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Млађа одрасла доб 
- независност наспрам присности

• Није лако одредити када дете постаје
одрасла особа

• Нема униформног одговора за све људе



Успостављање личног идентитета

• Доносећи појединачне одлуке које обликују њихов 
живот, млади одрасли људи све чвршће 
успостављају свој идентитет – осећај ко су они као 
јединствене особе

• Уобличавање личног идентитета је кључно за • Уобличавање личног идентитета је кључно за 
постизање осећања независности, разликовање 
самога себе од родитеља и других

• Избор занимања и партнера представља већи део 
личног идентитета

• Деца постају значајан део неке особе, у неким 
случајевима готово продужетак саме особе



Идентитет и појам о себи

• Израз идентитет је најуже повезан са 
Ериксоном – “криза идентитета” да би описао 
пети од осам стадијума развоја кроз животни 
век

• Криза идентитета може настати за време 
адолесценције као одговор на брзе телесне и 
емоционалне промене које се појављују у 
комбинацији с растућим друштвеним 
очекивањима о одраслом понашању



• Адолесцент који успе да употпуни складну 
целину променама, испитивањем и 
истраживањем различитих могућности за 
одрасли живот постиже нови ниво его одрасли живот постиже нови ниво его 
идентитета

• Адолесцент којега превладају промене које се 
појављују и распон расположивих могућности 
доживљава распршење идентитета



Одређивање средње доби

• Велики узорак људи сматра да средња доб 
почиње око 40. године и траје до 55. или 60. 
године (Neugarten, Moore & Lowe, 1968; Tamir, 
1989)

• Иако се чини разумном ова дефиниција • Иако се чини разумном ова дефиниција 
оставља неодређеним раздобља од:
– 35-40 година – нити млађом одраслом доби нити 

средњом доби
– 60-65 година – без примерене ознаке

• Прелазна раздобља у којима се људи знатно 
разликују у својим ставовима и понашањима



• Неки су људи већ добро зашли и средњу доб с 35 
година

• Други су заокупљени нормативним задацима 
млађе одрасле доби (нпр. рађањем деце) и после 
40. године

• Неки се људи чине врло старима с 50 година

• Неки 65-годишњаци показују понашања, ставове, 
па чак и телесни иизглед људи млађих за 10 
година и више



• Чини се да перцепција о почетку средње доби 
варира с друштвеним слојем (Tamir, 1989; Fiske, 
1980; Farrell & Rosengerg, 1981)

• Ниже образовани радници често себе сматрају 
средовечним у доби од 40 година, зато што су 
достигли врхунац и почели су да одржавају оно достигли врхунац и почели су да одржавају оно 
што су већ постигли

• Врхунац за високообразоване припаднике виших 
друштвених слојева неће бити достигнут до 50- их 
година



• Средњу доб одређујемо као раздобље које 
почиње између 35 и 40 године и завршава се 
између 60 и 65 година

• Постоји велика разноликост у ставовима и 
понашањима која постоје у различитим 
културама, нарочито у прелазним раздобљима, 
као и ограничења коришћења хронолошке доби као и ограничења коришћења хронолошке доби 
као одреднице развојних раздобља

• Тешкоће у одређивању и расправљању о средњој 
доби делимично се могу приписати чињеници да 
је средња доб у људском животном циклусу 
појава 20. века (Lawrence, 1980; Rossi, 1980)



• Средња доб као раздобље у животном 
циклусу, углавном је резултат двеју великих 
биолошких и друштвених промена

• Просечни живoтни век се драматично 
продужио и данас људи живе и после продужио и данас људи живе и после 
раздобља познатог као средња доб

• Очекивано трајање живота 1900. године је 
било 50 година, тако да су многи људи умрли 
пре или за време средње доби како је данас 
називамо



• Данашње дуже очекивано трајање живота 
утиче на време када људи постају свесни 
сопственог старења и смртности

• Могуће је да већа свест о властитој 
смртности, која се типично јавља у 
средњим годинама, убрзава појаву која је 
постала позната као “криза средње доби” 
(Jaques, 1965)



• Феномен празног гнезда, који се јавља када деца 
напусте родитељски дом, релативно је нова појава у 
породичном животном циклусу (Huyck, 1989)

• 1900. године су жене имале у просеку 55 година када 
им је последње дете ступило у брак

• С обзиром на очекивано трајање живота 1900. 
године, просечна жена је могла очекивати да ће 
постати удовица пре него последње дете напусти постати удовица пре него последње дете напусти 
родитељски дом

• С продужењем очекиваног трајања живота, 
смањењем величине породице, те смањењем 
размака у рађању деце, просечни пар данас може 
очекивати да ће живети још готово 20 година након 
што се одсели последње дете



• Ознаке раздобља које се означава као 
средња доб се мењају

• Ознаке средње доби ће се мењати као • Ознаке средње доби ће се мењати као 
последица будућих биолошких напредака и 
друштвених промена



• Одлазак у пензију се често сматрао догађајем који 
означава крај средње доби

• Питање је да ли ће се повећати и средња доб за 
одлазак у пензију, што ће изазвати продужење одлазак у пензију, што ће изазвати продужење 
раздобља перципираног као средња доб

• Како велике “baby-boom” генерације улазе у 
средњу доб, сама величина тих генерација 
привући ће и већу пажњу на средњу доб



• Популарно писани проблеми средње доби из 
1970- тих година били су утемељени на 
средовечним искуствима “baby-boom” генерација 
(Levinson, 1978; Rossi, 1980)

• Пошто су припадници “baby-boom” генерација • Пошто су припадници “baby-boom” генерација 
имали различита друштвено-културна искуства у 
детињству и млађој одраслој доби, њихова 
средовечна искуства требала би да се разликују 
од искустава њихових родитеља (Easterlin, 1987; 
Easterlin, Schaeffer & Macunovich, 1993)



Најважнији развојни задаци средње 
доби

• У теорији Ерика Ериксона у средњој доби се 
људи суочавају са избором између:

– генеративности и – генеративности и 

– стагнације



Генеративност

• Широк појам који обухвата родитељство (и 
рађање и одгајање деце) и већину онога што 
сматрамо “продуктивношћу” и 
“креативношћу”

• Појединац генерира (ствара) производе (ради • Појединац генерира (ствара) производе (ради 
напорно и ефикасно) и замисли (креативан је)

• Тежња особе је да буде најбоља могућа, као 
родитељ, радник, супружник, грађанин, 
партнер... општа брига за окружење и 
интересе будућих нараштаја (Goleman, 1988)



Стагнација

• Ако особа не успе да генерише (ствара), ако 
нема индивидуалног развоја, тада се јавља 
негативна појава коју Ериксон назива 
стагнацијом

• Према Ериксону, успешно решење 
недоумица средње доби значи 
превладавање оптимизма над песимизмом 
и предпоставља решавање проблема 
жаљењу



Зрели одрасли људи

• Ериксон тврди да је брижност људска 
врлина коју повезујемо с генеративношћу

• Зрели одрасли људи су они који брину о 
својој деци, о послу који раде и о 
добробити других у друштву којем живе



Havighurst (1972):
Развојни задаци средње доби

• Специфични развојни задаци с којима се суочавају 
средовечни људи у нашој култури:
1. Прихватање и прилагођавање на физиолошке 

промене у средњој доби
2. Постизање и одржавање успешности у свом 

занимањузанимању
3. Прилагођавање остарелим родитељима
4. Помагање деци адолесцентима да постану одговорне 

и сретне одрасле особе
5. Однос према супружнику као особи
6. Преузимање друштвене и грађанске одговорности
7. Активно провођење слободног времена



• Средовечни људи су у јединственом положају у 
својој породици: они су и родитељи и деца

• Не само да морају да помогну својој деци, која су 
до тада већ у адолесценцији или у млађој до тада већ у адолесценцији или у млађој 
одраслој доби, да постану способни одрасли 
људи, већ морају да помогну и својим остарелим 
родитељима да се прилагоде животу који се може 
мењати једнако брзо као и живот адолесцената 
(Huyck, 1989; Moss & Moss, 1989)



• Деца стичу одговорност и суочавају се с 
изгледима за финансијску независност

• Остарели родитељи се прилагођавају телесним, 
друштвеним и финансијским променама (нпр. 
одлазак у пензију, здравствене тешкоће, губитак одлазак у пензију, здравствене тешкоће, губитак 
супружника, смањени приходи...)

• У средишту тих олуја младости и старости се 
налазе средовечни, са својим властитим 
изазовима



Средина живота: прелаз или криза?

• Последњих деценија се у друштвеним наукама 
повремено расправља о томе како описати и 
објаснити развојне промене које се појављују 
у време среднјих година

• Током 1970-их и 1980-их већина расправе је • Током 1970-их и 1980-их већина расправе је 
била усмерена на два модела представљања 
природе развоја у средњој доби:
– модел кризе

– модел прелаза

– индивидулани модел 



Модел кризе

• Бави се променама које се догађају унутар 
појединаца

• Предочава развој као пролазак кроз низ стадијума, 
сваки је обележен посебним типом кризе који 
појединац доживљава и мора разрешити да би појединац доживљава и мора разрешити да би 
могао успешно напредовати до следећег стадијума

• Кризе се доживљавају као нормативни развојни 
догађај који доживљавају сви појединци у 
одређеним стадијумима развоја

• Сваки се стадијум и његова пратећа криза одређује 
јављањем у одређеном распону хронолошке доби



“Криза средње доби”

• Синтагма позната због чланка Jaques (1965) о 
кризи каријере уметника

• У снажном приказу живота уметника готово у 
сваком случају је открио неку врсту 
драматичне промене око 35. годинедраматичне промене око 35. године

• Утврдио је да је у многим случајевима 
раздобљу кризе претходила спознаја особе о 
властитој смртности

• Већа брига због времена преосталог за живот 
него због времена протеклог од рођења



Левинсоново истраживање
• Утемељено на 10-20 сати интервјуа са 40 мушкараца у доби 

од 35 до 45 година

• Испитане су четири занимања: руководиоци, радници, 
биолози и романописци

• Предочио је животни циклус подељен на четири раздобља:

– детињство и адолесценција

– рана одрасла доб

– средња одрасла доб

– касна одрасла доб

• Са сваким раздобљем граничи време нестабилности и 
развојне кризе

• Левинсон посебно наглашава период нестабилности за 
време уласка у средњу доб



• Постоје три задатка повезана с овим кризним 
раздобљем:
– мушкарац мора сагледати свој живот као млађе 

одрасле особе и проценити шта је учинио

– мора се помаћи ка уласку у средњу доб– мора се помаћи ка уласку у средњу доб

– мора се суочити с четири пара супротности које су 
извор сукоба:

1. млад наспрам стар

2. разарање наспрам стварања

3. мушко наспрам женског

4. везивање наспрам одвојености



• Мушкарац се може осећати младим у многим 
погледима, али ипак може бити све више свестан 
да стари (млад/стар)

• Он може постати свеснији своје властите 
смртности као и смртности других, те може имати 
снажну жељу да постане креативнији или 
генеративнији у својим преосталим годинама 
(разарање/стварање)(разарање/стварање)

• Он мора потпуније схватити истовремено 
постојање мушких и женских делова своје 
личности 

• Мора помирити своју потребу за везивањем са 
својом једнако важном потребом за одвојеношћу



• Левинсон види ова раздобља као уско везана за 
одређену хронолошку доб

• Каже да се нестабилно раздобље у средњој доби 
појављује између 40 и 45. године, а Левинсон 
тврди да оно не може почети пре 38. или после 
43. године43. године

• Ова се раздобља нестабилности сматрају готово 
универзалнима

• Левинсон тврди да 80% свих мушкараца 
доживљава такво раздобље кризе у средњој доби

• Раздобље је често трауматично и болно



Модел прелаза

• Развио се 1970-их и 1980- тих година

• Одбацио је замисао да су кризе нормативни 
развојни догађаји

• Напредовање кроз животни век је радије • Напредовање кроз животни век је радије 
посматрано као већином предвидљиво и уредно

• Очекивано временско ређање догађаја је у великој 
мери утемељено на друштвеним добним нормама

• Постоји друштвено одређени временски распоред за 
доб у којој се од мушкарца и жене очекује да ступе у 
брак, подижу децу, оду у пензију...



• Зачетник модела прелаза је Neugarten 
(1968), која је проучавала деловање 
догађаја у средњој доби, као што су 
менопауза и “празно гнездо”, на менопауза и “празно гнездо”, на 
неклиничким узорцима средовечних жена

• Утврдила је да већина жена није 
перципирала те догађаје као изузетно 
трауматичне



• Други су истраживачи такође довели у питање 
неке од претпоставки модела кризе, 
укључујући ону да је криза средње доби 
готово општа, да се појављује унутар 
ограниченог распона и резултира значајним ограниченог распона и резултира значајним 
променама у самоперцепцији или начину 
живота (Tamir, 1989)

• Епидемиолози не налазе пуно потпоре тврдњи 
да је средња доб време претераног стреса у 
поређењу са другим раздобљима



Модел индивидуалног приповедања

• Rosenberg и сарадници су предложили да би се појава 
кризе средње доби могла најбоље предочити у облику 
индивидуалног приповедања која особи пружа начин 
обликовања и разумевања догађаја и искустава који 
чине ток њеног живота

• Појединци теже да осмисле ко су и где се уклапају у свет • Појединци теже да осмисле ко су и где се уклапају у свет 
организујући своју личну историју око структуре приче 
(Gergen & Gergen, 1987)

• Криза средовечности представља срж приче или црту 
заплета око које се може градити лична историја у 
одређеној тачки животног века одрасле особе

• Води ка романтичној/херојској саги или к трагичном 
пропадању



• Једно важно обележје гледишта личне 
историје јесте да је прича утемељена у 
одређеном историјском времену и култури-
разумевање себе је под утицајем је разумевање себе је под утицајем је 
контекста

• послератна ера, женски покрети...



• Ови модели сугеришу да је средња доб, као 
што и њен назив указује, средишња тачка, 
време разматрања и поновне процене 
прошлости с њеним успесима, као и 
неуспесиманеуспесима

• Већина појединаца, било да сами себе 
перципирају као да су доживели кризу или не, 
чине било које потребно прилагођавање и с 
весељем ишчекују нека од задовољства друге 
половине живота



Ограничења модела

1. Узорци испитани у истраживањима:

• клиничке популације

• испитаници већином белци из средњег слоја

• иста генерација испитаника• иста генерација испитаника

2. Подаци готово искључиво из интервјуа

3. Најважније студија потпора моделу кризе
су трансферзалне



• љубав – љубомора

• злоупотреба – завист – зависност• злоупотреба – завист – зависност


