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Српска култура динамично, симултано и континуирано делује у европ ском 
кул тур ном животу. Присуство њених истакнутих стваралаца на светској по-
зор  ници духа, одјек и пријем разнородних уметничких дела код иностране 
пуб лике, битно одређују положај Србије и српског народа у глобалној аванту-
ри савременог света. Наглашено самородне, свеобухватне и продуктивне идеје 
које настају на нашем тлу представљају нас као народ са културом, а не само 

са историјом.
Мерена критеријумима релевантности, српска култура сврстава нас у разви-

јеније земље Европе и света.
Национална само по формалним обележјима, а наднационална и опште чо ве-
чан ска по садржају и усмерењу, српска духовност је снажни инструмент ко -
му  ни ка ци је и интеракције с другим културама; у креативном преплету с ин-
тернационалним и космополитским духом, наша култура твори неку врс ту 
об је дињујуће, транс на цио нал не основе општијих идеала и концепције модер-
нос ти. Мало је обла  сти стварања у којима смо у толикој мери присутни по 

својој градилачкој димензији.
У мозаику културних микропростора, који чини мноштво националних, ре  ги-
о налних, генерацијских и других култура и субкултура, Србија – као сред њо-
европска, панонска, подунавска, балканска и словенска земља – има знача јан 

удео у настајању основа европског културног идентитета.
Амбиција новог факултета у академском систему „Мегатренд“ је да образује 
струч њаке који ће бити кадри да одговорно и креативно управљају култур-
ним, науч ним и комуникацијским процесима у друштву убрзаних социјалних, 

геополитичких, информатичких и других промена.
Желимо да створимо менаџере који ће духовност довести у везу с економијом, 
на начин који неће бити ни на чију штету, и медијске посленике који ће бити у 
довољној мери оспособљени да препознају видове аутентичне културе и од ва-

јају их од стварних или прикривених наноса некултуре и антикултуре.
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РЕЧ НА ПО ЧЕТ КУ
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, јед на од нај мла ђих уста но ва у са ста ву ака дем ске 

за јед ни це Ме га тренд уни вер зи те та, по кре ће свој Го ди шњак на уч них ра до ва из обла сти 
кул ту ре, ме ди ја и ко му ни ка ци ја. на ша на ме ра је да оку пи мо са рад ни ке са фа кул те та и 
из дру гих на уч них и на став них уста но ва око иде је ис тра жи вач ког кри тич ког ми шље ња о 
про бле ми ма оног де ла дру штва у ко ме се кон цен три шу не ке од основ них про тив реч но сти 
жи во та са вре ме ног чо ве ка.

у све ту, за ко ји се го во ри да се бр зо ме ња, област кул ту ре, ме ди ја и ко му ни ка ци ја има 
јед ну од нај зна чај ни јих уло га. Све ви ше се ши ри са зна ње да кул ту ра и ме ди ји ни су са мо 
ду хов на по тре ба или ве шти на сла ња и при ма ња по ру ка већ је дан од кључ них чи ни ла ца 
дру штве ног и при вред ног раз во ја. одав но је на сту пи ло вре ме у ко ме кул ту ра и ме ди ји 
су штин ски об ли ку ју наш ко лек тив ни и на ци о нал ни раз вој.

Ми сма тра мо да у на шој на уч ној и уни вер зи тет ској сре ди ни по сто ји од ре ђе ни рас
ко рак из ме ђу усло жња ва ња обла сти кул ту ре и ме ди ја и њи хо вог си сте мат ског ис тра жи
ва ња. Зна чај кул ту ре у срп ском дру штву ни је по ду да ран са ра ци о нал ним и ме то дич ким 
ми шље њем о кор пу су ње них отво ре них пи та ња и на пе то сти. ве ру је мо да ће ра до ви ко је 
об ја вљу је мо у Го ди шња ку под ста ћи ши ра и те мељ ни ја ис тра жи ва ња кул ту ре, ме ди ја и 
ко му ни ка ци ја не са мо у Ре пу бли ци Ср би ји већ и о кул ту ра ма евро пе и све та.

Стра ни це на шег Го ди шња ка би ће отво ре не за све ком пе тент не на уч ни ке и ми сли
о це о фе но ме ни ма и про бле ми ма из ове обла сти. же ли мо да охра бри мо мла де са рад ни ке 
да сло бод но и сме ло ана ли зи ра ју зна чај на пи та ња у ди сци пли на ма у ко ји ма гра де свој 
про фе си о нал ни раз вој.

Го ди шњак ће по себ но под сти ца ти ди ја лог о те ма ма кул ту ре и ме ди ја. Ства ра лач ки 
дух и не го ва ње тра ди ци је су би ће кул ту ре. Дру га чи ја ста но ви шта се под ра зу ме ва ју, као 
што се под ра зу ме ва и њи хо во ар гу мен та циј ско уте ме ље ње.

наш Го ди шњак ће об ја вљи ва ти сту ди је, ис тра жи ва ња, огле де, на уч ну кри ти ку, 
освр те, при ка зе.

у овом, пр вом Го ди шња ку, об ја вљу је мо струч не ра до ве на ших на став ни ка, али и 
на став ни ка и на уч ни ка из дру гих уни вер зи тет ских цен та ра. на сто ја ће мо да у на ред
ним бро је ви ма об ја ви мо и ра до ве ис тра жи ва ча из дру гих кул ту ра и ме ди ја. Ти ме ће мо 
по мо ћи на уч ној и ин те лек ту ал ној за јед ни ци да пре ци зни је вред ну је и афир ми ше те о риј
ске и ме то до ло шке до ме те са рад ни ка.

уве ре ни смо да ће при ло зи ма, те ма ма, са рад ни ци ма, је зи ком, сти лом и гра фич ком 
опре мом пр во из да ње на шег Го ди шња ка до при не ти ду бљем и тач ни јем раз у ме ва њу кул
тур них и ме диј ских фе но ме на са ко ји ма и у ко ји ма жи ви мо, а уна пред за хва љу је мо на 
свим ар гу мен то ва ним кри ти ка ма и су ге сти ја ма.

бе о град, ја ну а ра 2009.
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Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  
Ме га тренд уни вер зи те та

МЕ НАЏ МЕНТ  
У ГЛО БАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Ре зи ме: ка ко су са вре ме ни усло ви по сло ва ња усло ви ли нов си стем ко му ни ка ци је, 
раз вој но вих тех но ло ги ја, те ле ко му ни ка ци ја и тран спор та, успе шно по сло ва ње је 
мо гу ће са мо уко ли ко се раз у ме ју кул тур не раз ли ке и пра ви ла уче сни ка из раз ли чи
тих кра је ва све та. циљ овог ра да је при каз јед ног ло гич ног сле да раз во ја тр жи шта и 
но вих тех но ло ги ја где је по сло ва ње ван ма тич не зе мље по ста ло је дан од уоби ча је них 
об ли ка раз во ја. До ско ра је овај вид по сло ва ња био ре зер ви сан са мо за ве ли ке ком па
ни је, а са да је са свим нор мал но да се ком па ни је спа ја ју и пре го ва ра ју ка ко би омо гу ћи ле 
оства ре ње свог раз во ја. Рад је усме рен ка ука зи ва њу на ути ца је кул тур них фак то ра 
на по на ша ње љу ди у ком па ни ја ма, ме ђу од нос на ци о нал не кул ту ре и на чи на по сло
ва ња са ма лим освр том на Ср би ју. у окви ру ра да ука зу је се и на зна чај по зна ва ња 
кул тур них раз ли ка, свест о по сло ва њу и кул ту ри до ма ћи на, по зна ва ње стра те ги је 
рад не мо ти ва ци је за по сле них у скла ду са раз ли чи тим кул тур ним вред но сти ма, 
укљу че ња у кул ту ру и свест о осо бљу и по слов ним ко ле га ма, зна чај по слов ног оде
ва ња у ин тер кул тур ним пре го во ри ма, зна чај иден ти фи ка ци је са рад ним ти мом и 
ме ђу кул тур них кон та ка та ко ји су ва жни за ис хо де по слов них ак тив но сти

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул ту ра. ме наџ мент, гло бал но окру же ње, по слов ни си стем, 
мо ти ва ци ја, ко му ни ка ци ја, пре го ва ра ње, по слов но оде ва ње

1. УВОД

Са вре ме ни на чин по сло ва ња усло вља ва да за све ве ћи број ком па ни ја 
ме ђу на род ни пре го во ри по ста ју део жи во та, и не у спе шно пре го ва ра ње 
мо же по ни шти ти прет ход но па жљи во пла ни ра ње. у ра ду се ис ти че да и 
ка да две осо бе ко му ни ци ра ју, рет ко го во ре о пот пу но истом пред ме ту јер 



Проф. др Мића Јо ва но вић Бо жи нов, проф. др Ана Лан го вић-Ми ли ће вић

Годишњак Факултета за културу и медије

2

је ефект но зна че ње за чи ње но кул тур ним усло ви ма сва ке осо бе. у ме ђу на-
род ним пре го во ри ма увек тре ба има ти у ви ду да ка да се на из глед про сти 
пре го во ри ста ве у кул тур ни кон текст, по ста ју сло же ни ји а ком пли ка ци је 
ра сту екс по нен ци јал но. На ив но је ула зи ти у ме ђу на род не пре го во ре ве ру-
ју ћи да су „на кра ју кра је ва љу ди при лич но исти ма где би ли и по на ша ју се 
слич но на ма”. По слов ни стил ко ји мо же би ти ефек тан у окви ри ма ма тич не 
зе мље не мо ра да бу де од го ва ра ју ћи ка да се по слу је са при пад ни ци ма дру ге 
кул ту ре. Ка да се ра ди у дру гој кул ту ри, по треб но је по зна ва ти дру га пра-
ви ла, раз у ме ти их и по што ва ти.

Раз ли чи ти кул тур ни си сте ми усло вља ва ју и раз ли чи те сти ло ве по на-
ша ња ко је об ли ку ју кул ту ра, ге о гра фи ја, исто ри ја и по ли тич ки си стем сва ке 
на ци је. Љу ди обич но не мо гу из бе ћи сво је кул тур не прет по став ке, сли ке, 
пред ра су де и дру ге ста во ве у то ку ре а ли за ци је сво јих по слов них за да та ка. 
успе шно по сло ва ње и на дру гим тр жи шти ма, ван ма тич не зе мље, зна чи пот-
пу но раз у ме ти дру ге, ко ри сте ћи то за оства ре ње оно га што сва ка стра на же ли 
од пре го во ра и пре тво ри ти то у си ту а ци ју у ко јој сви до би ја ју. у то ку ре а ли-
за ци је по слов них ак тив но сти не мо гу се ко ри сти ти так ти ке ко је се ко ри сте у 
сво јој зе мљи, по го то ву ка да ни су кул тур но при хва тљи ве за дру гу стра ну.

Ре а ли за ци ја по слов них ак тив но сти ван ма тич не зе мље зах те ва и пре-
го ва ра ње. Пре го во ри се за по чи њу са мо да би се скло пио уго вор. уго вор 
је раз ме на услов них обе ћа ња ко ји ма сва ка стра на об ја вљу је да ће се по на-
ша ти на од ре ђе ни на чин, под усло вом да се дру ге стра не по на ша ју у скла ду 
са сво јим обе ћа њи ма. Оту да је основ ни циљ овог ра да да се ука же да се, у 
за ви сно сти од да те кул ту ре, кр ше ње обе ћа ња то ле ри ше, оче ку је или чак 
при жељ ку је, и да је по зна ва њем и ува жа ва њем раз ли чи то сти мо гу ће ипак 
успе шно по сло ва ти. Рет ко је лак ше при ме ни ти уго вор у стра ној зе мљи не го 
код ку ће, а до би ја ње за кон ских пра ва мо же би ти не мо гу ће.

у не ким кул ту ра ма пот пи си ва њем уго во ра сма тра се да су пре го во ри 
успе шно за вр ше ни. у САД, уго вор пред ста вља крај њу ин стан цу се ри је пре го-
во ра, крај њи ре зул тат до го во ра, раз ра ду и опи си ва ње про це ду ра, пра ви ла за 
ко ја се обе стра не сла жу да их по шту ју. у раз ра ђе ном уго во ру не ма ва ри ја ци ја 
и мо ди фи ка ци ја уко ли ко то ни је на зна че но и до го во ре но у уго во ру. уго во ри 
у САД су ду ги јер се сва ка не пред ви ђе на си ту а ци ја мо ра уна пред па жљи во 
пред ви де ти и раз ра ди ти. уго вор по ста је уго вор објек тив но про ве ре них и 
пред ви ђе них ак ци ја две стра не. Аме ри ка нац не би окле вао да пот пи ше уго вор 
са сво јим нај љу ћим не при ја те љем, ако је до вољ но бо гат прав ним усло ви ма.

у ан гло сак сон ским кул ту ра ма пот пи си ва ње уго во ра сим бо ли зу је на ме ру 
да се ис пу не на ве де ни усло ви. Прав ни са вет ник је че сто део ти ма да би се сма-
њи ли не спо ра зу ми и кон флик ти по сле пот пи си ва ња. Циљ аме рич ких пре го-
ва ра ча је да до ђу до прав ног уго во ра, због че га се нај ви ше па жње по ла же на 
де та ље и ко ри сте сви од но си да олак ша ју не дво сми сле но раз у ме ва ње.
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Код Ки не за уго вор не мо ра пред ста вља ти крај већ по че так. Ки не ски 
при ступ је да се ус по ста ве пре го во ри ба зи ра ни на људ ским од но си ма, што је 
по при ро ди за ви сно, а глав на бри га им је да ство ре ве зу „при ја тељ ства”. уко-
ли ко на и ђу на си ту а ци ју у ко јој би те шко ис пу ни ли усло ве из уго во ра, окре-
ну ли би се парт не ру, оче ку ју ћи не са мо раз у ме ва ње већ и по др шку и по моћ.

За мно ге Аме ри кан це пот пи сан уго вор је ко нач на гру па пра ва и оба-
ве за ко је стро го ве зу ју обе стра не. Аме ри кан ци се ве зу ју за ко ном а не од но-
си ма, тра ди ци јом, ре ли ги јом и кул ту ром. По што ва ће уго вор до нај ма њег 
де та ља без об зи ра на усло ве ко ји се ка сни је мо гу по ја ви ти.

Ком па ни ја из САД, у тран сак ци ји са ја пан ском фир мом, мо же ви де ти 
уго вор као су шти ну по год бе, док Ја пан ци ве ру ју да је парт нер ство пред мет 
про ме на то ком вре ме на и да јед на стра на не тре ба да ко ри сти не пра вед ну 
пред ност срећ них до га ђа ја. За Ја пан це циљ је од нос, а не уго вор. Док Аме-
ри ка нац пот пи си ва њем уго во ра за кљу чу је по сао, Ја па нац за по чи ње од нос.

За Нем це је уго вор чвр ста ди рек ти ва ко ју тре ба до слов це ис пу ни ти. 
Они об ја шња ва ју де таљ но и оно што је за Аме ри кан це стан дард на тр го-
вин ска прак са.

За Ру се реч ком про мис ни је при род на реч; сто га је по ну да да се на пра ви 
ком про мис за Ру се знак сла бо сти. По што се Ру си стрикт но др же уго во ра, 
а све што је нео д ре ђе но про ту ма чи ће што је ви ше мо гу ће у сво ју ко рист, 
тре ба из бе ћи уоп ште не до го во ре и фо ку си ра ти се на де та ље. Ру си те же да 
из не су екс трем не пред ло ге, твр до гла во их се др же то ком про ду же них пре-
го во ра и ко нач но их бр зо и су штин ски мо ди фи ку ју. Ру си су до бри у пра-
вље њу па мет них уго во ра ко ји су ре чи ти, дво сми сле ни и без ва жних де та ља 
ко је мо гу ка сни је да ис ко ри сте.

Фран цу зи во ле да поч ну до го вор о ге не рал ним прин ци пи ма, док 
Аме ри кан ци во ле пр во до го вор о де та љи ма. За Аме ри кан це је пре го ва-
ра ње пра вље ње се ри је ком про ми са и раз ме на на ду гој ли сти де та ља. За 
Фран цу зе су шти на је до го вор о основ ним ге не рал ним прин ци пи ма ко ји 
ће ка сни је во ди ти и од ре ди ти пре го во ре; за пра во ови прин ци пи по ста ју 
оквир и ко стур за бу ду ћи уго вор.

у арап ском све ту реч ви ше оба ве зу је од мно гих пи са них уго во ра и 
ин си сти ра ње на њи ма мо же би ти увре дљи во.

Мек си кан ци не оче ку ју да уго вор бу де до слов це при ме њен у ствар-
ном све ту и по њи ма уго вор пред ста вља умет нич ко ве жба ње иде ја. Мек-
си кан ци су ви ше усме ре ни на ге не рал но фор му ли са ње у уго во ри ма, док се 
Аме ри кан ци фо ку си ра ју на де таљ ни је фор му ли са ње.

Рад ука зу је на то да увек тре ба има ти у ви ду да је стра ни пре го ва рач 
дру га чи ји у пер цеп ци ји, мо ти ва ци ји, ве ро ва њи ма и пер спек ти ви. За пра во, 
кључ успе шног по сло ва ња је раз у ме ти, при хва ти ти и по што ва ти кул
ту ру дру ге стра не.
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2. КУЛ ТУ РА И МЕ НАЏ МЕНТ

Ка да се го во ри о упра вља њу по слов ним си сте ми ма, те шко да се у са вре-
ме ним усло ви ма по сло ва ња мо же за не ма ри ти чи ње ни ца да се углав ном 
по слу је ван гра ни ца ма тич не зе мље, та ко да на и ла зи мо на не ми нов ност 
упо зна ва ња са раз ли чи тим кул ту ра ма.

Ак тив но сти ве ли ког бро ја ком па ни ја пре ва зи ла зе окви ре ма тич не 
зе мље и свет ула зи у еру гло бал них свет ских ак тив но сти, ко ја под ра зу ме ва 
свет ску про из вод њу, ди стри бу ци ју и ве ли ки број мул ти на ци о нал них спа-
ја ња и при па ја ња, као и по ја ву гло бал них стра те шких али јан си.

у но вим, зах тев ним усло ви ма по сло ва ња као и кад се по слу је у окви-
ри ма ма тич не зе мље, нео п ход но је де фи ни са ти стра те ги ју ко ја ће омо гу-
ћи ти да по слов ни си стем до стиг не по ста вље не ци ље ве, с јед ном на по ме-
ном да тре ба раз ви ти гло бал ну стра те ги ју.

Це ло куп но по сло ва ње да тог по слов ног си сте ма тре ба да се усме ри на 
гло бал но по сло ва ње, што ће зах те ва ти и од го ва ра ју ћи ме наџ мент при ступ 
у ци љу бо љег раз у ме ва ња раз ли чи тих на ци о нал них ути ца ја и кул ту ре на 
по сло ва ње да те ком па ни је.

Чи ње ни ца је да на по сло ва ње да те ком па ни је ути че кул ту ра, од но сно 
за не ма ри ва ње та ко ва жног фак то ра, да нас де фи ни тив но до во ди до не у спе-
лих по слов них пре го во ра, што ка сни је усло вља ва и не по вољ не по слов не 
ре зул та те.

Као што је већ на по ме ну то, ве ли ки број ком па ни ја у по чет ку свог 
по сло ва ња је у окви ри ма сво је ма тич не зе мље, са од го ва ра ју ћим про из-
во ди ма и услу га ма ко ји су по год ни за да то тр жи ште. Вре ме ном, са ра стом 
а ка сни је и раз во јем сво је ком па ни је, нај пре у ви ду уво за и из во за, кре ће 
рас про сти ра ње по слов них ак тив но сти ван ма тич не зе мље и та да је нео-
п ход но ана ли зи ра ти зах те ве дру гог под не бља. и по ред овог са зна ња ко је 
је при сут но на свет ском тр жи шту, мо гу се на ћи на сту пи ком па ни ја ко ји 
ни су узе ли у об зир ово са зна ње. Раз ли чи те кул ту ре усло вља ва ју да се оне 
по шту ју при ли ком ди зај ни ра ња про из во да и услу га за ино стра но тр жи-
ште. Ме на џе ри но вог до ба мо ра ју да уче ка ко да во де љу де у сва кој зе мљи у 
ко јој по слу ју.

Ме на џе ри но вог до ба увек тре ба да има ју у ви ду да је на чин на ко ји се 
по на ша ју за по сле ни и ме на џе ри у ком па ни ји од ре ђен у ве ли кој ме ри под-
све сним прет по став ка ма, вред но сти ма и нор ма ма на ци о нал не кул ту ре, 
ко је су они уне ли у да ти по слов ни си стем. Ком па ни је и дру ге вр сте ор га ни-
за ци ја у сва кој на ци о нал ној за јед ни ци ор га ни зо ва не су и функ ци о ни шу по 
пра ви ли ма ко ји су ду бо ко уко ре ње ни у на ци о нал ној кул ту ри те за јед ни це. 
Љу ди у ком па ни ја ма не мо гу дру га чи је да се по на ша ју не го она ко ка ко им 
то прет по став ке, вред но сти и нор ме њи хо ве кул ту ре го во ре. Кул тур на 
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де тер ми нан та ме наџ мен та под ра зу ме ва да се ор га ни за ци ја и упра вља ње 
у ком па ни ја ма у јед ној на ци о нал ној за јед ни ци пот чи ња ва деј ству прет по-
став ки и ве ро ва ња на ци о нал не кул ту ре у тој за јед ни ци и са мо оне ком па-
ни је, тј. они ме на џе ри ко ји бу ду раз у ме ли и по што ва ли кул тур ну раз ли чи-
тост пра ве пр ви ко рак успе шног по сло ва ња.

Два де се ти век до но си и по лет на уч ног про гре са, ко ји је на ста вио да 
убр за ва на пред. Да би се раз у мео на пре дак, до вољ но је ре ћи да је по чет-
ком XIX ве ка је дан на уч ник мо гао да има сли ку о све у куп ним на уч ним 
са зна њи ма сво га до ба, што да нас ни је за ми сли во. До та да шња от кри ћа су 
не знат но ме ња ла жи вот, а да нас прак тич на при ме на на уч них до стиг ну ћа 
ути че на сва ко днев ни жи вот.

Зна чи, мо же се ре ћи да је бр за и ве ли ка про ме на тех ни ке и тех но ло ги је 
ути ца ла у ве ли кој ме ри на сва ко днев ни жи вот љу ди и има ла ве о ма ве ли ки 
ути цај на кон цепт кул ту ре. Чо век из јед ног при род ног окру же ња где су 
при ну де од стра не при ро де би ле мер љи ве и пред ви дљи ве, пре ла зи у јед но 
со ци јал но окру же ње ко је но си са со бом ве ћу опа сност, али и шан се. еле-
мен те ко је по ве зу је мо са кул ту ром у но вом до бу су сло бо да и рас по ло жи-
вост, со ци јал но на сле ђе и окру же ње.

Са вре ме но до ба до но си и но ве при ти ске, по ста вља ње но вих усло ва 
ра да у ком па ни ја ма, штет но де ло ва ње „но вих тех но ло ги ја”. Са дру ге 
стра не, но ва тех но ло ги ја је омо гу ћи ла да се обез бе ди ви ше вре ме на за уса-
вр ша ва ње, ка ко спо соб но сти са мих по је ди на ца, та ко и усло ва ра да. у том 
сми слу, ов де ве зу је мо кул ту ру и сло бод но вре ме. За пра во, тех но ло ги ју 
мо же мо по сма тра ти као сред ства кул ту ре ко ја ис пу ња ва ју да ту уло гу на 
ви ше на чи на: осло ба ђа ју чо ве ка не ких ви до ва пот чи ње но сти у сва ко днев-
ном жи во ту, ко је му обез бе ђу ју сло бод но вре ме. За хва љу ју ћи тех но ло ги ји, 
чо ве ку је омо гу ћен су срет раз ли чи тих кул ту ра.

Чо век као при пад ник јед не кул ту ре сме штен је у од го ва ра ју ће со ци-
јал но окру же ње, при че му ве ли ку уло гу има ре ли ги ја. Тре ба на гла си ти 
да су ве ли ку уло гу у на чи ну жи вље ња чо ве ка има ли ми то ви и ве ро ва ња, 
бу ди зам, ислам и хри шћан ство. ути цај ре ли ги је на обра зо ва ње је од ве ли-
ког зна ча ја, по го то во ка да су у пи та њу на ци о нал не или вер ске ма њи не.

Је зик, на ви ке, оби ча ји, тра ди ци ја, кли ма да тог ре ги о на ути чу на мен-
та ли тет љу ди и, на рав но, на њи хо ву кул ту ру. Мо же се ре ћи да је чо век ока-
рак те ри сан сво јим кул тур ним раз во јем.

Зна чи, под пој мом кул ту ра под ра зу ме ва се на чин жи вље ња не ке гру пе, 
као и ду хов на до бра ко ја је ство ри ла да та гру па то ком за јед нич ког жи во та. 
Под кул ту ром се под ра зу ме ва за јед нич ки си стем вред но сти, нор ми по на-
ша ња, на чин ми шље ња и де ла ња, ко је је чо век на у чио и при хва тио у јед-
ном ко лек ти ву. Ви де ли смо – на осно ву са же тог исто риј ског по сма тра ња 
пој ма кул ту ре – да на кул ту ру ути чу и од ре ђу ју је број ни фак то ри јед ног 
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дру штва, од исто ри је до ре ли ги је, ге о граф ски усло ви жи вље ња, је зик, оби-
ча ји, на чин ми шље ња и ве ро ва ња.

Са вре ме но до ба раз во јем тех ни ке и тех но ло ги је олак ша ва и ко му ни-
ка ци ју ме ђу љу ди ма; про стор на уда ље ност не пред ста вља ви ше оте жа ва-
ју ћи фак тор у по сло ва њу. При сут ни су ла ко ћа по сло ва ња и рас про сти ра ње 
по слов них ак тив но сти ван окви ра ма тич не зе мље. На успе шност по сло-
ва ња ути чу број ни фак то ри ко је тре ба има ти у ви ду ка да се при пре ма ју 
по слов не ак тив но сти, а по себ но је зна ча јан фак тор кул ту ра, тј. ути цај кул-
ту ре на ме наџ мент.

Лич ност ко ја тре ба да ре а ли зу је по слов не ак тив но сти је про из вод 
јед не кул тур не сре ди не, на ци о нал ног и ре ги о нал ног ис ку ства. Кул ту ра је 
за пра во основ при хва тљи во сти или не при хва тљи во сти и са др жи ри ту-
ал не еле мен те као што су ру ко ва ње при су сре ту или раз ме на ви зит кар ти. 
По сма тра ње да те ком па ни је, при том ис кљу чив ши кул ту ру и ре ли ги ју из 
ње ног окру же ња, је сте крај ње не про дук тив на иде ја за ре а ли за ци ју по слов-
них ак тив но сти.

упо зна ва ње са кул ту ром да те зе мље са ко јом тре ба да се оства ри 
по слов на са рад ња тек је по ла за вр ше ног по сла адап та ци је, јер се не спо ра-
зу ми у но ви је вре ме за пра во за вр ша ва ју на по љу „не мог је зи ка”. а мно го 
ма ње у го вор ном је зи ку. Да кле, гре шке у го во ру се да ле ко ви ше то ле ри шу 
не го гре шке у по на ша њу. Сам по ку шај да се ко ри сти је зик зе мље са ко јом се 
са ра ђу је мо же са мо да им по ну је до ма ћи ни ма, али гре шке ве за не за не по-
зна ва ње кул ту ре да те зе мље по треб но је из бе ћи.

Да нас, у ери ве ли ке бр зи не скла па ња по сло ва, оста је ма ло вре ме на да се 
пра во вре ме но и аде кват но ре а гу је. За то је ва жно да се при ли ком оба вља ња 
по слов них ак тив но сти из бег ну по чет нич ке гре шке ко је се ти чу ду бљих 
сло је ва ко му ни ка ци је.

3. СА ВРЕ МЕ НИ ТО КО ВИ ПО СЛО ВА ЊА

Мо же се ре ћи да је но во до ба вре ме про ме на и иза зо ва у ко јем успе ва ју 
са мо нај о длуч ни ји и нај спрем ни ји. ера у ко јој жи ви мо уна пре ђу је ко му ни-
ка ци ју и сма њу је рас це пе ко ји по сто је из ме ђу раз ли чи тих кул ту ра. еко но-
ми ја пре ла зи гра ни це ма тич не зе мље ства ра ју ћи свет гло бал не еко но ми је. 
у та квој гло бал ној еко но ми ји на ста ју и но ве пре пре ке ве за не за ускла ђи-
ва ње раз ли чи тих по слов них прак си у раз ли чи тим кул ту ра ма. Све кул ту ре 
су во ђе не сво јим еко но ми ја ма, а вред но сти сва ке кул ту ре су на чин по сло-
ва ња њи хо вих љу ди.
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Про цес по сло ва ња у усло ви ма гло ба ли за ци је по ста вља и не ка но ва 
пра ви ла по сло ва ња:

ви сок сте пен по слов не ко му ни ка ци је,•	
раз ви јен ин те гри тет сва ког по је дин ца у про це су по сло ва ња, и•	
ускла ђи ва ње по слов них стан дар да.•	

На рав но, за успе шно по сло ва ње нео п ход но је по зна ва ти са вре ме не 
то ко ве ко ји су по ве за ни са:

сма њи ва њем тро шко ва;•	
по ве ћа њем ефи ка сно сти;•	
упра вља њем од но са са стран ка ма, обу ка за по сле них, еко ло шке •	
по тре бе ра ди очу ва ња око ли не;
по зна ва ње по слов них про то ко ла ко ји олак ша ва ју ко му ни ка ци ју;•	
на ступ у име ор га ни за ци је;•	
ка ко се пра вил но пред ста ви ти;•	
ка ко овла да ти по слов ном ко му ни ка ци јом на ме ђу на род ној по слов-•	
ној сце ни;
ко ја су пра ви ла и та буи по сло ва ња;•	
по сту пак фор мал не и не фор мал не ко му ни ка ци је;•	
ка ко је по ста вље на хи је рар хи ја у по слов ном све ту, и•	
ка ко се од ре ђу је ред се де ња, би ло то ком обро ка или за пре го ва рач-•	
ким сто лом...

По ред по зна ва ња на ве де них пра ви ла, но ви свет би зни са под ра зу ме ва 
по сло ва ње ко је ће би ти кон ку рент но на ду жи вре мен ски пе ри од, а ка ко се 
го во ри о рас про сти ра њу по слов них ак тив но сти ван ма тич не зе мље, по зна-
ва ње кул ту ре и оби ча ја по слов них парт не ра је дан је од бит них пред у сло ва.

По слов на кул ту ра се гра ди на успе шној по слов ној ко му ни ка ци ји и 
ус по ста вља њу ква ли тет них по слов них ве за. же ља да се по слов ни парт нер 
упо зна пре сту па ња у по слов ни про цес при сут на је и у оним зе мља ма где 
се сва ки раз го вор усме ра ва ка кон крет ној ре а ли за ци ји по слов них ак тив-
но сти, што је на ро чи то ка рак те ри стич но за гер ман ске зе мље. На ју гу и 
ју го за па ду евро пе, и у дру гим де ло ви ма све та, ва жи пра ви ло да је до бро 
по зна ва ње осо бе са ко јом се са ра ђу је осно ва за ства ра ње по ве ре ња, а он да 
не ми нов но сле ди и успех по слов ног по ду хва та.

Ме ђу на род на по слов на сце на ко ја усло вља ва и ме ђу кул тур ну ко му-
ни ка ци ју, не ми нов но зах те ва по зна ва ње раз ли чи тих кул тур них сре ди на. 
Осно ва успе шне ко му ни ка ци је на ме ђу на род ној сце ни је раз у ме ва ње раз-
ли чи то сти, јер не спрем ност да се по слу је са по слов ним парт не ри ма ко ји 
има ју дру га чи ја пра ви ла од ње го вог, осу ђен је на не у спех. Спрем ност да се 
при хва те и раз у ме ју раз ли ке ства ра ве ће шан се за успех.
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4. УСПЕ ШНА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И НО ВИ УСЛО ВИ ПО СЛО ВА ЊА

По ред по зна ва ња кул ту ре да те зе мље са ко јом тре ба по сло ва ти, нео п-
ход но је по зна ва ти и на чин са мог про це са ко му ни ци ра ња, ка ко вер бал ни, 
та ко и не вер бал ни. До бра при пре ма нај пре за не вер бал ну ко му ни ка ци ју, 
ка сни је олак ша ва и вер бал ну у то ку по слов них пре го во ра. Ре кли смо да се 
у то ку по слов не са рад ње углав ном на сто ји ство ри ти по ве ре ње код осо бе са 
ко јом ће се по сло ва ти, та ко да је и ста ти сти ка по твр ди ла овај по да так – 90% 
ис пи та них му шка ра ца има по ве ре ње у осо бу:

ус прав ног др жа ња,•	
по диг ну тог по гле да,•	
при јат ног из гле да ли ца, и обра ти ће па жњу на по кре те ко ји озна ча-•	
ва ју го вор те ла,
ру ке пре кр ште не на гру ди ма мо гу го во ри ти о не сла га њу и озна ча-•	
ва ти од брам бе ни став, или
до ди ри ва ње ли ца и гла ве мо же озна ча ва ти не си гур ност.•	

успе шна ко му ни ка ци ја је спо соб ност ја сног и ра зу мљи вог из но ше ња 
чи ње ни ца, ин фор ма ци ја и раз ми шља ња или – ка ко би се у ме ђу на род ном 
по слов ном жар го ну ре кло – KISS (Ke ep It Short & Sim ple – бу ди те крат ки и 
јед но став ни). Ов де је ин те ре сант но ис тра жи ва ње др Ал бер та Ме хре би ја на 
(Al bert Me hra bian), ауто ра књи ге „Ти хе по ру ке“, ко ји из но си по дат ке свог 
ис тра жи ва ња: 55% осе ћа ња из ра жа ва мо не вер бал но, 45% вер бал но, при 
че му се 38% сво ди на из ра жа ва ње гла сом, а са мо 7% ре чи ма. Зна чи, уви ђа 
се зна чај на чи на на ко ји је не што ре че но.

Зна чај по ру ке ни је у то ме шта сте ствар но ре кли, ни ти у то ме шта 
сте ствар но ми сли ли, не го на ка кав сте од зив на и шли.

При ли ком по сло ва ња ван ма тич не зе мље, као по слов ни је зик углав ном 
се ко ри сти ен гле ски, али то не ума њу је зна чај по зна ва ња дру гих је зи ка, 
ма да и ов де тре ба на гла си ти да је ва жни је по зна ва ње кул ту ре да те зе мље 
не го је зи ка.

Раз вој тех ни ке и тех но ло ги је је олак шао и убр зао ко му ни ка ци ју, та ко 
да се да нас по сло ва ње не мо же за ми сли ти без те ле фо на и упо тре бе ком пју-
те ра, тј. и-мејл пре пи ски. По зна ва ње оп штих пра ви ла ја вља ња у ком па ни ји 
нео п ход но је, што због ком па ни је у ко јој ра де за по сле ни и пред ста вља ња 
ими џа, што због по тен ци јал них по слов них парт не ра ко ји ства ра ју сли ку о 
да тој ком па ни ји. По слов но ја вља ње на те ле фон ској ли ни ји зах те ва иден ти-
фи ка ци ју име на ком па ни је као и осо бе са ко јом се раз го ва ра, а уко ли ко се 
ко ри сти спи кер фон – и иден ти фи ка ци ја осо ба ко је су у про сто ри ји.

у по слов ној ко ре спон ден ци ји нео п ход но је по што ва ти не ка пра ви ла: 
на при мер, на по ру ке по сла те у елек трон ском фор ма ту од го ва ра се у ро ку 
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од 24 ча са. По твр да о при је му по шиљ ке је оба ве зна, а од го вор мо же усле-
ди ти и ка сни је уко ли ко по сто ји спре че ност за од го вор на и-мејл по ру ку. 
упо тре ба мо бил них те ле фо на је за бра ње на на по слов ним са стан ци ма као и 
на по слов ним руч ко ви ма.

у то ку по слов ног спо ра зу ме ва ња пре го во ри су нај бит ни ја став ка ко ја 
зах те ва од го ва ра ју ћа зна ња и ве шти не ко му ни ци ра ња. Но во до ба зах те ва 
по зна ва ње пре го ва рач ких ве шти на, тј. по зна ва ње пре го ва рач ких тех ни ка 
и стра те ги ја

Ка ко би се по сти гли успе шни пре го во ри, нео п ход но је по ста ви ти циљ 
пре го ва ра ња, као и на чин оства ре ња по ста вље ног ци ља. При пре ма је нео п-
ход на, али и спо соб ност да се уви ди шта је то што же ли и дру га стра на, јер је у 
са вре ме ном до бу циљ пре го ва ра њем, тј. до го во ром оства ри ти ко о пе ра тив ни 
его и зам, тј. за до во љи ти обе стра не и оства ри ти ду го роч ну са рад њу. Мо же се 
ре ћи да пре го ва рач ку ве шти ну по се ду ју они ко ји има ју спо соб ност:

да по ста ве ци ље ве;•	
да по ста ве ве ћи из бор на чи на ко ји омо гу ћа ва ју до сти за ње ци ља;•	
да се те мељ но при пре ме;•	
да оце не шта је то што дру га стра на же ли;•	
да по ста ве при о ри те те;•	
да пре по зна ју и раз у ме ју дру ге кул ту ре и да по зна ју област по кла-•	
ња ња, па у скла ду са да тим:
тре ба зна ти да су по кло ни ва жан део ме на џер ских од но са, и•	
во ди ти ра чу на о то ме ка ко уру чи ти по клон, у ка квој ам ба ла жи.•	

За успе шну по слов ну са рад њу са ино стра ним парт не ри ма нео п ход но је 
по зна ва ти њи хо ву кул ту ру. иако по сто је раз ли ке евро пе у од но су на Аме-
ри ку, па он да раз ли ке и у од но су на Ази ју, тре ба на гла си ти да и у са мој 
евро пи тре ба би ти све стан по сто ја ња раз ли чи то сти. На при мер, узрок 
не сла га ња у по слов ним до го во ри ма где су парт не ри при пад ни ци раз ли чи-
тих кул ту ра, по ја вљу је се већ на пр вом ко ра ку ка да парт не ри ни су син хро-
ни зова ли вре ме је дан са дру гим.

5. ПРИ ПРЕ МА МЕ НА ЏЕ РА ЗА ПО СЛО ВА ЊЕ  
У ГЛО БАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Ком па ни је ко је по слу ју у дру гим ре ги о ни ма мо ра ју сво је за по сле не да 
при пре ме за про ме не ко је ће на и ћи у су сре ту са дру гом кул ту ром. уко ли ко 
се за по сле ни по ша ље без прет ход не при пре ме, од но сно ако ком па ни ја ни је 
ува жи ла фак тор кул ту ре као осно ву успе шног по сло ва ња, на ста ју про бле ми. 
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За по сле ни у но вој сре ди ни не ма по треб на сред ства да усво ји но ве ве шти не 
или схва та ња да би се ефект но адап ти рао и при ла го дио не са мо но вим, 
већ по тен ци јал но екс трем но раз ли чи тим усло ви ма. Ово се де ша ва кад се 
„из бор вред но сти” ме на џе ра у ино стран ству не пра вил но схва ти. Мо же се 
по ја ви ти та мо где је „кул тур на дис тан ца” пре ве ли ка за да то вре ме од ла ска. 
Мо гућ ност на ста ја ња про бле ма усло вља ва да се обра ти па жња на пра вил ну 
иден ти фи ка ци ју по тен ци јал них кан ди да та и пред ло же них ин тер вен ци ја за 
при ла го ђа ва ње у ра ни јим фа за ма раз во ја ка ри је ре и по сло ва ња.

По др жа ва ње со цио-кул тур ног при ла го ђа ва ња је раз вој од ре ђе них 
ве шти на и уче ње о спе ци фич ном окру же њу ко је по ма же ме на џе ру у успе-
шном ис пи ти ва њу, раз у ме ва њу и ин тер ак ци ји са но вом сре ди ном. Зна чај но 
је по зна ва ња кул тур них раз ли ка, свест о по сло ва њу и кул ту ри до ма ћи на, 
по зна ва ње стра те ги је рад не мо ти ва ци је за по сле них у скла ду са раз ли
чи тим кул тур ним вред но сти ма, укљу че ња у кул ту ру и свест о осо бљу и 
по слов ним ко ле га ма, зна чај по слов ног оде ва ња у ин тер кул тур ним пре го-
во ри ма, зна чај иден ти фи ка ци је са рад ним ти мом и ме ђу кул тур них кон та-
ка та ко ји су ва жни за ис хо де по слов них ак тив но сти

у то ку оба вља ња по слов них ак тив но сти ван окви ра ма тич не зе мље 
мо гу се по ја ви ти на ве де ни про бле ми у би ло ко јој фа зи бо рав ка ме на џе ра 
ван ма тич не зе мље, та ко да је нео п ход но има ти прет ход ну при пре му по је-
ди на ца ко ји ће део сво јих по слов них ак тив но сти оба вља ти у дру гим кул-
ту ра ма. При пре ма по је ди на ца је усме ре на на „пси хо ло шко-кул тур на” и 
„со цио-кул тур на” при ла го ђа ва ња ме на џе ра у ино стран ству.

у при пре ма ма пре од ла ска и при ла го ђа ва њу дру гој кул ту ри мо ра се 
ра ди ти на про бле му сма ње ња по тен ци ја ла за анк си о зност, на пе тост, стрес 
или бо лест. Јед на од при пре ма под ра зу ме ва раз вој и ја ча ње ве за у сво јој 
зе мљи, све сти о ква ли те ту жи во та, кул тур ном ја ча њу и по др шци, и све сти 
о ути ца ју на по ро ди цу. Ве ли ки је ути цај на по ро ди цу и по себ но про бле ми 
„пре ла ска у дру гу кул ту ру” ве за ни за сва ко днев ни рад и по слов на пи та ња 
ко ја ди рект но ути чу на при ла го ђа ва ње кан ди да та. За пра во, за до вољ ство 
по слом и ста бил ност у по ро ди ци су ва жни ис хо ди лич не до бро би ти.

у про ак тив ним ком па ни ја ма нео п ход но је фор ми ра ти про грам при-
пре ме по тен ци јал них кан ди да та – ме на џе ра ко ји тре ба да ра де у ино стран-
ству, ако по сто је сред ства и за сва ког кан ди да та по себ но јер сва ко учи на 
свој на чин. Ни је сва ко уче ње ба зи ра но на сти ца њу зна ња у фор мал ном или 
тра ди ци о нал ном окру же њу или кон тек сту. уче ње мо же и по ја вљу је се кроз 
екс пе ри мен тал не ве жбе ко је ме ња ју став осо бе пре ма не че му. уче ње је зи ка 
и ње го ва уло га у при ла го ђа ва њу но вом кул тур ном окру же њу мо же би ти 
бо ље кроз ан га жо ва ње или дру же ње са при пад ни ци ма дру ге кул ту ре, где 
тре ба да се за по сле ни упу ти (да се већ у сво јој зе мљи упо зна је са дру гом 
кул ту ром на ма ње стре сан на чин).
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Је дан од не у спе ха ме на џе ра у дру гим кул ту ра ма је лич ни из бор да се 
не при ла го де кул тур ним раз ли ка ма са ко ји ма се сре ћу и сле по за др жа-
ва ју тра ди ци о нал ни ет но цен трич ни по глед на во ђе ње по сла у ино стран-
ству. Без „овла да ва ња”. по слов ни чо век ће, ве ро ват но, из ра зи ти оче ки ва ња 
ко ја су или дру штве но-еко ном ски не ва жна или стил ски увре дљи ва и та ко 
на но се не по пра вљи ву ште ту по слу и сво јој ка ри је ри у ино стран ству.

у сва кој ком па ни ји по сто ји по тре ба да се ра ди на при пре ма ма, тј. про-
гра му при ла го ђа ва ња ко ји би сма њи ле по тен ци јал анк си о зно сти, на пе то-
сти, стре са и бо ле сти код ме на џе ра ко ји ће ра ди ти у ино стран ству. Тре ба 
обез бе ди ти оквир до во љан за схва та ње од ре ђе не сре ди не, ко ји по ма же 
ме на џе ри ма у ино стран ству у ефект ном ис тра жи ва њу, схва та њу и ин тер-
ак ци ји са но вом сре ди ном. То та ко ђе омо гу ћа ва ор га ни за ци ја ма да ре а-
гу ју на свр сис хо дан на чин. То зна чи ства ра ње ин тер вен ци ја ве за них за 
ра на ис ку ства ко је раз ви ја ју и „пси хо ло шко-кул тур не” и „со цио-кул тур не” 
стра те ги је и по ма жу у по сло ва њу у ино стран ству и дру штве ном „овла да-
ва њу”. По ма жу и у уче њу ста ва и прак тич них ве шти на као што су гра ђе ње 
од но са и дру штве на ин тер ак ци ја. Крај ња ефек тив ност и па жња ор га ни за-
ци је усме ре не су и на оно што се на у чи за вре ме на и ме но ва ња и ка ко ор га-
ни за ци је гра де кул ту ру уче ња ко ја омо гу ћа ва тран сфер у ко рист це ло куп-
ног по сло ва ња и осо бља ко је је у ње му.

Крај ња ефек тив ност об у хва та и оно што је на у че но за вре ме бо рав ка 
у дру гој сре ди ни и ка ко је то пре не то у ко рист це ло куп ног по сло ва ња и 
по је ди на ца ко ји су у ње му. уче ње и раз у ме ва ње дру гих кул ту ра по ста је све 
ва жни је за на и ме но ва ња у ино стран ству и ствар ко ју ме ђу на род но по сло-
ва ње мо ра да пла ни ра у ве о ма ра ној фа зи и по мог не и по др жи.

Зна чај ним и бла го вре ме ним „пси хо ло шко-кул тур ним” и „со цио-кул-
тур ним” ин тер вен ци ја ма, ме на џе ри, по сла ти у ино стран ство, би тре ба ло 
да има ју мо гућ ност за ефек тив но „овла да ва ње” и си нер ги ју са ка ри је ром. 
ино стра но по сло ва ње би тре ба ло да има мо гућ ност да се успе шно ус по-
ста ви у ра зним сре ди на ма.

6. КУЛ ТУ РА И МО ТИ ВА ЦИ ЈА ЗА ПО СЛЕ НИХ  
У ГЛО БАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Са да тре ба на пра ви ти спо ну кул ту ре и по слов ног си сте ма, за пра во 
тре ба би ти све стан чи ње ни це да су нај зна чај ни ји ре сур си јед ног по слов ног 
си сте ми баш људ ски ре сур си. Та ко и пи та ње „Ка ко мо ти ви са ти за по сле не” 
по ста је кључ но за сва ког ме на џе ра као но си о ца те ак тив но сти. уни вер зал на 
стра те ги ја за мо ти ва ци ју за по сле них за све по слов не си сте ме уну тар јед не 
зе мље не по сто ји, али и у са мом по слов ном си сте му при ме њу је се ви ше стра-
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те ги ја у за ви сно сти од тре нут не си ту а ци је. Овом про бле му при до да је мо и 
по јам кул ту ре јер са вре ме ни усло ви по сло ва ња на ме ћу да се све ви ше ре а-
ли за ци ја по слов них ак тив но сти рас про сти ре ван окви ра ма тич не зе мље. 
у то ку ре а ли за ци је та квих ак тив но сти, ван ма тич не зе мље, нео п ход но је 
ко ор ди ни ра ти са за по сле ни ма ко ји има ју дру га ме ри ла вред но сти.

Ка ко мо ти ви са ти за по сле не? Ово пи та ње пред ста вља кључ ни про блем, 
и је дан од нај бит ни јих за да та ка топ ме на џе ра. уко ли ко је јед на од страте-
гијa мо ти ва ци је – ко му ни ка ци ја, нео п ход но је по себ но обра ти ти па жњу на 
сам про цес ко му ни ка ци је. Да кре не мо да про цес ко му ни ка ци је пред ста вља 
ме ђу људ ски про цес сла ња и при ма ња сим бо ла уз при ло же не по ру ке, од но-
сно љу ди ме ђу соб но раз ме њу ју ин фор ма ци је и на тај на чин ути чу је дан на 
дру гог. у тој раз ме ни ин фор ма ци ја бит ни су ру ко во ди о ци за ко му ни ка-
ци ју уну тар и ван да тог по слов ног си сте ма.

у мо ти ва ци ји за по сле них ме на џер има ве ли ку уло гу, ина че ме на џер је 
цен трал на фи гу ра којa ор га ни зу је, усме ра ва и ко ор ди ни ра рад за по сле них, 
мо ти ви ше и ре ша ва кон флик те све у ци љу до сти за ња по ста вље них ре зул-
та та по слов ног си сте ма.

Ме на џер мо ра да се ан га жу је, ор га ни зу је и упра вља ко му ни ка ци јом у 
ор га ни за ци ји. Ме на џер мо ра би ти до бар ко му ни ка тор и по зна ва лац кул-
ту ре по го то во у оним по слов ним си сте ми ма где је по сло ва ње ван окви ра 
ма тич не зе мље, да по се ду је по тен ци јал да во ди љу де, моћ и ја сно де фи ни-
сан циљ и пра вац ко јим ће до ње га сти ћи. иде ал ни ме на џер не по сто ји, већ 
се при сту па из бо ру во ђе од си ту а ци је до си ту а ци је.

у ци љу по сти за ња што бо љих по слов них ре зул та та, нео п ход но је да 
ме на џер про на ђе аде ква тан на чин ко му ни ци ра ња са сво јим за по сле ни ма. 
уко ли ко је ре а ли за ци ја по слов них ак тив но сти ван ма тич не зе мље, је дан 
од раз ло га не у спе ха ме на џе ра у дру гим кул ту ра ма је сте лич ни из бор да 
се не при ла го де кул тур ним раз ли ка ма са ко ји ма се сре ћу и сле по за др жа-
ва ју тра ди ци о нал ни ет но цен трич ни по глед на во ђе ње по сла у ино стран-
ству. Без „овла да ва ња” по слов ни чо век ће, ве ро ват но, из ра зи ти оче ки-
ва ња ко ја су или дру штве но-еко ном ски не ва жна или стил ски увре дљи ва 
и та ко на но се не по пра вљи ву ште ту по слу и сво јој ка ри је ри у ино стран-
ству. За пра во, да се на гла си да је у сва кој кул ту ри раз ли чит при ступ до но-
ше њу од лу ка, раз ме ни ин фор ма ци ја као и на чин мо ти ва ци је за по сле них. 
у не ким кул ту ра ма сви за по сле ни су укљу че ни у про цес до но ше ња од лу ка 
и на тај на чин су и мо ти ви са ни, док у не ким кул ту ра ма за по сле ни и не 
оче ку ју да бу ду пи та ни. По сто је кул ту ре у ко ји ма су пред ло зи и су ге сти је 
за по сле них до бро до шли ма да се не усва ја ју. у не ким кул ту ра ма упли та ње 
за по сле них у то ку ре а ли за ци је по слов них ак тив но сти или у спро во ђе њу 
по слов не од лу ке се не при хва та већ се сма тра увре дљи вим. Мо же се за кљу-
чи ти да су нео п ход не ин тер вен ци је за при пре му ме на џе ра за по сло ва ње са 
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дру гим кул ту ра ма или за во ђе ње мул ти кул тур них ти мо ва. Нео п ход но је 
по зна ва ње кул ту ре да би ру ко во ди о ци зна ли ка ко да мо ти ви шу сво је за по-
сле не, тј. ка ко да их усме ре ка ре а ли за ци ји ци ља.

у не ким кул ту ра ма је при сут но да се у фа зи кон сул то ва ња око не ког 
по слов ног ре ше ња из но си ми шље ње свих за по сле них. По је ди ни ме на џе ри 
те же да има ју стил ори јен ти са но сти ка гру пи и од лу чи ва њу ко ри сте ћи 
кон сул то ва ње ко је се пре тва ра у за кљу чи ва ње. Од лу ка је ори јен ти са на 
ка по сти за њу кон сен зу са ко је чла но ви ти ма тре ба да при хва те и при ме не 
не за ви сно од ми шље ња ко је су из не ли то ком кон сул то ва ња. На ве де но опет 
мо же би ти кон тра дик тор но за љу де дру га чи јих кул ту ро ло шких по за ди на. 
у не ким зе мља ма кон флик ти се сма тра ју не за о би ла зним еле мен ти ма ди на-
ми ке тим ског ра да, док се, ре ци мо, у Швед ској, кон флик ти у тим ском ра ду 
сма тра ју опа сним, на ро чи то у фа зи од лу чи ва ња. и за и ста, ако се чла но ви 
фо ку си ра ју на тим а не на по је дин це, кон фликт је знак да тим ви ше не функ-
ци о ни ше. Ова ди на ми ка ти ма је зна чај но раз ли чи та од ди на ми ке ко ја пре-
о вла ђу је у ве ћи ни зе ма ља. За пра во у не ким зе мља ма из но ше ње су прот ног 
ми шље ња од ру ко во ди о ца је на за ми сли во или увре дљи во, а са дру ге стра не 
узе ти у об зир ми шље ње за по сле них је по ка зи ва ње сла бо сти ме на џе ра.

у не ким кул ту ра ма за да так ме на џе ра је да оспо со бља ва ју за по сле не 
та ко да се де ле ги ра њем овла шће ња и од го вор но сти по ред на ве де ног 
по сти же и бо ља мо ти ви са ност за по сле них. По сто ји ве ро ва ње да за по сле ни 
има ју ка па ци те те и по тен ци ја ле и да би ме на џе ри тре ба ло да це не њи хо ве 
ини ци ја ти ве и да при хва те њи хо ве са ве те. За ни мљи во је да ме на џе ри, при-
пре ма ни за по сло ва ње ван окви ра ма тич не зе мље, не да ју ди рект на на ре-
ђе ња за по сле ни ма, не го им оста вља ју мо жда и при вид но, из ве сну сло бо ду. 
Са дру ге стра не, у Не мач кој или Швај цар ској се овла шћи ва ње спро во ди 
са мно го ви ше ути ца ја ме на џе ра. у Швед ској, до бре во ђе се опи су ју као 
љу ди ко ји да ју од ре ђе не ин фор ма ци је, без ди рек ти ве. На ре ђи ва ње се сма-
тра увре дљи вим, јер под ра зу ме ва не по што ва ње осе ћа ња ауто но ми је не ке 
осо бе. Ово је у су прот но сти са не ким сре ди на ма где на ре ђи ва ти зна чи 
би ти ефи ка сан или до ка зи ва ње свог ауто ри те та. На при мер у Швед ској 
је кључ на че ста ко му ни ка ци ја из ме ђу за по сле них и њи хо вог ди рект ног 
су пер ви зо ра. Оми ље ни на чин ко му ни ка ци је су са стан ци у че ти ри ока. 
Ови лич ни раз го во ри омо гу ћа ва ју да за по сле ни ин тер пре ти ра ју ви зи ју на 
свој на чин и да пред у зи ма ју не за ви сне ак тив но сти. Циљ че сте ко му ни ка-
ци је је да се раз ви је уза јам но раз у ме ва ње и лич на ин тер пре та ци ја за да та ка 
од стра не за по сле ног. Не ки струч ња ци ка жу да је пре но ше ње овла шће ња 
успе шна стра те ги ја, по што се де ли по што ва ње и до би ја се мно го од ини ци-
ја ти ве за по сле них.

уко ли ко се кре не да већ на ве де не спе ци фич но сти Швед ске, као тим ски 
рад ко ји до дат но мо ти ви ше за по сле не и про ши ри ва ње овла шће ња чи не 
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швед ски кон цепт ме наџ мен та је дин стве ним, уоча ва се да и Хо лан ђа ни 
мо гу да ка жу да су про це си кон сул то ва ња и кон сен зу ал ног од лу чи ва ња 
та ко ђе тре нут на прак са и у Хо лан ди ји. у за ви сно сти од то га ода кле до ла зе, 
љу ди ће при ме ћи ва ти и дру ге слич но сти или раз ли ке из ме ђу кон цеп та 
ко ји је у њи хо вој зе мљи и у зе мљи у ко јој оба вља ју сво је по слов не ак тив-
но сти. Ме ђу тим, стил ме наџ мен та у Швед ској је је дин ствен до ме ре до ко је 
ком би ну је раз не аспек те по је дин стве ном ре цеп ту. Свест о то ме шта чи ни 
до брог ме на џе ра мо же да бу де од ко ри сти ка да се до ђе до пи та ња њи хо ве 
мо ти ва ци је, али и од то га ка ко раз у ме ти њи хо ве ре ак ци је на раз ли чи те 
сти ло ве. На при мер, у јед ном за јед нич ком по сло ва њу јед на фран цу ска и 
швед ска ком па ни ја су убр зо до шле до пи та ња са рад ње и ја ви ла се на пе-
тост. Про це си од лу чи ва ња у ове две ком па ни је су би ли то ли ко раз ли чи ти 
да су већ на по чет ку свог за јед нич ког по сло ва ња на и шли на кри зу. На пе-
тост и уз не ми ре ност код Шве ђа на се ја ви ла јер су се фран цу ски ди рек то ри 
по на ша ли дик та тор ски мо ди фи ку ју ћи без кон сул та ци је од лу ке до не те у 
рад ним ти мо ви ма. Са дру ге стра не, и мно ги Фран цу зи су би ли збу ње ни 
ка да су још на по чет ку ви де ли да су Шве ђа ни „не флек си бил ни” и спо ри 
при од лу чи ва њу. Фран цу зи ни су схва та ли за што то ли ко мно го љу ди тре ба 
да се кон сул ту је и за што ру ко во ди о ци ни су оба вља ли свој по сао од лу чи-
ва ња. у овом слу ча ју и фран цу ска и швед ска ком па ни ја ни је узе ла у об зир 
да има ју фун да мен тал но раз ли чи те прак се ру ко во ђе ња. Шве ђа ни ни су 
мо гли да схва те да ор га ни за ци ја по сла у Фран цу ској укљу чу је про це се ко ји 
су ма ње кон сул та тив ни али бр жи на не ки на чин. Про ме не ко је су спро ве ли 
ди рек то ри код од лу ка до не тих у гру пи су мо жда би ле уве де не на осно ву 
стра те шких ин фор ма ци ја ко је су има ли. Фран цу ски за по сле ни су мо жда 
би ли ма ње укљу че ни у од лу чи ва ње од њи хо вих швед ских ко ле га, али су 
их убе ди ли ар гу мен ти њи хо вих по сло во ђа да се на пра ве мо ди фи ка ци је. То 
се ни је де си ло са швед ским за по сле ни ма, ко ји су се осе ти ли ви ше укљу че-
ним у тим ски рад и у про цес од лу чи ва ња. Они су сма тра ли да су про ме не 
дик та тор ске и да се не по шту је тим. и још ни су ус пе ли да ус по ста ве ко му-
ни ка ци ју у осно ва ма сво јих ор га ни за ци о них тра ди ци ја. Та ко ђе Шве ђа ни 
су не до ста так пре но ше ња овла шће ња од стра не фран цу ских ди рек то ра 
сма тра ли не до стат ком по ве ре ња што је уоби ча је на прак са у Фран цу ској. 
Сва ки тим је по ла зио од сво је ор га ни за ци о не кул ту ре и прак се.

6.1. По слов на кул ту ра у Ср би ји и мо ти ва ци ја

Ср би ја је зе мља ко ја се сво јом по слов ном кул ту ром све ви ше при бли-
жа ва мо дер ним европ ским др жа ва ма. Пре ла зак из кру тог со ци ја ли стич-
ког ре жи ма у дру штво чи ји су нај ва жни ји ослон ци по ли тич ке и при вред не 
сло бо де, та ко да се тренд на пу шта ње Ср би је по ла ко за у ста вља.
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Мо же се за кљу чи ти да је на пре до ва ње Ср би је ре зул тат не ко ли ко фак-
то ра: По бољ ша ње по ли тич ке си ту а ци је као и ко ра ци ко је је пред у зе ла 
вла да у ци љу ре гу ли са ња сво јих од но са са ме ђу на род ним фи нан сиј ским 
уста но ва ма, по себ но са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. Сма тра ју да 
је за да ље по бољ ша ње реј тин га нео п ход но убра зно за вр ши ти при ва тиз ци ју 
и ре ор га ни за ци ју др жав ног сек то ра на ко ји и да ље от па да го то во по ло ви на 
бру то на ци о нал ног до ход ка. На осно ву пред ход но ре че ног сма њен бу џет-
ски ма не вар ски про стор ауто мат ски ли ми ти ра ула га ња у мо дер ни за ци ју 
ин фра струк ту ре, без ко је ни је мо гу ће при ву ћи стра ни ка пи тал, нај но ви ју 
тех но ло ги ју и тр жи шни ме наџ мент. На во ди се да су не ке зе мље у ре ги о ну 
у крат ком ро ку до би ле бо љи реј тинг са мо због чи ње ни це да су од ма кле у 
про це су при дру жи ва ња европ ској уни ји и да би то мо гао да бу де слу чај са 
Ср би јом. Сма тра се да је да ља ин те гра ци ја на ше зе мље у европ ске ин сти-
ту ци је сво је вр сна га ран ци ја ње ног да љег на прет ка и пу не ре а фир ма ци је у 
ре ги о ну у ко јем за у зи ма ва жан стра те гиј ски по ло жај.

По слов на кул ту ра у Ср би ји се све ви ше при бли жа ва мо дер ним европ ским 
др жа ва ма. уоби ча је но је за мла ђе ге не ра ци је да го во ре бар је дан стра ни је зик, 
углав ном ен гле ски, у ци љу успе шни јег по слов ног ко му ни ци ра ња. ина че у 
Ср би ји су при сут не ве ли ке стра не ком па ни је ко је су до не ле и но ву по слов ну 
кул ту ру. По ред стра них ком па ни ја ко јих има ви ше, по сто је и до ма ће ком па-
ни је где је још увек цен тар мо ћи ис кљу чи во вла сник. Оно што је ак ту ел но у 
ком па ни ја ма у Ср би ји је сте да и са ми вла сни ци на сто је да при хва те но ва пра-
ви ла по сло ва ња, по ла ко уви ђа ју да успех јед ног по слов ног си сте ма за ви си од 
љу ди. Ср би ја пра ви по ма ке ко ји за са да је су ма ли, али нај те же је кре ну ти.

Да нас се Ср би ја на ла зи пред ва жним за дат ком да уна пре ди пер фор-
ман се сво је при вре де. Ак ту ел ним про це сом при ва ти за ци је др жав на пред у-
зе ћа тре ба да усме ре и сво је ци ље ве ка ства ра њу про фи та. Срп ски пут у еко-
ном ски про спе ри тет тре ба да бу де тра си ран ка оства ри ва њу трај но одр жи ве 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, као и ка пла ну ини ци ра ња и осна жи ва ња 
ма кро е ко ном ских ре фор ми, по себ но у до ме ну при ва ти за ци је и пре струк-
ту ри ра њу др жав них пред у зе ћа, отва ра њу про сто ра за осни ва ње но вих при-
ват них пред у зе ћа и обим ни је ин ве сти ра ње. По след њих го ди на Ср би ја до ста 
ула же у по сти за њу по зи тив ног ими џа јер сли ка у све ту ко ја је по сто ја ла ни је 
би ла по зи тив на. Оно што тре ба на гла си ти је да су мла ди обра зо ва ни љу ди 
ве ли ко бо гат ство Ср би је, за пра во Ср би ја је као ра сад ник та ле на та јер ве ли ки 
број во де ћих свет ских ком па ни ја до ла зе да баш ов де про на ђе та лен те сти-
пен ди ра ју ћи им да ље шко ло ва ње. Тренд на пу шта ња Ср би је по ла ко се за у-
ста вља и ве ли ки број мла дих обра зо ва них љу ди же ле да оста не и до при не се 
да љем раз во ју сво је зе мље. Као је дан од пред у сло ва успе шног по сло ва ња је 
по зна ва ње стра них је зи ка али и кул ту ра и оби ча ја. у Ср би ји све ви ше ком-
па ни ја усва ја фи ло зо фи ју по сло ва ња чи ја је су шти на у по што ва њу раз ли чи-
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то сти. Али циљ овог ра да је и да ука же шта је то што стра ни ин ве сти то ри 
тре ба да по зна ју као ка рак те ри сти ке ме наџ мен та у Ср би ји.

Ме наџ мент у Ср би ји је под ве ли ким ути ца јем за пад но е вроп ског по сло-
ва ња ма да још увек има оних ко ји те трен до ве не при хва та ју. На осно ву 
пред ход но ре че ног, у Ср би ји раз ли ку је мо два ти па ме на џе ра: тра ди ци о-
нал не и мо дер не. Тра ди ци о нал ни ме на џе ри су ста ри јих го ди на ко ји су сво ја 
ис ку ства сти ца ли у са мо у прав ном со ци ја ли зму, та ко да су ве о ма под ути-
ца јем пред ра су да. Ме на џе ри но вог до ба су углав ном сво је обра зо ва ње сте-
кли ван Ср би је и при хва та ли дру га пра ви ла по сло ва ња, ко ја са да на сто је 
да при ме не у Ср би ји. Тра ди ци о нал ни ме на џе ри сла бо го во ре дру ге је зи ке, 
ма да по не ки раз у ме ру ски. Ме на џе ри но вог до ба оба ве зно го во ре ен гле ски 
је зик ко ји и нај че шће ко ри сте у по слов ној ко му ни ка ци ји.

у по слов ним си сте ми ма у Ср би ји углав ном је из ра же на хи је рар хи ја, 
до но си лац крај њих од лу ка је ру ко во ди лац што по ред сво јих пред но сти има 
и ма не јер се ду го че ка на ре а ли за ци ју не ких ма ње ва жних ак тив но сти. Рад на 
кул ту ра ни је по себ но из ра же на и те шко да ће се не ко ла ти ти за вр ша ва ња 
по сла ко ји по опи су рад ног ме ста ни је ње гов. упо тре ба ти ту ла у по слов ном 
све ту је не што на че му се ин си сти ра, али са дру ге стра не брз је пре лаз са 
фор мал не на не фор мал ну ко му ни ка ци ју – осло вља ва ња са мо име ном.

Рад но вре ме се све ви ше при бли жа ва европ ском – од 9 до 17 ча со ва, ма да 
су још увек не ке ком па ни је, углав ном др жав не, за др жа ле рад но вре ме од 7 
до 15 ча со ва. уко ли ко по сао ни је ре а ли зо ван у окви ру рад ног вре ме на ни је 
ни шта нео бич но за др жа ва ње рад ни ка док се не за вр ши. Ов де тре ба на по-
ме ну ти да Ср би има ју не ма ран од нос пре ма вре ме ну, оста так прет ход ног 
уре ђе ња ка да су пра ва рад ни ка би ла не при ко сно ве на. Ср би код дру гих це не 
тач ност иако се са ми са њом не мо гу по хва ли ти. Ка шње ње је ре дов на по ја ва, 
и ни је ништа нео бич но ка да Ср бин на за ка за ни са ста нак уоп ште не до ђе.

Ка да стра ни парт нер по се ти по слов ног парт не ра у Ср би ји, су срет не 
ве дру и на сме ја ну се кре та ри цу спрем ну за раз го вор. За раз ли ку од дру гих 
кул ту ра, у Ср би ји се ми шље ње се кре та ри це не ува жа ва и овај део раз го-
во ра се за и ста мо же по сма тра ти као не фор ма лан.

ис ку ства стра на ца су ука за ла да Ср би не се бич но де ле обе ћа ња при-
ли ком скла па ња по сло ва, али да че сто по сто ји ма ла ве ро ват но ћа да се сва 
да та обе ћа ња и ре а ли зу ју. Са жа ље њем се мо ра кон ста то ва ти да да та реч 
по не кад и не ма на ро чи ту те жи ну.

же не у по слов ном све ту, на жа лост, ни су че ста по ја ва, ма да се мо гу 
на ћи као чла но ви не ког пре го ва ра чог ти ма. По след њих го ди на у Ср би ји 
по сто ји тен ден ци ја ства ра ња ра зних удру же ња за за шти ту жен ских пра ва, 
али са ве о ма ма лим од је ци ма.

По слов на ко му ни ка ци ја по след њих го ди на се углав ном ре а ли зу је 
пре ко ин тер не та али за ре а ли за ци ју по слов не са рад ње нео п ход ни су не по-
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сред ни су сре ти. Оно што стран ци си гур но при ме те је го сто прим ство. у 
то ку пре го ва ра ња али и за успе шно скла па ње по сло ва не мо гу ће је из бе ћи 
по слов ни ру чак. До ма ћин би ра ре сто ран и ни је ни шта нео бич но ин си сти-
ра ње на хра ни и пи ћу.

За по слов ни су срет по же љан је чврст сти сак ру ке са гле да њем у очи. 
Ви зит кар те се раз ме њу ју у го то во свим си ту а ци ја ма. Ср би не пра ве раз-
ли ку из ме ђу при ват ног и по слов ног та ко да је при хва тљи во раз го ва ра ти о 
по слу и на по ро дич ним ску по ви ма.

6.2. Мо ти ва ци ја за по сле них у Ср би ји

уко ли ко се кре не да је мо ти ва ци ја до бра „ствар” јер увек су нас учи ли 
да се не мо же мо осе ћа ти до бро ако смо не мо ти ви са ни. По ред мо ти ви са-
но сти нео п ход но је има ти спо соб но сти за да ти по сао, сред ства и рад не 
усло ве. Са овом спо зна јом не ко ли ко пред ход них го ди на че сто се у на шој 
зе мљи мо гло чу ти ка ко су за по сле ни не мо ти ви са ни или јед но став но не ма ју 
пред ход но на бро ја но, тј. сред ства за рад и/или аде кват не рад не усло ве. Са 
дру ге стра не, не ка ис тра жи ва ња су ука за ла да мо ти ва ци ју тре ба об но ви ти, 
тј. ко ри шће но је по ре ђе ње мо ти ва ци је са то пло том у ку ћи то ком зим ских 
ме се ци у хлад ним кли ма ма. Као нај ва жни је у ис тра жи ва њи ма ко је су спро-
ве де на о мо ти ва ци ји, је сте спо зна ја да ме на џе ри мо гу да уре де од но се у 
ор га ни за ци ји ако зна ју скло ност љу ди ко ји за њих ра де. По зна ју ћи скло но-
сти сво јих за по сле них, ме на џе ри од ре ђу ју за дат ке и на гра де да би те љу де 
по кре ну ли. (12)

Мо же се за кљу чи ти да је зна ње о мо ти ва ци ји зна ча јан фак тор у про це су 
ди зај ни ра ња од но са у по слов ним си сте ми ма и рас по де ли мо ћи. Да би смо 
го во ри ли о успе шном по сло ва њу у Ср би ји, тре ба да се ко ри сте ис ку ства дру-
гих зе ма ља. На и ме, сма тра се да је нај те жи пе ри од пе ри од со ци ја ли за ци је 
за по сле них и у не ким зе мља ма по себ на па жња се по кла ња баш том пе ри о ду. 
у овом ра ду из но сим као чи ње ни цу да је со ци ја ли за ци ја за по сле них за да так 
ру ко во де ћег ка дра. у Ја па ну сви за по сле ни до би ја ју свог мен то ра, већ ис ку-
сног рад ни ка ко ји при прав ни ку при ка зу је све де ло ве ком па ни је ука зу ју ћи му 
на про бле ме на ко је мо же на и ћи. њи хо во дру же ње се на ста вља и по сле рад-
ног вре ме на. Као још јед на спе ци фич ност је да су ком па ни је у Ја па ну за по-
шља ва ле од јед ном це лу ге не ра ци ју мла дих са фа кул те та јер су ве ро ва ли да 
се на тај на чин мо гу лак ше фор ми ра ти гру пе са ве ћим сте пе ном рад не мо ти-
ва ци је и да ће бо ље ко му ни ци ра ти у то ку ре а ли за ци је по слов них за да та ка. у 
Не мач кој се по себ на па жња по кла ња при прав ни ци ма, ина че при прав нич ки 
пе ри од тра је 3 го ди не, при че му су три да на у сво јим кан це ла ри ја ма и два 
да на се да ље уса вр ша ва ју, спа ја ју прак су са обра зо ва њем. у Ср би ји се за са да 
још увек ма ло па жње по кла ња мо ти ва ци ји за по сле них, за пра во мо же се ре ћи 
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да тек по је ди ни ру ко во ди о ци ипак схва та ју да су љу ди нај зна чај ни ји за успех 
јед ног по слов ног си сте ма. ула га њем ино стра ног ка пи та ла и про це сом при ва-
ти за ци је ра де се ма ле про ме не ко је су ви ше ве за не за тре нин ге ко ји се ор га-
ни зу ју за за по сле не са ци љем да се не фор мал ним дру же њем оства ри бо ља 
ко му ни ка ци ја и при вр же ност фир ми. у Ср би ји по след њих го ди на по ста је 
при хва тљи во ула га ње у да ље обра зо ва ње сво јих за по сле них, чи ме се ства-
ра ју ква ли тет ни ји струч ња ци, али је при сут но још увек схва та ње да је то 
ула га ње до ста не си гур но јер је при сут на сум ња да је за по сле ни при вр жен 
сво јој фир ми. Је дан од на чи на ре ша ва ња про бле ма мо ти ва ци је за по сле них 
у Ср би ји је сте да се сва кој гру пи при прав ни ка до де ли по јед на мен тор ко ји 
ће би ти од го во ран за њи хо ву со ци ја ли за ци ју и да њи хо ва успе шност ути че 
на уна пре ђе ње са мог мен то ра, као и обр ну то. На сто ји се да се по ста ви та ква 
ор га ни за ци о на кул ту ра у ко јој ће успех сва ког за по сле ног би ти успех свих. 
Ма ли али зна ча јан по мак ка да се го во ри о мо ти ва ци ји у не ким ком па ни-
ја ма у Ср би ји, је сте и пра ће ње успе ха за по сле них, за пра во сва ки за по сле ни 
у ком па ни ји по чет ком го ди не по ста вља сво је ци ље ве ко је тре ба да оства ри: 
за вр ше так шко ло ва ња, успе шно уче ње је зи ка итд. На кра ју го ди не пре да је се 
из ве штај шта је од по ста вље них ци ље ва ре а ли зо ва но и уко ли ко је оства рен 
ве ћи део по ста вље них ци ље ва – сле ди на гра да.

7. КУЛ ТУ РА И ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ У ГЛО БАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Да на гла си мо, пре го во ри су је дан од нај ва жни јих еле ме на та у ре а ли-
за ци ји по слов них ак тив но сти. Пре го ва ра ње је ком плек сан про цес на ко ји 
зна чај но ути че кул ту ра у ко јој су уче сни ци со ци ја ли зо ва ни, обра зо ва ни 
и оја ча ни. На при мер, на по на ша ње по је дин ца за вре ме пре го во ра ути чу 
ет нич ко на сле ђе и ста во ви и оби ча ји угра ђе ни у кул ту ру. По је дин ци са 
истим кул тур ним за ле ђем по ка зу ју за јед нич ке мо де ле ми шље ња, осе ћа ња 
и ре а го ва ња ко ји су у скла ду са њи хо вим кул тур ним на сле ђем. По на ша ње 
у пре го во ри ма је до след но кул ту ра ма, а сва ка кул ту ра има свој ка рак те ри-
сти чан стил пре го ва ра ња.

Сту ди је ко је су по ку ша ле да упо ре де ра зна по на ша ња у пре го во ри ма 
у ра зним зе мља ма ве ћи ном су при хва ти ле ин тра кул тур ну пер спек ти ву и 
по ка за ле да се то по на ша ње раз ли ку је по кул ту ра ма.

Ве ру је се да је спо соб ност да се по стиг не обо стра но ко ри стан ис ход 
ме ђу кул тур них пре го во ра су штин ски за по слов ни успех

Бит но је има ти у ви ду да је кон текст ко му ни ка ци је су штин ска ди мен-
зи ја кул ту ре ко ја има по себ ну ва жност за пре го во ре. у од ре ђе ним кул-
ту ра ма у ко му ни ка ци ји се ко ри сте екс пли цит не по ру ке и та кве зе мље су, 
из ме ђу оста лих, САД, Ка на да, Швај цар ска и Не мач ка.
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у кул ту ра ма ви со ког кон тек ста, ма ње се ин фор ма ци ја пре но си вер бал но, 
по што се у кон тек сту ко му ни ка ци је на ла зи мно го ви ше. Он је ви сок јер об у хва та 
и до ста до дат них ин фор ма ци ја, као што су би о гра фи ја по је дин ца, ње го ве ве зе, 
вред но сти и ме сто у дру штву и по ру ка се не мо же раз у ме ти без свог кон тек ста. 
Кул ту ре ви со ког кон тек ста су „оне у ко ји ма је пер цеп ци ја о по је дин цу не раз дво-
ји во по ве за на са ње го вим или ње ним од но сом и кон тек стом у ком се по ја вљу је’’. 
Кул ту ре ви со ког кон тек ста ка рак те ри ше екс пре си ван на чин на ко ји се пре но си 
по ру ка: ко ри шће ње не вер бал ног по на ша ња као што су из раз ли ца, ге сто ви и 
го вор те ла. По је дин ци ко ји ни су упо зна ти са сло же но шћу не вер бал ног по на-
ша ња мо гу има ти по те шко ћа у раз у ме ва њу по ру ка, што на во ди да је нео п ход на 
озбиљ на при пре ма за рад са кул ту ра ма ви со ког кон тек ста. Та кве зе мље су Ја пан, 
Ки на, Бра зил, Мек си ко, Шпа ни ја, ита ли ја и арап ске зе мље Сред њег ис то ка.

Пр ва фа за је про цес упо зна ва ња или ус по ста вља ње ве зе из ме ђу чла-
но ва пре го ва рач ких ти мо ва, раз ме на ин фор ма ци ја о „по слу” са стан ка. То 
су кон так ти „упо зна ва ња” пре го ва ра ча. На ис ход ин тер ак ци ја без за дат ка 
ће ути ца ти раз ли ка у ста ту су, тач ност у фор ми ра њу ути са ка и ме ђу соб на 
при влач ност пре го ва ра ча.

Дру га фа за об у хва та раз ме ну ин фор ма ци ја о по тре ба ма и при о ри те-
ти ма пре го ва ра ча (тј. ра зним по ну ђе ним ал тер на ти ва ма). Ова фа за на гла-
ша ва раз ме ну ин фор ма ци ја, што кул ми ни ра у ко нач ном до го во ру.

у фа зи ин тер ак ци је без за дат ка ве ли ку уло гу игра раз ли ка у ста ту су. 
Он се мо же од ре ди ти ран гом, го ди на ма, по лом, обра зо ва њем, по зи ци јом 
по је дин ца у ком па ни ји и ре ла тив ној по зи ци ји ком па ни је. у ско ро свим 
пре го во ри ма мо же по сто ја ти раз ли ка у ста ту су пре го ва рач ких стра на, 
што об ја шња ва тра ди ци о нал не игре мо ћи за сно ва не на кул ту ра ма ко је су 
од ли ка ме ђу на род них пре го во ра.

у ме ђу на род ним пре го во ри ма по кул ту ра ма ве о ма је ва жно да се 
по зна ју раз ли ке у ста ту су. Раз не кул ту ре при да ју раз ли чи ту ва жност ста-
ту су у пре го во ри ма. Та ко да је за кул ту ре ви со ког кон тек ста ста тус ва жан 
по што је зна че ње и раз у ме ва ње у ко му ни ка ци ји ве за но за осо бу. у та квим 
кул ту ра ма од но си ме ђу љу ди ма су по при ро ди вер ти кал ни, а ре чи у пре-
го во ри ма ни су ва жне као ста тус. ути цај раз ли ке у ста ту су мо же би ти та ко 
убе дљив да од ре ђу је не са мо шта је ре че но, већ и ка ко, тј. ко ри сте се раз ли-
чи те ре чи да се из ра зи иста иде ја у за ви сно сти од то га ко при ча.

Кул ту ре ви со ког кон тек ста у ко ји ма је ва жна раз ли ка у ста ту су су мек-
сич ка, бра зил ска и ја пан ска. у кул ту ра ма ни ског кон тек ста ма ла је раз ли ка 
из ме ђу уло га и ре ла тив но ма ло пра ви ла од ре ђу је пра ви ла по на ша ња. По је-
дин ци се осла ња ју на не фо р ма лан или од нос јед на ко сти у пре го во ри ма.

Сли ко ви то при ка за но, по слов ни парт нер из кул ту ре ви со ког кон тек ста 
ће у пре го во ри ма са по слов ним парт не ром из кул ту ре ви со ког кон тек ста 
по ка за ти ве ли ко по што ва ње. Ме ђу тим, по слов ни парт нер из кул ту ре ви со-
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ког кон тек ста ће у пре го во ри ма са по слов ним парт не ром из кул ту ре ни ског 
кон тек ста ве ро ват но при да ва ти ва жност свом ста ту су. По што по слов ни 
парт нер оче ку је иден тич но по на ша ње, мо же се де си ти да бу де ис ко ри шћен 
то ли ко да то не га тив но ути че на ис ход пре го во ра.

По слов ни парт нер из кул ту ре ни ског кон тек ста ће у пре го во ри ма са 
по слов ним парт не ром из кул ту ре ви со ког кон тек ста оче ки ва ти да бу де тре-
ти ран као јед нак у пре го во ри ма и то по ка за ти. По што су пре го во ри из ме ђу 
јед на ких у кул ту ра ма ви со ког кон тек ста ве о ма рет ки, по слов ни парт нер 
ће ова кво по на ша ње сма тра ти не при стој ним. Пре го во ри мо гу на гло да се 
пре ки ну јер ће ку пац из кул ту ре ви со ког кон тек ста то ви де ти као „др ско 
по на ша ње по слов ног парт не ра ни ског ста ту са и не до ста так по што ва ња„.

у пр вој фа зи пре го во ра, пре го ва ра чи ства ра ју ути ске о ста во ви ма и осо-
би на ма дру гих. Ва жно је од мах ство ри ти тач не ути ске о пре го ва ра чи ма јер 
они фор ми ра ју осно ву стра те ги ја пре го во ра. По гре шан ути сак мо же има ти 
не га ти ван ефе кат на сле де ће фа зе пре го во ра и од ре ди ти бу ду ће су сре те.

ис тра жи ва ња го во ре да се при пр вом су сре ту фор ми ра ју пр ви ути сци 
ба зи ра ни на ми ни мал ним ин фор ма ци ја ма. Та ко се већ при пр вом су сре ту 
ства ра им пре си ја ко је се осла ња на лич не фак то ре. Прак са је по ка за ла да 
ка да се пре го ва ра са стран ци ма, пр ви ути сак се за сни ва на стра ном ак цен ту 
или сти лу го во ра. Ве ли ки део оста лих осо би на се прет по ста вља на осно ву 
пр вог ути ска.

Ва жно је на по ме ну ти да тач ност фор ми ра ња ути ска за ви си од слич но-
сти кул ту ра ме ђу пре го ва ра чи ма. уко ли ко су кул ту ре ви ше раз ли чи те, то је 
про це на те жа. На рав но, што су слич ни је кул ту ре евен ту ал них по слов них 
парт не ра, то омо гу ћа ва да се фор ми ра ју тач ни ји ути сци и ства ра мо гућ-
ност да се ус по ста ви основ за по ве ре ње и раз вој лич ног од но са.

Оне осо би не ко је су до ми нант не код кул ту ра ви со ког и ни ског кон тек-
ста, да ју осно ву за раз у ме ва ње од но са и фор ми ра ња тач них им пре си ја.

Мо же се ре ћи да осе ћа ња ко ја се раз ви ја ју то ком пре го во ра ву ку ко ре не 
из по чет не фа зе кон так та. Прак са ука зу је да по сто је ме ђу кул тур не слич-
но сти у пер цеп ци ји при влач но сти и да љу ди во ле оне ко ји су им на раз не 
на чи не слич ни. Та ко се слич ни љу ди лак ше сло же од оних ко ји то ни су и 
при ме те оне за ко је ми сле да су им слич ни. Слич ност ме ђу пре го ва ра чи ма 
мо же иза зва ти по ве ре ње ко је во ди до ме ђу соб не при влач но сти.

На ве де на ме ђу соб на при влач ност мо же да има по зи ти ван ути цај на 
ис ход пре го во ра. Пр во, мо же по ве ћа ти за до вољ ство ко је по је ди нац по не се 
из пре го во ра. По слов ни парт не ри ко ји су за до вољ ни лич ним од но сом 
мо гу жр тво ва ти еко ном ску ко рист при ли ком су сре та и пре ће на пра ви ти 
уступ ке у пре го во ри ма.

Дру га фа за пре го во ра опи су је ин тер ак ци ју са за дат ком. За вре ме ове 
фа зе де ша ва се раз ме на ин фор ма ци ја ко је де фи ни шу по тре бе и оче ки ва ња 
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уче сни ка. На гла сак је на „оче ки ва ним ко ри сти ма”. По слов ни парт не ри 
пред ста вља ју сво ју си ту а ци ју и на сто је да раз у ме ју циљ су прот не стра не. 
Ов де тре ба на гла си ти да уко ли ко се же ли да се ус по ста ви успе шна и ду го-
роч на са рад ња, ја ко је ва жно раз у ме ти шта је то што дру га стра на же ли.

При ли ком по слов них пре го во ра где су по слов ни парт не ри раз ли чи тог кул-
тур ног на сле ђа, вер бал на ко му ни ка ци ја је ком плек сна због ве ли ког бро ја је зи ка 
и ди ја ле ка та, уз ко је тре ба до да ти и не вер бал не ко му ни ка ци о не про бле ме. 
По гре шно ту ма че ње не вер бал не ко му ни ка ци је (услед не по зна ва ња кул тур них 
раз ли ка) ума њу је ве ро ват но ћу да ће се стра не у пре го во ри ма тач но раз у ме ти.

Нај бо љи при мер за на ве де не про бле ме у не вер бал ној ко му ни ка ци ји 
ве зу је се за кул тур но од ре ђе на по на ша ња ве за на за по глед, из раз ли ца и 
ко ри шће ње вре ме на и про сто ра ко ји мо гу да ство ре су прот не ефек те у 
ме ђу кул тур ној раз ме ни ин фор ма ци ја. Што се ти че вре ме на, по сто је раз-
ли чи те пер цеп ци је вре ме на у раз ли чи тим кул ту ра ма, што мо же усло ви ти 
пре кид пре го во ра из ме ђу уче сни ка ко ји не ма ју исти став о вре ме ну.

Кон крет но, кул тур но на сле ђе по је дин ца огле да се у ко му ни ка ци ји. 
По слов ни парт нер из кул ту ре ни ског кон тек ста ће се фо ку си ра ти на екс-
пли цит не по ру ке и по ка за ће ве ли ку пре ци зност у вер бал ној ко му ни ка-
ци ји. При пад ник кул ту ре ви со ког кон тек ста од ли ку је се екс пре сив ним 
не вер бал ним по на ша њем, што об у хва та го вор те ла, ге сто ве и из раз ли ца.

у то ку пре го ва ра ња у мно гим азиј ским кул ту ра ма уче сни ци пре го во ра 
раз го ва ра ју о свим пи та њи ма пре пра вље ња би ло ка квог уступ ка ко ји се 
пра ви кад се ве ру је да се бли жи крај пре го во ра; на су прот њи ма, аме рич ки 
пре го ва ра чи пра ве ма ле уступ ке то ком пре го во ра.

8. ПО СЛОВ НО ОДЕ ВА ЊЕ У ГЛО БАЛ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

Са вре ме ни на чин по сло ва ња усло вља ва да за све ве ћи број ком па ни ја 
ме ђу на род ни пре го во ри по ста ју део жи во та, и не у спе шно пре го ва ра ње 
мо же по ни шти ти прет ход но па жљи во пла ни ра ње. Це ло куп но по сло ва ње 
да тог по слов ног си сте ма тре ба да се усме ри на гло бал но по сло ва ње, што 
ће зах те ва ти и од го ва ра ју ћи ме наџ мент при ступ у ци љу бо љег раз у ме ва ња 
раз ли чи тих на ци о нал них ути ца ја и кул ту ре на по сло ва ње да те ком па ни је.

Као ва жан фак тор ко ји да нас тре ба ува жа ва ти је фак тор кул ту ре ко ји 
усло вља ва низ но вих пра ви ла. Чи ње ни ца је да на по сло ва ње да те ком па-
ни је ути че кул ту ра, од но сно за не ма ри ва ње та ко ва жног фак то ра, да нас 
де фи ни тив но до во ди до не у спе лих по слов них пре го во ра, што ка сни је усло-
вља ва и не по вољ не по слов не ре зул та те.

Ме на џе ри но вог до ба увек тре ба да има ју у ви ду да је на чин на ко ји се 
по на ша ју и по слов но оде ва ју за по сле ни и ме на џе ри у ком па ни ји од ре ђен у 
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ве ли кој ме ри под све сним прет по став ка ма, вред но сти ма и нор ма ма на ци о-
нал не кул ту ре, ко је су они уне ли у да ти по слов ни си стем. Ком па ни је и дру ге 
вр сте ор га ни за ци ја у сва кој на ци о нал ној за јед ни ци ор га ни зо ва не су и функ-
ци о ни шу по пра ви ли ма ко ја су ду бо ко уко ре ње на у на ци о нал ној кул ту ри те 
за јед ни це. Љу ди у ком па ни ја ма не мо гу дру га чи је да се по на ша ју не го она ко 
ка ко им то прет по став ке, вред но сти и нор ме њи хо ве кул ту ре го во ре

Да нас је од ве ли ког зна ча ја и по слов но оде ва ње, ма да још увек у мно гим 
зе мља ма, као и у Ср би ји, код по слов них љу ди за у зе тих ка ри је ром и од го-
вор но сти ма ко је она но си, ку по ви на оде ће ни ка да не до спе ва на врх ли сте 
њи хо вих при о ри те та. иако ва жи по сло ви ца да „оде ло не чи ни чо ве ка“, 
ипак је бит но за из гра ђи ва ње по слов ног ими џа. Тре ба има ти у ви ду да је 
пр ви ути сак пре су дан за ства ра ње од ре ђе не сли ке о дру ги ма, та ко да би 
из бор оде ће тре ба ло да бу де у скла ду са‚ ути ском ко ји же ли да се оста ви.

На при мер, у Ср би ји су још увек по слов ни љу ди ус кра ће ни за ве ћи 
део услу га про фе си о нал них сти ли ста, ко ји сто је на рас по ла га њу они ма са 
„За па да“ та ко да по је дин ци ма при па да ве ли ка од го вор ност за из гра ђи ва ње 
ин ди ви ду ал ног про фе си о нал ног ими џа. Не ке од пре пре ка у по кла ња њу 
па жње про бле му по слов ног оде ва ња су:

бо ја зан да ће до бар из глед иза зва ти не по ве ре ње у струч ност;•	
ви со ке це не ква ли тет не оде ће;•	
вре мен ска огра ни че ност, и•	
не до ста так зна ња о мо ди и све сти о ње ном зна ча ју.•	

Чи ње ни ца је да на по сло ва ње да те ком па ни је ути че кул ту ра, та ко да је 
нео п ход но ува жи ти низ пра ви ла по слов ног оде ва ње ко је је под ути ца јем 
кул ту ре. ина че не по што ва ње пра ви ла по слов ног оде ва ње у ин тер кул тур-
ним пре го во ри ма до во ди до не у спе ха, што ка сни је усло вља ва и не по вољ не 
по слов не ре зул та те.

у Не мач кој по ред од го ва ра ју ћег сти ла обла че ња ко ји под ра зу ме ва 
углав ном си во или там но оде ло са све тли јом ко шу љом и кра ва том при гу-
ше не бо је, оба ве зно је до бро те ле сно др жа ње јер све ово ука зу је на од го ва-
ра ју ћу са мо ди сци пли ну.

Јед но став ност и еле ган ци ја су ка рак те ри сти ке обла че ња Аустри ја-
на ца и за до бар ути сак је по треб но да по слов ни парт не ри учи не исто. За 
му шкар ца је пре по руч љи во там но оде ло са бе лом ко шу љом и кон зер ва-
тив ном сви ле ном кра ва том. При кла дан за же ну је стру ки ра ни ком плет са 
сви ле ном блу зом или по слов на уни фор ма, а пре по руч љи во је из бе га ва ти 
ком пле те са са ко ом и пан та ло на ма.

По слов но оде ва ње у Швај цар ској је по след њих го ди на до би ло ма њу до зу 
не фор мал но сти. Оде ћа за му шкар це тре ба да бу де уме ре на, оде ла до бро 
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кро је на, бе ле па муч не и јед но став не сви ле не ко шу ље, као и из глан ца не 
цр не ко жне ци пе ле. уоби ча је на оде ћа за же не су ко стим и сук ња ду жи не до 
ко ле на, ма да су при хва тљи ви и ко сти ми с пан та ло на ма. Оде ва ње тре ба да 
је до бро али скром но јер Швај цар ци не во ле де мон стра ци ју бо гат ства.

Фран цу зи пред ност да ју ве о ма ску пој оде ћи и ко мен та ри шу оде ћу и 
др жа ње дру гих. Ства ри ко је се ви де тре ба да су ску пе: оде ћа, ко зме ти ка, на ме-
штај и опре ма. По слов но обла че ње у Фран цу ској је од раз дру штве ног ста ту са 
или по слов ног успе ха. Би ти об у чен са сти лом је од из у зет не ва жно сти.

у ита ли ји по слов но обла че ње је фор мал но, али гар де ро би се при да је 
ве ли ка па жња. Бит но је зна ти да се пра ви ја сна раз ли ка из ме ђу лет ње и 
зим ске гар де ро бе – ву на зи ми, а па мук и сви ла ле ти. При клад на гар де ро ба 
за му шкар це је кон зер ва тив ни стил, оде ло там ни јих бо ја, али тре ба из бе га-
ва ти ко шу ље и кра ва те јар ких бо ја. За же не је у по слов ном обла че њу из ра-
же на еле ган ци ја, јер на чин обла че ња од ра жа ва ма те ри јал ни ни во.

По слов но оде ва ње у Мек си ку зах те ва там на кла сич на оде ла, ма да но во 
до ба но си и не ке про ме не, па се мла ђе ге не ра ци је обла че ма ње фор мал но 
на по слов ним са стан ци ма.

у Пор ту га ли ји оде ва ње за по слов не са стан ке је кла сич но по слов но 
оде ло. Ду ги ру ка ви и но га ви це по себ но су ва жни. На гла сак је на „фир ми ра-
ној” оде ћи. На по слов ном са стан ку је при хва тљи во ски ну ти са ко уз уоби-
ча је ну фра зу: „Не ће те ми за ме ри ти ако...” Кра ва та је оба ве зна, а по себ но 
уко ли ко по са стан ку сле ди ру чак.

у Бри та ни ји је из ра же на спе ци фич ност по слов ног оде ва ња. Му шко 
по слов но оде ва ње је на чин да се из ра зи при пад ност, ко ју нај ви ше из ра-
жа ва ју но ше њем од го ва ра ју ћих кра ва та ко је су „пре по зна тљи ве”. па ни је 
пре по руч љи во пи та ти их за њи хо во зна че ње. у по слов ном све ту же не но се 
ком пле те слич не му шким, али, на рав но, пре по руч љи во је но си ти сук њу, 
ма да је но во до ба до не ло и не ке про ме не. Там не бо је, по чев од там но си ве, 
те гет и цр не, и де бљи ма те ри ја ли. Сма тра се још увек да ни је пре по руч-
љи во но си ти тек сас. За пра во, не ке ком па ни је има ју про пи са не ко дек се 
обла че ња. Му шкар ци не би тре ба ло да но се пен ка ла у џе по ви ма са коа уко-
ли ко се џеп на ла зи на гру ди ма.

По слов на кул ту ра у Дан ској на ла же и од го ва ра ју ћи код обла че ња. За 
му шкар це су по жељ на оде ла са бе лим ко шу ља ма, кра ва та ма и уред ним 
ци пе ла ма. же не би тре ба ло да но се сти ли зо ва не мо дер но кро је не ком пле те.

На ци ја ко ја да је по се бан зна чај обла че њу је Ру си ја. Нај ви ше нов ца 
тро ши се на обла че ње, и уко ли ко не до ста је па ра за „фир ми ра ну” оде ћу, 
Ру си ра ди је ку пу ју до бро из ра ђе но оде ло, али ко је ни је ко пи ја. При клад на 
гар де ро ба за му шкар ца су оде ло и кра ва та, си ве, све тло пла ве или бра он 
ва ри јан те, а за све ча не при ли ке – цр но-бе ла ва ри јан та. При клад на гар де-
ро ба за же не је сук ња до ис под ко ле на, блу зе са ду гим ру ка ви ма.



Проф. др Мића Јо ва но вић Бо жи нов, проф. др Ана Лан го вић-Ми ли ће вић

Годишњак Факултета за културу и медије

24

у Ја па ну сва кој си ту а ци ји и стил обла че ња мо ра би ти при ла го ђен и, 
на рав но, у скла ду са ста ту сом. Кла сич на там на оде ла су при клад на, што 
ва жи за же не – ко је не би тре ба ло да но се пан та ло не и, на рав но, по жељ не су 
ци пе ле без пот пе ти ца. Ге сти ку ла ци ју тре ба из бе га ва ти као и на гле по кре те. 
Ти ши на мо же би ти при клад на, а са осме хом тре ба би ти опре зан јер мо же 
из ра жа ва ти и ра дост и не за до вољ ство.

За пр ви по слов ни са ста нак у Син га пу ру нео п ход но је но си ти фор мал не 
там не пан та ло не, све тли ју ко шу љу ду гих ру ка ва и кра ва ту; са кои ни су нео-
п ход ни. По не кад ни кра ва те ни су нео п ход не због кли ме ко ја је то пла и вла-
жна. За же не је при хва тљи во но си ти блу зе ду гих ру ка ва са пан та ло на ма 
или сук ња ма до ко ле на, а би ло ко ји де та љи као на кит и сат, мо ра ју би ти 
дис крет ни.

у арап ском све ту при ли ком пре го ва ра ња од по слов них парт не ра се 
оче ку је да по све те па жњу спољ ном из гле ду, ко ји по њи ма од ра жа ва не чи ји 
ста тус. При клад на гар де ро ба на са стан ци ма је кла сич но оде ло са ма шном. 
Од по слов них парт не ра ко ји ни су из арап ског све та, не оче ку је се да но се 
арап ско оде ло, за пра во, на ве де но је у Ома ну да је то у су прот но сти са за ко-
ном. Арап ски свет оче ку је од сво јих по слов них парт не ра да по шту ју арап-
ски на чин жи во та, а не да га ими ти ра ју.

При ли ком по сло ва ња са Аме ри кан ци ма, ка да је у пи та њу оде ва ње, нај-
бо ља со лу ци ја је кла сич но по слов но оде ло, а на дру гим са стан ци ма мо же 
се пра ти ти при мер по слов них парт не ра из Аме ри ке. За пра во, ве ћи на ком-
па ни ја у Аме ри ци има сво ја пра ви ла обла че ња.

При мер [5]:
у ју ну, 1991, у по се ту јед ном до ма ћем ин ду стриј ском ги ган ту до шли су 

углед ни го сти из ја па на: го спо дин ка до ја ма (Ka doyama), ди рек тор Ми цу
би ши бан ке (Mit su bis hi) из Франк фу та и го спо дин Ма су да, ди рек тор Ми цу
би ши ма ти ри алс (Mit su bis hi Ma te ri als), ру дар ске ком па ни је исто и ме ног 
кон цер на са се ди штем у Лон до ну.

ја пан ци су же ле ли да раз го ва ра ју о мо гућ но сти ино стра ног ула га ња у 
раз вој овог ин ду стриј ског ги ган та.

Ис пред на ше ком па ни је на са ста нак су до шли за ме ник пред сед ни ка 
по сло вод ног од бо ра, ди рек тор ко мер ци јал ног сек то ра и ди рек тор ис тра жи
вач кораз вој ног оде ље ња. Пр ви од њих био је у ле жер ном са коу и без кра ва те; 
дру ги је био при стој но оде вен, а тре ћи је на се би имао из но ше ни џем пер са 
уву че ном краг ном ко шу ље. На спрам њих, се дла су два Ја пан ца, у бес пре-
кор ним там ним оде ли ма, све тлим ко шу ља ма и сви ле ним кра ва та ма.

Раз го вор је по чео. ја пан ци су пи та ли и мар љи во за пи си ва ли сва ку реч. 
За тра жи ли су ком па ниј ски про спект, да не би мо ра ли вре ме да тро ше на 
еле мен тар не по дат ке, већ на ин фор ма ци је ко је су зна чај не за по тен ци јал ну 
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са рад њу. бро шу ра је сти гла по сле из ве сног вре ме на, али на срп ском је зи ку. 
Та ко су ја пан ци мо гли са мо сли ке да гле да ју, али не и по дат ке да чи та ју. 
С дру ге стра не, до ма ћи ни су при лич но не за ин те ре со ва но од го ва ра ли на 
пи та ња и че сто гле да ли на сво је руч не ча сов ни ке. ни је их мно го за ин те ре со
ва ло ни то што су ја пан ци, ваљ да у же љи да их ма ло под стак ну, по ме ну ли 
(ми мо сво јих оби ча ја) – да би ула га ња по ме ну те бан ке у ком па ни ју би ла око 
50 ми ли на USD. Тек – са ста нак се за вр шио по сле сат и по, иако су ја пан ци 
са мо због то га до шли у ју го сла ви ју.

на ра стан ку, ис пред згра де ди рек ци је на шег ги ган та, ди рек тор за ис тра
жи ва ња и раз вој по слао је ја пан це на ру чак (у прат њи пре во ди о ца) у ком па
ниј ски ре сто ран ван гра да, исто вре ме но се из ви ња ва ју ћи што ни ко ис пред 
ком па ни је не ће мо ћи да им се при дру жи, по што су сви – пре за у зе ти.

и та ко су на ру чак оти шли Ја пан ци и пре во ди лац. Пе де сет ми ли о на 
до ла ра би ло је не по врат но из гу бље но.

РЕ ЗИ МЕ

Ко ри сно је има ти на уму да се упра вљач ка прак са раз ли ку је од зе мље 
до зе мље, баш као и кон цепт о до бром ме на џе ру, тј. спо соб но сти ко је тре ба 
да има успе шан ме на џер. Раз у ме ва ње ово га је пр ви ко рак ка кре а тив ном 
ру ко во ђе њу у гло бал ном окру же њу. Раз ли ке у сти лу не мо ра ју да бу ду пре-
пре ке већ мо гу да се до пу њу ју. Ме наџ мент у мул ти кул ту ро ло шкој си ту а-
ци ји мо жда за ви си од ком би но ва ња раз ли чи то сти у не што дру га чи ји кул-
ту ро ло шки но во. Чла но ви про јек та мо гу да раз ви ју но ве ре фе рен це с об зи-
ром на на чин на ко ји ства ри тре ба да се ура де, про гре сив но до пу њу ју ћи 
њи хов соп стве ни кул ту ро ло шки оквир но вим еле мен ти ма ко ји учвр шћу ју 
осно ву за мул ти кул ту ро ло шку са рад њу.

у ци љу пре ва зи ла же ња мо гу ћих про бле ма нео п ход но је обез бе ди ти 
при пре му ме на џе ра за по сло ва ње у гло бал ном окру же њу. ин тер вен ци је 
ве за не за при пре му ме на џе ра за по сло ва ње у гло бал ном окру же њу, ко ји ма 
се раз ви ја ју „пси хо ло шко-кул тур не” и „со цио-кул тур не” осо би не ко је пот-
по ма жу по сло ва ње у ино стран ству и дру штве но „овла да ва ње”. омо гу ћа-
ва ју да се лак ше фор ми ра став и овла да прак тич ним ве шти на ма. На овај 
на чин олак ша ва се укљу че ње у но ву кул ту ру, ма да је прак са по ка за ла да 
не ће сва ком ко ри сти ти ин тер ак ци ја са сре ди ном до ма ћи на. При ла го ђа-
ва ње се мо же оства ри ти укљу чи ва њем у стра ни рад ни тим уну тар сво је 
зе мље. Та кво при ла го ђа ва ње во ди во ља за отво ре но шћу и дру штве но шћу, 
што је бо ља осно ва за ефект не при пре ме пре од ла ска и при ла го ђа ва ње у 
зе мљи.
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По сто је број на пи та ња ко ја мо гу да ти ди рек ти ве за бу ду ће ис тра жи ва ње:
Је су ли пред ло же не ин тер вен ци је пра вил не?•	
Ка да тре ба по че ти ин тер вен ци је и ко ли ко тре ба да тра ју?•	
С об зи ром на ма ли број же на ме на џе ра ко је сво је ак тив но сти оба-•	
вља ју ван ма тич не зе мље, шта би се мо гло са зна ти о ин тер вен ци ја ма 
од ве ћег бро ја же на ме на џе ра у ино стран ству? и да ли би же не би ли 
кул тур но ве шти је од сво јих му шких ко ле га?

Од го во ри на ова пи та ња мо гу по мо ћи у от кри ва њу но вих ин тер вен ци ја 
ко је по ма жу у пра вље њу ефект ни јих стра те ги ја за ме на џе ре кад се пре ла зе 
ум не, кул тур не и ге о граф ске гра ни це.
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M ANAGEMENT  
I N GLOB AL  EN VIRONME NT

Abstract: A s c on tempora ry  busines s  co ndition s brough t about a new system o f 
 co mm unication, t he  de velopment of ne w t ec hn ologie s,  te le co mm un ications and  tra
ns portation , successfu l p erforming is onl y  possible i f  cultura l  dif ferences a nd rul es 
 in troduced b y  pa rticipan ts coming from all parts of the world a re  understood.the aim 
of thi s p re sentation is  to  demo nstrate  a  logic al  s equence i n mark et  de velopment and t he  
de velopment of ne w t ec hn ologies , whe re doi ng  busines s  outside t he  nati ve  country h as  
become a usua l pattern  of  de velopmen t. Unt il recently, this way  of doi ng  business has 
only  be  reserved for bi g  co mpanies , whil e, today, it  is  a bsolutel y normal fo r  co mpanies 
t o merge a nd  n e gotiate  in order  to make th e c ompletion o f the ir  de velopmen t  possible. 
thi s p re sentation  is  focused  on  pointing out t he  in fluence tha t  cultura l facto rs have on 
t he  b ehavior  o f people i n  co mpanies, t he  in te rrelatio n  betwe en   nationa l  culture and the 
way  of doi ng  business with a sho rt insig ht int o Serbi a. here, we want  to  account for th e 
 si gni ficance of one ’s bei ng   ac quainted wit h  cultura l  dif ferences, th e  awareness  of doi ng  
business and the host’ s  culture as well, the  kn owledge of t he employee s’ lab or  m otivation  
strategy i n c om pliance wi th  divers e  cultur al  values, of one ’s  becoming part of  a  culture 
an d  awareness o f p ersonnel a nd  business  partners, th e  si gni ficance  of  business dre ss code 
 in  int er cultur al  n e go tiations, th e  si gni ficance of the  i de nt ification with  a worki ng team 
a nd  int er cultura l contacts that a re  important  in   achievi ng results  of  busine ss  a ct ivities.

Key words :  cultur e,  m anagement , glob al  en vironmen t,  business system s,  m otivation , 
 co mm unicatio n,  n e gotiatin g,  business dre ss code
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Проф. др Зо ри ца То мић
Фи ло ло шки фа кул тет  

уни вер зи те та у бе о гра ду

ДО БА КО МУ НИ ЦИ РА ЊА

Ре зи ме: Са вре ме но до ба, до ба ко му ни ци ра ња, обе ле же но вла да ви ном ме ди ја, 
њи хо вом стал ном про ли фе ра ци јом и сво је вр сним „де ли ри ју мом ко му ни ка ци је“, отва ра 
пи та ње раз у ме ва ња ко до ва у ко ји ма се про фи ли шу но ви мо де ли дру штве не прак се. Иза 
све же шће ин сце на ци је ко му ни ка ци је, од ви ја се рас та ка ње кла сич ног пој ма дру штве но
сти, у ко рист јед не но ве, вир ту ел не, рас пр ше не, ге рил ске и суб вер зив не дру штве но сти.

ка ко, на и ме, раз у ме ти мо гућ ност да се у вре ме гло ба ли за ци је по ја вљу је но ви 
ме диј ко ји је уте ме љен на пер фор ман са ма ин тер ак тив но сти, пер со на ли за ци је, 
окре нут ло кал ним, на из глед ма лим и бе зна чај ним са др жа ји ма и уте ме љен на про
фи ли са њу по ну де, сход но ин те ре си ма ко ри сни ка? ка ко ин тер пре ти ра ти про ме
ње ни од нос из ме ђу еми те ра као „цен тра“ и ко ри сни ка као „пе ри фе ри је“, ако не 
као сво је вр сни опо зив гло бал не кон тро ле по ља дру штве не ко му ни ка ци је, ко ји се 
од ви ја из ван сим бо лич ког ва же ња ка те го ри ја „но во го во ра“ гло бал не по ли ти ке?

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко му ни ка ци ја, ко до ви, ме ди ји, дру штво, гло ба ли за ци ја

Мо же мо ли се сло жи ти са те зом да жи ви мо у ци ви ли за ци ји у ко јој 
има све ви ше ин фор ма ци ја а све ма ње сми сла1? у не ку ру ку, мо же се ре ћи 
да ин фор ма ци ја про из во ди сми сао (њен не ген троп ски учи нак), али да 
не успе ва да ком пен зу је на гло гу бље ње зна че ња у свим обла сти ма. упр-
кос све ја чој ин фор ма тич кој мре жи ко ја мул ти пли ку је са др жа је, про па-
да ње сми сла се од и гра ва бр же од ње го вог по нов ног убри зга ва ња, а упра во 
у тој чи ње ни ци са др жа на је иде о ло ги ја сло бод не ре чи, од но сно мо дер них 
ме ди ја, да нас све де них на без број не ин ди ви ду ал не еми си о не ће ли је, пи рат-
ске ста ни це и при ват не про гра ме.

у дру гом сми слу, мо гло би се ре ћи да ин фор ма ци ја не ма за пра во ни чег 
за јед нич ког са зна че њем, бу ду ћи да пред ста вља опе ра ци о нал ни мо дел 
дру ге вр сте, у че му је са др жа на Ше но но ва2 те за о јед ној чи сто ин стру мен-
1 упо ре ди ти, З. То мић, ко му ни ко ло ги ја, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2000.
2 Shan non, C. & We a ver, W., the Mat he ma ti cal the ory of Com mu ni ca tion, ur ba na, uni ver-

sity of Il li no is Press, 1949.
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тал ној сфе ри ин фор ма ци је, тех нич ком ме ди ју му ко ји не мо ра под ра зу ме-
ва ти ни ка кву сми сле ну свр ху.

ж. Бо дри јар3 прет по ста вља и тре ћу мо гућ ност, да ин фор ма ци ја не по-
сред но ра за ра или не у тра ли ше сми сао и зна че ње. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
гу бље ње сми сла је ди рект но по ве за но са рас тва ра ју ћим, од вра ћа ју ћим деј-
ством ин фор ма ци је, ме ди ја и масме ди ја, што се про ти ви увре же ном схва-
та њу да се со ци ја ли за ци ја мо же ме ри ти сте пе ном из ло же но сти ме диј ским 
по ру ка ма, од но сно да је де со ци ја ли зо ван или вир ту ел но асо ци ја лан по је ди-
нац, онај ко ји је не до вољ но из ло жен ме ди ји ма. Али уме сто да про из во ди сми-
сао, сма тра Бо дри јар, ин фор ма ци ја гу та сво је соп стве не са др жа је, гу та ју ћи 
исто вре ме но и са му ко му ни ка ци ју, а ти ме и Дру штве но, и то из два раз ло га:

1. уме сто да оства ру је ко му ни ка ци ју, ин фор ма ци ја се ис цр пљу је у 
ин сце ни ра њу ко му ни ка ци је. уме сто да про из во ди сми сао, она се ис цр-
пљу је у ин сце ни ра њу сми сла. Сво је вр сна при ну да да се узме реч на ин тер-
не ту, са мо за ма гљу је огром ну енер ги ју ко ја се ко ри сти да би се одр жа ла 
си му ла ци ја ствар не ко му ни ка ци је, ка ко би се из бе гла на гла де си ми ла ци ја 
и ти ме увид у ствар ност ко ју од ре ђу је ра ди кал но гу бље ње сми сла. „Та ко и 
ко му ни ка ци ја и дру штве но функ ци о ни шу у за тво ре ном кру гу, као об ма на 
– за ко ју се ве зу је сна га од ре ђе ног ми та“4 .

2. иза те све же шће ин сце на ци је ко му ни ка ци је, ин фор ма тив ни си сте ми 
на ста вља ју не за др жи ву де струк ту ра ци ју дру штве ног. Дру штве но, по сред-
ством ин фор ма ци је, по ста је не ка вр ста нео ба ве зно сти, ко ја мо же до ве сти 
до то тал не ен тро пи је. Сход но овој пер спек ти ви, ме ди ји ни су ин стру мен ти 
со ци ја ли за ци је, већ на про тив, им пло зи је дру штве ног у ма са ма. Ти ме се 
же ли ре ћи да не по сто ји ви ше по сред нич ка ин стан ца из ме ђу јед не и дру ге 
ствар но сти, из ме ђу јед ног и дру гог ста ња ствар ног, у че му је за пра во са др-
жа но зна че ње им пло зи је.

Пре ма Бо дри ја ро вом ми шље њу, сви са др жа ји сми сла, ап сор бо ва ни су 
јед ним до ми нант ним об ли ком ме ди ја. Љу ди се у од но су пре ма мо дер ним 
ме ди ји ма на ла зе у спе ци фич ној си ту а ци ји: „Од њих се исто вре ме но тра жи 
да се кон сти ту и шу као ауто ном ни, од го вор ни и све сни су бјек ти и да се 
кон сти ту и шу као по кор ни, инерт ни, по слу шни, при ла го ђе ни објек ти“5. 
Чо век је у тој си ту а ци ји при ну ђен да од го ва ра дво стру ком стра те ги јом.

На и ме, зах те ву да бу де обје кат, он се су прот ста вља прак сом не по слу-
шно сти, по бу не, еман ци па ци је, а зах те ву да бу де су бје кат су прот ста вља се 
ин фан ти ли змом, хи пер кон фор ми змом, то тал ном за ви сно шћу и па сив но-
3 ж. Бо дри јар, Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Све то ви, Но ви Сад, 1991.
4 ибид, стр. 85.
5 ибид, стр. 89.
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шћу. Бу ду ћи да је са да шњи ар гу мент си сте ма мак си ма ли за ци ја ре чи и ти ме 
мак си мал на про из вод ња сми сла, стра те шки от пор пред ста вља од би ја ње 
сми сла и ре чи, или, пак, хи пер кон фор ми стич ка си му ла ци ја са мих ме ха ни-
за ма си сте ма, што кон сти ту и ше је дан об лик од би ја ња и не при хва та ња.

Ни је у пи та њу ма њак зна че ња или сми сла, не го упра во ње гов ви шак, 
ре ал но ко је је по ста ло хи пер-ре ал но, про зир но, тран спа рент но, обич но. 
По ста ју ћи ве штач ко и ар би трар но, оно је из гу би ло сво ју има ги нар ну дис-
тан цу, по ка зу ју ћи ка ко се у свет ко ви на ма оп сце ног гу би раз ли ка из ме ђу 
при род ног и ар ти фи ци јел ног и ка ко за пра во, упр кос чи ње ни ци да је свет 
пре пун до га ђа ја о ко ји ма ме ди ји из ве шта ва ју, ствар ни су бјек ти тих до га-
ђа ја ни су њи хо ви ак те ри „не го Ве ли ки екран, на ко ме је све си му ли ра но, 
над ре ал но, по што је има ги нар на дис тан ца за у век иш че зла“6.

Ме диј ска кул ту ра, та кул ту ра „ве ли ког екра на“, у окви ру ко је се да нас 
не ви ђе ном бр зи ном раз ви ја и фе но мен ком пју тер ски-по сре до ва не-ко му ни-
ка ци је (CMC), у осно ви је со ци јал ни фе но мен, бу ду ћи да је (но ва) дру штве на 
ствар ност ко ја се ства ра кроз ин тер ак ци је уче сни ка, за сно ва на на је зи ку и 
из во ри ма ин фор ма ци ја, по де сним за ар ти ку ла ци ју по ру ка ко је су свр хо ви те.

Јед но од нај за ни мљи ви јих те о риј ских усме ре ња од но си се на рас пра ву 
ко ја се ти че не са мо но вог Ди ги тал ног уни вер зу ма, не го ме диј ске кул ту ре 
уоп ште, отва ра пи та ње (тран сфор ми са не) дру штве но сти. Пре ма не ким 
те о ре ти ча ри ма7, за су спен до ва ни тре ну так, ко ри сник је тек аутор не фраг-
мен ти са не ре ал но сти у ко јој се озна ке и озна че но не по ме ра ју „без упо-
зо ре ња“8. Пре ма том ту ма че њу, ком пју те р ски по сре до ва на ко му ни ка ци ја 
(CMC) има че ти ри со ци јал не функ ци је.

Пр ва асо ци ја ци ја сва ка ко се од но си на чи ње ни цу да CMC омо гу ћа ва 
со ци јал ни еска пи зам, са јед не стра не, од но сно да као фе но мен пред ста вља 
фор му ком пен за ци је за дру штве ну изо ла ци ју и ато ми за ци ју по је дин ца. 
Оту да се упра во у овој тач ки отва ра кру ци јал но пи та ње ре ла ци је сфе ра 
при ва ту са и пу бли цу са, од но сно при ват не и јав не сфе ре, бу ду ћи да ме ди-
ја ци ја омо гу ћа ва отва ра ње чак и нај ин тим ни јих пи та ња на по тен ци јал но 
нај о тво ре ни јој дру штве ној сце ни. Та ко се и ка те го ри је ано ним но сти, од но-
сно мо гућ но сти си му ла ци је иден ти те та, са јед не, и исто вре ме ног кон тр о-
ли са ног и ха о тич ног за по се да ња јав не сце не, са дру ге стра не, по ста вља као 
је дан од нај за ни мљи ви јих фе но ме на да на шњи це. Фе но мен суспсти ту ци је 
ствар них дру штве них ве за у ко рист вир ту ал них, дис тан ци ра них и емо ци-

6 упо ре ди ти, Н. Да ко вић, „Злат но до ба сва ко дне ви це“, у но ви ни хи ли зам, Дом омла-
ди не, Бе о град, 1996.

7 упо ре ди ти, Х. Бром берг, „Да ли су МуД-ови за јед ни це?“ у куЛ Ту Ра, бр.107/108, 
Бе о град, 2004.

8 ибид, стр. 25.
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о нал но „без бед них“9 пред ста вља јед но од су штин ских обе леж ја са вре ме-
но сти. има, ме ђу тим, оних те о ре ти ча ра10 ко ји твр де да упр кос овој опа сно-
сти мно ги љу ди ко ји се „отва ра ју“ на мре жи, не из бе га ва ју дру штво већ га 
ак тив но тра же чак ак тив ни је не го мно ги дру ги.

у дру гом сми слу, CMC омо гу ћа ва сво је вр сни „лу дич ки пер фор манс“ 
ак ту е ли зо ван око по и гра ва ња иден ти те ти ма. Мо гућ ност сло бод ног кре и-
ра ња и ре-кре и ра ња иден ти те та пред ста вља иза зов ка ко у пси хо ло шком, 
та ко и у со ци о ло шком сми слу. Мре жа се у том сми слу по ја вљу је са мо као 
ста за ко јом се нај бе збед ни је сти же до вир ту ал них ме ста на ко ји ма ожи вља-
ва ју из ма шта ни, вир ту ел ни или ар ти фи ци јел ни иден ти те ти, сло бод ни од 
би ло ко је оба ве зу ју ће фор ме дру штве не сиг ни фи ка ци је и ствар них со ци-
јал них стра ту са.

На тре ћем ме сту на ла зе се оне оп сер ва ци је пре ма ко ји ма CMC пред ста-
вља та ко ђе и мо гућ ност от кри ва ња и ис тра жи ва ња че сто не до ступ них стра на 
Сел фа11. Сти дљи ви, ин тро вер то ва ни или не сло бод ни у оства ри ва њу со ци јал-
них кон та ка та, мо гу да ис тра же моћ ни је Пер со не а да при том из бег ну со ци-
јал не де тер ми нан те по пут из гле да, ма те ри јал ног ста ту са, или би ло ко је дру ге 
пол не, сек су ал не, на ци о нал не или ра сне (дис)ква ли фи ка ци је.

Као че твр то, CMC ко му ни ка ци ја, пре ма не ким те о ре ти ча ри ма12 има 
и из ве сну до зу ерот ске при влач но сти, бу ду ћи да омо гу ћа ва „уз лет фан та-
зи је“ у „кон сен зу ал ној ха лу ци на ци ји“, ко ја се мо же пре тво ри ти у „net-sex“, 
пру жа ју ћи пу те ве за раз ра ду уза јам них ерот ских дис кур са. Шта ви ше, сам 
кон цепт на ди ла же ња и су спен зи је фи зич ке ре ал но сти, као из вор но вог 
мо ду са мо ћи, мо же би ти је дан од из во ра за до вољ ства, па се те жња за обез-
те ло вље њем кат ка да ин тер пре ти ра и као „за ви сност ки бор га“13.

Као те ма, у по себ ну ка те го ри ју, ме ђу тим, спа да кон тро ла ко му ни ка тив-
ног про сто ра, елек тро нич ког окру же ња, од но сно вир ту ал ног све та. На и ме, 
вир ту ел на за јед ни ца прет по ста вља сво је вр сну ком би на ци ју ви со ких тех-
но ло шких пер фор ман си и вер бал ног уме ћа, ко ја у CMC-у пред ста вља пан-
дан ви со ком ста ту су и угле ду у ствар ном све ту. При влач ност овла да ва ња 
ма ши ном са др жа на је у нео до љи вом осе ћа њу мо ћи ко ју пру жа ко ри сни ку, 
омо гу ћа ва ју ћи му да по ста не го спо дар све та ко ји је сам ство рио.

Јед на од нај за ни мљи ви јих оп ци ја су сре та ди ги тал ног и дру штве ног, 
оства ру је се у ре не сан си „ис по ве сти“, у стра те ги ји он-лајн пси хо а на ли тич-
9 упо ре ди ти, З. То мић, По љу бац у до ба ку ли ра ња, На род на књи га, Бе о град, 2006.
10 упо ре ди ти, Rhe in gold, H., the Vir tual Com mu nity: ho me ste a ding on the elec tro nic Fron

ti er, We sley Pu blis hing, MA, 1993.
11 Car twright, g., “Vir tual or real? the mind in cyber spa ce“, u the Fu tu rist,1994. 26(2).
12 упо ре ди ти, Sto ne, A. R.: „will the real body ple a se stand up?“, u Be ne dikt, M., Cyber spa ce: 

First Steps, Cam brid ge, MA, MIT Press, 1993.
13   упо ре ди ти, ibid.
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ких или те ра пе ут ских се ан си. Реч је о сво је вр сном иза зо ву кон струк та ре ал-
но сти у ко јем је Дру ги амор фан, не по знат, ано ни ман и без бед но да лек14, а 
опет, по тен ци јал но, пер ма нент но на дис по зи ци ји за ко му ни ка ци ју ко ја по 
по тре би мо же би ти и јед но смер на, бу ду ћи да се ано ним ни Дру ги, по зи ци-
о ни ра као иде а лан, а то ће ре ћи и не зах тев ни ре ци пи јент.

Дру штве не и по ли тич ке им пли ка ци је за во дљи во сти сај бер про сто ра 
су број не, бу ду ћи да се, пре све га, ра ди о сво је вр сној им пло зи ји дру штве-
ног у кла сич ном сми слу, ко ја се од ви ја пред на ди ра њем тех нич ког. Ти ме 
се, сва ка ко, ка те го ри ја дру штве но сти, као циљ, пре вер ти ра у сред ство 
ин стру мен та ли за ци је ко је ко ри сти тех но ло ги ја. Та ко зва ни “ви шак упо тре-
бљи во сти“ ко ји је јед на од пер фор ман си сај бер про сто ра, по вла чи за со бом 
не са мо ши ре ње ин тер феј са не го и сво је вр сну еро зи ју ло кал ног, а по себ но 
чи ње ни цу да је кон цепт јав но сти рас то чен, раз вла шћен свог тра ди ци о нал-
ног зна че ња, и ти ме учи њен дис функ ци о нал ним за кон цепт Res Pu bli ca. 
Оту да по тен ци јал не по ли тич ке по сле ди це ових про ме на, мо гу ука за ти на 
струк тур ну ре ор га ни за ци ју јав но сти ко ја опо зи ва кон цепт ко му не, бу ду ћи 
да се ор га ни зу је око слу чај них кон та ка та ин ди ви ду а ли зо ва них су бје ка та. у 
дру гом сми слу, ме ђу тим, ин тер на ци о нал ни ка рак тер тех но ло ги је (у крај њој 
ли ни ји, исто као ка пи та ла) су спен ду је ло кал но за ра чун гло бал ног и ти ме 
стан дар ди зу је тип по ру ке ко ји је у оп ти ца ју. Ко нач но, су спен зи ја ма те ри-
јал ног у “бе шав ном ин тер феј су“15, опо зи ва мо гућ ност ства ра ња ко лек ти-
ви те та на осно ву по ме ну тог кри те ри ју ма, омо гу ћа ва ју ћи ре ви та ли за ци ју 
по је ди них „ар ха ич них“ вред но сних ка те го ри ја, или кон струк ци ју но вих, 
као по сле ди цу си нер гиј ског де ло ва ња за ин те ре со ва них ко ри сни ка.

Сход но Фу ко о вој16 тврд њи да је ме ђу ин стру мен ти ма за ства ра ње по је-
дин ца би ла и ин сти ту ци ја вер ти кал не, од но сно хи је рар хиј ске ко му ни ка-
ци је у за тво ри ма, бу ду ћи да су они пред ста вља ли па ра диг ма ти чан при-
зор јед ног ми кро ко смо са у ко јем су по је дин ци изо ло ва ни у сво јој мо рал ној 
ег зи стен ци ји, али исто вре ме но и сје ди ње ни пре ко стро го струк ту ри са ног 
хи је рар хиј ског од но са, мо же мо се упи та ти да ли у окви ру пер фор ман си 
CMC-a вољ но пре у зи ма мо по ло жај за тво ре ни ка?

Јед на од по сле ди ца та кве „за тво ре не“ и кон тро ли са не дру штве но сти, 
пре ма Фу ко о вом ми шље њу, би ла је у сво ђе њу јав но сти на ма се ато ми зо-
ва них со ци јал них аге на та. Јер јав ност17, по сво јој струк ту ри, омо гу ћа ва и 
хо ри зон тал ну, од но сно ла те рал ну ко му ни ка ци ју, ко му ни ка ци ју са дру ги ма 
истог или слич ног со ци јал ног, еко ном ског или ма те ри јал ног по ло жа ја. Ако 

14   упо ре ди ти, З. То мић, оп. цит.
15 Ла још, М.: „Пси хо а на ли за и сај бер про стор“, у „кул ту ра“, оп. цит.
16 упо ре ди ти, М. Фу ко, над зи ра ти и ка жња ва ти, Про све та, Бе о град, 1997.
17 упо ре ди ти, З. То мић, ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004.
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су ове со ци јал не ди стинк ци је у окви ру CMC-a су спен до ва не за ра чун „си му-
ла кру ма“, има ли по сле ди ца у по гле ду сме ра дру штве не ко му ни ка ци је?

Ко нач но, ако је још Ари сто тел твр дио да је сна га оли гар хи је у бо гат-
ству, ари сто кра ти је у на сле ђу (кон цепт исто риј ског кон ти ну и те та), а на ро да 
(ано ним не све ти не) са мо у број но сти, мо же ли се ре ћи да ин ди ви ду а циј-
ске тех но ло ги је у ства ри ели ми ни шу мо гућ ност ла те рал ног обра ћа ња, и 
ти ме у пра вом сми слу ре чи раз вла шћу ју јав ну сце ну сва ког ко лек ти ви те та 
и ти ме сва ког по ли тич ког зна че ња?

1. ДО БА МЕ ДИ ЈА

Кла сич но иде о ло шко раз вр ста ва ње на бо га те и си ро ма шне, на „бе ле“ и 
„обо је не“, на раз ви је не и не раз ви је не, на де сне и ле ве, ви ше ни је у игри. уме-
сто то га, на по чет ку XXI ве ка мир не ду ше мо же мо ре ћи да је но ва по де ла 
усло вље на уни вер зал ним и гло бал ним ин фек том ме ди ја, ин фор ма ци ја, 
по сре до ва ња. Свет се, на и ме, да нас де ли на оне ко ји има ју не ки од апа ра та 
за пре нос зву ка, сли ке, или ве сти, и на оне дру ге ко ји упра во за то што их 
не ма ју, пред ста вља ју сам са др жај ме ди ја и њи хо во по гон ско го ри во.

Го то во је са до бом у ко јем су кла сич ни ме ди ји функ ци о ни са ли као ли фе-
ран ти ин фор ма ци ја или сли ка ствар но сти. Да нас они у сво јој пе не трант но-
сти, пре тен ду ју не са мо да струк ту рал но ор га ни зу ју ствар ност и свет ис ку-
ства, већ и да их кре и ра ју. Ме ди ји до ми ни ра ју не са мо сло бод ним вре ме ном 
об ли ку ју ћи по ли тич ка гле ди шта или мо де ле по на ша ња, већ ну де ма те ри јал 
ко ји по ста је кон сти ту ти ван за из град њу лич ног иден ти те та. Као ин стру-
мен ти нај гло бал ни је са вре ме не ин ду стри је, а то је ин ду стри ја кул ту ре у нај-
оп шти јем сми слу ре чи, у ко јој се од ви ја про из вод ња са др жа ја, иде о ло шких 
кон стру ка та, „но во го во ра“ и „жар го на аутен тич но сти“, исто као и про мо-
ци ја „вред но сти“, „узор них мо де ла“, стра те ги ја ко му ни ка ци је, као и ме то до-
ло ги је „укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња“, ме ди ји обез бе ђу ју и про из во де не са мо 
зна ков не си сте ме већ пре тен ду ју да струк ту ри шу и са мо пи та ње сми сла18.

Под ре ђу ју ћи се ло ги ци бр зи не (ин фор ми са ње), трен до ва (жи вот них 
сти ло ва, а ти ме и по тро шње), ин стан та (нео д ло жност за до во ље ња по тре ба), 
као и под ра зу ме ва ју ћим стан дар ди ма све оп ште кон ку рен ци је, ме ди ји да нас 
не пре кид но ну де мо де ле све та јед но став но ар ти ку ли са не пре ко ква ли фи-
ка ти ва IN и ouT без ко јих не би смо тач но зна ли шта у не ком тре нут ку 
зна чи би ти „пра ва же на“ или му шка рац, успе шан или не у спе шан, мо де-
18 Шта ви ше, мо же се ре ћи да су ме ди ји да нас по ста ли не ка вр ста крај но сног фе но ме на, 

бу ду ћи да кре и ра ју не са мо са вре ме но по и ма ње кул ту ре, већ и кул ту ру са му. Оту да 
и сво је вр стан цон тра диц тио ин адјец то ар ти ку ли сан у пи та њу мо же ли би ти елит-
не кул ту ре у ме ди ји ма?
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ран или де мо де, мо ћан или слаб. Ца ро ва ње „по вр ши ном“, ко је је упи са но 
у са му струк ту ру мо дер них ме ди ја ори јен ти са них ка ди на ми ци „ком при-
мо ва ња“ и „дис пер зи је“, исто вре ме но омо гу ћа ва не пре кид но про ду ко ва ње 
„вла да ју ћих па ра диг ми“ ко је ула зе у оп ти цај и по ста ју, на крат ко, чвор на 
ме ста око ко јих се ор га ни зу је по ље дру штве не ко му ни ка ци је.

Ми мо сва ке кри тич ке оп ци је ко ја ука зу је на фе но мен „brain was hin ga“, 
ор ве ли јан ску пер спек ти ву за стра шу ју ћих то та ли тар них по ли ти ка као и 
на све ви до ве „оту ђе ња“ на ко је је ука за ла марк си стич ки ори јен ти са на 
кри ти ка дру штва19, из ве сно је да су ме ди ји по ста ли са мо ср це ствар но сти. 
Со фи сти ци ра но спа ја ју ћи тех но ло ги ју и кул ту ру, ла хо ра сту за ба ву и но ву 
пи сме ност, пер вер зи ју при кри ве них и от кри ве них ма ни пу ла тив них тех-
ни ка и ло ги ку по тро шње, ме ди ји да нас пред ста вља ју уни вер зал ни мо дел 
ха о тич не кул тур не пе да го ги је, омо гу ћа ва ју ћи уозби ље ње стра те ги ја по тро-
шње, еле гант но ма ски ра них раз ли чи тим иде о ло шким кон струк ти ма.

На су прот они ма ко ји се за кла ња ју иза кон цеп та ме диј ске кул ту ре као 
„бе за зле не за ба ве“ и аде кват ног од го во ра на „тра жњу пу бли ке“, ве ру јем да 
ње ни са др жа ји, на чин про из вод ње мње ња и кре и ра ње „вла да ју ће па ра-
диг ме“, пред ста вља ју нај бо љу под ло гу за ис тра жи ва ње уга о них ка ме но ва 
на ко ји ма се те ме љи са вре ме ни свет, тим пре што тех но ло шке пер фор-
ман се ин фор ма тич ког дру штва отва ра ју мо гућ ност ар ти фи ци јел ног кре и-
ра ња јед не мо гућ не, вир ту ал не и ал тер на тив не ствар но сти, ме ђу ко ји ма је 
про јект Se CoND LI Fe20, на при мер, са мо пр ви у ни зу. Шта ви ше, мо же мо се 
сло жи ти са џеј мсо ном21 да де ла ма сов не кул ту ре не мо гу би ти иде о ло шка, 
а да исто вре ме но не бу ду и уто пиј ска. „На ша прет по став ка о по кре тач ким 
сна га ма де ла ма сов не кул ту ре под ра зу ме ва да та ква де ла не мо гу да са вла-
да ју анк си о зност у ве зи са дру штве ним по рет ком, уко ли ко их прет ход но 
не ожи ве и не да ју им не ки ру ди мен тар ни из раз; ... анк си о зност и на да су 
два ли ца исте ко лек тив не све сти“.

Оче ки ва ни јаз из ме ђу ака дем ског све та, тач ни је оних ко ји су про зре ли 
при ро ду и струк ту ру но вих ко му ни ка ци ја обез бе ђе них ме ди ји ма, и Но ве 
кул ту ре са сво јим број ним про дук ти ма, ов де ни је у фо ку су. Јер упр кос вла-
да ју ћем трен ду ака де ми зма – да се по пу лар на кул ту ра не пра вед но гур не у 
ћо шак зва ни мар ги на, да се о њој го во ри са га дљи во шћу ка рак те ри стич-
ном за олим пиј ске ви си не бра ни ла ца та ко зва не „ви со ке“ кул ту ре, или, пак, 
19 упо ре ди ти M. Hork haj mer, T. Ador no, Di ja lek ti ka pro sve ti telj stva, H. Mar ku ze, „Čo vek 

jed ne di men zi je“ itd.
20 „Dru gi ži vot“, vir tu el na stvar nost u ko joj je mo guć no, iz me đu osta log, per ma nent no 

re-kre i ra ti sop stve ni iden ti tet. upo re di ti, Z. To mić, “Se cond li fe”, el. ča so pis „e-vo lu ci ja“, 
Be o grad, br. 15, 2007.

21 упо ре ди ти, F. Ja me son, ”Re i fi ca tion and uto pia in Mass Cul tu re“, So cial text, 1, (Win ter), 
1979.
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да се, са дру ге стра не, под мет не ја ро сној ква зи-марк си стич кој стро го сти 
аде па та Франк фурт ске шко ле, ко ји и да ље сле по ве ру ју у по де лу све та на 
по хлеп не ка пи та ли стич ке екс пло а та то ре и за глу пље ну ма су ко јој је мо зак 
већ „про пран“, ја би рам „тре ћи пут“. А он се на ла зи не где на по ла пу та 
из ме ђу три јум фа ли ста и ка та стро фи ча ра, и пре све га прет по ста вља де тек-
то ва ње про ме на у сим бо лич ком по љу кул ту ре.

New(s) Age је и бу квал но но во до ба, али до ба обе ле же но пре вас ход но вла-
да ви ном ме ди ја, вла да ви ном ин фор ма ци ја, а ти ме и вла да ви ном но вог вред но-
сног по рет ка. Реч је за пра во о тран сфор ма ци ји ко ја се мо же пра ти ти од пре тва-
ра ња би ро крат ско/ка пи та ли стич ког дру штва ка рак те ри стич ног за че тр де се те 
и пе де се те го ди не про шлог ве ка, у но ви мо дел дру штве них од но са. Они су, пре 
све га, обе ле же ни ка те го ри јом „пер ми сив но сти“ у окви ру „по стин ду стриј ских“ 
дру шта ва. За хук та ли и убр за ни тех но-про грес као и раз вој ме ди ја, што је усло-
ви ло тран сфор ма ци ју ин фор ма ци је у ро бу, би ли су оки дач за но ве про це се, у 
ко ји ма је нај ви дљи ви ја из ме на ста ту са на у ке у иде о ло шкој сва ко дне ви ци на шег 
до ба. уз по моћ ме ди ја, нај пре зна ње уоп ште, а по том и на у ка у нај ра зно вр сни-
јим об ли ци ма, од број них ек пер ти за ко је раз вла шћу ју свет ње го ве има нант не 
тај но ви то сти, до раз ли чи тих са ве та и упут ста ва ко је ди сци пли ну ју ствар ност 
на шег ис ку ства – па чак и свет „ин ти ме“, до сво је вр сне по пла ве ми кро е лек-
трон ских „га џе та“ ко ји ма нас за си па рас цве та ла мо дер на ин ду стри ја, по ста ју 
све ви ше уну тра шњи кон сти ту енс сва ко днев ног Le ben swelt-a.

уто ли ко се и мо же ре ћи да се исто ри ја на шег вре ме на при ла го ђа ва 
до ми нант ном об ли ку зна ња, а то је нај пре на у ка, по себ но за то што се она 
из ра жа ва у не пре ста ној про ва ли га џе та (апа ра та, тех нич ких по ма га ла), ко ји 
озна ча ва ју то ли ке од го во ре без пи та ња. Не ла год ност у кул ту ри ко ју је сво-
је вре ме но де тек то вао Фројд у сво јој исто и ме ној сту ди ји, да нас се не од но си 
на кул тур ни им пе ра тив „ин хи би ра ња на го на“, од но сно ње го ве де при ва-
ци је. На про тив. Не ла год ност у кул ту ри, да нас про ис хо ди из оби ља по ну да 
и мо гућ но сти ко је сто је на рас по ла га њу ин ди ви ду у му. Она је да нас по сле-
ди ца фру стра ци је ко ја на ста је не за то што се са вре ме ни чо век су че ља ва 
са за бра на ма, већ, су прот но то ме, што мо ра не пре кид но да „про из во ди 
же ље“, ка ко би ста вио у по гон и функ ци о на ли зо вао по ме ну те „по ну де“.

Не ко из Си ли кон ске до ли не је не дав но ле по оцр тао пре о крет кроз ко ји 
се ма ни фе сту је не ла год ност у кул ту ри: „ho me com pu ter is a so lu tion wit ho ut 
a pro blem*. На тој осно ви хи сте рик од сво је би ти на пра ви пи та ње“22. Ако је 
„од го вор без пи та ња“ нај са же ти је од ре ђе ње „ре ал ног“, он да у том сми слу 
мо же мо раз у ме ти ди на ми ку тех но-по ну да и жи вот них сти ло ва ар ти ку ли-
са них пре ко ме ди ја, ко ји се по ја вљу ју као кар ди нал ни ор га ни за то ри сва ко-
днев ног све та ис ку ства. Као што „вок мен“ ни је по сле ди ца мо де „џо ги ра ња“, 
већ обр ну то, овај вид ре кре а ци је на ста је као од го вор на по ја ву елек трон ске 
22  J. A. Mil ler, „Li mi na i re“, or ni car? 29, Pa ris, 1984.
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играч ке, пред ста вља ју ћи на чин ин стру мен та ли за ци је овог „га џе та“, та ко 
ни ко зме тич ка ин ду стри ја „под мла ђи ва ња“, на при мер, ни је на ста ла као 
од го вор на „нар ци стич ки обра зац“, већ упра во су прот но, је дан је од зна чај-
них сти му лан са за ње го во об ли ко ва ње.

След стве но то ме, мо же се ре ћи да са вре ме ну епо ху од ре ђу ју уло га екс-
пе ра та у сва ко днев ном жи во ту, тех нич ка и по себ но елек трон ска по ма га ла 
(га џе ти) и, ко нач но, ре кла ме, ме диј ски уни вер зум, као и па ган ски ри ту а ли 
мо дер них спек та ка ла. Основ ни па ра докс но вог до ба об ли ко ва ног у скла ду 
са овим кон сти ту ен си ма, је сте при ро да вла да ју ћег „кул та аутен тич но сти“ 
ко ји је исто вре ме но и симп том ди јаг но за са вре ме не кул ту ре.

ње го ва уну тра шња кон сти ту ци ја и по гон ска сна га за сно ва не су на бр ду 
при руч ни ка ко ји у фор ми (псе у до) на уч не ле ги ти ма ци је стан дар ди зу ју на чи не 
за по сти за ње „аутен тич но сти“. Псе у до, јер тран сфор ми са ње зна ња у ин фор-
ма ци је, што се оба вља уз по моћ ме ди ја, оза ко њу је ба на ли за ци ју као уни вер-
зал ни код об ли ко ва ња по ру ке. Оту да, пре ко сил них про пи са стра те ги ја за 
по сти за ње аутен тич но сти, иде ја за осло ба ђа ње „кре а тив них по тен ци ја ла 
сво га Ја“, су ге сти ја за од ба ци ва ње „ма ски“, и без број них во ди ча ка „пра вом 
соп ству“, фор ми ра се јед но уни вер зал но и за во дљи во „ка ко“, ко је у фор ми 
де ми сти фи ко ва ња прет по ста вље не ар кан ске прак се древ них ма го ва, или 
„на уч них ауто ри те та“, пред ста вља мо дул за „ко пер ни кан ски обрат“, пре ма 
ин ту и тив ној спон та но сти и при сно сти са со бом. Ви ше од то га, ме ђу тим, у 
пи та њу је иде о ло шки кон структ ко ји при кри ва мо дер но уве ре ње да се чак 
и под руч је нај ве ће ин ти ме пред ста вља као сфе ра жи во та до ко је се не мо же 
сти ћи без (ствар но или псе у до, све јед но) на уч но ле ги ти ми са них по сту па ка.

упра во ве ли ка про ли фе ра ци ја ли те ра ту ре ко ја ну ди са ве те и раз ра ђу је 
стра те ги је за по сти за ње „аутен тич но сти“ нај бо љи је до каз да се са вре ме ни 
свет су о ча ва са пра зни ном, уса мље но шћу, оту ђе но шћу или из ве шта че но-
шћу, ко је су по ста ле ха би ту ел но свој ство да на шњег чо ве ка, бу ду ћи да се 
сво је вр сном ми сти фи ка ци јом ма ни фест них дру штве них осно ва “ис ко ре-
ње но сти“, при кри ва ствар ни учи нак „са мо по мо ћи“ ко ју ну де при руч ни ци.

уме сто да про пи су ју на чи не за „ствар но“ за до во ље ње по тре ба, они 
иза зи ва ју не сно сан до жи вљај пра зни не сва ко днев ног жи во та, осе ћа ње 
не а де кват но сти у сек су ал ним или парт нер ским од но си ма, или, пак, ука-
зу ју на не кре а тив ност по сла, исто вре ме но иза зи ва ју ћи де тек то ва ње не спо-
соб но сти за са мо стал но про на ла же ње „пра вог пу та“. Чо век да нашњце се, 
та ко ре ћи „без пи та ња“, упу шта у ток увек но вих од го во ра, не пре кид но се 
ба ве ћи из ми шља њем функ ци ја ко ји ма би по ну ђе ни „га џет“, или стра те ги ја 
„са мо по мо ћи“ мо гли да по слу же, као и от кри ва њем но вих по тре ба ко је би 
мо гао да за до во љи.

Та ко се по ка зу је да основ ни про блем по тро шач ког, „пер ми сив ног“, 
по стин ду стриј ског дру штва, дру штва „new-s age“ епо хе, ни је у то ме што 
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са вре ме ном чо ве ку уме сто „пра вих по тре ба“ ну ди ла жне, већ, са свим 
су прот но, што не пре кид ним за си па њем но ви те ти ма, про из во ди ма и 
ин фор ма ци ја ма и под сти ца њем прох те ва за њи ма, „за тва ра про стор же љи, 
ма ски ра оно „пра зно мје сто“ ко је тје ра же љу, кон сти ту и ра за си ће но по ље у 
ко јем се „не мо гу ћа же ља“ не мо же ви ше ар ти ку ли ра ти“23.

За то чо век да на шњи це, у ли ку мо дер ног Нар ци са, де лу је као чи ста 
ма ска, као лут ка без свој ста ва, као „ка нал“ на ме њен пер ма нент ном про-
то ку сен за ци ја, ро ба, ин фор ма ци ја. По ста ју ћи не ка вр ста су пер-про вод-
ни ка, са вре ме ни чо век се не су о ча ва са чи ње ни цом да је и са мо хте ње 
ме ди ја ти зо ва но сво је вр сним „мо де ли ма во ље“, ин ду ко ва ним по тре ба ма и 
ар ти фи ци јел ним же ља ма, ар ти ку ли са ним ка ко у фор ми убе ђи ва ња, та ко и 
у фор ми од вра ћа ња. След стве но то ме, чо век да на шњи це не ма увид у чи ње-
ни цу да се он сам по ја вљу је као „als-ob-per so na lity“ (као-да-лич ност), оста-
ју ћи у ста њу по вр шин ског функ ци о ни са ња, во де ћи ра чу на о дру штве ним 
„пра ви ли ма игре“, али та ко да га дру штве ни „за кон“24 не др жи из ну тра.

„New(s) age“, као сим бо лич ка аура са вре ме но сти, то но во ин фор ма-
тич ко до ба, кон сти ту и са но је на те зи да су ка пи тал и од но си ко је ус по-
ста вља, на ша је ди на и не дво сми сле на ствар ност. из ре че на ла пи дар но, ова 
те за де лу је са мо ра зу мљи во, иако при кри ва зна чај ну про ме ну ко ја је обе ле-
же на пре ла зом од так ми чар ског ка мо но по ли стич ком и, ко нач но, ка кор-
по ра тив ном ка пи та ли зму. исти исто риј ски раз вој ко ји је гра ђа ни на пре-
тво рио у кли јен та, тран сфор ми сао је рад ни ка од про из во ђа ча у по тро ша ча, 
иду ћи на ру ку на сто ја њи ма ре клам не ин ду стри је да уве ри љу де ка ко је ро ба 
ку пље на у про дав ни ци бо ља од оне на пра вље не код ку ће.

Шта ви ше, мо же се ре ћи да су са вре ме ни мас-ме ди ји не са мо сер вил но 
ко ме р ци јал ни, већ да су, сход но мо дер ним вре ме ни ма, по ста ли пра ви 
аген ти ка пи та ла. у та квој дру штве ној кли ми, са вим при род но, пре ру ше не 
у про јек те лич ног „ра ста“ и „све сно сти“, по ма ља ју се но ве „ва јар ске тех-
ни ке“, ко ји ма се под по кро ви тељ ством „new age“ по кре та јед не крај ње де ка-
дент не кул ту ре, ле ги ти ми ше нар ци стич ки про јект „ду хов ног“ про све ти-
тељ ства, као њен нај ви ши до мет.

Тре ба под се ти ти да је још Пло тин у ене и да ма ко ри стио ме та фо ру о 
ва ја њу, ар ти ку ли шу ћи те зу да ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји, од но сно да 
је сва ко де ли мич но од го во ран за сво је би ће и соп стве ну бу дућ ност. Оно 
што да нас пред ста вља исто вре ме но и са др жај и циљ по ме ну тог „ва јар ског 
по ду хва та“ је сте јед на ра ди кал на су бјек тив ност, иден ти тет без двој ни ка, 
по је ди нач на ствар ност, од но сно „ис прав на лич ност“. Али, за раз ли ку од 
ан тич ког све та ко ји је био фа сци ни ран иде јом сво је вр сне „епи фа ни је су ве-
23 упо ре ди ти, S. Ži žek, „Pa to lo ški Nar cis, kao dru štve no nu žni ob lik su bjek tiv no sti“, u K. 

Laš, nar ci stič ka kul tu ra, Na pri jed, Za greb, 1976, str. 333.
24 Су пер е го, за ступ ник дру штва у уму.
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ре но сти“, јед ног ра ди кал ног по ста вља ња стан дар да у кул ту ри ко ја је из не-
дри ла по јам сце не, из у зет ног про сто ра и, след стве но то ме, екс клу зив ног 
ин ди ви ду у ма, у окви ру кул ту ре ко ја се за кли ња ла у иде ал „ме ре“, по ре-
ђе ња, ви те шког од ме ра ва ња и аго на, са вре ме на кул ту ра, ме ђу тим, пер вер-
ти ра ове стан дар де, омо гу ћа ва ју ћи по ма ља ње јед ног его ма ни ја кал ног и 
име пе ри јал ног соп ства.

Ако су, на и ме, ра ну фа зу ка пи та ли зма обе ле жа ва ле по тре ба за сти ца-
њем, фа на тич на пре да ност ра ду и же сто ко по ти ски ва ње сек су ал но сти, што 
је ре зул ти ра ло по ја вом хи сте ри је и оп се сив не не у ро зе, ко је је као ха би ту ел но 
свој ство гра ђан ске кул ту ре де тек то вао Фројд, са вре ме но до ба ка рак те ри ше 
по ја ва пре до ми нант ног ти па нар ци стич ког по је дин ца, оп сед ну тог кул том 
мла до сти, успе ха, „ima ge-а“, ис пра зног у сво јој по тра зи за сми слом, по вр шног, 
дис тан ци ра ног, анк си о зног и за хва ће ног за стра шу ју ћом прет њом до са де25.

Тран сфор ма ци ја струк ту ре про из вод ње, раз вој тех но ло ги је, а по себ но 
ме ди ја, уне ли су про ме не у до жи вљај соп ства и од нос пре ма ствар но сти. 
Та ко, на при мер, мо же мо се сло жи ти са те зом да су бур жо а ске по ро ди це 
18. и 19. ве ка ко ри сти ле по ро дич ни пор трет ка ко би об зна ни ле свој дру-
штве ни ста тус, док да на шња оп се си ја фо то гра фи са њем, то из ла га ње оку 
Дру гог, та сим бо лич ка оп ко ље ност објек ти ви ма ко ји нас по сма тра ју не 
са мо из фо то а па ра та, не го и из мо бил них те ле фо на, са ка ме ра ма по ста вље-
ним на се ма фо ри ма, рад ним про сто ри ја ма или ула зи ма26, са мо по твр ђу је 
крх ко и не у вер љи во по сто ја ње по је дин ца27.

Бе ле же ћи раз ли чи те тре нут ке жи во та, фо то гра фи ја (или ка ме ра) сла би 
ста ру пред ста ву раз во ја као мо рал ног вас пи та ња и ду хов ног уз ди за ња, 
ства ра ју ћи но ву па ра диг му пре ма ко јој је по тре ба да се у ма те ри јал ном 
ре ги стру је тре ну так, да се он ар хи ви ра и ти ме пре пу сти рђи за бо ра ва, не 
са мо све до чан ство ба зич ног про бле ма са иден ти те том, већ пот кре пљу је и 
уве ре ње да је ин ди ви ду ал ни раз вој са мо про ла же ње кроз раз ли чи те ступ-
ње ве у пра во вре ме и пра вим ре до сле дом.

На по ре до са овим фе но ме ном, ја вља се сво је вр сна те ра пе ут ска иде о ло-
ги ја ко ја по др жа ва нор ми ра ње пси хо со ци јал ног раз во ја ин ди ви дуе, охра-
бру ју ћи те скоб но и пом но са мо и спи ти ва ње. Нор ма ти ви стич ки кон цепт 
ступ ње ви тог раз во ја, ме ђу тим, да нас ви ди свет као сво је вр сну тр ку са пре-
по на ма, у ко јој је циљ на про сто за вр ши ти так ми че ње без мно го не при ли ка, 
па се мо дер ни „фан та зам успе ха“ сво ди на јед но став ну фор му лу ла кон ски 
ар ти ку ли са ну у те зи да „успех зна чи сти ћи“. Оту да се мо же ре ћи да се уме-
25 упо ре ди ти, Z. To mić, Mu ški svet, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001.
26 Да не спо ми њем со фи сти ци ра не ме ди цин ске ви део си сте ме ко ји и до слов но ула зе у 

на ше те ло, да ју ћи нам по твр ду да смо здра ви, док са дру ге стра не, где год да по гле-
да мо, мо же мо да се „огле да мо“, упо ре ди ти По гла вље „Огле да ње“.

27 упо ре ди ти, S. Son tag, on Pho to graphy, Pen guin Clas sic, 2002.
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сто иде а ла „са мо у са вр ша ва ња“ као мо дер ни кре до по ја вљу је ме ша ви на 
лич ног „сур ви ва ли зма, ре ви ва ли зма и ци ни зма“28.

„Кон цепт ра ста“, ко ји је по стао са мо дру го име за пре жи вља ва ње у 
но вом со ци јал ном окру же њу, про ис ти че из су спен зи је про те стант ске ети-
ке29 у чи јем је сре ди шту био мит ка пи та ли стич ког пред у зет ни штва пре ма 
ко јем су ште дљи вост и ра ди ност, тре зве ност и уме ре ност, са мо ди сци пли на 
и из бе га ва ње за ду жи ва ња, исто вре ме но и кључ ма те ри јал ног успе ха и кључ 
ду хов ног ис пу ње ња. Ар хе тип ско уте ло вље ње иде а ла ра ног ка пи та ли зма 
у фор ми „self ma de man“30 , чо ве ка ко ји ни је уга ђао сво јим по ри ви ма већ 
ра ди је стр пљи во и муч но сти цао исто вре ме но и ма те ри јал на до бра и дру-
штве ни углед, од га ђа ју ћи оства ре ње свог вла сти тог за до вољ ства, усту пио 
је пред на ди ра њем но ве кул ту ре ко ја је кон цепт са мо у са вр ша ва ња за ме-
ни ла кон цеп том са мо о чу ва ња.

Нај пре, ба ук ин фла ци је по чео је да на гри за ин ве сти ци је, уште ђе ви ну, 
и фан та зам о си гур ној бу дућ но сти, док су но ви мо де ли ко му ни ка ци је, оли-
че ни у ре кла ми, про мо ви са ли за ду же ност, бо дре ћи по тро ша ча да ку пи са да, 
а пла ти ка сни је. у та квој дру штве ној кли ми, у ко јој бу дућ ност де лу је не из ве-
сно и пре те ће, ло ги ка „ин стан та“, за до вољ ства са да и ов де, пред ста вља вла-
да ју ћу фор му ка ко стра те ги ја по тро шње, та ко и мо де ла дру штве ног умре жа-
ва ња. Раз ви ја ње но вих мо ду ла сна ла жљи во сти у про ме ње ним еко ном ским 
и дру штве ним окол но сти ма пу ним не из ве сно сти, у све при сут ном про ду-
ко ва њу не си гур но сти и стерп њи, ре но ви ра ло ги ку пре жи вља ва ња, ко ја се 
осла ња на уме ће за во ђе ња као кар ди нал ну ко му ни ка тив ну стра те ги ју, обе-
ле же ну рав но ду шно шћу пре ма би ло ка квим мо рал ним скру пу ла ма.

Пре ла зак са ети ке по стиг ну ћа, ко ја је на бо гат ство31 гле да ла као на не ку 
вр сту ко ла те рал не до би ти оства ре не уз бож ју по моћ, на ети ку кон ку рент-
ског пре жи вља ва ња, од го ва ра тран сфор ма ци ји пу ри тан ца у Јен ки ја32, од но-
сно опо зи ву зна че ња Ро бин зо на Кру соа, пред зна че њем мо дер не па ра диг ме 
оли че не у фи гу ри До нал да Трам па. Док су, на и ме, пу ри тан ци за го ва ра ли 
зна чај дру штве но ко ри сног ра да, Јен ки на гла ша ва са мо у са вр ша ва ње кроз 
са мо ди сци пли ну и ве жба ње бо гом да них та ле на та. иде ал успе ха у 18. ве ку 
под ра зу ме вао је не са мо ма те ри јал ну удоб ност већ и до бро здра вље, до бро-
ћуд ност, му дрост и вр ли ну. у 19. ве ку, ме ђу тим, иде ал уса вр ша ва ња пре ра-
ста у култ при сил не мар љи во сти, у окви ру ко јег се за не мар љи во ма ло ин си-
сти ра на так ми чар ском ду ху. Али већ на пре ла зу у XX век, про по вед ни ци 
28 g. She ehy, Pas sa ges: Pre dic ta ble Cri sis of Adult li fe, New york, Dut ton, 1976.
29 упо ре ди ти, Макс Ве бер, „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“, у Са бра ни спи си 

о со ци о ло ги ји ре ли ги је, из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 1997.
30 Чо век ко ји се сам про био.
31 упо ре ди ти, A. De Bot ton, Sta tus An xi ety, Pen guin, Lon don, 2005.
32 упо ре ди ти К. Лаш, оп. цит.
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успе ха по се жу за тер ми ном „по бе да“, на ја вљу ју ћи про ме не стан дар да са мо-
у на пре ђе ња ко је ће усле ди ти са по ја вом би ро кра ти за ци је ка ри је ре у кор по-
ра тив ним усло ви ма. Ам би ци ја ви ше ни је усме ре на ка се би, већ ка одо бра-
ва њу од стра не прет по ста вље них. у сво јој сту ди ји ми та о успе ху, Кал вел ти 
при ме ћу је да је већ кра јем 19. ве ка го спо да рио етос тр го ви не и ре кла ме, 
бу ду ћи да је „лич ни маг не ти зам – од ли ка за ко ју се ве ро ва ло да омо гу ћа ва 
ути цај и го спо да ре ње дру ги ма – по стао је дан од глав них кљу че ва успе ха“33. 
Та ко су по сте пе но „пре га о ци мар љи во сти устук ну ли пред са мо по у зда ним 
чо вје ком ко ји го спо да ри дој мо ви ма што их оста вља на дру ге“34.

Култ ште дљи во сти, ра ди но сти и дру штве не ко ри сти, би ва по ти снут 
у име но ве ло ги ке по стиг ну ћа у чи јем је цен тру не са мо ути цај на дру ге 
љу де, не го и но вац као мер љив по ка за тељ. Апо сто ли но вог до ба и про ро ци 
по зи тив ног ми шље ња са ома ло ва жа ва њем од ба цу ју култ ра да, хва ле ћи 
же љу за нов цем ко јом се у усло ви ма ме диј ске кул ту ре и им пе ра ти ва „из ло-
жљи во сти“, бес по штед но амал га ми ра ју ка те го ри је успе ха и пу бли ци те та. 
Шта ви ше, тип моћ ног по слов ног чо ве ка или ин ду стри јал ца ко ји жи ви 
по ву че но, из сен ке по вла че ћи по те зе ко ји ма упра вља сво јом им пе ри јом, 
усту пио је пред сво је вр сном оба ве зом „из ло жљи во сти“ ко ја уз аси стен ци ју 
ме ди ја пер ма нент но ор га ни зу је спек та ку ла ри за ци ју ствар но сти.

Та ко су ве шти не но ве про фе си је „од но са са јав но шћу“, не са мо ори јен-
ти са ње на „ам ба ла жи ра ње“ лич но сти про да ју ћи их као кон зер ву ком по та 
или ку ти ју кек са, већ ци ља ју ћи на стра те ги је до дво ра ва ња „ре ле вант ној 
пу бли ци“, ус по ста вља ју за во ђе ње35 као но ви и оба ве зу ју ћи ко му ни ка тив ни 
код. Не ви ше учи нак ра да, ни ка ко ре зул та ти, већ са мо ути сак ко ји се оста-
вља на дру ге. Вер ти кал на по кре тљи вост у кор по ра тив ним усло ви ма све 
ма ње за ви си од ра да а све ви ше од ко му ни ка тив них ве шти на, па циљ ка ри-
је ре у кор по ра ци ји пра ти про ме ну од „усме ре но сти на за да так... на над зи-
ра ње по кре та дру гих игра ча“36.

Ба зич ни пре о бра жај ми та о успе ху те ме љи се нај пре на про ме ни на гла-
ска са ка пи та ли стич ке про из вод ње на по тро шњу, од но сно на раст ве ли ких 
би ро крат ско-кор по ра тив них си сте ма, чи ме се, ка ко је то по ка зао Д. Ри сман37, 
ре но ви ра стра те ги ја „су пар нич ке са рад ње“ и пре лаз од „ауто ном не“ ка 
„хе те ро ном ној“ је дин ки. Те жња да се сва ком вр стом ма ни пу ла ци је, па чак 
и емо ци о нал ном, стек не так ми чар ска пред ност, обе ле жа ва не са мо од но се 
на рад ном ме сту, већ и лич не од но се, кон сти ту и шу ћи ко му ни ка тив ну под-

33 J. g. Cal wel ti, Apo stles of the SelfMa de Man, Chi ca go, uni ver sity of Chi ca go Press, 1965.
34 упо ре ди ти, K. Lasch, op. cit., str. 66.
35 упо ре ди ти, ж. Бо дри јар, о за во ђе њу, Ок то их, Под го ри ца, 2001.
36 упо ре ди ти, T. Szasz, the Myth of men tal il lnes, New york, Har per & Row, 1961.
37 упо ре ди ти, Д. Ри сман, уса мље на го ми ла, Но лит, Бе о град, 1965.
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ло гу са вре ме ног дру штва. Оту да се мо же ре ћи да је апо те о за ин ди ви ду а ли-
зма, за ко ју је Де Сад сма трао да пред ста вља вр ху нац ре во лу ци је вла снич ких 
од но са, де ми сти фи ко ва ла у свом нај ра ди кал ни јем ви ду сек су ал не уто пи је, 
до ми нант но на че ло оп ште раз ме њи во сти на тр жи шту ка пи та ла.

у том про це су, фан та зам по тро шње по ста је кон сти ту ти ван за об ли ко-
ва ње лич ног иден ти те та. Шта је, уоста лом, по тро шња, ако не од го вор на 
нар ци стич ко ши ре ње ега, ори јен ти са но ка сим бо лич ком пу ње њу, кон зу-
ма ци ји, ин тро јек то ва њу? Фан та зам по тро шње, ме ђу тим, тран сфор ми ше и 
са му при ро ду ре кла ме као опе ра тив ног ко му ни ка тив ног си сте ма ма сов ног 
дру штва. Као ин стру мент ка пи та ла, ре кла ма пре ста је да бу де са мо ње гов 
агент и на ме та-ни воу по ста је про ду цент соп стве ног про из во да – ве чи то 
не за до вољ ног, не спо кој ног и до са дом му че ног по тро ша ча. Шта ви ше, под-
сти чу ћи уз по моћ пер ма нент не сме не мод них трен до ва „фи ло зо фи ју уза-
луд но сти“, ре кла ма и са мо оту ђе ње пре тва ра у ро бу, ну де ћи по тро шњу 
као уни вер зал ни лек. еко ном ска ор то док сност, пот помг ну та ре то ри ком 
ре кла ме, ка те го ри ју исти не за ме њу је ка те го ри јом увер љи во сти, пре во де ћи 
стра те ги ју си му ла ци је из до ме на лу дич ког, у до мен сва ко днев не прак се.

Оту да се, ка ко са пра вом при ме ћу је Р. Се нет38, по ја вљу је „мо рал на осу да 
без лич но сти“ у окви ру јед не пси хо морф не кул ту ре и уни вер зал не оба ве зе 
да се тра га за „аутен тич но шћу“, де тер ми ни са не ме диј ским и кул тур ним 
кон струк том ко ји зах те ва „ку ли ра ње“39 као mo dus vi ven di, де зин ве сти ра ње 
у „res pu bli ca“, обо жа ва ње су ве ре не не дру штве не не за ви сно сти, али исто-
вре ме но и оба ве зу ју ће умре жа ва ње у спе ци фич не со ци ју ме хи пер спе ци ја-
ли зо ва них ин те ре са.

Ако се при хва ти те за Ли по вец ког40 да бор ба за при зна ва њем не ће иш че-
зну ти, не го да се при ва ти зу је ис по ља ва ју ћи се пре вас ход но у ин тим ном 
са о бра ћа њу, бу ду ћи да се тран си сто ри зу је и по ста је све ма ње так ми чар ска, 
а све ви ше естет ска, ерот ска и афек тив на, из гле да да она са мо огра ни че но 
ва жи. Јер, без об зи ра на уни вер зал ну же љу да се до па да, да се за во ди, да се 
бу де слу шан, при хва ћен, за шти ћен и во љен41, јав на сце на и ин ди ви ду ал но 
по на ша ње, ма ка ко пац фи ко ва ни нар ци стич ком са мо о бу зе то шћу, ни су 
обе ле же ни опа да њем агре сив но сти и сла бље њем ди на ми ке до ми на ци је и 
пот чи ње но сти. На про тив. Они са мо до би ја ју но ву фор му јед ног пре ћут ног 
им пе ра ти ва трен до ва, ар ти ку ли са ног пре ко по ру ка ко је се ме диј ски об ја-
вљу ју и суп тил но ре про ду ку ју кон та ми ни ра ју ћи те мељ но пи та ње сми сла.

38 упо ре ди ти, R. Sen net, ne sta nak jav nog čo ve ka, Na pri jed, Za greb, 1989.
39 упо ре ди ти, З. То мић, По љу бац у до ба ку ли ра ња, На род на књи га, Бе о град, 2006.
40 упо ре ди ти, ж. Ли по вец ки, До ба пра зни не, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1987.
41 Ibid, str. 62.
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News Age, што је за пра во име за вла да ви ну ме диј ске кул ту ре42 у епо хи 
по стин ду стриј ског дру штва, пред ста вља, упр кос из ве сној „ар ха ич ној“ 
цр ти у ин тер пре та ци ји, мо дел ком пен за ци је за све ло ши је усло ве жи во та, 
по раст не за по сле но сти и си ро ма штва, све ро буст ни ју дру штве ну стра ти-
фи ка ци ју, бес по штед ну пре ра спо де лу дру штве ног бо гат ства и но ве од но се 
мо ћи43 у усло ви ма гло ба ли за ци је, ко ја се па ра лел но ши ри тран сна ци о-
на ли за ци јом ка пи та ла, тех но ло ги је и ин фор ма ци ја. Чи ни се, на и ме, да у 
до ба пер ма нент ног умре жа ва ња, бр зог раз во ја тех но ло ги је, га ло пи ра ју ћег 
хо да ка пи та ла и исто вре ме не дис пер зи је и цен тра ли за ци је мо ћи44, пи та ње 
ме диј ске кул ту ре пре ра ста у пи та ње по ли ти ке кул ту ре, чи ме се ка те го ри ја 
јав но сти, раз вла шће на ка те го ри јал ног апа ра та ко ји је кон сти ту и сао ње но 
зна че ње у кла сич ном сми слу, по ста вља у са мо сре ди ште.

Тим пре што упр кос де кла ра тив ном за ла га њу за де мо крат ску оп ци ју 
ко ја се те ме љи на стрикт ној де мар ка ци о ној ли ни ји из ме ђу сфе ра пу бли-
цу са и при ва ту са45, но ви уни вер зум ком пју тер ски по сре до ва не ко му ни-
ка ци је и ти ме но ва сфе ра ме ди ја, узро ку ју по ма ља ње јед ног спе ци фич ног 
со ци јал ног, кул тур ног, ко му ни ка тив ног и по ли тич ког про сто ра у ко јем су 
упра во ове ка те го ри је до ве де не у пи та ње.

2. СУБ ВЕР ЗИ ЈА

От ка ко се по ја вио ин тер нет, не сти ша ва ју се рас пра ве ко је се ти чу 
ње го вих пер фор ман си и ути ца ја не са мо на пер цеп тив но по ље ми ли о на 
ко ри сни ка, фе но ме не пре ко ко јих се мо гу де тек то ва ти кар ди нал не про ме не 
у по љу ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је, со ци јал не бли ско сти и дис тан це, 
не го и те ме на чел ног ка рак те ра, као што су пи та ња сло бо де, ме ха ни за ма 
кон тро ле мре же, ре но ви ра ња то та ли та ри зма, па ра док сал ног ста ту са де мо-
крат ске јав но сти, про бле ма со ци јал не ато ми за ци је итд.

Пер фор ман се ин тер не та по себ но су за ни мљи ве из пер спек ти ве раз у ме-
ва ња мо дер них ме ди ја. Ако смо, исто вре ме но и све до ци и са у че сни ци про-
це са гло ба ли за ци је, ко ји се, из ме ђу оста лог, ис по ља ва у стру ку ри мо дер них 
ме ди ја под ре ђе них ло ги ци ка пи та ла ко јој сер вил но – ко мер ци јал но – слу же, 
ал ко је, на и ме, еви ден тан про цес мо но ли ти зо ва ња јав ног мње ња, ин тер нет 
ће усло ви ти зна чај не про ме не у струк ту ри стра те ги ја ин фор ми са ња.

Јер већ са да је ја сно да са вре ме ни ме ди ји, а по себ но гло бал не ТВ мре же, 
по твр ђу ју те зу пре ма ко јој те ле ви зи ја не ма ви ше на ив но-бе ниг ну функ ци ју 
42 упо ре ди ти Д. Кел нер, Ме диј ска кул ту ра, Клио, Бе о град, 2004.
43 упо ре ди ти, Д. Мек Квејл, Ста ри кон ти нент  но ви ме ди ји, Но ва, Бе о град, 1994.
44 upo re di ti, D. Mcqu a il, Me dia per for man ce, Lon don, Sa ge pu bli ca ti ons, 1992.
45 упо ре ди ти, З. То мић, ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004.
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ре пре зен то ва ња ствар но сти, већ упра во су прот но, ње ног кре и ра ња. упр кос 
чи ње ни ци да ин фор ма тив ни про гра ми нео до љи во ли че јед ни на дру ге, да су 
чак и сту ди ји слич но опре мље ни, и да се во ди те љи би ра ју „као по ка лу пу“, 
да су, сход но ло ги ци кон ку рен ци је, елек трон ски ме ди ји при ну ђе ни да сле де 
не по гре ши ву стра те ги ју ре пли ци ра ња истог, чи ни се да је про се чан гле да-
лац да нас ма ње узур пи ран у про це су сло бод ног ра су ђи ва ња не го што би се 
то на пр ви по глед мо гло по ми сли ти, и то пре све га за хва љу ју ћи ин тер не ту.

Јер цен три мо ћи, ма ка ко би ли за ин те ре со ва ни да свет при ла го де вла да-
ви ни јед ног прин ци па, од но сно вла да ви ни иза бра ног по гле да на свет, су о ча ва ју 
се са иза зо вом но ве кон ку рен ци је ко ју, па ра док сал но, омо гу ћа ва спе ци фич на 
тех но ло ги ја у фор ми иП те ле ви зи ја. Те о риј ски гле да но, фан та зам тех но-про-
гре са, ко ји је био у слу жби вла да вин ског прин ци па, од но сно ло ги ке ка пи та ла у 
чи јем је сре ди шту ого ље ни прин цип мо ћи, до вр ша ва се про јек том иПТВ ко ји 
пред ста вља, у пра вом сми слу ре чи, суб вер зи ју си сте ма ко ји га је на чи нио.

Ка ко, на и ме, раз у ме ти мо гућ ност да се у вре ме гло ба ли за ци је, по ја вљу је 
но ви ме диј ко ји је уте ме љен на пер фор ман са ма ин тер ак тив но сти, пер со на-
ли за ци је, окре нут је ло кал ним, на из глед ма лим и бе зна чај ним са др жа ји ма 
и уте ме љен на про фи ли са њу по ну де, сход но ин те ре си ма ко ри ни ка? Ка ко 
ин тер пре ти ра ти про ме ње ни од нос из ме ђу еми те ра као „цен тра“ и ко ри-
сни ка као „пе ри фе ри је“, ако не као сво је вр сни опо зив гло бал не кон тро ле 
по ља дру штве не ко му ни ка ци је, ко ји се од ви ја из ван сим бо лич ког ва же ња 
ка те го ри ја „но во го во ра“ гло бал не по ли ти ке?

Ка ко раз у ме ти пот пу но но во ко му ни ка тив но по ље, ко је по тен ци јал но 
обез бе ђу је дру га чи је хо ри зон те сми сла, из ван тзв. „ве ли ких те ма“ ко је дик-
ти ра ју моћ ни ци, ако не као по ку шај да се ус по ста ви но ва вр ста дру штве них 
од но са, уте ме ље них на пер ми сив ној ло ги ци, де зин ве сти ра њу у гло бал не 
си сте ме и окре ну те ка ре но ви ра њу ско ро за бо ра вље не иде је за јед ни штва?

Кон крет но, „кла сич не“ те ле ви зи је ко је су у ру ка ма при ват ни ка, ком-
па ни ја или пар ти ја, у на до ла зе ћој епо хи иПТВ-а, да би би ле кон ку рент не, 
мо ра ће не да се так ми че са сво јим пар ња ци ма, већ да бу ду сен зи би ли са не 
за са др жа је и ко му ни ка тив не ма три це ко је ну де сло бод ни, не пре тен ци о-
зни, ин тер ак тив ни, јед ном ре чи „ге рил ски ме ди ји“.

Ако је, у епо хи обе ле же ној не дво сми сле ним и ба ха тим ис по ља ва њем 
мо ћи у свим сег мен ти ма дру штве не ко му ни ка ци је, окре та ње ка се би и 
сво јим бли жњи ма, јед на од стра те ги ја „ми кро-от по ра“ ко ји су по след ња 
од бра на са мо по што ва ња ин ди ви дуе у све ту без иде а ла, он да по ме ну та суб-
вер зи ја де лу је ло гич но, охра бру ју ће и сми сле но.



Год. I (2009): стр. 31-48

До ба ко му ни ци ра ња 47

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Бо дри јар, ж.., [1] о за во ђе њу, Ок то их, Под го ри ца, 2001.
Бо дри јар, ж.., Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Све то ви, Но ви Сад, 1991.[2] 
Бром берг, Х., „Да ли су МуД-ови за јед ни це?“ у [3] куЛ Ту Ра, 107/108, Бе о град, 2004.
Cal wel ti, J. g., [4] Apo stles of the SelfMa de Man, Chi ca go, uni ver sity of Chi ca go Press, 
1965.
Car twright, g., “[5] Vir tual or real? the mind in cyber spa ce“, у the Fu tu rist, 1994. 26(2)
Да ко вић, Н., „Злат но до ба сва ко дне ви це“, у[6]  но ви ни хи ли зам, Дом омла ди не, Бе о-
град, 1996.
De Bot ton, A., [7] Sta tus An xi ety, Pen guin, Lon don, 2005.
Фу ко, М., [8] над зи ра ти и ка жња ва ти, Про све та, Бе о град, 1997.
Hork haj mer, M., Ador no, T., [9] Di ja lek ti ka pro sve ti telj stva, Svje tlost, Sa ra je vo, 1989.
Ja me son, F., „Re i fi ca tion and uto pia in Mass Cul tu re“, [10] So cial text, 1, (Win ter), 1979.
Кел нер, Д., [11] Ме диј ска кул ту ра, Клио, Бе о град, 2004.
Ла јои, М., „[12] Пси хо а на ли за и сај бер про стор“, у куЛ Ту Ра, 107/108, Бе о град, 2004.
Ли по вец ки, ж., [13] До ба пра зни не, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1987.
Mar ku ze, H., „Čo vek jed ne di men zi je“, Ve se lin Ma sle ša, Sa ra je vo, 1969.[14] 
Mcqu a il, D., [15] Me dia per for man ce, Lon don, Sa ge pu bli ca ti ons, 1992.
Мек Квејл, Д., [16] Ста ри кон ти нент – но ви ме ди ји, Но ва, Бе о град, 1994.
Mil ler, J. A., „Li mi na i re“, or ni car? 29, Pa ris, 1984.[17] 
Rhe in gold, H, [18] the Vir tual Com mu nity: ho me ste a ding on the elec tro nic Fron ti er, We sley 
Pu blis hing, MA, 1993.
Ри сман, Д., [19] уса мље на го ми ла, Но лит, Бе о град, 1965.
Sen net, R., [20] ne sta nak jav nog čo ve ka, Na pri jed, Za greb, 1989.
Shan non, C. & We a ver, W., [21] the Mat he ma ti cal the ory of Com mu ni ca tion, ur ba na, uni-
ver sity of Il li no is Press, 1949.
She ehy, g., [22] Pas sa ges: Pre dic ta ble Cri sis of Adult li fe, New york, Dut ton, 1976.
Son tag, S., [23] on Pho to graphy, Pen guin Clas sic, 2002.
Sto ne, A. R.: “[24] will the real body ple a se stand up?“, u Be ne dikt, M., Cyber spa ce: First 
Steps, Cam brid ge, MA, MIT Press, 1993.
Szasz, T., [25] the Myth of men tal il lnes, New york, Har per & Row, 1961.
То мић, З., „Se cond li fe“, ел. ча со пис „е-во лу ци ја“, Бе о град, бр. 15, 2007.[26] 
То мић, З., [27] ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004.
То мић, З., [28] ко му ни ко ло ги ја, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, 2000.
То мић, З., [29] Му шки свет, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001.
То мић, З., [30] По љу бац у до ба ку ли ра ња, На род на књи га, Бе о град, 2006.
Ве бер, М., „Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма“, у [31] Са бра ни спи си о со ци о ло
ги ји ре ли ги је, из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Но ви Сад, 1997.
Ži žek, S.: „Pa to lo ški Nar cis, kao dru štve no nu žni ob lik su bjek tiv no sti“, u K. Laš, [32] nar ci
stič ka kul tu ra, Na pri jed, Za greb, 1976, str. 333.



Проф. др Зо ри ца То мић

Годишњак Факултета за културу и медије

48

Prof. Zorica Tomić, Ph.D

THE AGE OF COM MU NI CA TION

Ab stract: Con tem po rary epoch, the age of com mu ni ca tion, mar ked by the re ign of 
me di as, by its per ma nent pro li fe ra tion, and by spe ci fic ‘com mu ni ca ti ve de li ri um, opens the 
qu e sti on of un der stan ding co des which en co u ra ge new forms of so cial pra xis.Beyond the 
in ten si ve in sce na tion of com mu ni ca tion, we are fa cing the dis so lu tion of clas si cal no tion of 
so ci a li za tion, for sa ke of the new one – vir tual, dis per si ve, gu e ril la in mo des, and sub ver si ve.

how can we un der stand that in the age of glo ba li za tion, the new me dia ap pe ars 
– ba sed upon the per for man ces of in ter ac ti vity and per so na li za tion, fo cu sed on lo cal, 
so cal led small and me a nin gless to pics, and struc tu red to ward the ar ti cu la tion of of fers 
ac cor ding to the users ne eds? how we can in ter pret the chan ged re la tion bet we en the 
emit ters as ‘cen tre’ and users as ‘pe rip hery’, if not as a spe ci fic su spen sion of glo bal con
trol of so cial com mu ni ca tion fi eld, which is ope ra ti o nal beyond the symbo li cal me a ning 
of glo bal po li tics di sco ur ses?

KEY WORDS: com mu ni ca tu ion, co des,me dia,so ci ety, glo ba li sa tion
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Проф. др Ми ли во је Па вло вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд универзит етa

СИГ НАЛ КАО ВИ ШЕ ЗНАЧ НИ  
КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИ ФЕ НО МЕН

Ре зи ме: ауто ри у овој сту ди ји по ка зу ју ка ко је сиг на ли зам, као умет нич ко–
ства ра лач ки по крет, захваљујући ви ше де це ниј ском ис тра ја ва њу на по при шту 
са вре ме не умет но сти, по стао ње на жи ва исто ри ја и на ста ја ње, ко ји је исто вре
ме но и сло бо да (хе гел), и кре та ње и раз вој. на кон по е то ло шког од ре ђе ња сиг на
ли зма, они ука зу ју на раз вој не фа зе и ета пе кроз ко је је про ла зио, по све ћу ју ћи при 
том ве ћу па жњу Ми ро љу бу То до ро ви ћу, ро до на чел ни ку и ко ри фе ју овог по кре та и 
ње го вим зна чај ни јим са рад ни ци ма. у кон тек сту раз ма тра ња те о риј ских осно ва 
сиг на ли зма за хва ће ни су и ра зно ли ки жан ров ски об ли ци, ва жни је ко смич ке и еку
мен ске мо тив ске пре о ку па ци је, умет нич ко–естет ски, фи ло зоф ски, етич ки, дру
штве ни, по е тич ки и дру ги кре а тив ни аспек ти и до ма ша ји овог аутен тич ног и 
из вор ног срп ског по кре та. ауто ри сту диј ски по све до ча ва ју да сиг на ли зам ства
ра лач ки ис тра ја ва и де лат но са мо над тра ја ва, оте ло вљу ју ћи исто ри ју – се бе, 
за то што има кру пан за да так и ва жну ми си ју и у но вом ми ле ни ју му, ми си ју но ве 
кон фи гу ра ци је и ре кон фи гу ра ци је би ћа умет но сти. За хва љу ју ћи ди на мич ној раз
вој ној ли ни ји, сиг на ли зам је пло до твор но син те ти зо вао по нај бо ље из ско ро свих 
но вих тен ден ци ја и кре а тив них те о риј ских и умет нич ко–естет ских пре ла ма ња 
с кра ја про шлог и пр вих го ди на но вог ми ле ни ју ма; и то за хва љу ју ћи, пре све га, 
отво ре но сти кон цеп ци је и ње го вој ди ја лек тич кој ви тал но сти са мо на дра ста ња 
и де ло твор ног аси ми ло ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сиг на ли зам, аван гар да, нео а ван гар да, по е ти ка, умет ност, 
ства ра ла штво, сло бо да, жан ро ви, есте ти ка, кул ту ра, ко смич ко, фи ло зо фи ја.
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1. СИГ НА ЛИ ЗАМ  
У ОБ ЗОР ЈУ ЕЛЕК ТРОН СКЕ ЕРЕ

Сиг на ли зам је нео а ван гард ни мул ти ме ди јал ни и ин тер ди сци пли нар ни 
умет нич ки и по е то ло шки по крет, уте ме љен на пред ста вља њу ви ше слој них 
пој мо ва, обје ка та, мо де ла, сли ка, емо ци ја, об ли ка и ми сли по мо ћу зна ка 
(sig num), схва ће ног као кри ста ли за ци ја до жи вља ја ко ји ту ма чи се бе, сим-
бо лич ко зна че ње или ви зи ју. Знак је, при том, ен ти тет ко ји се на осно ва ма 
прет ход но уста но вље не кон вен ци је мо же ра за зна ти као оно што сто ји уме
сто не чег дру гог. Сиг на ли са жи ма ју у се би пре плет про шлих и ак ту ел них 
спо зна ја и дру штве них кон вен ци ја, под сти чу има ги на ци ју и во де у сфе ре 
ми сли без ре чи. Сиг нум у том сми слу под сти че зна че ње из ван се бе са мог, 
па се то зна че ње из во ди на осно ву прет ход них ис ку ста ва и са зна ња у про-
це су де ко до ва ња зна ко ва. у све ту пре пла вље ном зна ко ви ма, сиг на ли зам 
је из раз сло је ви те по јав но сти, ду ха вре ме на и ег зи стен ци јал них свој ста ва. 
Као сред ство кре а тив них, фи ло зоф ских, са знај них и со ци о мен тал них 
ве за, сиг нал де лу је, пре све га, на дру ге, омо гу ћу ју ћи из ра жа ва ње ми сли, 
пред ста ва и сен за ци ја о не че му што је од сут но, и што ни је при мар но, не по-
сред но зна че ње. Сиг на ли зам зра чи у кон тек сту кул тур ног, исто риј ског и 
ме та фи зич ког окру же ња из ко јег је по ни као, и не ис цр пљу је се у спо ља-
шњим иден ти фи ка ци ја ма; он те жи да из ра зи су штин ски део оно га што је 
у до ме ну он то ло шког и тран сцен дент ног, као и део оно га што је ви дљи во и 
екс пре сив но и то кроз ин тер пре та ци ју ко ја омо гу ћу је стaтус ен ти те та.

Сиг нал је ви ше знач ни ко му ни ка циј ски фе но мен ко ји има за циљ да у 
има ги на тив ном об ли ку ак тив но пре не се у свест од го ва ра ју ће пред ста ве 
и мо де ле; сиг на ли стич ким умет нич ким оства ре њи ма зна чењ ски спек тар 
из ви ре из уну тра шњег зна ков ног устрој ства, док ма те ри јал ни свет са др жи 
углав ном сиг на ле са спо ља шњом озна чи тељ ском ди мен зи јом. упра во при-
су ство уну тра шњих зна ков них ен ти те та по ма же да се раз лу че сло же не 
умет нич ке од јед но став ни јих не у мет нич ких тво ре ви на. у сиг на лу, ко ји 
по се ду је раз у ђе ну зна чењ ску но си вост и ге не ри ше у се би по ру ку, са жи-
ма ју се ра зно ли ке осо би не, по тен ци ја ли и ви до ви де ло ва ња, игри вост, 
па и ма гиј ске спо соб но сти и ис по ља ва ња. ус по ста вља њем ви ше смер ног 
си сте ма зна ко ва, и ли не ар них уза јам них ве за ме ђу њи ма, сиг на ли зам омо-
гу ћу је по је дин цу и гру па ма да иза ђу из ду хов не оме ђе но сти и осло бо де се 
дру штве ног, исто риј ског и ег зи стен ци јал ног ре ла ти ви зма, тво ре ћи но ву 
кул ту ру и осе ћај ност, ино ви ра но по и ма ње жи во та и друк чи ји ак си о ло шки 
и сим бо лич ки по ре дак.
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Сиг на ли стич ка умет нич ко-по е то ло шка прак са уте ме ље на је на ауто-
но ми ји зна ков ног из ра жа ва ња, сло бо ди ин ди ви ду ал ног чи на, ори ги нал-
ног про се деа и екс пе ри мен тал ног за ма ха, по том на лу ди стич кој ак тив но-
сти, на сци је на ли за ци ји у прав цу ин тер на ци о нал ног и пла не тар ног је зи ка 
и ко смо по лит ске усме ре но сти мо дер не умет но сти. у са звуч ју са оста лом 
нео а ван гард ном про дук ци јом, сиг на ли зам би да озна чи са вре ме ну епо ху 
у ко јој се умет нич ке иде је дис пер зив но ра за сти ру пре ко на ци о нал них, 
др жав них и је зич ких гра ни ца. Сиг на ли зам у но ви је вре ме по ста је све про-
дор ни ја по е то ло шка и умет нич ко-кри тич ка кон цеп ци ја ко ја ства ра лач ку 
има ги на тив ност, де лат ну ин ту и ци ју, мо дер ну екс пре си ју, жан ров ску раз у-
ђе ност, спон та ност и ра зно ли ка идеј на прег ну ћа са гле да ва у све тлу нај но-
ви јих вред но сних си сте ма, сим бо лич ког и естет ског спек тра, ви до ва дру-
штве но-етич ке ор га ни за ци је и ци ви ли за ци је у це ли ни.

Сиг на ли зам је, ши ре гле да но, про ис те као из ди на мич не ду хов не и на бо-
ји те кул тур но-ства ра лач ке ат мос фе ре пу не раз ли чи тих со ци о по ли тич ких 
про ти ву реч но сти, на уч но-те о риј ских и фи ло зоф ских зби ва ња на оп штем 
пла ну1, кра јем пе де се тих и по чет ком ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да 
су већ би ле осво је не но ве умет нич ке сло бо де и на чи ње ни озбиљ ни ји про-
до ри у сме ру но вих екс пе ри мен тал них ис тра жи ва ња. То је би ло до ба оп шти-
јег по ле та у на уч ним прег ну ћи ма (Крик и Вот сон кон стру и са ли су мо дел 
ДНК); а на фи ло зоф ско-те о риј ском по љу, на кон Вит ген штај но вих „Фи ло зоф-
ских ис тра жи ва ња“ (1953), Но ам Чом ски об ја вљу је „Син так сич ке струк ту ре“ 
1 Д. Ћо сић, Моћ и стреп ње, Бе о град, 1971, стр. 74.
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(1957)2, Ор ман ван Ви лард Квајн де ло „Реч и обје кат“ (1960) у ко ме кри тич ки 
раз ма тра ди стинк ци ју ана ли тич ко/син те тич ко, чи ме је на ја вио из у зет но 
ва жан по мак у уда ља ва њу од схва та ња је зи ка ло гич ког по зи ти ви зма и но во 
по и ма ње фе но ме на зна че ња и си но ни ми је. То мас Са мју ел Кун, пак, об ја вљу је 
„Струк ту ру на уч них ре во лу ци ја“ (1962) у ко јој на гла ша ва да фи ло зо фи ја 
на уч ног на пре до ва ња под ра зу ме ва че сте пре ки де, увек но ве по чет ке и има-
ги на тив не при ну де ко је од ра жа ва ју мно ге раз ли чи те ва ри ја бле.

2. ЖУД ЊА ЗА УНИ ВЕР ЗАЛ НОМ КО МУ НИ КА ЦИ ЈОМ

С по ја вом струк ту ра ли зма до га ђа се зна ча јан ин тер ди сци пли нар ни 
за о крет у са вре ме ној фи ло зоф ско-те о риј ској ми сли, пси хо ло ги ји, есте ти ци, 
ан тро по ло ги ји, уз уво ђе ње но вих ме то да пре у зе тих из те о ри ја ин фор ма-
ци ја, лин гви сти ке и се ми о ти ке. Струк ту ра ли зам за не ма ру је ми ме тич ко, 
а ка да се го во ри о ре ал ном, има ју се у ви ду мо де ли, схе ме, стра те ги је и 
при ка зи ствар но сног. Струк ту ра ли зам је, пре ма Ми ше лу Фу коу, сма тран 
„про бу ђе ном и уз не ми ре ном све шћу мо дер ног са зна ња“. Као фи ло зоф ско-
те о риј ска ори јен та ци ја под ста као је ви ше но вих стре мље ња и по кре та као 
што су, на при мер, нео кон струк ти ви зам, сиг на ли зам, ком пју тер ска умет-
ност, ки не тич ка умет ност, но ве тен ден ци је, и др.

у свим овим тен ден ци ја ма и стре мље њи ма н о в о се на мет ну ло као оп шти 
по јам за све оно што је има ло аван гард на обе леж ја и нео а ван гард ни ис тра-
жи вач ки дух, као и про во ка тив не, уз не ми ру ју ће, по не кад шо кант не от по ре 
и екс це сне иза зо ве у во ко ви зу ел ној умет но сти, ато нал ној (два на е сто тон ској) 
му зи ци, кон крет ној и ди ги тал ној по е зи ји, но вом фран цу ском ро ма ну, но вој 
објек тив но сти... То но во, екс пе ри мен тал но у сиг на ли зму, на при мер, нај-
че шће је би ло са став ни део пла на и про гра ма ис тра жи ва ња, па и про јек та 
ко ји као за ми сао прет хо ди ре а ли за ци ји умет нич ког де ла. А про грам ско-про-
јект но обез бе ђи ва ло му је кон цеп ту ал ни ак си о ло шки и се ман тич ки кон текст. 
При том и та квом ства ра лач ком ис тра жи ва њу но во ни је увек циљ по сти за ња 
не ког ви со ко вред ног ино ва тив ног ре зул та та, ду бљег зна че ња или естет ског 
ефек та, већ от кри ва ње, са зна ва ње и про дор у са мо би ће умет но сти.

Аван гард не и нео а ван гард не сиг на ли стич ке те жње ка но вом, екс пе ри-
мен тал ном и ис тра жи вач ком упу ћу ју на слич на на сто ја ња у пр вих не ко-
ли ко де це ни ја ми ну лог ве ка. „Та да су се ја ви ли, је дан за дру гим или на по-
ре до, по кре ти фу ту ри зма, екс пре си о ни зма, да да и зма, у чи јим про гра ми ма 
је би ла не из бе жна реч (но во)“3.
2 Ово де ло сма тра се из у зет но зна чај ним при ло гом те о риј ској лин гви сти ци дру ге 

по ло ви не ХХ ве ка
3 Ра до ван Вуч ко вић, По е ти ка сиг на ли зма, „књи жев на исто ри ја“, 2004, 122-123, стр. 305.



Год. I (2009): стр. 49-64

Сиг нал као ви ше знач ни ко му ни ка циј ски фе но мен 53

Ми ро љуб То до ро вић: Пе сма

Сиг на ли стич ки екс пе ри мент се, у по чет ној раз вој ној фа зи, тре нас фор-
ми ше у спек такл; при том се, ско ро увек, ра чу на на су де ло ва ње ме диј ске 
тех но ло ги је и ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих ко му ни ка циј ских ве за и ка на ла 
(ком пју тер ска по е зи ја и мејл-арт) у сме ру ства ра ња но ве, че сто вир ту ел не 
ре ал но сти и не ке од ма ни фест них фор ми си му ла кру ма. Сиг на ли стич ка 
умет ност, за раз ли ку од тра ди ци о нал не, па и аван гард не, при ла го ђа ва и 
ме сти ми це ко ри сти про дук тив не мо ћи и из ве сне аспек те ма сов не ко му ни-
ка ци је, ка ко би уоб ли чи ла ви зу ел но, звуч но и ге сту ал но де ло, као и тво ре-
ви не уте ме ље не на објек тив ном ви ђе њу ствар но сти. За раз ли ку од поп-ар та, 
сиг на ли стич ко ства ра ла штво при хва та еле мен те по тро шач ке кул ту ре, 
пре ма ко јој се исто вре ме но и кри тич ки од но си, ипак оста ју ћи при су здр-
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жа ној спе ци фи ка тор ској кон цеп ци ји на из глед до слов ног при ка зи ва ња или 
ре про ду ко ва ња при ка за ног, зна ком де ко до ва ним у про це су оства ри ва ња.

На гла ше на иро ни ка, ху мор ност, сар ка зам и па ро дич ност сиг на ли зма, 
по ред зна чењ ске суб вер зи је и ата ко ва ња на уста ље не вред но сти, до но си 
но ву из ра жај ност, по не кад па рад ног ти па, за тим но ву ге сту ал ност и ре то-
ри ку, ви зу ел на пре о бли ко ва ња и из ме штен је зик и жар гон, ко је умет ник 
при хва та про во ка тив но тран сфор ми шу ћи и сцен ско-те а трал но ис ка зу ју ћи 
сво ју ег зи стен ци јал ну зеб њу и скеп су. у тај кон текст се укљу чу ју па ра док си, 
раз ли чи те уто пи је и про јек ти, де кон стру и са не есте ти за ци је (па ра е стет-
ско), уз ни хи ли стич ко ра за ра ње по сто је ћих ме ри ла и иде а ла, на сле ђе них 
из исто риј ске аван гар де. А ак цен том на знак, сиг на ли зам по ка зу је и вас по-
ста вља про тив реч не ме ха ни зме пре вла да ва ња мо дер ни стич ког на сле ђа и 
кул ту ре и њи хо ве ис тро ше но сти, те же ћи екс трем ни јим ви до ви ма из ра жа-
ва ња, пер си фла жи, иро ниј ском, ан ти у ти ли тар ном и не га тор ском.

Без сме лих екс пе ри мен тал них за хва та и по ду хва та, умет ност је за сиг на-
ли зам упо ко је на у кон вен ци ја ма и мр тви лу тра ди ци о на ли зма. Сиг на ли стич ка 
екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња уно се у умет ност но ве на уч не и дру ге ме то де 
пре и спи ти ва ња по јав но сти, ауди о ви зу ел них фе но ме на (тро стру ко ја вља ње 
пси хе – Љ. Јо цић)4; по том, из ве сне за ко ни то сти и об ли ко ва ња (ге о ме триј ско-
про стор ни и ма те ма тич ки еле мен ти), но ву ме диј ску тех но ло ги ју, елек тро ни ку 
и ки бер не ти ку, као и ви до ве кон крет не па и кон цеп ту ал не умет но сти, као што 
су еле мен ти струк ту ра ли зма, се ман ти ке, лин гви сти ке и др. Пра ви ре зул тат сиг-
на ли стич ких екс пе ри мен тал них ис тра жи ва ња на хо ди се у од ва жном от кри-
ва њу но ви на ко је ши ре и по ме ра ју гра ни це умет но сти, из на ла же њу но вих кре-
а тив них и об ли ко твор них по сту па ка, уно ше њу но вих ма те ри ја ла и уво ђе њу 
елек трон ских ме ди ја ко ји отва ра ју про це се ме ди ја ци је. На тра гу ис тра жи ва ња 
Ро бер та С. Нил се на, ме ди ја ци ја озна ча ва по сре до ва ње из ме ђу љу ди и ду хов-
них би ћа; по сре до ва ње ко је ус по ста вља ве зу и ко му ни ка ци ју из ме ђу људ ског и 
ду хов ног све та, те из ме ђу ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног све та. Ме ди ја ци ја је 
оно што се од но си на по сре до ва ње кроз ко је се пре но си деј ство.

3. НО ВИ ТИП МО ДЕР НО СТИ

Као ин тер на ци о нал на, пла не тар на и тран сна ци о нал на умет нич ка 
по ја ва, сиг на ли зам над ра ста уже, ре ги о нал не, срп ске и ју жно сло вен ске 
окви ре, на ци о нал не и ет нич ке гра ни це, и то пре све га по е то ло шким раз-
ма хом, оства ре ним вред но сти ма и зна че њем, ути ца јем на ма ги страл не кул-
тур не то ко ве и зра че њем на дру штве ни ам би јент и ду хов ну ат мос фе ру. Он у 
ме ђу на род ним и ко смо по лит ским до ме ни ма по све до ча ва раз вој но кре та ње 
4 Љу би ша Јо цић, огле ди о сиг на ли зму, Бе о град, 1994, стр. 101.
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оп ште те о ри је умет но сти, на ро чи то у прав цу ко ре ни те пр о ме не из ра за, ства-
ра лач ког по ступ ка и по ло жа ја умет но сти у дру штву, на чин схва та ња све та и 
умет нич ких де ла (де ло у на ста ја њу, не за вр ше но де ло, итд.) у књи жев но сти, 
ли ков ним и сцен ским умет но сти ма. Мо де р ни је зик оп ште ња и ко му ни ка-
ци је уз ди же се из над ет нич ко-на ци о нал них ди мен зи ја кул ту ре, дру штве них 
си сте ма и др жа ва. у том сми слу сиг на ли зам тво ри – због сво је уни вер зал-
но сти – јед ну вр сту об је ди њу ју ће, ко смо по лит ске, тран сна ци о нал не осно ве 
оп шти јег иде а ла и кон цеп ци је мо дер но сти. Он се као та кав у ве ли кој ме ри 
при бли жа ва кон цеп ци ји плу ра ли зма, ли бе ра ли зма и ин тер на ци о на ли зма 
умет нич ких иде ја у ду ху фи ло зо фи је прак се пре ма ко јој се ис точ на и за пад на 
кул ту ра са гле да ва ју као це ло ви ти ји, об у хват ни ји ком плекс естет ских по ја ва 
и раз вој них про је ка та. у њи ма кре а тив но су де лу ју на род но-на ци о нал не 
кул ту ре и умет но сти, ка ко са сво јим аутен тич ним та ко и са по не кад хи брид-
ним вред но сти ма. Сиг на ли зам се све ви ше по и сто ве ћу је са кул тур ном хе ге-
мо ни јом и ује ди ње њем свет ске ци ви ли за ци је. За хва љу ју ћи уни вер зал ним 
вред но сти ма сиг ну ма (зна ка), срп ски нео а ван гард ни сиг на ли стич ки по крет 
по стао је гра див ни еле мент ју жно сло вен ске, бал кан ске и европ ске кул ту ре и 
ци ви ли за ци је, ко ја је дру штве но-исто риј ски и не по сред но ци ви ли за циј ски 
еку мен ска. При том је по треб но ана ли тич ки и кри тич ки про це ни ти ко ли ко 
је сиг на ли зам, за јед но с дру гим нео а ван гард ним по кре ти ма, до при нео про-
це су об ли ко ва ња мо дер не свет ске и европ ске ми сли, и ко ли ко је пла не тар но 
аси ми ло ван у кре а тив ном по гле ду.

у кре та њу од аван гард ног ка нео а ван гард ном и тран са ван гард ном, уз 
по моћ тех но мо дер ни зма, пост мо дер ни зма и нео кон цеп ту а ли зма, во ко ви зу-
ел ни еле мен ти у сиг на ли зму до во де се у ве зу са зна ци ма не вер бал ног спо-
ра зу ме ва ња, са по ма ци ма од спек та ку лар но-ак ци о ног и си туа(к)ци о ног ка 
мул ти ме диј ским ин тер ак тив ним и умре жу ју ћим си сте ми ма ко му ни ка ци је.

Као што је слу чај и с нео а ван гард ним ства ра ла штвом у дру гим сре ди-
на ма, кул ту ра ма и је зи ци ма, сиг на ли зам од ли ку је по ве зи ва ње по е тич ки 
срод них ауто ра у ма ње или ви ше ко хе рент не кру го ве и гру пе. Та кве гру пе 
по сто ја ле су у ви ше ге о кул тур них цен та ра Ср би је, али су у ши рем зна че њу 
ре ле вант ни Бе о град и Но ви Сад.

Гле да но са ге не ра циј ског ста но ви шта, сиг на ли стич ка про дук ци ја 
ра сла је у та ла си ма. у пр вој ге не ра ци ји, по ред ро до на чел ни ка Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа, ак тив но су де ло ва ли Ма ри на Абра мо вић (Бе о град), Зо ран 
По по вић (Бе о град), Спа со је Вла јић (Бе о град), Сло бо дан Ву ка но вић (При-
шти на, по том Ти то град, да нас Под го ри ца), Слав ко Мат ко вић (Су бо ти ца), 
Бог дан ка По зна но вић (Но ви Сад), Не ша Па ри по вић (Бе о град), Ба линт 
Сом ба ти (Срем ска Ка ме ни ца), Ву ји ца Ре шин Ту цић (Но ви Сад), До бри во је 
Јев тић (Ниш), жар ко Ро шуљ (Бе о град), Сло бо дан Па ви ће вић (Кра гу је вац), 
Ја ро слав Су пек (Оџа ци), Љу би ша Јо цић (Бе о град), и дру ги.
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Нај зна чај ни ји умет ни ци у дру гој ге не ра ци ји сиг на ли ста, ко ја де лу је 
то ком осам де се тих го ди на, су: Ан дреј Ти шма (Но ви Сад), До бри ца Кам пе-
ре лић (Бе о град), Ђар ко Ђу ро вић (Ник шић), Ми ро љуб Ке ше ље вић (Сен та), 
На да М. Ма рин ко вић (Бе о град), Је ле на В. Цвет ко вић (Ниш), Ра до мир 
Ма шић (Ку ла), Јо ван Ду јо вић (Под го ри ца), итд.

у дру штве но-еко ном ски ве о ма кри зним де ве де се тим го ди на ма ја вља 
се тре ћи, нај мла ђи та лас сиг на ли ста, у ко јем су нај ак тив ни ји Звон ко Са рић 
(Су бо ти ца), или ја Ба кић (Вр шац), Ду шан Ви да ко вић (Ва ље во), Поп Д. Ђур-
ђев (Но ви Сад), Ми ро љуб Фи ли по вић Фи ли мир (Тр сте ник), Дра гу тин 
Стој ко вић (Ниш) и Дар ко Ву лић (Са ра је во, он да Ба зел).

Овај књи жев ни и умет нич ки по крет нео а ван гард ног усме ре ња ис по-
ља вао је ве ли ке ам би ци је ко је су, по кад што, во ди ле у пре тен ци о зност да 
се по сва ку це ну от кри ју „вр хов не исти не“ и са вла да ши рок ра спон те ма, 
иде ја и за ми сли – од дав них вре ме на до епо хе елек трон ске ци ви ли за ци је. 
Сиг на ли сти, чи ни се, ни су има ли до вољ но раз ви јен ауто кри тич ки сми сао 
и апа рат, ни ти су ма ри ли за по тре бом да из гра де ва ља не кри те ри ју ме вла-
сти те са мо про це не. Мно штво за по че тих про је ка та по не кад их је ису ви ше 
по не ло, па чак и пот чи ња ва ло. Због то га у пе снич ком об у хва ту има де ла 
не у јед на че не вред но сти, а у есе ји стич ким и про грам ским оства ре њи ма 
нор ма се по не кад ег зи би ци о ни стич ки на ру ша ва ла. умет ни ци сиг на ли-
стич ког опре де ље ња ни су учи ни ли до во љан на пор да њи хо во у мно го че му 
ино ви ра но схва та ње све та, жи во та па де ли мич но и он то ло шке су шти не 
чо ве ка по ста не оп шти је, пре о бли ку ју ћи – ма кар и у хи брид ним ва ри јан-
та ма и спо је ви ма – ши ре осно ве на род не кул ту ре и ба шти не.

Нео а ван гард на сиг на ли стич ка стре мље ња у се дам де се тим го ди на ма, 
па ско ро до по чет них го ди на но вог ми ле ни ју ма, про ис хо де, по ред оста лог, 
из оп шти је и ду бље со ци о по ли тич ке, еко ном ске и ду хов не кри зе, и мо гу се 
до ве сти у не по сред ни ју ве зу са ко ре ни ти јим струк ту рал ним и постструк-
ту рал ним про ме на ма у сфе ри умет нич ких зби ва ња и про це са на ши рем 
пла ну. Те уну тра шње про ти ву реч но сти на дру штве ном по љу пра ти ла је и 
сво је вр сна не ста бил ност не ких основ них са знај них, етич ких, пси хо ло шких 
и кул тур но-ци ви ли за циј ских вред но сти из ко јих је про ис те кла истин ска 
по тре ба за пре вред но ва њем оно га што је ра ни је ство ре но и ба шти ње но. 
Во де ћи сиг на ли сти су на сто ја ли да умет нич ко-ства ра лач ку ду хов ност 
осло бо де раз ли чи тих об ли ка кон фор ми зма, сте ре о ти па, тра ди ци о на ли зма 
и ме та фи зи ке по сто је ћег, за пу ћу ју ћи свет осет них ства ри у ху ма ни стич-
ком сме ру, ко ји чо ве ка си ту и ра усред тог али је нал ног про сто ра тех нич ке 
и ин фор ма тич ке ре во лу ци је, из ко је тра жи и на ла зи јед но мо гу ће ољу ђе но 
умет нич ко и нео а ван гард но ис хо ди ште. упра во сиг на ли зам укуп ним по е-
то ло шким и прак тич но-ства ра лач ким учин ком кри тич ки об је ди њу је суд 
и пред ста ву о не ка да шњим и ак ту ел ним по е ти ка ма, те о ри ја ма умет но сти 
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и фи ло зо фи ја ма ства ра ла штва, ко је не са гле да ва са мо као су дар са ста но-
ви шти ма и дез и лу зи ја ма, већ их, и по ред то га што су пре ва зи ђе не, тре ти ра 
са ста но ви шта ре ал не ди ја лек ти ке ко ја ни је „хи ги је на ду ха и ми сли“, већ 
упе ча тљи во жи вот но-ства ра лач ки, естет ски, па и по ве сни суд.

љу би ша јо цић: Сиг на ли стич ка пе сма
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4. ИН ТЕР ДИ СЦИ ПЛИ НАР НИ И ИН ТЕР МЕ ДИЈ СКИ ПРЕ ВРАТ

ис тра ја ва ње сиг на ли зма у про те клим де це ни ја ма, са ра зу мљи вим 
осци ла ци ја ма, по ка зу ју жи вот ну сна гу и от пор ност на сто ја њи ма тра ди ци-
о на ли ста да га ола ко сме сте у књи жев ну и кул тур ну исто ри ју. у том пе ри-
о ду у окри љу сиг на ли зма де ло вао је ве ћи број пе сни ка, не што ма ње про-
зних пи са ца, ли ков них, сцен ских и мул ти ме ди јал них умет ни ка (укуп но 
три де се так), ко ји су при па да ли раз ли чи тим на ра шта ји ма, али и ра зно ли-
ким по е тич ким ори јен та ци ја ма уну тар по кре та и у ње го вом озрач ју. Не ки 
од њих (Љ. Јо цић, О. Да ви чо, Ма ри на Абра мо вић, В. Р. Ту цић) са мо су се 
пе ри о дич но огла ша ва ли у ње го вим пу бли ка ци ја ма, про јек ти ма и ко лек-
тив ним исту па њи ма.

По је ди ни те о ре ти ча ри, по пут Ста ни ше Ве лич ко ви ћа, кра јем де ве де-
се тих, ка да се сиг на ли зам по твр дио као нео а ван гард ни смер и пра вац, о 
ње му пи шу као о аван гард ном књи жев ном по кре ту. Ве лич ко вић, на при-
мер, ис ти че да сиг на ли зам на ства ра лач ком по љу „уво ди низ сме лих ино-
ва ци ја и екс пе ри ме на та“5, ука зу ју ћи на ис тра жи вач ку и но ва тор ско-еман-
ци па тор ску прак су овог по кре та и то на ли ни ји те о риј ског нео а ван гард ног 
ту ма че ња. „умет ност без екс пе ри мен та је мр тва“, на во ди Ве лич ко вић је дан 
од бит них по е тич ких ста во ва Ми ро љу ба То до ро ви ћа. Тво рац сиг на ли зма 
је под екс пе ри мен том под ра зу ме вао осо бе ну про грам ско-план ску кон цеп-
ци ју ис тра жи ва ња ви до ва по јав но сти и њи хо вог кре а тив ног ова пло ће ња и 
ре а ли за ци је. На екс пе ри мент је гле да но и као на ме то дич ко сред ство оства-
ри ва ња сво јих ви зи ја и слут њи вих за ми сли у умет но сти и ње ном од но су 
пре ма тра ди ци о нал ном по и ма њу ствар но сти и кре а ци је. екс пе ри мен тал на 
ис тра жи ва ња у умет но сти омо гу ћи ла су му да, у окви ру сво јих за ми сли 
и жи ве има ги на тив но сти, ус по ста ви но ве од но се и ре ла ци је, ства ра лач ке 
ве зе и зна че ња, ори ги нал не про до ре у пе снич ким и дру гим умет но сти ма, и 
то у са свим из ме ње ним тех нич ко-тех но ло шким, мул ти ме ди јал ним и ко му-
ни ка циј ским усло ви ма. То је до при не ло да се до ђе до дра го це них от кри ћа, 
ино ва ци ја и круп них за о кре та ка кви би без жи во твор не екс пе ри мен тал-
но сти би ли ско ро не мо гу ћи.

Као и ве ћи на те о ре ти ча ра, и Ве лич ко вић за па жа да је сиг на ли зам хтео 
да из вр ши ин тер ди сци пли нар ни и ин тер ме диј ски пре врат не са мо у књи-
жев но сти, већ и у дру гим умет но сти ма: му зи ци, сли кар ству, по зо ри шту, 
фил му. То је би ло ка рак те ри стич но за ра ни је „изме“, на при мер, за да да и-
зам и над ре а ли зам, ко је у по ме ну тој књи зи из два ја и Љу би ша Јо цић. При 
том се у сиг на ли зму, мо гли би смо до да ти, до га ђа тран сфор ми са ње умет-
нич ке за ми сли из јед не ства ра лач ке ди сци пли не или ме диј ске сфе ре у 
дру гу, па се оне по ве зу ју и уза јам но пре пли ћу у јед ном оства ре њу.
5 С. Ве лич ко вић, школ ски реч ник књи жев них и срод них пој мо ва, Ниш, 1998, стр.208.
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Поп Д. ђур ђев: ха и ку

Ми шко Шу ва ко вић, вр сни зна лац те о риј ско-фи ло зоф ских осно ва 
исто ри је и по е ти ке са вре ме не умет но сти, ко ји је јед но вре ме и сам при па-
дао сиг на ли стич ком по кре ту, на пи сао је до ста скром ну, углав ном ин фор-
ма тив ну од ред ни цу о сиг на ли зму у свом зна ме ни том „Пој мов ни ку“. Он 
је сиг на ли зам ма ло по јед но ста вље но од ре дио нај пре као „гру пу“, а он да и 
као „по крет нео а ван гард ног смје ра ко ји је дје ло вао у под руч ју сци јен ти-
зма, ви зу ел не, кон крет не и ак ци о не по е зи је у Бе о гра ду од 1968. го ди не“6.

упа дљи во је да Шу ва ко вић де ло ва ње сиг на ли зма ов де сме шта по нај-
пре у под руч је сци јен ти зма, има ју ћи ве ро ват но у ви ду да је сиг на ли зам 
у по чет ку по чи вао на уве ре њу да на уч не ме то де да ју аде кват ну осно ву за 
пе снич ко-екс пе ри мен тал ни ја и те о риј ска ис тра жи ва ња, о че му смо пи са ли 
још 2002.7 На кон не до вољ но пре ци зног си ту и ра ња сиг на ли зма, и ње го вог 
ве зи ва ња за сци јен ти зам, Шу ва ко вић га тек по сле сме шта у до ми нант но 
под руч је ви зу ел не и кон крет не по е зи је, при до да ју ћи и ак ци о ну по е зи ју, у 
ко јој се сиг на ли зам не што ма ње ис по љио.

На по ме ни мо да и де ло ва ње сиг на ли зма у Бе о гра ду Шу ва ко вић по ме ра 
го ди ну-две уна зад, на 1968, иако су се пр ве вид ни је ма ни фе ста ци је у ства-
6 Ми шко Шу ва ко вић, Пој мов ник су вре ме не умјет но сти, За греб, 2005, стр. 561.
7 Ми ли во је Па вло вић, аван гар да, нео а ван гар да и сиг на ли зам, Бе о град, 2002, стр. 142.
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ра ла штву М. То до ро ви ћа, ро до на чел ни ка овог нео а ван гард ног по кре та, 
ис по љи ле не што ра ни је. Он ве ро ват но „Ма ни фест пе снич ке на у ке“, из 
1968, узи ма као из ве сно по е то ло шко по ла зи ште. А по том на во ди „Ма ни-
фест сиг на ли зма – Re gu lae po e sis“ (1969) и „Сиг на ли зам“ из 1970. го ди не.

При кра ју до ста су же не од ред ни це о сиг на ли зму Шу ва ко вић као зна-
ча јан по да так ис ти че да је у крат ком пе ри о ду, од 1970. до 1973, об ја вље но 
де вет бро је ва ча со пи са „Сиг нал“, што је без сум ње им по зан тан по да так.

Ка да је реч о до при но су М. То до ро ви ћа нео а ван гард ним стре мље њи ма, 
Шу ва ко вић је био при лич но шкрт и уз др жан. упа дљи во је да Шу ва ко вић 
упу ћу је чи та о ца на не ко ли ко То до ро ви ће вих књи га, и то не нај ре ле вант-
ни јих, а пре ви ђа и број не за себ не мо но граф ске сту ди је до ма ћих и стра-
них ауто ра. ука жи мо ов де да Шу ва ко вић у не ко ли ко ма хо ва по ми ње М. 
То до ро ви ћа у од ред ни ца ма о кон крет ној по е зи ји, у кру гу нај зна ме ни ти јих 
ства ра ла ца у овој обла сти, за тим у од ред ни ца ма о мелј-ар ту и ви зу ел ној 
по е зи ји.

Гле да но у це ли ни, ре ла тив но ма ли број сиг на ли ста се сво јим оства ре-
њи ма при бли жио или до ма шио умет нич ко-по е тич ки ни во ро до на чел ни ка 
по кре та М. То до ро ви ћа, чи је се ства ра лач ко при су ство на ме ђу на род ној 
сце ни ар гу мен ту је са ви ше од 400 об ја вље них ра до ва (до 2004) у стра ним 
пу бли ка ци ја ма и на стра ним је зи ци ма. укљу чу ју ћи се по кат кад и у дру ге 
аван гард не и нео а ван гард не тен ден ци је и то ко ве, при пад ни ци сиг на ли-
стич ког по кре та су про ши ри ва ли по е то ло шко-ства ра лач ку осно ву но ве 
кул ту ре, отва ра ју ћи мо гућ но сти и пер спек ти ве за ње го во уне ко ли ко пре-
о бли че но и до гра ђе но ис тра ја ва ње у тран сфор ми са ном нео а ван гард ном, 
по ста ван гард ном па и пост мо дер ни стич ком об лич ју.

у би ћу аван гард них и нео а ван гард них по кре та при су тан је је дан вид 
по зи тив не уто пи је, што је де ли мич но и ка рак те ри сти ка сиг на ли зма ко ји је 
оп ти мал но те жио оства ри ва њу сво јих ви зи ја и про јек ци ја. Ми ро љуб То до-
ро вић, Љу би ша Јо цић, а до не кле и Оскар Да ви чо, но ше ни су ам би ци јом 
про гре сив ног умет нич ког, али и све ко ли ког дру штве ног, етич ког, ду хов-
ног раз во ја, об но ве и пре о бра жа ја дру штва кроз ин тер ди сци пли нар не и 
мул ти ме ди јал не ви до ве де ло ва ња, укљу чу ју ћи ту и оно што је ва ну мет-
нич ко. Та по зи тив на сиг на ли стич ка уто пи ја код по ме ну тих и дру гих умет-
ни ка би ла је нај пре слут ња, па на го ве штај фор мал но-са др жај ног, жан ров-
ски-об ли ков ног, са ви ше или ма ње успе лим и вред но сно са свим не у спе лим 
оства ре њи ма, ко ја у про це су отво ре не ме ди ја ци је, из са да шње пер спек-
ти ве, ни су аде кват но схва ће на и про ту ма че на. По ред оста лог и за то што 
још увек ни су про на ђе на од го ва ра ју ћа ме ри ла и кри те ри ју ми са о бра зни 
по ме ра њи ма и про ме на ма у мо дер ном сен зи би ли те ту окре ну том бу дућ но-
сти, а под пре си јом и за сен че њем упо тре бе по са да шње них сред ста ва ре а-
ли за ци је и вред но ва ња.
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Сиг на ли зам је сво је уто пиј ске и на зо ви у то пиј ске про јек те че сто оства-
ри вао на су же ном ми кро пла ну, у да том тре нут ку, у оме ђе ном про сто ру 
са да шњо сти, из ван бу дућ но сти ко ја му до ста уско гру до и при те шње но 
отва ра сво је две ри.

За озбиљ ну по е то ло шку рас пра ву, сво ђе ње сиг на ли зма на ого ље ни 
„уто пи стич ки про је кат ко ји сво је оче ки ва ње по ме ра пре ма бу дућ но сти, 
слу же ћи се при том свим сред стви ма са да шњо сти“, ка ко то чи ни ака де-
мик Ра до ван Вуч ко вић, са мо до не кле је при хва тљи во, као и ста но ви ште да 
је сиг на ли зам као нео а ван гард ни по крет нај бли жи фу ту ри зму, да је „не ка 
вр ста фу ту ри зма тех но ло шко-елек трон ског до ба“. По е то ло шки гле да но, 
фу ту ри зам је на ја вио сиг на ли зам, али су у ње го вој нај ду бљој осно ви ипак 
да да и зам8 (код нас Дра ган Алек сић), зе ни ти зам Љу бо ми ра Ми ци ћа и над-
ре а ли зам, ко ји му је још бли жи. из да да и зма уоп ште, сиг на ли зам ће при-
хва ти ти ако не но ву вред но сну при ро ду с в е с т и , оно бар ино ви ра ни 
ак си о ло шки си стем људ ске кре а тив не све сти. А зе ни ти зам и над ре а ли зам, 
у ви зу ел но-гра фич ком, и у ве ћој ме ри пси хо ло шком сми слу, при хва ти ће 
ви до ве му та ци је де ла људ ске при ро де и из ме ње ног на чи на ми шље ња и 
по сма тра ња у ин тер ди сци пли нар ним и ин тер ме диј ским, ка сни је елек трон-
ским ди ги тал ним ко му ни ка ци ја ма, ко ји ма су има ги на тив но прет хо ди ли. 
Фор му ла ци ја о бли ско сти сиг на ли зма са фу ту ри змом у ши рем кон тек сту 
гла си да је он не ка вр ста фу ту ри зма тех но ло шко-елек трон ског до ба, до ба 
„ко је сво ју но ва тор ску ви зи ју об ли ку је без фу ту ри стич ке ем фа зе; ра ци-
о нал но, стро го про гра ми ра но и све сно усме ре но пре ма ко смо су и је згру 
ма те ри је“. Вред но је по ме на и ком па ра тив но под се ћа ње на бли ско сти и 
раз ли ке сиг на ли стич ког и пла не тар ног уни вер зу ма и екс пре си о ни стич ког 
ко сми зма, „с том раз ли ком што је осло бо ђен ми стич них илу зи ја и уте ме-
љен на на уч ним са зна њи ма ва си о не и до стиг ну ћи ма на уч не фан та сти ке“9.

Сиг на ли зам као нео а ван гард ни по крет, за јед но са не ким по ста ван гард-
ним стре мље њи ма, унео је у пост мо дер ни зам еле мен те оно га што мо же мо 
озна чи ти као пред струк ту ра ли зам, спо јен и про жет ино ви ра ним фор ма-
ли змом два де се тог ве ка, као и ви до ве де кон струк ци је. Све су ве ће и из ра-
зи ти је по ду дар но сти и ана ло ги је из ме ђу слов но-зна ков ног, тек сту ал ног и 
сли ков но-ико нич ког. Сли ков но и зна ков но-ико нич ко је под руч је су сре ти-
шта, умре жа ва ња као и су че ља ва ња слов но-зна ков ног и тек сту ал ног нај ра-
зли чи ти јег ка рак те ра. При том се из два ја ју раз ли чи те вер бал не про дук ци је 
дис кур са што су при сут не у сли ков но-по ет ском за пи су. уз то, на ру ша ва се 
уоби ча је на је зич ка (озна чи тељ ска) еко но ми ја, и от кри ва мо гућ ност кон сти-
ту и са ња зна че ња ко је се пре о бли ку је у сва ко вр сне раз ли ке и раз ли чи то сти.

8 Љ. Јо цић, „По зи ци ја сиг на ли зма“, у књи зи огле ди о сиг на ли зму, Бе о град, 1994, стр. 94.
9 Ра до ван Вуч ко вић, По е ти ка сиг на ли зма, стр. 307.
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у те ко ви не нео а ван гард них и по ста ван гард них по кре та и тен ден ци ја, 
по ред оста лог, спа да но ви си стем ме ди ја ци је. Али, пре то га, до при нос 
му ти ра њу чо ве ко ве при ро де на ко ју ука зу је Љу би ша Јо цић, као и елек трон-
ско-ком пју тер ски про ду же на ру ка чу ла, о че му је пи сао Ма клу ан.

Ка да се об у хват ни је са гле да ју про грам ске на зна ке, ма ни фест ни тек-
сто ви, ауто по е тич на оства ре ња и сиг на ли стич ка прак са, раз вој на ли ни ја, 
ток и про цес гра на ња сиг на ли стич ког по кре та, мо же се уочи ти да из тог 
из во ри шта и на да ље при ти чу са мо свој не, при влач не и про во ка тив не иде је 
ко ји ма се бо га те умет нич ке, књи жев но-те о риј ске и уже по е то ло шке осно ве 
не са мо сиг на ли стич ког по гле да на свет и умет ност, већ и ва жни ји то ко ви 
срп ске кул ту ре и мо дер не ци ви ли за ци је уоп ште.
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SIG NAL AS A POLYSE MIC  
COM MU NI CA TI VE PHE NO ME NON

Ab stract: Aut hors in this study de mon stra te that sig nlism, as ar ti sti cally cre a ti ve 
mo ve ment, thanks to en du ran ce on bat tle fi eld of con tem po rary arts for de ca des, has 
be ca me its li ve hi story and cre a tion, which is si mul ta ne o usly fre e dom (he gel), and mo ve
ment and de ve lop ment. Af ter po e to lo gi cal de ter mi na tion of sig na lism they in di ca te de ve
lo ping pha ses and ro u tes it pas sed, de di ca ting mo re at ten tion to Mi ro ljub to do ro vic, 
fo un der and coryphée of this mo ve ment and his sig ni fi cant as so ci a tes. in the con text of 
di scus sion of the o re ti cal ba sis sig na lism af fec ted and va ri o us forms of gen re, im por tant 
spa ce, and the acu men mo ti ves pre oc cu pa ti ons, ar ti stic and aest he tic, phi lo sop hi cal, et hi
cal, so cial, po e ti cal and ot her cre a ti ve aspects and ac hi e ve ments of the aut hen tic and ori
gi nal Ser bian mo ve ment. the aut hors stu di o usly sub stan ti a te to the sig na lism cre a ti vely 
en du res and ef fi ci ently per sists beyond it self, in co r po ra ting hi story – it self, be ca u se it has 
a hu ge task and an im por tant mis sion and the new mil len ni um as well, the mis sion of 
new con fi gu ra tion and re con fi gu ra tion ar ti stic be ing. thanks to dyna mic li ne of de ve lop
ment the sig na lism is pro li fic synthe siyed best from al most all the new ten den ci es and cre
a ti ve the o re ti cal and ar ti sti cally est he tic re frac tion from the end of last and the first years 
of the new mil len ni um; and all that thanks to pre do mi nantly open ness of con cep tion and 
its di a lec ti cal out gro wing vi ta lity and efffi ci ent as si mi la tion.

KEY WORDS: sig nal, sig na lism, aeste tic, cul tu re, gen res, phi lo sop hia
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Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  
Ме га тренд уни вер зи те та

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Ре зи ме: Пре го ва ра ње је по се бан вид ко му ни ка ци је из ме ђу две или ви ше стра на. 
Пре го во ри се во де сва ко днев но. у не ким си ту а ци ја ма, као што су по слов не, ре зул
та ти пре го во ра су су ви ше зна чај ни, та ко да се за те пре го во ре тре ба при пре
ми ти, раз ми шља ти о ар гу мен ти ма, дру гом пре го ва ра чу, при ку пља ти ин фор ма
ци је. у дру гим си ту а ци ја ма, ни смо чак ни све сни да пре го ва ра мо или нам ре зул
та ти ни су то ли ко ва жни. Ме ђу тим, с об зи ром на то да ће мо се у жи во ту све сно 
или не све сно че сто на ла зи ти у уло зи пре го ва ра ча, пре го ва ра ње је ве шти на ко ју 
мо ра мо раз ви ја ти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пре го во ри, зо на пре го ва ра ња, по сред ни ци, кул ту ра, ин тер
кул тур ни пре го во ри

1. УВОД

Пре го во ри се во де у по ли ти ци, из ме ђу ро ди те ља и де це, по слов них 
парт не ра. Оно шта их ка рак те ри ше је сте си ту а ци ја у ко јој се не што да, а 
дру го до би је за уз врат. Са пре го ва ра њем се су сре ће мо на при мер, код ку по-
ви не ста на или ауто мо би ла, ка да се до го ва ра мо око усло ва за по сле ња, итд. 
иако је у пи та њу јед на од нај ва жни јих ве шти на у ко му ни ка ци ји са дру гим 
љу ди ма, с об зи ром да се не ве зу је ис кљу чи во за по сао, мо же се ре ћи да 
она го то во ни ка да ни је до вољ но раз ви је на. Пре го ва ра ње је ве шти на ко ја 
се гра ди. у су прот ном, мо же мо по ста ти жр тва оних ко ји зна ју ка ко тре ба 
во ди ти пре го во ре.

По себ на па жња се мо ра по све ти ти пре го во ри ма ко ји се во де са љу ди ма 
ко ји по ти чу из дру гих кул тра. Пре го во ри сем вер бал не укљу чу ју и не вер-
бал ну ко му ни ка ци ју, ко ја мо же зна чај но оте жа ти сам про цес пре го ва ра ња. 
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Дру ги је зик се мо же на у чи ти, мо гу се укљу чи ти и пре во ди о ци, али уко-
ли ко се не по зна ју кул ту ра, пра ви ла по на ша ња, тра ди ци ја са го вор ни ка, то 
мо же до ве сти до по гре шног во ђе ња или ту ма че ња пре го во ра, че сто и до 
њи хо вог пре ки да.

2. ПО ЈАМ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Мно ги ауто ри су про ба ли да де фи ни шу овај по јам, ба зи ра ју ћи сво је 
де фи ни ци је на чи ње ни ци да је у пи та њу спе ци фи чан об лик ко му ни ка ци је, 
ди ску си ја из ме ђу две стра не ко је по ку ша ва ју да про на ђу ре ше ње од ре ђе ног 
про бле ма.

Јед на од де фи ни ци ја ка же „пре го ва ра ње је про цес то ком ког ис пу ња-
ва мо од ре ђе не усло ве да би смо до би ли оно што же ли мо од љу ди ко ји же ле 
не што од нас“ (Ке не ди, 2002). Пре го во ри су мо ти ви са ни лич ним ин те ре-
сом. Љу ди пре го ва ра ју јер им дру га стра на ну ди не ки под сти цај или им 
пре ти ка зном. Ако не ма јед ног или дру гог, не ма ни пре го во ра.

Пре го ва ра ње се мо же опи са ти и као про цес ре ша ва ња су ко ба из ме ђу 
две или ви ше стра на, ка да ове стра не кроз при ла го ђа ва ње од но сно уступ ке 
по ку ша ва ју да до ђу до уза јам но при хва тљи вог, ком про ми сног ре ше ња. 
Про цес пре го ва ра ња се са сто ји од пе ри о да ди ску си је и пе ри о да пре зен то-
ва ња пред ло га и кон тра пре дло га. Ова кав вид ко му ни ци ра ња би тре бао да 
до ве де до до го во ра, ко ји би био при хва тљив за све пре го ва ра че. До пре го-
во ра до ла зи за то што ни јед на стра на не мо же са ма да ре ши про блем или 
не су гла си цу, не мо же да за вр ши не ки по сао или ство ри не што но во.

Ка да стра не пре го ва ра ју, обич но оче ку ју да не што да ју а не што до би ју 
за уз врат. иако има ју по ве за не ци ље ве, ци ље ве ко је не мо гу да оства ре 
не зви сно, обич но не же ле или им не тре ба ју пот пу но исте сва ри (Ле виц ки, 
Са ун дерс, Мин тон, 1999).

Обо стра но уса гла ша ва ње је кључ ни раз лог за про ме не до ко јих до ла зи 
то ком пре го во ра. Обе стра не зна ју да мо гу да ути чу на ис хо де дру ге стра не. 
успе шни пре го ва ра чи по ку ша ва ју да пред ви де ка ко ће се од ви ја ти пре го-
во ри. Они раз ми шља ју о то ме ка ко ће стра не ускла ђи ва ти од но сно ме ња ти 
сво је по зи ци је то ком пре го во ра. Пре го ва ра чи тре ба да раз ме не ин фор ма ци је. 
Ка ко пре го во ри те ку сва ка стра на ће пред ло жи ти про ме не у по зи ци ји дру ге 
стра не и пра ви ти про ме не у сво јој по зи ци ји. уко ли ко же ли мо да до ђе мо 
до до го во ра, овај про цес да ва ња и узи ма ња, пра вље ња усту па ка је нео п хо-
дан. Ако јед на стра на да не ко ли ко пред ло га ко је дру га стра на од би је, а не да 
ал тер на тив ни пред лог, пр ва стра на мо же пре ки ну ти пре го во ре. Би ло ко ји 
од пре го ва ра ча не ће же ле ти да чи ни уступ ке уко ли ко осе ти да онај са ким 
пре го ва ра ни је спре ман на ком про ми се. Док по ку ша ва ју да на ђу пут ка ком-
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про ми су, уче сни ци се фо ку си ра ју на ин те ре се, пи та ња и по зи ци је и ко ри сте 
ко о пе ра тив ни и/или ком пе ти тив ни про цес да би до шли до до го во ра.

Мно ги пре го ва ра че де ле у две ка те го ри је, на твр де и ме ке пре го ва-
ра че. Твр ди пре го ва ра чи има ју по тре бу да „са се ку“ свог опо нен та на са мом 
по чет ку пре го ва рач ког про це са, док су ме ки пре го ва ра чи углав ном „у ми ло-
сти“ те шких пре го ва ра ча. Они чи не уступ ке ка ко би из бе гли директну кон-
фрон та ци ју са дру гим пре го ва ра чем, а ка ко пре го ва рач ки про цес од ми че, 
за кљу чу ју да је њи хов опо нент не пра вед но сте као пред ност.

3. ОСНОВ НИ ПРИ СТУ ПИ ПРЕ ГО ВА РА ЊУ

Фишер и урy раз ли ку ју по зи ци о но пре го ва ра ње ко је је ком пе ти тив но 
и пре го ва ра ње ба зи ра но на ин те ре си ма, ко је је у осно ви ко о пе ра тив но 
(Фи шер, урy, 1991). Ме ђу тим, та ко ђе пра ве раз ли ку и из ме ђу ме ких, те шких 
и прин ци пи јел них пре го во ра, где по след њи ни су ни ме ки ни те шки, већ 
ба зи ра ни на прин ци пи ма са рад ње у ко ји ма пре го ва ра чи по сма тра ју и се бе 
и опо нен та.

При ро да су ко ба и ци ље ви ко је сва ка стра на те жи да оства ри ће од ре-
ди ти да ли ће по је ди нац при сту пи ти кон флик ту ко о пе ра тив но или ком пе-
ти тив но. Као што је већ ре че но, ци ље ви пре го ва ра ча су ме ђу соб но по ве за ни. 
Ме ђу тим, њи хо ва ин тер ак ци ја ће за ви сно сти од то га да ли је та ме ђу соб на 
за ви сност по зи тив на или не га тив на, пре ма Дојчу (Deutsch, 2000):

Ци ље ви са по зи тив ном ме ђу за во сно шћу су по ве зни на та кав на чин •	
да се шан се јед не стра не да оста ври свој циљ по ве ћа ва ју са по сти за-
њем ци ља дру ге стра не. По зи тив на ме ђу у сло вље ност ци ље ва ре зул-
ту је ко о пе ра тив ним при сту пом у пре го во ри ма, за то што ће сва ки 
уче сник мо ћи да оства ри свој циљ, са мо ако дру га стра на са ко јом је 
по ве зан оства ри сво је ци ље ве.
С ду ге стра не, не га тив на ме ђу у сло вље ност зна чи да је шан са јед не •	
стра не да оства ри свој циљ ума ње на успе хом дру ге стра не. Не га-
тив но по ве за ни ци ље ви под сти чу ком пе ти тив не си ту а ци је за то што 
је је ди ни на чин јед не стра не да оства ри сво је ци ље ве и „по бе ди“, ако 
дру га стра на „из гу би”.

Ме ђу тим, до бри пре го во ри под ра зу ме ва ју и са рад њу и так ми че ње. 
За пра во, пре го ва ра чи нај пре са ра ђу ју ка ко би до шли до за јед нич ког 
ре ше ња (ка ко би „ство ри ли вред ност“ од но сно „уве ћа ли ко лач“) али он да 
мо ра ју да се над ме ћу, да сту па ју у ком пе ти тив не про це се ка ко би (до би ли 
што ве ћи део „ство ре не вред но сти“ тј. „ко ла ча“ (Лакс, Се бе ни јус, 1986).
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По сма тра њем по на ша ња обе стра не у пре го во ри ма мо же се за кљу чи ти 
сле де ће (Лакс, Се бе ни јус, 1986):

Ако обе стра не са ра ђу ју, обе ће оства ри ти до бре ре зул та те.•	
Ако јед на стра на са ра ђу је а дру га се так ми чи, онај ко са ра ђу је ће •	
оства ри ти ло ше ре зул та те, а так ми чар ће оства ри ти до бре ре зул та те.
Ако се обе так ми че, обе стра не ће има ти осред ње ре зул та те.•	
у све тлу не из ве сно сти око то га ко ју ће стра те ги ју дру га стра на при-•	
ме ни ти, нај бо љи из бор сва ке стра не је так ми че ње.
Ме ђу тим, ако се обе стра не так ми че, обе ће за вр ши ти ло ши је не го •	
што би мо гле.

у ре ал ном жи во ту, пре го ва ра чи се мо гу оба ве за ти на ко о пе ра тив ни 
при ступ и фер по на ша ње и на тај на чин оства ри ти до бре ре зул та те.

у ли те ра ту ри се углав ном ис ти чу два оп шта при сту па пре го ва ра њу 
(Цвет ков ски, Цвет ков ска Оцо ко љић, 2007):

По зи ци о ни или ди стри бу тив ни и1) 
Прин ци пи јел ни или ин те гра тив ни при ступ.2) 

3.1. По зи ци о ни пре го во ри

Тра ди ци о нал ни при ступ пре го ва ра њу, на зи ва мо по зи ци о ни или 
ди стри бу тив ни. у осно ви овог при сту па је то да сва ка стра на те жи да мак-
си ми зи ра соп стве не ко ри сти. Ме ђу тим ре зул тат је игра са нул том су мом. 
Што зна чи, да сва ки до би так ко ји оства ри јед на стра на иде на уштрб дру ге 
стра не и обр ну то (Цвет ков ски, Цвет ков ска-Оцо ко љић, 2007).

По зи ци о но пре го ва ра ње под ра зу ме ва држање за цр та не по зи ци је. 
Кла си чан при мер по зи ци о них пре го во ра је цен ка ње из ме ђу пр о дав ца и 
куп ца око це не пр о из во да. Ку пац је спре ман да од ре ђе ни из нос нов ца да 
за на ве де ни про из вод, док ће про из во ђач по да ти про из вод са мо из над не ке 
ми ни мал не це не. Сва ка стра на кре ће од екс трем не по зи ци је и пре го ва ра-
њем кроз уступке, мо же се до ћи до ком пр о ми сног ре ше ња. На при мер, код 
пре го во ра ко ји се во де око ку по ви не по лов ног ауто мо би ла, ку пац мо же 
ну ди ти 2000€, док про да вац тр ажи 3000€. Ку пац ће у сле ћем ко ра ку по ну-
ди ти 2300€. Про да вац мо же ре ћи да ће при хва ти ти 2700€, док ће ку пац 
ре ћи да нај ви ше што мо же да по ну ди је 2500€. Про да вац ће се сло жи ти 
да је 2500€ при хва тљив из нос и до го вор ће би ти по стиг нут. На овај на чин 
ће про да вац до би ти 500€ ма ње не го што је тра жио, док ће ку пац пла ти ти 
500€ ви ше не го што је же лео.

По чет ни пред лог сва ког пре го ва ра ча је ње го ва идеална по зи ци ја. Ме ђу-
тим, сва ки пре го ва рач та ко ђе има и крај њу тач ку у пре го во ри ма, ко ја озна-
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ча ва нај ни жи при хва тљив ис ход пре го во ра. То је тач ка ис под ко је пре го-
ва ра чи не ће ићи. Он би ра ди је пре ки нуо пре го во ре не го при хва тио не што 
ма ње од то га. Сва ки уче сник у пре го во ри ма те жи ис хо ду ко ји се на ла зи у 
под руч ју из ме ђу ове две тач ке (по чет не и ко нач не тач ке у пре го во ри ма). Док 
год по сто ји пре кла па ње из ме ђу ра спо на те жњи јед ног и дру гог пре го ва ра ча, 
до тле по сто ји и мо гућ ност да се уго ди те жња ма обе стра не (Ке не ди, 2002).

у по зи ци о ним пре го во ри ма, так ти ка пре го ва ра ча је да по ку ша ју да 
убе де дру гу стра ну да се од лу чи за њи хов пред лог (да иза бе ре њи хо ву 
циљ ну тач ку) или да јој се при бли жи што је бли же мо гу ће. Што се ре зул-
тат пре го во ра на ла зи бли же тач ки стре мље ња јед ног од пре го ва ра ча, то су 
пре го во ри за ту стра ну би ли успе шни ји. Ако из ме ђу по чет не тач ке јед ног 
пре го ва ра ча и ко нач не тач ке дру гог пре го ва ра ча не ма пре кла па ња, не ће 
би ти ни пре го во ра.

Код ди стри бу тив них пре го во ра ра ди се о не про ме њи вој ко ли чи ни 
ре сур са ко ју тре ба по де ли ти, а при мар на стра те ги ја је „ја до би јам, ти гу биш”.

По зи ци о но пре го ва ра ње је че сто пр ва стра те ги ја ко јој љу ди при бе га ва ју 
ка да ула зе у пре го во ре. Ова кав при ступ је обич но лош, јер се пре го ва ра чи 
че сто стро го др же сво јих по чет них по зи ци ја, су ви ше су ори јен ти са ни ка 
се би, што во ди гу бит ку ин те ре со ва ња за пра ве ин те ре се обе стра не. Пре го-
ва ра ње ли чи на над ме та ње и уко ли ко по сто ји пра ва же ље да се пре го во ри 
окон ча ју, ре зул тат је че сто на сре ди ни, из ме ђу две крај ње тач ке од ко јих су 
обе стра не у пре го во ри ма кре ну ле.

Ова кви пре го во ри ис кљу чу ју вин-вин стра те ги ју, у ко јој обе стра не 
по бе ђу ју. Че сто се јед на, ако не и обе стра не у пре го во ри ма, осе ћа ју као 
гу бит ни ци. Та ко ђе, ова кви пре го во ри мо гу тра ја ти ду го и због то га се 
по сма тра ју као ма ње кон струк тив ни или не е фи ка сни, та ко да мно ги пред-
ност да ју ин те гра тив ним пре го во ри ма.

Ме ђу тим и по ред то га по сто је они ко ји по др жа ва ју по зи ци о не пре-
го во ре, из раз ло га што ни је увек нео п ход но раз ма тра ти све ин те ре се обе 
стра не. у не ким си ту а ци ја ма то мо же би ти и кон тра про дук тив но. На при-
мер, из ме ђу две ком па ни је по сто ји су коб око пра ва над од ре ђе ном пар це-
лом зе мље. Ме ђу тим, из ме ђу њих по сто је не сла га ња и око дру гих пи та ња 
као што су, усло ви под ко ји ма се про да ју ста но ви, број га ра жних ме ста ко ја 
би тре ба ло обез бе ди ти ста на ри ма згра де, на чин огла ша ва ња и сл. Ши ре ње 
рас пра ве и на ова пи та ња, са мо би још ви ше су ко би ло пре го ва ра че. Због 
то га је бо ље кон цен три са ти се са мо на ова по је ди нач на пи та ња а оста ле 
про бле ме оста ви ти на тре ну так по стра ни. Од но сно фо ку си ра ти се на 
по зи ци ју сва ке стра не и у окви ру ње тра жи ти ком про ми сно ре ше ње.
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3.2. Прин ци пи јел ни пре го во ри

Од го ва ра ју ћи на опа же не про бле ме по зи ци о ног пре го ва ра ња раз ви-
јен је ал тер на тив ни при ступ, по знат као прин ци пи јел но или ин те гра тив но 
пре го ва ра ње. Оно је ба зи ра но на иде ји да ци ље ви пре го ва ра ча ни су оба-
ве зно не ком па ти бил ни. Пре го ва рач ки про цес је ин тер ак ти ван и об у хва та 
по тра гу за ре ше њем ко је би би ло у ин те ре су обе стра не. Циљ је до ћи до 
кре а тив них и уза јам но при хва тљи вих ре ше ња. Кључ на осо би на прин ци-
пи јел них пре го во ра је по ку шај да се одво је пи та ња и ар гу мен ти од пре го-
ва ра ча. С об зи ром да ве ћи на ор га ни за ци ја мо ра кон стант но да са ра ђу је, 
тре нут на „по бе да“ над дру гом стра ном не мо же да бу де у ду го роч ном ин те-
ре су ор га ни за ци је. Нпр. ако за кљу чи те до го вор ко ји ни је по во љан за ва ше 
снаб де ва че (стра те ги ја wин-ло се), они ве ро ват но са ва ма не ће по сло ва ти у 
бу дућ но сти. Ме ђу тим, та ко ђе је јед на ко ва жно не би ти жр тва дру ге стра не 
(стра те ги ја гу би так-до би так тј. lose- win). Као нај бо љи ис ход за обе стра не 
мо же мо озна чи ти „win-win“. Овај вид пре го во ра спа ја пре го ва ра че и омо-
гу ћа ва сва ком да се, ка да оде са пре го ва рач ког сто ла, осе ћа као по бед ник.

Код ових пре го во ра има мо про мен љи ву ко ли чи ну ре сур са ко ју тре ба 
по де ли ти. При мар ни ин те ре си се по ду да ра ју, гра де се ду го роч ни од но си и 
по спе шу је се за јед нич ки рад у бу дућ но сти. Ме ђу тим, пи та ње ко је се по ста-
вља је за што он да, ако је овај вид пре го ва ра ња бо љи, ни је ви ше за сту пљен. 
Раз лог је што он зах те ва по себ не усло ве, а то зна чи да су уче сни ци ис кре ни у 
же љи да про на ђу ре ше ње до бро за обе стра не. Ово је ве о ма те шко по сти ћи, 
та ко да се пре го во ри углав ном пре тва ра ју у оне ко ји ма је циљ по бе ди ти на 
ште ту дру гих.

Прин ци пи јел ни пре го во ри су из гра ђе ни на че ти ри основ на пра ви ла 
(Бе сон, 1987):

1. Одво ји ти лич ност пре го ва ра ча од про бле ма.
 Љу ди су емо тив на би ћа и спе ци фич не лич но сти са сво јим ве ро ва-

њи ма, вред но сти ма, лич ним ци ље ви ма и др. Ка да за у зму по зи ци ју 
по пи та њу од ре ђе ног про бле ма, они се сна жно иден ти фи ку ју са сво-
јом по зи ци јом. Због то га је ва жно, пре не го што до ђе до би ло ког 
до го во ра, про у чи ти љу де са ко ји ма се пре го ва ра и за и ста схва ти ти 
њи хо ву перцепцију. успе шни пре го ва ра чи су они ко ји су у ста њу 
да ви де дру гу стра ни на на чин на ко ји она ви ди се бе. Спо соб ност 
емпатије је од ве ли ког зна ча ја јер ће омо гу ћи ти оства ри ва ње ути ца ја 
над дру гом стра ном, ка да за то до ђе вре ме.

2. Фо ку си ра ти се на ин те ре се, не на по зи ци ју пре го ва ра ча.
 Про бле ми у пре го во ри ма су нај че шће по ве за ни са раз ли чи тим 

по тре ба ма, же ља ма, иде ја ма. Основ не жи вот не по тре бе, као што су 
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си гур ност, еко ном ско бла го ста ње, осе ћај при пад но сти и сл. су и нај-
ва жни је. Ово је до бро има ти на уму с об зи ром да се у пре го во ри ма 
обич но ми сли да је но вац нај ва жни ји. Чак и у си ту а ци ји ка да се пре-
го ва ра око нов ца, у осно ви се ра ди о мно го ва жни јим по тре ба ма. На 
при мер, ка да про да вац пре це ни сво ју ку ћу, он то мо же ура ди ти ка ко 
би до био при зна ње да је ње го ва ку ћа да ле ко бо ља у од но су на дру ге 
или ка ко би за хва љу ју ћи до би је ном нов цу пре у зео кон тро лу над 
сво јим жи во том. Ва жно је да обе стра не про ди ску ту ју сво је ин те-
ре се, да они бу ду кон крет ни и да пре го ва ра чи бу ду флек си бил ни. 
Међутим, то ком из но ше ња ар гу ме на та и ди ску си је де ша ва се да се 
стра не то ли ко упле ту у то шта је ко ре као, ура дио и слич но, да за бо-
ра ве на сам про блем. у том слу ча ју фо ку си ра ње на бу дућ ност их 
мо же вра ти ти на основ ни циљ пре го во ра.

3. Про на ћи оп ци је ко је ће уве ћа ти ко рист обе стра не.
 „уме сто да се сва ђа те око то га ко ће до би ти ве ће пар че ко ла ча, про-

бај те да по ве ћа те ко лач” (Бе сон, 1987). Ка да пре го ва ра ју, љу ди ми сле 
да је њи хо ва оп ци ја је ди на при хва тљи ва. Због то га не ви де пред но-
сти за јед нич ког до ла же ња до раз ли чи тих оп ци ја и утвр ђи ва ња оне 
ко ја је нај бо ља за обе стра не. Че сто се ја вља ју сле де ћи про бле ми:

  a.  Пре у ра ње но од ба ци ва ње иде ја: Нај бо љи начин да се до ђе до 
ве ли ког бро ја оп ци ја је при ме на бре ин стор мин га. Ме ђу тим, 
иде је до ко јих се до ђе на овај на чин, че сто се кри тич ки и бр зо 
одбацују, иако мо гу во ди ти ре ше њу.

  b.  Тра же ње са мо јед ног ре ше ња: Љу ди обич но тра же са мо је дан 
од го вор, уме сто да до ње га до ђу та ко што ће га иза бра ти из 
мно штва мо гу ћих од го во ра. Пре го во ре тре ба по сма тра ти као 
при ли ку да се по ве ћа број мо гућ но сти.

  c.  Ста вља ње ак цен та на ре ша ва ње соп стве ног про бле ма: Мно ги 
љу ди не раз ми шља ју о раз ли чи тим оп ци ја ма јер су за о ку пи-
ра ни сво јим тре нут ним ин те ре си ма. уме сто да тра же оп ци је 
ко је ће би ти ин те ре сант не за обе стра не, они су за бри ну ти 
са мо за ре ша ва ње соп стве них про бле ма. На при мер: шта би се 
де си ло уко ли ко би про да вац ку ће тра жио да ку ћа бу де ис пла-
ће на го тов ином (јер му она тре ба ка ко би пла тио шко ла ри ну за 
сво је де те), а ви не ма те го то ви ну? уко ли ко су обе стра не за ин те-
ре со ва не да до ђу до до го во ра, про ба ће да раз ми сле о тре нут ној 
ис пла ти, мо жда са мо пр ве ра те, и о ис пла ти остат ка го ди шње 
или на шест ме се ци, ка да до ђе вре ме за пла ћа ње на ред них ра та 
шко ла ри не. или ће на не ки дру ги на чин про ба ти да пре ва зи ђу 
про блем. у су прот ном, ве ро ват но не ће до ћи до за кљу чи ва ња 
ку по про дај ног уго во ра.
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4.  ин си сти ра ти на објек тив ним кри те ри ју ми ма.
  у пре го во ри ма је ва жно ус по ста ви ти стан дар де. На при мер: ка ко 

би смо по ста ви ли це ну не ког про из во да или не крет ни не, мо ра мо 
узе ти у об зир це не на тр жи шту, евентуални гу би так вред но сти, 
ин фла ци ју и сл. Тре ба де фи ни са ти спе ци фич не кри те ри ју ме. Ни је 
до вољ но ре ћи да вам је по треб но не што “до бро, си гур но, са ве ли ким 
по тен ци ја ли ма у бу дућ но сти”. Раз лог за то је сто што ре чи до бро, 
си гур но, ве ли ког по тен ци ја ла – не да ју мер љи ве кри те ри ју ме. Че сто 
је про блем и то што дру га стра на у пре го во ри ма мо жда не зна шта 
за пра во же ли. На при мер: пре го ва ра те о ку по ви ни ку ће са кли јен-
том ко ји ка же да тра жи ку ћу са две спа ва ће со бе, а у ства ри гле да 
оне са че ти ри спа ва ће со бе.

 Не при ста ја ти на при ти ске.
5. По сто је раз ли чи ти об ли ци при ти са ка – прет ња, под ми ћи ва ње, 

из ри чи то од би ја ње пре го ва ра ча да учи ни би ло ка кав усту пак. у 
спре ча ва њу при ме не ове так ти ке до бро је упи та ти дру гу стра ну ко ја 
по ку ша ва да де лу је при ти ском, за што то ра ди?. Ово је прин ци пи-
јел ни при ступ, ко ји обич но збу ни опо нен та и да пре и мућ ство.

4. ИЗ ВО РИ И УПО ТРЕ БА МО ЋИ У ПРЕ ГО ВО РИ МА

Моћ у пре го во ри ма ле жи у спо соб но сти да се на по же љан на чин ути че 
на не чи ју од лу ку. Не ки сма тра ју да се тај ути цај мо же оства ри ти прет њом 
фи зич ком си лом, те је мо гућ ност та кве прет ње су шти на пре го ва рач ке мо ћи. 
Али ко ри шће ње прет ње је скуп и опа сан на чин оства ри ва ња ути ца ја.

По сто је та ко ђе ми шље ња да је на бо љи на чин за по че так пре го во ра 
за по че ти их са екс трем не по зи ци је. иде ја је за у зе ти тврд став, ста ви ти то 
до зна ња дру гој стра ни и ка сни је, ако се то сма тра до брим по те зом, омек-
ша ти сво ју по зи ци ју. Ме ђу тим, што су екс трем ни је по чет не по зи ци је и 
ма њи уступ ци, ви ше вре ме на и тру да је по треб но да би се до шло до до го-
во ра. Као ре зул тат ко ри шће ња си ле, ка ко би се на пра ви ла про ме не у по зи-
ци ји дру ге стра не, по ја вљу ју се бес и љут ња, ко је на ру ша ва ју од но се из ме ђу 
пре го ва ра ча. Сто га је гре шка ко ри сти ти сна гу или прет ње пре не го што се 
ис ко ри сте дру ги еле мен ти пре го ва рач ке мо ћи.

Број оп ци ја ко је пре го ва ра чи има ју на рас по ла га њу та ко ђе мо же по ве-
ћа ти њи хо ву моћ. уко ли ко је не кој стра ни, пре го ва ра ње са мо јед на од мо гу-
ћих оп ци ја да би до шла до ци ља, он да ће та стра на уко ли ко до ђе до пре-
го во ра има ти ве ћу моћ од но сно ути цај над дру гом стра ном. Због то га би 
пре го ва ра чи тре ба ло до бро да по ве ре ко је све оп ци је има ју на рас по ла га њу, 
пре не го што при сту пе пре го во ри ма. у ци љу што ре ал ни јег са гле да ва ња 
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си ту а ци је, до бро је на пра ви ти ли сту ак тив но сти ко је мо гу би ти пред у зе те, 
уко ли ко не до ђе до до го во ра. Та ко ђе тре ба раз мо три ти све иде је и са гле-
да ти ко ли ко су оне прак тич но при мен љи ве.

Вешт пре го ва рач, ко ји по зна је љу де ко ји уче ству ју у пре го во ри ма, 
њи хо ве ин те ре се, као и ре ле вант не чи ње ни це, мо ћи ће ви ше да ути че на 
од лу ке дру гих. Спо соб но сти слу ша ња, ем па ти је и ја сне ко му ни ка ци је су 
од кру ци јал ног зна ча ја.

Ве ли ка пред ност мо же би ти и по зна ва ње раз ли чи тих пре го ва рач ких 
сти ло ва, као и кул ту ро ло шких раз ли чи то сти.

До бри од но си та ко ђе по ве ћа ва ју сна гу пре го ва ра ча. Ако пре го ва рач успе 
да стек не ре пу та ци ју искре ног и по ште ног, ње го ва спо соб ност ути ца ја се 
по ве ћа ва. Пре го ва рач ко ји раз у ме по зи ци ју свог опо нен та, у ко му ни ка ци ји 
ће би ти убе дљи ви ју и ма ња је ве ро ват но ћа да ће до ла зи ти до не ра зу ме ва ња.

у пре го во ри ма је ја ко ва жно утвр ди ти са др жај по ру ке ко ја се пре но си 
дру гом пре го ва ра чу, струк ту ру по ру ке и стил ње не ис по ру ке. Пре го ва ра чи 
мо ра ју да по ну ду учи не атрак тив ном за дру гу стра ну. На са мом по чет ку 
пре го во ра ва жно је да ти од ре ђе ни пред лог, ма кар он био од ми нор ног зна-
ча ја, са ко јим би дру га стра на мо гла да се сло жи. Ово ће ста ви ти пре го ва-
ра ча у по зи ци ју да ка же „да“, чи ме ће пре го во ри кре ну ти по зи тив но. На 
тај на чи ће се по ве ћа ти ве ро ват но ћа да са пре го ва рач сло жи и са дру гим, 
зна чај ни јим пред ло гом или тврд њом. Ова кви пред ло зи мо гу сма њи ти и 
тен зи ју и не при ја тељ ство из ме ђу пре го ва ра ча.

Пре не го се кре не у пре го во ре, до бро је де фи ни са ти стан дар де и објек-
тив не кри те ри ју ме. Об ли ко ва њем пред ло же них ре ше ња та ко да она бу ду 
ускла ђе на са овим кри те ри ју ми ма, по ве ћа ва се шан са за успе шно окон ча ње 
пре го во ра. Мо же се до го во ри ти да се око не ких пи та ња кон сул ту ју екс-
пер ти, мо же се де фи ни са ти ко декс по на ша ња и сл. До го во ри око оп штих 
прин ци па су зна ча јан пр ви ко рак у пре го ва рач ком про це су.

Је дан од на чи на да се ути че на дру гу стра ну је и про на ла же њем до брог 
ре ше ња за про блем. То би би ло ре ше ња ко је за до во ља ва ин те ре се обе стра не. 
у ства ра њу та квих ре ше ња мо же се ко ри сти ти бре ин стор минг ме тод, чи ме се 
мо же по сти ћи ве ћа са рад ња из ме ђу пре го ва ра ча и сма њи ти по чет на тен зи ја.

уко ли ко су ме ђу тим од но си из ме ђу пре го ва ра ча ло ши и ни ша их не 
мо же по пра ви ти, до бро је обра ти ти па жњу на стра те ги ју ко ју ко ри сти опо-
нент. у та квим си ту а ци ја ма се мо же ко ри сти ти ње го ва стра те ги ја, про тив 
ње га. Опо нен ту тре ба ода ти при зна ње за на по ре ко је је уло жио у ре ша ва ње 
про бле ма, а уко ли ко вас на па да, бо ље је су здр жа ти се и уме сто на па да на 
опо нен та, на па сти про блем.

Ако ни шта дру го не успе, до бро је са мо се де ти и ћу та ти, јер ти ши на 
ства ра ути сак ћор со ка ка и по ве ћа ва при ти сак на дру гу стра ну да да но ви 
пред лог или по ну ду.
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5. НА ЧИ НИ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Ако по сма тра мо шта се ко ри сти као основ за пре го ва ра ње, мо же мо 
из дво ји ти три на чи на пре го ва ра ња (www.effectivetraining.оrg):

1. пре го ва ра ње на осно ву ар гу ме на та – Овде се ра ди на то ме да се си ту-
а ци ја објек тив но са гле да. уче сни ци у пре го во ру по ку ша ва ју да убе де 
јед ни дру ге у ис прав ност сво јих ар гу ме на та али су исто та ко спрем ни 
да се од рек ну соп стве них ар гу ме на та ако дру га стра на бу де убе дљи-
ви ја. Са дру ге стра не спрем ни су да уви де и сла бе стра не соп стве них 
ар гу ме на та. Код ових пре го во ра се рет ко де ша ва да крај њи ис ход бу де 
ве зан за ре ше ње са мо јед не стра не, углав ном је то ме ша ви на иде ја и 
ар гу ме на та обе стра не. убе ђи ва ње на осно ву ар гу ме на та да је на ду же 
ста зе нај бо ље ре зул та те, јер су обе стра не убе ђе не у ис прав ност иза бра-
ног ре ше ња, чи ме се од нос из ме ђу пре го ва ра ча да ље учвр шћу је.

2. пре го ва ра ње на осно ву мо ћи – Код ових пре го во ра се углав ном пре ти 
упо тре бом мо ћи, она се рет ко кад за и ста ко ри сти али увек по сто ји 
од луч ност и спрем ност стра не ко ја пре ти да та сред ства и при ме ни. 
Због то га обич но не ма оба зи ра ња на ар гу мен те дру ге стра не, на гла-
ша ва се са мо соп стве но пра во, а пре го ва ра ње се са сто ји у од ме ра ва њу 
по зи ци је мо ћи. Та ко ђе, глав ни део по сла мо ра да се оба ви пре по чет ка 
пре го во ра. Глав ни део по сла би би ла при пре ма соп стве них сред ста ва 
мо ћи (нпр. при пре ма за штрајк) и про це на сред ста ва мо ћи ко ји ма рас-
по ла же дру га стра на. у слу ча ју по бе де јед не од стра на, не тре ба пре-
ви ше на гла ша ва ти ту по бе ду. То из ме ђу оста лог мо же про у зро ко ва ти 
до дат не про бле ме и евен ту ал не да ље су ко бе. ин те ре сант но је да је моћ 
по ве за на са пер цеп ци јом пре го ва ра ча, та ко да у не ким си ту а ци ја ма 
стра на ко ју по сма тра мо као ја ку, мо же ре ал но би ти сла ба.

3. пре го ва ра ње на осно ву трам пе – Код ове врсте пре го во ра пре го ва-
ра чи по ку ша ва ју да от кри ју пра ве ин те ре се дру ге стра не и да по ну де 
не што што зна чи дру гој ста ни а за уз врат да до би ју не што што зна чи 
њи ма. На рав но да се у трам пи раз ме њу ју оне ства ри ко ји ни су од 
су штин ског зна ча ја. Осно ва трам пе је да обе стра не до би ју оно шта 
же ле. На при мер, ка да би се сре ле жед на осо ба са сен дви чом и глад на 
особа са фла шом во де, раз ме ни ле би оно шта има ју и обе би би на 
кра ју би ле за до вољ не. То су пре го во ри ти па „ако ти до би јеш ово, ја 
ћу до би ти оно и на кра ју ће мо обо је би ти за до вољ ни“.

Ко ји ће мо на чин пре го ва ра ња иза бра ти углав ном за ви си од то га ка ква 
нам је по чет на по зи ци ја у од но су на дру гог пре го ва ра ча, око че га пре го ва-
ра мо, ко ли ко нам је дру га стра на у пре го во ри ма ва жна или мо же мо узе ти 
не ки дру ги кри те ри јум.



Год. I (2009): стр. 65-90

Ка рак те ри сти ке пре го ва ра ња 75

6. ПРО ЦЕС ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Раз ли чи ти ауто ри да ју основ не фа зе у про це су пре го ва ра ња. Не ки 
по чи њу од су сре та пре го ва рач ких стра на, дру ги обу ха та ју и фа зе при-
пре ме. у су шти ни, у пи та њу су са мо ма ње или ве ће ва ри ја ци је у основ ном 
про це су. Про цес пре го ва ра ња ко ји сле ди пред ста вља син те зу раз ли чи тих 
при сту па.

Као основ не фа зе мо же мо из дво ји ти сле де ће (Цвет ков ски, Цвет ков ска-
Оцо ко љић, 2007):

1. При пре ма;
2. Де фи ни ра ње основ них пра ви ла;
3. из но ше ње и об ја шња ва ње по чет них пред ло га;
4. По га ђа ње;
5. За кљу чи ва ње и спро во ђе ње спо ра зу ма.

Ве шти не по треб не за упра вља ње пре го во ри ма су слич не они ма ко је се 
ко ри сте и у дру гим вр ста ма по слов них са ста на ка, иако је пре го вор сам по 
се би спе ци фи чан.

6.1. При пре ма за пре го во ре

Пре го ва ра се ка ко би пре го ва ра чи до би ли не што што же ле. Са мим 
тим, пр ви ко рак у фа зи при пре ме је сте де фи ни са ње же ља од но сно ци ље ва 
ко је тре ба оства ри ти у про це су пре го ва ра ња. Зна чи, пре су сре та са дру-
гом стра ном, пре го ва ра чи мо ра ју од ре ди ти сво је ци ље ве и при пре ми ти се 
за про цес пре го ва ра ња. Мо ра ју де фи ни са ти пи та ња ко ја ће би ти пред мет 
пре го ва ра ња и из а на ли зи ра ти кон фликт ну си ту а ци ју. из у зет но је ва жно, 
пре по чет ка пре го во ра објек тив но са гле да ти сво ју по зи ци ју, иден ти фи ко-
ва ти про бле ме, же ље и стра хо ве.

у овој фа зи је до бро за пи са не ци ље ви ран ги ра ти пре ма зна ча ју (Кен-
неди, 2002):

ци ље ви ве ли ке ва жно сти: они ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би уоп-•	
ште до шло до до го во ра.
ци ље ви сред ње ва жно сти: они ко је би смо во ле ли да по стиг не мо, али •	
ко ји ни су од лу чу ју ћи.
ци ље ви ма ле ва жно сти: во ле ли би смо да их оства ри мо, али њи хо во •	
не ис пу ње ње не угро жа ва до го вор.

За сва ки циљ би тре ба ло на пи са ти шта у ве зи с њим же ли мо. Нпр. у 
слу ча ју ку по ви не, же ли мо да ро ба бр зо стиг не у ор га ни за ци ју, а то бр зо 
мо же зна чи ти у ро ку од 3 до 12 са ти. Ово нам је циљ ве ли ке ва жно сти. 
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Та ко ђе, же ли мо да про из вод бу де па ко ван у гру па ма од по 6 ко ма да. Ме ђу-
тим, то нам не мо ра би ти од пре суд ног зна ча ја за до го вор. у пи та њу је циљ 
ма ле ва жно сти.

Пре го во ре тре ба за по че ти зах те ви  ма ко ји не ће пред ста вља ти на ше 
крај ње по зи ци је (нај ма ње што тра жи мо), већ ће би ти та кви да око њих 
мо же мо да пре го ва ра мо. Ме ђу тим, тре ба во ди ти ра чу на да по чет ни зах-
те ви ипак бу ду ре ал ни.

Чи ње ни ца је да ће то ком пре го во ра ове же ље мо ра ти у од ре ђе ној ме ри 
да се ме ња ју, јер тре ба узе ти у об зир и же ље и мо гућ но сти дру гог пре го-
ва ра ча. Пре го ва ра чи би требали да бу ду све сни су штин ских ин те ре са и 
ци ље ва дру ге стра не. Тре ба прет по ста ви ти ка кви ће би ти њи хо ви зах те ви 
и по ну де, да би смо се уна пред при пре ми ли за оно шта нас че ка. Ме ђу тим, 
утвр ђи ва ње же ља дру ге стра не и њи хо вог при о ри те та мо же би ти те шко.

Ва жно је до ћи до ин фор ма ци ја у ве зи са тре нут ним жељама, ре сур-
си ма и ин те ре си ма дру ге стра не. То се мо же ура ди ти кроз пре ли ми нар ни 
ин тер вју или кроз кон сул то ва ње са они ма ко ји су по сло ва ли са тим пре го-
ва ра чем ра ни је у про шло сти.

Пре го ва ра чи би тре ба ли та ко ђе да зна ју и раз у ме ју и ци ље ве дру ге 
стра не. Про фе си о нал ни пре го ва ра чи ће обич но раз ме ни ти ин фор ма ци је у 
ве зи са ци ље ви ма или ини ци јал ним пред ло зи ма пре не го што пре го во ри 
уоп ште и поч ну. Та ко ђе, тре ба би ти све стан и пре го ва рач ког сти ла дру ге 
стра не, ре пу та ци је и стра те ги је и так ти ке ко ју обич но ко ри сти. Тре ба ло би 
до ћи до ин фор ма ци ја о ра ни јим по на ша њи ма пре го ва ра ча у слич ним си ту-
а ци ја ма. За тим, утвр ди ти по зи ци ју кон крет ног пре го ва ра ча у ор га ни за ци ји, 
утвр ди ти ко ме се та осо ба ди ви и чи је са ве те по шту је. По на ша ње јед ног пре-
го ва ра ча у про шло сти је до бар ин ди ка тор ње го вог по на ша ња у бу дућ но сти.

Пре го ва ра чи би тре ба ли да схва те и мо гућ но сти дру ге стра не. Ако 
дру ги пре го ва рач има ви ше мо гућ но сти да до ђе до ци ља, при че му је пре-
го ва ра ње са мо јед на од мо гућ но сти, ве ро ват но ће по ста ви ти ви со ке ци ље ве 
и сна жно их за го ва ра ти то ком пре го во ра.

За пре го во ре се тре ба при пре ми ти јер уко ли ко се на пре го во ре до ђе 
ло ше при пре мљен или не при пре мљен, он да се на ток пре го во ра мо же са мо 
ре а го ва ти.

6.2 Де фи ни са ње основ них пра ви ла

у овој фа зи се са дру гом стра ном де фи ни шу основ на пра ви ла и про це-
ду ре око са мог пре го ва ра ња. Као нпр. ко ће во ди ти пре го вор? Где ће се одр-
жа ва ти? Да ли по сто је не ка вре мен ска ограничења у во ђе њу пре го во ра? итд.

На по чет ку пре го во ра је че сто при сут на на пе тост. Због то га је по треб но 
ство ри ти од го ва ра ју ћу кли му. у на че лу, тре ба ло би би ти љу ба зан, по ка-
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за ти спрем ност на са рад њу а са дру ге стра не опет би ти жу стар и по сло-
ван. Ва жна је и не вер бал на ко му ни ка ци ја, ру ко ва ње, од го ва ра ју ћи кон такт 
очи ма, отво ре на ге сти ку ла ци ја. Тон гла са не сме да бу де не при ја тељ ски ни 
пре ви ше услу жан. Ме ђу тим, тре ба во ди ти ра чу на и о кул тур ном кон тек-
сту, јер се у окви ру не ких кул ту ра по се бан зна чај при да је не го ва њу лич них 
од но са. Ва жна је и фи зич ка ло ка ци ја. Она би тре ба ло да бу де не у трал на и 
да обез бе ди мир у то ку пре го ва ра ња.

Пре го ва ра чи мо ра ју од ре ди ти про блем, уочи ти да је он за јед нич ки и да 
по сто ји ин те рес за ње го во ре ша ва ње. На чин на ко ји стра не де фи ни шу про блем 
мо же об ли ко ва ти оста так про це са пре го ва ра ња. Ка да се ви ђе ње про бле ма уса-
гла си, пре го ва ра чи ће ве ро ват но са ра ђи ва ти. Ме ђу тим, уко ли ко се раз ли чи та 
ви ђе ња про бле ма не пре ва зи ђу, ве ро ват но је да и пре го во ри не ће би ти успе шни.

Пре го ва ра чи се че сто уна пред до го ва ра ју око ли сте пи та ња ко ја ће се 
ди ску то ва ти. Они би тре ба ли да на пра ве јед ну све о бу хват ну ли сту пи та ња. 
Ком би но ва на ли ста пи та ња и при о ри те та обе стра не од ре ди ла би план 
пре го во ра. Кон сул та ци је из ме ђу пре го ва ра ча, пре по чет ка пре го во ра, омо-
гу ћа ва ју им да се до го во ре око ре до сле да пи та ња, ло ка ци је на ко јој ће се 
во ди ти пре го во ри, вре ме ну и тра ја њу се си ја, стра на ко је ће би ти укљу че не 
у пре го во ре, око прин ци па ко ји ће во ди ти на цр ти ма до го во ра, про це ду ра 
ко је ће се ко ри сти ти у пре го во ри ма и сл. увек тре ба пи та ти дру гу стра ну да 
да сво је до пу не и при мед бе (у ве зи са тач ка ма пре го во ра и њи хо вим ре до-
сле дом). Ди ску то ва ње ових про це ду рал них пи та ња је че сто кру ци јал но за 
успех пре го во ра. Ако се пре го ва ра чи не мо гу сло жи ти око пре го ва рач ких 
про це ду ра и пред ло же них пи та ња, мо гу се од лу чи ти да на пу сте пре го во ре.

На кон што утвр де ре ла тив ни зна чај пи та ња, пре го ва ра чи мо ра ју да 
утвр де ре до след рас пра ве. Мо гу ће су ра за ли чи те оп ци је: да се иде од лак-
ших ка те жим, те жих ка лак шим, или се ухва ти ти у ко штац са свим пи та-
њи ма исто вре ме но. Раз ли чи те си ту а ци је су ге ри шу раз ли чи те мо гућ но сти, 
а на из бор ути чу и пре го ва ра чи и по сред ни ци у пре го во ри ма ко ји мо гу 
пре фе ри ра ти је дан или дру ги при ступ. Пре го ва ра чи ко ји то ра де у име 
од ре ђе них по ве ри ла ца, мо гу тра жи ти да се кон сул ту ју са њи ма.

Ка да се ове ства ри раз ја сне, мо же се пре ћи на сле де ћу фа зу.

6.3. Из но ше ње и об ја шња ва ње по чет них пред ло га

Ово је вре ме ка да је по треб но из не ти по чет не пред ло ге, по ја сни ти их 
и под у пре ти ар гу мен ти ма. Пред лог се са сто ји из два де ла: усло ва (шта 
же ли мо од дру гог пре го ва ра ча) и по ну де (шта би смо за уз врат раз ме ни ли). 
Не тре ба да по сто ји са мо услов или са мо по ну да (Ке не ди, 2002).

При ли ком из но ше ња зах те ва не тре ба би ти агре си ван. Прет ње иза зи-
ва ју огор че ње, кон тра прет ње или пр кос и због то га их тре ба из бе га ва ти. С 



Проф. др Та тја на Цвет ков ски, др Ви о ле та Цвет ковс кa-Оцо ко љић

Годишњак Факултета за културу и медије

78

об зи ром да се у овој фа зи об ја шња ва за што је не што ва жно, на осно ву че га 
су фор му ли са ни по чет ни зах те ви и слич но, по себ но је ва жно па жљи во 
слу ша ти. То зна чи ак тив но слу ша ти, обра ћа ти па жњу на оно шта је дру га 
стра на ре кла, шта је пре ћу та ла да ка же и ка ко се по на ша – на ње не не вер-
бал не сиг на ле.

Та ко ђе, тре ба по ста вља ти пи та ња и тра жи ти објашњења ка ко би се 
ви де ло ко ли ко је дру га стра на ве за на за сво ју по чет ну по зи ци ју и у ком 
сме ру би би ла спрем на да чи ни уступ ке. Отво ре ни ди ја лог из ме ђу пре го ва-
рач ких стра на ће по ка за ти да ли по сто ји мо гућ ност за по сти за ње до го во ра 
или до го вор не мо же или се не же ли по сти ћи. Ов де се мо же раз ме ни ти и 
до ку мен та ци ја ко ја иде у при лог ре че ног.

Пред лог дру ге стра не не тре ба од мах од би ти ко ли ко год на при ви по глед 
из гле дао не при хва тљив. Тре ба ви де ти да ли је уз не ке до дат не усло ве са го-
вор ник спре ман да про ме ни сво је ми шље ње. Тре ба зна ти да се мо же пре го-
ва ра ти са мо о пред ло зи ма, не мо гу се ме ња ти не чи ја ве ро ва ња, вред но сти 
или прин ци пи.

Пре го ва ра чи мо ра ју би ти у ста њу да пре зен ту ју чи ње ни це ко је ће по др-
жа ти њи хо ве ста во ве, да пред ви де ка ко ће дру га стра на од го во ри ти на те 
ар гу мен те, и од го во ри ти на тврд ње дру ге стра не кон тра ар гу мен ти ма. Ово 
под ра зу ме ва утвр ђи ва ње чи ње ни ца ко је ће по др жа ти ар гу мен те, утвр ђи-
ва ње ар гу ме на та ко ји су би ли да ти у слич ним пре го во ри ма у про шло сти, 
пред ви ђа ње ар гу ме на та ко је ће дру га стра на ве ро ват но из не ти и пре зен то-
ва ње чи ње ни ца на нај у бе дљи ви ји на чин.

По сле ове фа зе би би ло до бро од ло жи ти да ље пре го во ре, ка ко би се раз-
ми сли ло о пред ло зи ма и ре ак ци ја ма дру ге стра не. Ако не по сто ји мо гућ-
ност од ла га ња, тре ба ло би бар на пра ви ти па у зу и раз ми сли ти о да љим 
ак ци ја ма.

6.4. По га ђа ње

По га ђа ње или цењ ка ње под ра зу ме ва раз ме ну у ко јој је дан од пре го ва-
ра ча од у ста је од не че га за то што у за ме ну за то до би ја не што дру го. По га-
ђа ње се са сто ји од ја сног усло ва и ја сне по ну де. Због то га су све ре че ни це 
ти па „ако ви... он да ћу ја... “.

уко ли ко је на ве де ни об лик по год бе не при хва тљив, нај бо ље је пред ло-
жи ти кон тра по год бу, ко ја ће об у хва ти ти до дат не усло ве. Нај го ре је, у слу-
ча ју не сла га ња са пред ло гом, от по че ти пре пир ку са дру гим пре го ва ра чем, 
јер она мо же пре ки ну ти да ље пре го во ре. На по чет ку је би ло ре чи о ци ље-
ви ма ве ли ког, сред њег и ма лог зна ча ја. То би са да тре ба ло ис ко ри сти ти и 
пра ви ти уступ ке у оним же ља ма и ци ље ви ма ко ји су од ма лог или сред њег 
зна ча ја.
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Од го вор „да“ на по год бу зна чи да је по сао скло пљен. Овај од го вор зна чи 
да при хва та мо и усло ве и по ну ду (Ке не ди, 2002). Пре го во ри су за кљу че ни и 
по треб но је са мо још на пи са ти спо ра зум.

6.5. За кљу чи ва ње и спро во ђе ње спо ра зу ма

На са мом кра ју, у ве ћи ни пре го во ра по треб но је де фи ни са ње фор мал ног 
уго во ра. у овој фа зи се че сто још јед ном про ве ра ва све шта је до го во ре но. 
По треб но је да усло ви до го во ра у пот пу но сти бу ду ја сни свим стра на ма.

Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма за за кљу чи ва ње пре го ва рач ког про це са 
до вољ но је и са мо ру ко ва ње. То у ве ли кој ме ри за ви си и од кул ту ре из ко је 
по ти чу пре го ва ра чи. у не ким кул ту ра ма ак це нат је на фор мал ном де фи ни-
са њу свих по је ди нач но до го во ре них де та ља, док се у дру гим кул ту ра ма то 
ту ма чи као не до ста так по ве ре ња. Због то га, на из глед са мог про це са пре го-
ва ра ња у ве ли кој ме ри ути че кул ту ра из ко је по ти чу пре го ва ра чи.

7. ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ ПРЕ КО ПО СРЕД НИ КА

у си ту а ци ја ма ка да по је дин ци или пред став ни ци пре го ва рач ких гру па 
до ђу до мр тве тач ке мо гу се обра ти ти тре ћој стра ни ко ја ће им по мо ћи у 
пре го во ри ма. По сто је че ти ри уло ге ко је тре ћа стра на мо же узе ти у пре го-
во ри ма (www.fer.hr):

1. по сред ник,
2. ар би тар,
3. по ми ри тељ, и
4. са вет ник.

По сред ник•	  је не при стра сна тре ћа осо ба ко ја по ку ша ва да кроз уве-
ра ва ње, пред ла га ње ал тер на ти ва, из но ше ње ар гу ме на та или на не ки 
сли чан на чин олак ша до ла же ње до до го во ра. Он би тре ба ло да је 
објек ти ван, не при стра сан, да ни је агре си ван ни пре ма јед ној стра ни и 
да за и ста пру жи по моћ. По сре до ва ње је нај де ло твор ни је ка да из ме ђу 
пре го ва ра ча не по сто ји пре ве ли ки су коб, од но сно ка да по сто ји ре ал на 
же ља су прот ста вље них стра на да до ђу до за јед нич ког ре ше ња.
Ар би тар•	  је тре ћа стра на ко ја има мо гућ ност да дик ти ра до го вор. 
Ар би тра жа мо же би ти до бро вољ на (ако су је тра жи ли пре го ва ра чи) 
или оба ве зу ју ћа (на мет ну та пре го ва ра чи ма за ко ном или уго во ром). 
Ауто ри тет ар би тра де фи ни шу пре го ва ра чи. Он мо же би ти огра ни-
чен на из бор јед не од зад њих по ну да пре го ва ра ча, ар би тар мо же 
сам пред ло жи ти ре ше ње или мо же има ти мо гућ ност да ода бе ре или 
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до не се пре су ду ко ју же ли. Ов де се увек до ла зи до ре ше ња. Ме ђу-
тим, ако је јед на стра на не за до вољ на од лу ком ар би тра, су коб мо же 
на кнад но по но во ис пли ва ти.
По ми ри тељ•	  је тре ћа осо ба од по ве ре ња ко ја омо гу ћа ва не фор мал ну ко му-
ни ка ци ју из ме ђу пре го ва ра ча. По ми ре ње се че сто ко ри сти код по ро дич-
них не су гла си ца али и ши ре. По ми ри тељ је не ко ко га по зна ју обе стра не 
и ко има ути цај на њих. Он про на ла зи но ве чи ње ни це, ту ма чи по ру ке и 
уве ра ва стра не да тре ба да скло пе до го вор од но сно „при мир је“.
Са вет ник•	  је не ко ко по ку ша ва да по спе ши ре ша ва ње про бле ма ути-
чу ћи на ко му ни ка ци ју из ме ђу стра на у пре го во ру и вр ше ћи ана ли зу. 
уло га са вет ни ка ни је да про на ђе ре ше ње већ да по пра ви од но се 
из ме ђу су ко бље них стра на. уме сто да на ме ће го то во ре ше ње, са вет-
ник по ма же стра на ма у пре го во ру да схва те јед на дру гу и да на у че 
да ра де за јед но. Овај при ступ гра ди но ве по зи тив не од но се из ме ђу 
су ко бље них стра на, по зи тив не ста во ве и пер цеп ци ју.

Не ки од на ве де них по сред ни ка у пре го во ри ма се при род но на ме ћу као 
ре ше ње док дру ги, ду го роч но гле да но, не ма ју на ро чи то по зи ти ван ути цај 
на пре го во ре.

8. ПРЕ ГО ВА РАЧ КЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

По сто је че ти ри основ не пре го ва рач ке стра те ги је. То су (Пру ит, 1991):
1. ре ша ва ње про бле ма,
2. пре пи ра ње и убе ђи ва ње,
3. по пу стљи вост, и
4. не ак тив ност.

уче сни ци у пре го во ри ма рет ко ко ри сте са мо јед ну стра те ги ју у то ку 
пре го во ра, углав ном их ком би ну ју у за ви сно сти од фа зе пре го во ра у ко јој 
се на ла зе и ци ље ва ко је же ле да оства ре при ме ном те стра те ги је. Ка рак те-
ри сти ке на ве де них стра те ги ја би би ле сле де ће:

Ре ша ва ње про бле ма•	  је стра те ги ја ко ја по ку ша ва да из ми ри же ље 
уче сни ка у пре го во ру и да за и ста ре ши про блем. Так ти ке ко је се 
ко ри сте у ре ша ва њу про бле ма су уступ ци око пи та ња ни ског при-
о ри те та, кре и ра ње но вих оп ци ја од ко јих ће ко рист има ти обе 
стра не и сл. Пред ност ове стра те ги је је у то ме што она, у од но су на 
оста ле, пру жа нај бо ље ре зул та те. Обо стра но ко ри сни ре зул та ти ће 
дугорочно по пра ви ти од но се из ме ђу пре го ва ра ча.
Пре пи ра ње•	  се вр ши с ци љем убе ђи ва ња јед не стра не у пре го во ру да 
се сло жи око ре ше ња ко је по др жа ва ин те ре се дру ге стра не. Так ти ке 
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ко је се ко ри сте у пре пир ци об у хва та ју „на ду ва ва ње” зах те ва, убе ђи-
ва ње и прет ње. Пре пир ка мо же да до ве де до еска ла ци је кон флик та. 
Ова стра те ги ја, ако се ко ри сти са ма, да је сла бе ре зул та те. Пре пир ка 
се че сто ко ри сти као по чет на стра те ги ја, ко ја се у ка сни јим фа за ма 
пре го во ра ме ња стра те ги јом ре ша ва ња про бле ма.
По пу шта ње•	  се та ко ђе ко ри сти у пре го во ри ма. Кад стра не по пу-
шта ју оне сма њу ју сво је же ље и ци ље ве. По пу шта ње је ко ри сна стра-
те ги ја за за кљу чи ва ње пре го во ра, ка да су пи та ња око ко јих се пре го-
ва ра ма ње ва жна а при ти сак услед не до стат ка вре ме на ви сок. По пу-
шта ње мо же да до при не се ре ша ва њу про бле ма. Ме ђу тим, ка да обе 
стра не ко ри сте стра те ги ју по пу шта ња ре зул та ти мо гу би ти ло ши ји 
од оче ки ва них или мо гу ћих.
Стра те ги ја не ак тив но сти•	  се обич но ко ри сти ка ко би се по ве ћао 
при ти сак на дру гу стра ну, уко ли ко она рас по ла же огра ни че ним 
вре ме ном за во ђе ње пре го во ра. углав ном се ком би ну је са дру гим 
стра те ги ја ма. у кул ту ра ма ко је су ви со ког кон тек ста ко је су усме-
ре не ка из град њи бли ских од но са, пре го во ри тра ју ду го, ка ко би се 
пре го ва ра чи бо ље упо зна ли и из гра ди ли бли ске од но се. у тој си ту а-
ци ји, ова стра те ги ја се ко ри сти не све сно.

Пру ит ка же да из бор стра те ги је за ви си од то га ко ли ко смо у пре го во-
ри ма за ин те ре со ва ни за сопствене ре зул та те пре го во ра као и за ис хо де 
дру ге стра не (о то ме го во ри мо дел ду ал ног ин те ре са) али и од мо гућ но сти 
при ме не го ре на ве де них стра те ги ја (о че му го во ри (мо дел из во дљи во сти).

Мо дел ду ал ног ин те ре са прог но зи ра из бор стра те ги је на ба зи че ти ри 
фак то ра (Пру ит, 1991):

1. Бри га за соп стве не ис хо де и ис хо де дру ге стра не – под сти че стра те
ги ју ре ша ва ња про бле ма;

2. за бри ну тост са мо за соп стве не ре зул та те – под сти че пре пи ра ње;
3. за бри ну тост са мо за ре зул та те дру ге стра не – под сти че по пу шта ње, и
4. не по сто ја ње бри ге за ре зул та те ни јед не стра не – под сти че не ак тив

ност.

Мо дел из во дљи во сти по сма тра у ком сте пе ну је од ре ђе ну стра те ги ју 
мо гу ће при ме ни ти. Стра те ги ја из гле да из во дљи во у оној ме ри у ко јој је у 
ста њу да за до во љи ин те ре се обе стра не. Ве за из ме ђу ова два мо де ла је у то ме 
што, чак и ако ми сли мо да је стра те ги ја по жељ на са аспек та мо де ла ду ал ног 
ин те ре са, она не ће би ти при ме ње на ако је не уоча ва мо као из во дљи ву.

из во дљи вост •	 стра те ги је ре ша ва ња про бле ма за ви си од то га ко ли ко 
пре го ва рач ве ру је у соп стве не ве шти не нео п ход не за ре ша ва ње про-
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бле ма, од то га ко ли ко је ра ни је имао успе ха у при ме ни ове стра те-
ги је, ко ли ко по ве ре ња има у дру гог пре го ва ра ча и да ли у пре го во-
ри ма уче ству ју и по сред ни ци, ко ји омо гу ћа ва ју опу ште ни ју ко му-
ни ка ци ју и ак тив но уче ству ју у тра же њу ре ше ња.
Пре пир ка •	 је из во дљи ва стра те ги ја ка да је не по сто ји от пор не ког од 
пре го ва ра ча пре ма уступ ку или ка да је он слаб. Ме ђу тим, пре пир-
ком те жи мо да дру гог пре го ва ра ча при бли жи мо соп стве ним ци ље-
ви ма. Са мим тим, стра на ко ја гу би се при бли жа ва сво јој до њој гра-
ни ци у зо ни пре го ва ра ња и по ве ћа от пор ка да љим уступ ци ма. Због 
то га да ље убе ђи ва ње и тра же ње усту па ка мо же до ве сти до еска ла-
ци је кон флик та.
не ак тив ност •	 је стра те ги ја ко ја по ве ћа ва при ти сак на пре го ва ра ча 
ко ји пла ни ра да пре го во ре за вр ши у не ком од ре ђе ном, кра ћем вре-
мен ском пе ри о ду. Са мим тим, ако го во ри мо о све сној при ме ни ове 
стра те ги је, из во дљи ва је за оног пре го ва ра ча ко ји има пре ви ше вре-
ме на на рас по ла га њу.
По пу шта ње•	  је нај че шћи од го вор на вре мен ски при ти сак. Ова стра те-
ги ја је из во дљи ва ка да је пре го ва рач осе тљив на при ти сак вре ме на, ко ји 
на ме ће не ак тив на стра на и ка да је ње гов от пор ка по пу шта њу слаб.

9. МО ГУ ЋЕ ПРЕ ПРЕ КЕ У ПРЕ ГО ВО РИ МА

укла ња ње пре пре ка у пре го во ри ма је пр ви ко рак у кре та њу ка спо ра зу му.
Љу ди по не кад не пре го ва ра ју јер не уоча ва ју да су у пре го ва рач кој 

по зи ци ји или мо гу пре по зна ти по тре бу за пре го ва ра њем, али су ло ши 
пре го ва ра чи, јер не раз у ме ју у пот пу но сти про цес пре го ва ра ња и јер им 
не до ста ју пре го ва рач ке ве шти не. Пре не го што до ђе до пре го во ра, пре го ва-
ра чи мо ра ју би ти све сни сво јих мо гућ но сти. А да би уоп ште до шло до пре-
го во ра, мо ра ју ве ро ва ти да ће до го во ре но ре ше ње би ти бо ље од тре нут не 
си ту а ци је, да ће се до ћи до фер ре ше ња и да је од нос сна га та кав да је фер 
спо ра зум мо гућ. За пра во, че сто по сто ји оправ дан страх сла би је стра не да 
ће би ти над ја ча на у пре го во ри ма, и да се ње не по тре бе и ин те ре си не ће 
узе ти у об зир.

у мно гим слу ча је ви ма, су коб по ста је „зрео” за пре го ва ра ње ка да обе 
стра не схва те да не мо гу до би ти оно што же ле кроз бор бу мо ћи и да су 
до шле у ћор со как. То зна чи да по сто ји ре ше ње од ко јег би ко рист има ле обе 
стра не, ви ше не го што ну де њи хо ве оста ле оп ци је. Осим то га, сва ка стра на 
мо ра ве ро ва ти да је дру ги пре го ва рач спре ман на ком про мис. Ако се стра не 
ме ђу соб но по сма тра ју са сум њом и не по ве ре њем, мо гу за кљу чи ти да не 
по сто ји спрем ност да се пре го во ра и мо гу се по ву ћи из пре го во ра.
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Ни је ла ко пра ви ти уступ ке ка да из ме ђу пре го ва ра ча не по сто ји по ве-
ре ње или ка да је оно ма ло. С јед не стра не, пот пу но отва ра ње и обра зла га ње 
соп стве не по зи ци је, мо же дру гој стра ни да ти над моћ у пре го во ри ма. Ме ђу-
тим, сла ба ко му ни ка ци ја и не по ве ре ње мо гу до ве сти до ћор со ка ка. Дру ги 
про блем је ко ли ко тре ба ве ро ва ти оно ме шта дру ги пре го ва рач ка же. То 
је ди ле ма по ве ре ња. Ако се ве ру је све му што дру га стра на ка же, она мо же 
би ти у пред но сти. Али, ако се не ве ру је ни у шта што дру га стра на го во ри, 
вр ло те шко ће се по сти ћи спо ра зум. По тра га за оп ти мал ним ре ше њем уве-
ли ко за ви си од ме ђу соб ног по ве ре ња.

у мно гим слу ча је ви ма, не спо ра зу ми ко ји на ста ју из ме ђу пре го ва ра ча 
мо гу по кре ну ти раз ли чи те не га тив не емо ци је. Ка да су коб еска ли ра, пре-
го во ри се оба вља ју у ат мос фе ри гне ва, фру стра ци је, не по ве ре ња и не при-
ја тељ ства. Ако пре го ва ра чи ве ру ју да је ис пу ње ње њи хо вих основ них 
по тре ба под прет њом, по чи њу ме ђу соб но да се оп ту жу ју и мо гу пре ки-
ну ти да љу ко му ни ка ци ју. Са мим тим, са рад ња по ста је ма ње мо гу ћа. Ка да 
стра не за у зму не га тив не ста во ве, у ка сни јем то ку пре го во ра са мо ће тра-
жи ти по тврд не до ка зе за та кав из бор и за не ма ри ва ти све до ка зе ко ји су у 
су прот но сти са њи хо вим не га тив ним ста вом.

у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, стра не не ће же ле ти да пре го ва ра ју, јер је 
њи хов прин цип да се не пре го ва ра са „не при ја те љем”. Ме ђу тим, ка ко би 
пре го во ри би ли успе шни обе стра не мо ра ју би ти спрем не на пре го ва ра ње.

Ка ко би се сма њи ло не при ја тељ ско рас по ло же ње, пре го ва ра чи тре ба да 
осмо тре си ту а ци ју из угла дру гог пре го ва ра ча. То зна чи схва та ње ње го ве 
по зи ци је. Та ко ђе, уко ли ко по сто ји мо гућ ност, пре го ва ра чи би тре ба ли да 
про ди ску ту ју сво ја ви ђе ња ту ђе и соп стве не по зи ци је, ка ко би се раз би ли 
не га тив ни ста во ви и сте ре о ти пи, ко ји ре ме те успе шне пре го во ре. у иде ал-
ним окол но сти ма, пре го ва ра чи ус по ста вља ју лич не од но се ко ји омо гу ћа-
ва ју успе шну ко му ни ка ци ју.

Ко нач но, ако „пра ви” љу ди ни су укљу че ни у пре го во ре, пре го во ри 
ве ро ват но не ће би ти успе шни. Пре го ва ра чи мо ра ју би ти пра ви пред став-
ни ци и мо ра ју има ти по ве ре ње оних ко је пред ста вља ју. Ако по ве ри о ци 
не ви де пре го ва ра ча као свог ле ги тим ног пред став ни ка, мо гу пре ки ну ти 
им пле мен та ци ју до го во ра ко ји је он по сти гао са дру гом стра ном. Због то га 
се пре го ва ра чи пре до но ше ња ко нач ног ре ше ња, мо ра ју кон сул то ва ти са 
они ма ко је пред ста вља ју, ка ко би би ли си гур ни да на пра ви на чин за сту-
па ју њи хо ве ин те ре се. у су прот ном, пре го ва ра чи мо гу учи ни ти уступ ке 
ко је њи хо ви по ве ри о ци не одо бра ва ју, што мо же до ве сти до пре ки да до го-
во ра у по след њем тре нут ку.
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10. КУЛ ТУ РА И ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ

Про цес пре го ва ра ња, као и би ло ко ји дру ги об лик по слов не ко му ни ка-
ци је, под ути ца јем је кон тек ста у ко ме се пре го во ри од ви ја ју.

Раз ли ке у кул ту ри ути чу на об ли ко ва ње са др жа ја, про цес и стил пре-
го ва ра ња. Не у ва жа ва ње ових раз ли ка мо же има ти озбиљ не по сле ди це по 
пре го во ре. Про цес комуницирања је под ути ца јем раз ли чи тих кул тур них 
убе ђе ња, нор ми, зна че ња, прет по став ки, иде а ла и пер цеп ци ја уче сни ка у 
ко му ни ка ци ји. Сту ди је по ка зу ју да кул ту ра игра ве ли ку уло гу у об ли ко ва њу 
ка рак те ра по је ди на ца. С об зи ром да су ко дер и де ко дер по ру ке две лич но-
сти ко је у ин тер кул тур ним пре го во ри ма при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма, 
њи хо во ту ма че ње по ру ке ће се по ду да ра ти у оној ме ри у ко јој има ју слич на 
оче ки ва ња, тј. сли чан на чин раз ми шља ња. Што су ве ће разлике из ме ђу њих, 
ма ња ће би ти јед на кост из ме ђу ко ди ра ног и де ко ди ра ног са др жа ја.

10.1. Ка те го ри за ци ја кул ту ра

Не ко ли ко за и ста основ них и оп штих раз ли ка из ме ђу кул ту ра омо гу-
ћа ва нам да их ка те го ри зу је мо (Цвет ков ски, Цвет ков ска-Оцо ко љић, 2007):

Мо же мо уочи ти кон траст из ме ђу кул ту ра са јед ним ин ди ви ду ал ним •	
ето сом1 и кул ту ра ко је на гла ша ва ју ме ђу соб ну за ви сност и ко лек-
тив ни иден ти тет:
у кул ту ра ма ко је ка рак те ри ше◊	  ко лек ти ви зам, ко му ни ка ци ја је ве о ма 
осе тљи ва на кон текст. у ко му ни ка ци ји се ис ти чу при стој ност, из град ња 
од но са, так тич ност, чак и ин ди рект ност. у пре но ше њу зна че ња ве ћи је 
на гла сак на не вер бал ној не го на вер бал ној ко му ни ка ци ји.
у кул ту ра ма ко је ка рак те ри ше◊	  ин ди ви ду а ли зам ма њи је зна чај кон-
тек ста ко му ни ка ци је и лич них од но са. Ко му ни ка ци ја је ди рект на 
и екс пли цит на. Не ма се вре ме на за ре то ри ку, алу зи је или сло же на 
пра ви ла по на ша ња. Љу ди се ви ше осла ња ју на вер бал ну ко му ни ка-
ци ју не го на не вер бал не сиг на ле.
Дру га зна чај на раз ли ка је из ме ђу кул ту ра са по ли хро ним и мо но-•	
хро ним кон цеп ти ма вре ме на:
Мо но хро не кул ту ре по кла ња ју до ста па жње вре ме ну. Пла но ви ма ◊	
ра да и рас по ре ди ма се при да је ве ли ки зна чај. Сви су у жур би а 
бр зи на је вр ли на. Ова кве кул ту ре су ори јен ти са не ка бу дућ но сти, 

1 Грчка реч ethos, значи боравиште, завичај, обичај, ћуд, понашање, владање. Данас, 
у жаргону, етос означава понашање. етос се посматра и као систем организовања    
емоција и нагона индивидуе или као идентитет. 
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про шлост је зна чај на у оној ме ри у ко јој ути че на са да шње и бу ду ће 
пла но ве.
По ли хро не кул ту ре су опу ште ни је у по гле ду вре ме на. Стр пље ње и ◊	
по у зда ност су вр ли не. По ли хро не кул ту ре има ју из ра же ни ји осе ћај 
за про шлост; до га ђа ји из про шло сти жи ве и у са да шњо сти.
Кул ту ре мо же мо по сма тра ти и као кул ту ре ви со ког или ни ског кон-•	
тек ста:
Кул ту ре ви со ког кон тек ста су ко лек тив не и по ли хро не кул ту ре. Ове ◊	
кул ту ре има ју Тај ван, Ки на, Ја пан, Грч ка итд.
Кул ту ре ни ског кон тек ста су ин ди ви ду ал не и мо но хро не кул ту ре. ◊	
Ове кул ту ре има ју САД, Не мач ка, уК итд.

у то ку пре го во ра, мо де ли ко ји раз два ја ју љу де од про бле ма и ко ји да ју 
при о ри тет кре и ра њу ефи ка сних, мак си мал но ко ри сних ре зул та та, мо гу 
из гле да ти стра ни кул ту ра ма ко је при мар но вред ну ју људ ске од но се и има ју 
ма ње ур ген тан по глед на вре ме.

10.2. Фа зе ин тер кул тур них пре го во ра

ефек те кул тур них раз ли ка на пре го во ре мо же мо пра ти ти кроз: при-
прем ну, по чет ну, сред њу и крај њу фа за пре го ва ра ња (Ко ен, 1991):

1. За пре го ва ра че ко ји при па да ју кул ту ра ма ви со ког кон тек ста при
прем на фа за је ори јен ти са на ка из град њи лич них од но са са дру гом 
стра ном у пре го во ри ма. Кул ту ре ни ског кон тек ста про блем пре го-
во ра раз два ја ју од лич них од но са. Оне гле да ју на од но се крат ко роч-
ни је, фо ку си ра ју ћи се на по сто је ћи про блем. Одр жа ва ње до брог 
гла са (од но сно ре пу та ци је или ча сти) је да ле ко ва жни је у кул ту-
ра ма ви со ког кон тек ста. Кул ту ре ни ског кон тек ста се ма ње бри ну 
око гу бит ка до бре ре пу та ци је и сто га су спрем ни је на не из ве сност и 
кон фрон та ци ју.

2. По чет на фа за пре го ва ра ња се мо же ис ком пли ко ва ти раз ли ка ма 
из ме ђу хи је рар хиј ских и ега ли та ри стич ких кул ту ра. Хи је рар хиј ске 
кул ту ре по сма тра ју од нос из ме ђу уче сни ка у пре го во ру као од нос 
под ре ђе ног и над ре ђе ног. Због то га ће зах те ва ти уступ ке ја че стра не 
на име на вод не мо рал не оба ве зе. ега ли та ри стич ке кул ту ре прет-
по ста вља ју да ће пре го ва ра чи на сту пи ти та ко што ће сва ка стра на 
из не ти сво је про бле ме и у скла ду са тим пред ло жи ти од го ва ра ју ће 
ини ци ја ти ве. Отво ре на по зи ци ја от кри ва ин те ре се стра на у пре го-
во ру. Ка да ово обра зла га ње по чет них по зи ци ја ни је ре ци проч но, 
оно да је пред ност уз др жа ној стра ни. Пре го ва ра чи ни ског кон тек ста 
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по чи њу пре го во ре та ко што нај пре ис ти чу сво ју по зи ци ју, оче ку ју ћи 
да ће дру га стра на ре а го ва ти исто.

3. Раз ли чи те кул ту ре мо гу има ти раз ли чи та оче ки ва ња у ве зи са тим 
шта ће се де ша ва ти то ком сред ње фа зе пре го ва ра ња и ко ли ко би вре-
ме на тре ба ло да тра је та фа за. Кул ту ре ни ског кон тек ста, оче ку ју да 
ће у сред њој фа зи до ћи до оба ве зи ва ња, ус по ста вља ња рав но те же и 
усту па ка, и да ће се стра не по сте пе но при бли жи ти за јед нич кој по зи-
ци ји. Мно ге кул ту ре ви со ког кон тек ста по сма тра ју ова кав про цес 
као не а де ква тан. По је дин ци ви со ког ста ту са не ума њу ју свој ауто-
ри тет цењ ка ју ћи се око ма лих ства ри. По ли хро не кул ту ре су обич но 
спрем не да отег ну сред њу фа зу. Мо но хро не кул ту ре обич но жу ре да 
до стиг ну спо ра зум. у кул ту ра ма ви со ког кон тек ста, на гла сак је на 
лич ним од но си ма, груп ној хар мо ни ји, ус по ста вља њу и одр жа ва њу 
бли ских са дру гом стра ном. Кул ту ре ни ског кон тек ста пре го во ре 
ба зи ра ју на чи ње ни ца ма и ра зум ним ар гу мен тим, и ви ше им од го-
ва ра ди рек тан, екс пли ци тан, чак и агре си ван стил ко му ни ка ци је. 
Кул ту ре ни ског кон тек ста пре фе ри ра ју ди рект ну ко му ни ка ци ју, док 
су кул ту ре ви со ког кон тек ста ге не рал но ин ди рект ни је. Не ве р бал на 
ко му ни ка ци ја та ко ђе ве о ма ва ри ра од кул ту ре до кул ту ре, као и при-
хва тљи вост по ка за них емо ци ја.

4. Мо но хро не кул ту ре са сво јим осе ћа јем за хит ност, по жу ру ју са за вр
шном фа зом пре го во ра. Да би пред лог био при хва ћен у кул ту ри 
ви со ког кон тек ста, он мо ра не са мо да за до во љи ма те ри јал не ин те-
ре се стра на, већ мо ра та ко ђе да бу де пред ста вљен на на чин ко ји би 
за др жао ауто ри тет обе стра не у пре го во ру. Је дан на чин да се са чу ва 
до бар глас (образ) је сте осла ња ње на не фор мал не, не пи са не до го во ре. 
Ово је ме ђу тим су прот но са пре фе рен ца ма кул ту ра ни ског кон тек ста 
ка спе ци фич ним, екс пли цит ним, пи са ним до го во ри ма.

10.3. Спе ци фич не кул тур не раз ли ке у пре го во ри ма

иако на пр ви по глед не из гле да да по сто ји ја сна ве за из ме ђу лич но сти 
по је дин ца и сти ла пре го ва ра ња, кул тур на по за ди на је ипак за и ста ре ле-
вант на. Та ко на при мер (Цвет ков ски, Цвет ков ска-Оцо ко љић, 2007):

Фран цу зи за пре го во ре из два ја ју до вољ но вре ме на и не во де мно го •	
ра чу на о то ме да ли се сви ђа ју или не сво јим са го вор ни ци ма.
Ки не зи ве ру ју да пре го во ри ни ка да не пре ста ју. упра во кад по ми-•	
сли те да сте сва ки де таљ ски ну ли с днев ног ре да и да сте се до го-
во ри ли, ваш пре го ва рач се мо же на сме ши ти и за по че ти пре го во ре 
ис по чет ка. Ка да Ки не зи и Ја пан ци пре го ва ра ју они то ра де ка ко би 
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раз ви ли од но се и пре да ност за јед нич ком ра ду а не да би ре ши ли 
сва ко не ре ше но пи та ње. Они пу но при ча ју и ула зе у „пра зну ре то-
ри ку“ пре по чет ка глав ног пре го во ра.
Аме ри кан ци су по зна ти по не стр пље њу и же љи да се до пад ну дру-•	
ги ма. Про ниц љи ви пре го ва ра чи из дру гих зе ма ља због то га че сто 
оду го вла че са пре го во ри ма, ко ри сте ћи ову њи хо ву осо би ну, као соп-
стве ну пред ност.

Мо же мо на ве сти сле де ћи при мер ло ше ко му ни ка ци је услед раз ли ка у 
кул ту ри пре го ва ра ча (Блун дел, 2004):

Ди рек тор про вин циј ске фа бри ке у Ки ни опи су је ка ко је на у чио да одр-
жа ва кон такт очи ма то ком пре го во ра са ин ве сти то ром из Ка на де. „Пре-
во ди лац ме је у па у зи пре го во ра пи тао да ли сам за и ста за ин те ре со ван за 
за јед нич ко ула га ње са ка над ским парт не ром. Био сам из не на ђен и упи-
тао га от куд та кво пи та ње. Од го во рио ми је да је ње гов шеф (ин ве сти тор 
из Ка на де) при ме тио да ни сам обра ћао па жњу на ње га то ком раз го во ра, 
ни сам га гле дао у очи и де ло вао сам од сут но. На у чио сам лек ци ју. На кон 
то га, уло жио сам ма ло на по ра ка ко бих гле дао у љу де док го во ре. Још увек 
се осе ћам не при јат но због то га, али то по ма же у пре го во ри ма”.

10.4. Про бле ми услед ства ра ња кул тур них сте ре о ти па

Док је с јед не стра не за пре го ва ра че ва жно да схва те кул ту ру оних са 
ко ји ма пре го ва ра ју, све је ве ћа кри ти ка ове вр сте при сту па. За пра во, су ви ше 
по јед но ста вље ни за кључ ци мо гу да по ја ча ју гру бе кул тур не сте ре о ти пе, ко ји 
са ми по се би мо гу пред ста вља ти ба ри је ру у ко му ни ка ци ји. Да ље, љу ди ко ји 
ра де у да на шњим ин тер на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма че сто има ју ви ше стру ке 
кул тур не иден ти те те. Нпр. њи хо ви ро ди те љи су из Ру си је, они су од ра сли у 
Ср би ји, шко ло ва ли су се у Па ри зу, а жи ве у Лон до ну. За пра во, про фе си о нал ни 
пре го ва ра чи у ин тер на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма се лек ту ју се на ба зи њи хо-
вог мул ти кул тур ног ис ку ства и обу ке. Тра ди ци о нал ни оквир по сма тра ња 
пре го во ра та ко ђе не узи ма у обзир дру ге ва ри ја бле сем на ци о нал не кул ту ре, 
као што су нпр. ор га ни за ци о но окру же ње и тех нич ка спе ци ја ли за ци ја ко је 
мо гу има ти сна жан ути цај на пре го во ре. Ме ђу на род но по слов но пре го ва ра ње 
са мо по се би по ста је про фе си о нал на област, са соп стве ним се том кул тур них 
нор ми (Цвет ков ски, Цвет ков ска-Оцо ко љић, 2007).

Та ко ђе, по сто ји опа сност у по сма тра њу на ци о нал не кул ту ре као ста-
тич не и де тер ми ни са не јер та ко под це њу је мо ком плек сне на чи не на ко је су 
се кул ту ре ак тив но кре и ра ле то ком исто ри је, кроз ин тер ак ци је из ме ђу љу ди. 
Љу ди се све ви ше ме ша ју а то ће се сва ка ко од ра зи ти и на њи хо ву кул ту ру.
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11. За кљу чак

Пре го ва ра ње је као и комуникација уоп ште, не што у че му ни ка да 
не мо же мо би ти пре ви ше до бри. Ра ди се ве шти ни ко ја се раз ви ја и ко ја 
се стал но мо же из но ва из у ча ва ти. Због то га, у пре го во ри ма бо ље ре зул-
та те по сти жу љу ди ко ји има ју зна ње, ве шти не, ко ји има ју план пре го во ра 
и за у зи ма ју прин ци пи јел ну пре го ва рач ку по зи ци ју. Ако узме мо у об зир 
чи ње ни цу да ће мо са дру гим пре го ва ра чем кад тад по но во мо ра ти да се 
срет не мо, бо ље је у стар ту из гра ди ти ду го роч но до бре од но се, не го за рад 
крат ко роч них ко ри сти, ство ри ти ло шу ре пу та ци ју. С дру ге стра не, непри-
премљени, су ви ше ме ки и не у трал ни пре го ва ра чи пре ма пра ви лу про ла зе 
ло ши је, јер се не зна ње и не спо соб ност ску по пла ћа ју. На пре го во ре тре ба 
до ћи при пре мљен.

С об зи ром на савремена кре та ња у по сло ва њу све ве ћи зна чај по при-
ма ју ме ђу на род ни пре го во ри, без об зи ра на то да ли се они оба вља ју у сфе ри 
по ли ти ке, еко но ми је и сл. Љу ди ни су ин ди ви дуе ко је жи ве изо ло ва но од 
дру гих и мо гу са мо стал но да оп ста ну. Они жи ве у за јед ни ца ма са дру гим 
љу ди ма, са ра ђу ју, сва ђа ју се и ве о ма че сто се на ла зе и си ту а ци ји да пре го-
ва ра ју. Је ди на раз ли ка у од но су на ра ни је је у то ме што се да нас све че шће 
ти пре го во ри во де са љу ди ма ко ји по ти чу из раз ли чи тих кул ту ра. Са мим 
тим они има ју раз ли чи та ве ро ва ња, вред но сти, пра ви ла по на ша ња, што 
оте жа ва раз у ме ва ње, до во ди до по гре шног ту ма че ња не вер бал не ко му-
ни ка ци је и уво ди но ву ди мен зи ју у пре го во ре. Ме ђу тим, у пре го во ри ма, 
но во сте че но зна ње ис пла ћу је се већ су тра дан.
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Ab stract: ne go ti a tion is a spe cial form of com mu ni ca tion bet we en two or mo re par
ti es. in so me si tu a ti ons, such as bu si ness, the re sults of ne go ti a ti ons are too im por tant, 
so for that ne go ti a ti ons we ha ve to be pre pe red, think abo ut the ar gu ments, the ot her 
ne go ti a tor, col lect in for ma tion. in ot her si tu a ti ons, we we re not even awa re that we ne go
ti a te, or the re sults are not so im por tant to as. ho we ver, gi ven that we will be, in our li fe, 
con sci o usly or un con sci o usly of ten pla ced in the ro le of ne go ti a tors, ne go ti a tion is skill we 
ha ve to de ve lop.

KEY WORDS: ne go ti a ti ons, zo ne of ne go ti a tion, me di a tors, cul tu re, in ter cul tu ral 
ne go ti a ti ons.
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ЗНА ЧАЈ  
КУЛ ТУР НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА  

У ПРО ЦЕ СУ ПО СЛОВ НОГ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

Ре зи ме: у са вре ме ном пословном све ту кул тур ни иден ти тет пре го ва ра ча игра 
све ве ћу уло гу. За то је бит но да пре го ва ра чи бу ду што све сни ји свог кул тур ног иден ти
те та, ка ко би до при не ли ње го вом очу ва њу или по жељ ној до град њи, уна пре ђе њу и успе
шни јем во ђе њу пре го ва рач ких про це са. кул тур ни иден ти тет и успех у пре го ва рач ком 
про це су на ла зе се у узроч нопо сле дич ним од но си ма. основ на обе леж ја кул тур ног иден
ти те та про ис ти чу из кул ту ре и мо ра ла дру штва у ко ме пре го ва рач ег зи сти ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иден ти тет, кул тур ни иден ти тет, иден ти фи ка ци ја, кул
ту ра, ко му ни ка ци ја и пре го ва ра ње

1. УВОД

Мно ги ис тра жи ва чи у све ту, ко ји се ба ве по слов ним пре го ва ра њем, ка жу 
да је ово вре ме до стиг ну ћа и да ни ка да ра ни је ни је би ло то ли ко љу ди ко ји су 
оства ри ли та ко мно го у ра зним обла сти ма жи во та и по сло ва ња као што је то 
да нас. За то нај че шће пи та ње ко је са вре ме ни по слов ни чо век у све ту по ста-
вља се би је сте – ка ко да бу де још успе шни ји у по слов ном пре го ва ра њу.

Од го вор на то пи та ње ни је јед но ста ван, јер је си стем пре го ва ра ња из у-
зет но сло жен про цес у ко јем не ма ма ње бит них или не бит них чи ње ни ца. 
Све је ва жно. Од при пре ме, пр вог по ја вљи ва ња, кул ту ре по на ша ња и пре-
го ва ра ња, па све до ко нач ног по сти за ња до го во ра и при ме не у прак си оно га 
што је до го во ре но.

Спо соб ност успе шног пре го ва ра ња и ре а ли за ци ја у прак си до го во-
ре ног, у свре ме ном све ту, глав ни су пред у сло ви за успе шно на пре до ва ње 
пре ма вр ху ор га ни за ци о не пи ра ми де. На том пу ту, са вре ме ни по слов ни 
чо век је успе шан оно ли ко ко ли ко је уисти ну све стан сво јих лич них и пр о-
фе си о нал них осо би на, од но сно свог кул тур ног иден ти те та.
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ис тра жи ва ња ка жу да у Ср би ји око 83% ис пи та ни ка ко ји ра де у при-
ват ним пред у зе ћи ма сма тра да је кул ту ра ко му ни ци ра ња и пре го ва ра ња 
на из у зет но ни ском ни воу, ка ко у окви ру пред у зе ћа, та ко и из ме ђу са мих 
пред у зе ћа. Нај че шће на во ђе ни раз ло зи за то су: не по сто ја ње ја сног на ци-
о нал ног кул тур ног обра сца, до ми нант ност у сва ко днев ном жи во ту не кул-
ту ре, при ми ти ви зма, ба ха то сти, не зна ња, по ни зно сти итд.

Зна ти пре го ва ра ти са љу ди ма, зна чи има ти раз ви је ну спо соб ност да 
са гле да мо соп стве не по тре бе и по тре бе дру ге пре го ва рач ке стра не. Ко ли ко 
ће мо да раз у ме мо, ка ко се бе та ко и дру ге, и ко ли ко ће мо би ти успе шни у 
про це су пре го ва ра ња, пре све га за ви си од то га ко ли ко уисти ну по зна је мо 
се бе, од но сно свој иден ти тет. А по што је у про це су пре го ва ра ња кул ту ра 
јед на од до ми нант них осо би на пре го ва ра ча, то је по зна ва ње свог кул тур ног 
иден ти те та и те ка ко зна чај но. Бра јан Треј си, свет ски струч њак из обла сти 
ко му ни ци ра ња, ка же да „пoстоји ди рект на ве за из ме ђу то га ко ли ко до бро 
пре го ва ра те и пред ста ве ко ју има те о се би.”[1] Пред ста ва о се би го во ри о 
све сно сти свог иден ти те та.

За то је за да так овог ра да раз ма тра ње по је ди нач них аспе ка та кул тур ног 
иден ти те та пре го ва ра ча и са мог про це са пре го ва ра ња и са гле да ва ња њи хо вих 
уза јам них од но са и ре ла ци ја. Да би раз у ме ли кул тур ни иден ти тет, мо ра мо 
да кре не мо од пој ма иден ти те та, пре ко иден ти фи ка ци је и кул ру ре. А пре го-
ва ра ње ће мо по сма тра ти као кул ту ро ло шко, пси хо ло шко-ко му ни ка циј ски 
про цес у ко ме су укљу че не нај ма ње две осо бе или две гру пе пре го ва ра ча.

2. РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Да би бо ље раз у ме ли су шти ну кул тур ног иден ти те та пре го ва ра ча и 
ње го ву уло гу у про це су пре го ва ра ња, пр во мо ра мо да кре не мо да од ре-
ди мо сам по јам иден ти те та. Осе ћа ње иден ти те та омо гу ћа ва да пре го ва рач 
раз ви је са знај ну свест о соп стве ним спо соб но сти ма и ком пе тент но сти ма. 
„Без осе ћа ња иден ти те та чо век је без и ме на је дин ка и ње гов је ди ни знак 
рас по зна ва ња је лич но име, ко је нам ни шта не го во ри о ње го вим ка рак-
тер ним цр та ма, спо соб но сти ма и скло но сти ма, ни ти го во ри о то ме где тај 
по је ди нац при па да у со ци јал ном и ду хов ном сми слу.”[2]

иден ти тет тре ба по сма тра ти као је згро лич но сти, јер са др жи ин те гра-
тив ни до жи вљај ко ји омо гу ћа ва да са ми се бе пре по зна мо у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма и вре ме ни ма, као и да раз ли ку је мо се бе од дру гих. По ре кло 
ре чи иден ти тет мо же се на зре ти у ла тин ским ре чи ма „idem” (исто), „iden-
ti den” (по но вље но), док име ни ца „iden ti tas” (иден ти тет) зна чи исто вет ност 
– сва ки по јам, сва ки пред мет је сте оно што је сте, зна чи оно што зна чи, на 
при мер, А=А”.[3]
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На пи та ње да ли је осе ћа ње иден ти те та све стан до жи вљај, ерик сон 
од го ва ра „да је ису ви ше све стан”. Та ко смо ми нај све сни ји на шег иден ти-
те та, баш он да ка да га до би ја мо и ка да се ма ло из не на ђе но са њим упо-
зна мо; или, опет, ка да смо на пра гу кри зе и ка да осе ћа мо да нас при ти ска 
кон фу зи ја иден ти те та.”[4] иден ти тет као свест о се би под ра зу ме ва ин те-
гри тет лич но сти ко јом се обез бе ђу је ње но је дин ство то ком ње ног жи во та.

Че сто се ја вља ди ле ма да ли је иден ти тет ко на чан по јам, тј. да ли он 
озна ча ва скуп трај них и ко нач них обе леж ја, или је, на су прот то ме, ди на-
ми чан и под ра зу ме ва ме ња ње по себ них обе леж ја и са мог иден ти те та. Ди ја-
лек тич ка при ро да иден ти те та огле да се у чи ње ни ци да он иден ти фи ку је и 
раз ли ку је. „иден ти те том се озна ча ва ју и исто вет ност и раз ли чи тост.”[5]

иден ти тет је про мен љив, јер су и би о ло шке и со ци о ло шке чи ње ни це 
ко је га од ре ђу ју про мен љи ве. Гле да ју ћи из тог угла, не по сто је два би ћа ко ја 
би исто вре ме но би ла пот пу но иден тич на или пот пу но раз ли чи та, јер је 
увек код сва ког од њих мо гу ће на ћи од ли ке ко је их раз ли ку ју, од но сно оне 
ко је их чи не ве о ма слич ним.

иден ти тет је под ло жан про ме на ма, он до би ја пу ни сми сао је ди но као 
про мен љив. Ти ме се те жи ште пи та ња о при ро ди иден ти те та пре но си на 
сâм ње гов са др жај, на при ро ду про ме на ко ју он из ра жа ва и ко је из ра жа-
ва ју ње га. А то зна чи да по себ ну ва жност у об ја шње њу иден ти те та има ју 
осе ћа ња при пад но сти и ауто но ми је. Ако се те две ре чи по сма тра ју изо ло-
ва но, мо же се за кљу чи ти да су оне ме ђу соб но про тив реч не. Ме ђу тим, же ља 
ин ди ви дуе за све сним при па да њем од ре ђе ној за јед ни ци, ко ја се огле да у 
груп ној сим би о зи и со ли дар но сти са дру ги ма као уза јам ном по ве ре њу и 
за јед нич ким вред но сти ма, не мо ра да ис кљу чу је ауто но ми ју, као осе ћа ње 
од ре ђе не не за ви сно сти и са мо по сто ја ња.

Су ми ра ју ћи сва са зна ња о иден ти те ту, мо же се из ву ћи за кљу чак да је 
иден ти тет исто вре ме но и ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни фе но мен ко ји укљу-
чу је пре у зи ма ње но вих, али и очу ва ње ста рих еле ме на та, та ко да је пси-
хо-со ци јал на и кул ту ро ло шка ди фе рен ци ја ци ја увек мо гу ћа. иден ти тет је 
исто вре ме но и про цес и си стем. По сво јој при ро ди је ди на ми чан, али исто-
вре ме но те жи урав но те же но сти.

Про цес на ста ја ња иден ти те та је па ра док са лан, јер је уте ме љен на спо-
соб но сти пред ста вља ња се бе, стал но усме ре ног и при ла го ђе ног дру ги ма. 
„иден ти тет не са мо да ме ња сво је са став не де ло ве већ и оп ста је са мо за хва-
љу ју ћи тој спо соб но сти”.[6]

Да кле, иден ти тет је про тив ре чан по јам ко ји се мо же од ре ди ти као 
са мо свест или су бјек ти ван до жи вљај од ре ђе не лич но сти о се би са мој, као 
о би ћу раз ли чи том од свих дру гих би ћа по по на ша њу, по тре ба ма, мо ти-
ва ци ји, ин те ре си ма, ста во ви ма, нор ма ма, иако са њи ма жи ви у истом вре-
ме ну и про сто ру и при па да ис тој кул ту ри. Фор ми ра ње иден ти те та вр ло 
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је сло жен и ду го тра јан про цес ко ји на ста је иден ти фи ка ци јом. Пу тем ње 
по је ди нац или од ре ђе на гру па по при ма ју об лик пер со нал ног или груп ног 
иден ти те та.

3. ФОР МИ РА ЊЕ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

иден ти фи ка ци ја је кључ ни про цес по мо ћу ко јег се кон сти ту и ше иден-
ти тет пре го ва ра ча. Пу тем иден ти фи ка ци је дру штве на гру па пре но си по је-
дин ци ма мо де ле и кри те ри ју ме из бо ра, на осно ву ко јих се они сме шта ју 
у со ци јал ни ми ље, раз ви ја ју ћи осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ној гру пи, 
ко лек ти ву, или ши рој за јед ни ци. у за ви сно сти од ни воа при пад но сти, 
по сто је раз ли чи ти ни вои иден ти фи ка ци је – иден ти фи ка ци ја у нај у жем, 
ши рем и нај ши рем сми слу.

иден ти фи ка ци ја у нај у жем сми слу озна ча ва ме ха ни зам ко јим по је ди-
нац оства ру је слич ност или исто вет ност са не ком дру гом осо бом, при хва-
та ју ћи ње не ста во ве, вред но сти, на чин по на ша ња и уку пан по ло жај. Та кав 
вид иден ти фи ка ци је нај че шће се оства ру је ими та ци јом и по дра жа ва њем.

иден ти фи ка ци ја, у ши рем сми слу, под ра зу ме ва по и сто ве ће ње по је-
дин ца са по је ди ним дру штве ним гру па ма (ко ји ма при па да или ко ји ма 
те жи), као и при хва та ње вред но сти, по гле да на свет и обра за ца по на ша ња 
свој стве них тим гру па ма.

иден ти фи ка ци ја, у нај ши рем зна че њу, об у хва та про цес по и сто ве ћи-
ва ња по је ди на ца са нај ши рим сло је ви ма дру штва. у том про це су, иден ти-
фи ка ци ја „об у хва та раз ви ја ње соп стве ног по гле да на свет, на ла же ње од го-
во ра о ка рак те ру при ро де и дру штва, као и се бе са мог. у том сми слу би тан 
је еле мент са зре ва ња, ка ко по је дин ца, та ко и дру штве них ску пи на, па и 
дру штва у це ли ни.”[7]

иден ти фи ка ци ја је про цес ко ји ре зул ти ра ти ме да су бјект (пер со нал ни 
или ко лек тив ни) на у чи да раз ли ку је се бе од дру гих. иден ти фи ка ци ја има 
спо ља шњу и уну тра шњу стра ну. С јед не стра не, она је про цес при ла го ђа-
ва ња и иден ти фи ко ва ња са со цио-кул тур ном сре ди ном, а, с дру ге стра не, 
про цес ин ди ви ду а ли за ци је или раз ви ја ња уну тра шњих по тен ци ја ла ин ди-
ви дуе у ма њем или ве ћем скла ду са зах те ви ма и нор ма ма сре ди не.

иден ти фи ка ци ја је си стем тран сфор ма ци ја у ко јем по сто ји стал ни ду а ли-
тет пер со нал ног и ко лек тив ног. Тај ду а ли тет и њи хо ва ме ђу соб на деј ства чи не 
да је фор ми ра ње иден ти те та ста лан про цес, ко ји се не ком пле ти ра до кра ја, 
јер се ме ња ју и со ци о кул тур не окол но сти и уну тра шња струк ту ра лич но сти. 
иден ти те ти, на тај на чин до би ја ју објек тив ну и су бјек тив ну ди мен зи ју.

„у опа жа њу иден ти те та, мо же мо да се по слу жи мо ана ло ги јом – као 
што нам је за уоча ва ње на шег фи зич ког из гле да по треб но не ка кво фи зич ко 
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огле да ло, та ко нам је и за уоча ва ње на шег иден ти те та по треб на сре ди на 
у ко јој жи ви мо („со ци јал но огле да ло”). То со ци јал но огле да ло, као и 
фи зич ко, че сто мо же да бу де ис кри вље но, па је и наш до жи вљај иден ти-
те та не та чан”[8]. Ме ђу тим, без об зи ра на то ка ква је свест у „огле да лу” о 
на ма са ми ма, из град ња иден ти те та по ста је је дан од нај ва жни јих про це са 
из град ње лич но сти.

4. КУЛ ТУР НИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Кул тур ни иден ти тет пре го ва ра ча мо же се раз у ме ти као „до да ва ње 
иден ти те ту при де ва кул тур ни, из ве де ног од име ни це кул ту ра”[9]. Ти ме је 
по јам иден ти те та ве зан за по јам кул ту ре и на тај на чин до би ја но во зна-
че ње ко јим је бли же од ре ђен. То зна чи да је реч о иден ти те ту ко ји је де тер-
ми ни сан пој мом кул ту ре ко ја је ње го ва и осно ва и над град ња.

За про цес пре го ва ра ња, пре све га, бит на је кул ту ра по слов ног по на-
ша ња. За то кул тур ни иден ти тет мо же да се по сма тра као скуп оп штих и 
по себ них кул тур них ка рак те ри сти ка не ке осо бе или дру штве не гру пе по 
ко ји ма се оне раз ли ку ју јед не од дру гих. Та ко да има мо јед ну вр сту пре-
го ва ра ча, у чи јем кул тур ном иден ти те ту уисти ну до ми ни ра ју нај по зи тив-
ни је осо би не кул ту ре, и дру гу вр сту, ко ја у свом иден ти те ту има мно го то га 
ати кул тур ног.

Кул тур ни иден ти тет мо же мо по сма тра ти као обра зац за јед нич ког 
на чи на жи во та и ми шље ња, ко ји ука зу је ин ди ви дуи шта је по жељ но и 
до бро, а шта не по жељ но и ло ше. То ука зу је да је кул тур ни иден ти тет ре зул-
тат ин тер ак циј ског де ло ва ња мно го број них чи ни ла ца кул ту ре јед ног дру-
штва. Та мо где се у дру штву на пра ви на чин вред ну ју основ не вред но сти 
кул тур не, та мо је и кул тур ни иден ти тет пре го ва ра ча за сно ван на тим вред-
но сти ма. Не ма вред но сног вред но ва ња кул ту ре без етич ког по и ма ња. Та мо 
где су ети ка и кул ту ра у узроч но-по сле дич ним од но си ма, та мо је и кул-
тур ни иден ти тет пре го ва ра ча за сно ван на основ ним ет нич ким на че ли ма.

Кул тур ни иден ти тет пред ста вља оли че ње сво га „кул тур ног ја”, ко је 
из ра ста из ин ди ви ду ал ног до жи вља ја се бе. Тај до жи вљај по чи ва на ра зу му, 
вред но сти ма и ре ак ци ја ма. Та ко „ја” по ста је си стем сми са о них ин тер ак-
ци ја из ко јих ин ди ви дуа из во ди са мо про це не, на осно ву ко јих од ре ђу је 
се би ме сто у со ци јал ној сре ди ни. „Што су етич ка на че ла уко ре ње ни ја у тим 
ин тер ак ци ја ма, то је из ве сни је да ће кул тур ни иден ти тет ка ко по је дин ца, 
та ко и со ци јал не сре ди не, би ти на ви шем и по жељ ни јем ни воу”[10].

Кул тур ни иден ти тет пре го ва ра ча ипак под ра зу ме ва и по сто ја ње све сти 
о са мом се би као раз ли чи том од дру гих по пре ди спо зи ци ја ма, по на ша њу, 
из гле ду итд. Да би по је ди нац по стао све стан сво га „ја”, он мо ра има ти 
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ви со ко раз ви јен до жи вљај се бе и сво је аутен тич но сти. Та да он по ста је све-
стан оно га шта му се на ме ће из окру же ња, у од но су на оно шта тре ба он 
сâм да иза бе ре, при ме њу ју ћи вла сти те прин ци пе и вред но сти.

Основ ни про блем са ко јим се су о ча ва сва ка ин ди ви дуа у про це су 
из град ње кул тур ног иден ти те та је сте: ка ко не из гу би ти сво је ’ја’ при ла го ђа-
ва ју ћи се жи во ту и ко лек ти ву? Од го вор на то пи та ње ле жи, с јед не стра не, 
у од ре ђи ва њу „ме ре” у ко јој ће се по је ди нац адап ти ра ти зах те ви ма сре ди не 
у ко јој жи ви и у спо соб но сти дис тан ци ра ња од ње, фор ми ра ју ћи је згро вла-
сти то сти, с дру ге стра не. То је згро умно го ме за ви си од зре ло сти лич но сти.

За кул тур ни иден ти тет су бит на три про це са зре ло сти – пси хич ки, со ци-
јал ни и мо рал ни. Пси хич ка зре лост под ра зу ме ва ин те лек ту ал ну и емо ци о-
нал ну зре лост. ин те лек ту ал на под ра зу ме ва спо соб ност ре ал не са мо про це не, 
тј. про це не, ка ко вла сти тих од ли ка та ко и од ли ка сво је око ли не. „емо ци о-
нал на зре лост под ра зу ме ва спо соб ност да се под не су и овла да ју сви емо ци-
о нал ни на дра жа ји, ус по ста ви са мо кон тро ла над са мим со бом, ко ја омо гу-
ћа ва ре ал не и ко рект не по ступ ке у жи во ту.”[11] Ме ђу тим, пси хич ка зре лост не 
зна чи и пот пу ну зре лост лич но сти, већ са мо јед ну фа зу те пот пу не зре ло сти.

Со ци јал на зре лост об у хва та пси хо ло шку зре лост, уз до дат но раз ви је ну 
мо гућ ност ус по ста вља ња нор мал них од но са са дру ги ма ра ди оства ри ва ња 
дру штве не ко му ни ка ци је. Со ци јал на зре лост под ра зу ме ва спо соб ност 
ин ди ви дуе да се из бо ри за сво је аде кват но ме сто у со ци јал но-кул тур ном 
ми љеу, а да при том не бу ду ни пот це ње не, ни пре це ње не ње не ин ди ви ду-
ал не вред но сти. Пот пу на со ци јал на зре лост под ра зу ме ва пот пу но при хва-
та ње свих дру штве них оба ве за, уз при ме ну пу не од го вор но сти.

Мо рал на зре лост под ра зу ме ва по сто ја ње пот пу не пси хич ке и со ци-
јал не зре ло сти. Она се ис по ља ва у спо соб но сти да се ства ра ју и про ве ра ва ју 
мо рал не вред но сти кроз ана ли зу ши рег ис ку ства у кон тек сту са дру штве-
ном сре ди ном. Мо рал но зре ла осо ба се не по на ша у скла ду са дру штве ним 
нор ма ма (уко ли ко их при хва та) због стра ха од ка зне, не го за то што је уве-
ре на у њи хо ву вред ност.

Кул тур ни иден ти тет омо гу ћа ва пре го ва ра чу да очу ва соп стве но „ја” 
ра де ћи и жи ве ћи са дру ги ма у ра зним ни во и ма со ци јал них од но са. Он 
под ра зу ме ва свест о вла сти тој вред но сти, осе ћа њу ауто но ми је и лич не 
мо ћи ко ји из то га про из ла зе. Он је исто вре ме но про цес и си стем, бу ду ћи да 
је по сво јој при ро ди ди на ми чан, али те жи урав но те же но сти. Про блем кул-
тур ног иден ти те та по себ но је из ра жен у пе ри о ду кри зе лич но сти, дру штва 
или ци ви ли за ци је, ка да се ру ше по сто је ћи обра сци жи во та, а не мо гу или 
те шко мо гу да се ус по ста ве но ва пра ви ла, нор ме, вред но сти и прин ци пи.

Кул тур ни иден ти тет би се мо гао по сма тра ти и као свест о соп стве ној 
кул ту ри и соп стве ним кул тур ним вред но сти ма, с тим да пот пу ног све сног 
до жи вља ја не ма без пот пу не сло бо де лич но сти и ње ног кре а тив ног из ра-



Год. I (2009): стр. 91-106

Зна чај кул тур ног иден ти те та у про це су по слов ног пре го ва ра ња 97

жа ва ња. Све сност о кул тур ном иден ти те ту под ра зу ме ва мо гућ ност ин ди-
ви дуе да сло бод но и све сно од ре ђу је свој од нос, ка ко пре ма сво јој про шло-
сти, та ко и пре ма сво јој бу дућ но сти. Та мо где те сло бо де не ма и та мо где се 
не ги ра чо ве ко во су о ча ва ње са са мом со бом или са сво јом кул ту ром, та мо 
се не мо же го во ри ти о аутен тич ном ис по ља ва њу или до жи вља ва њу кул-
тур ног иден ти те та.

Да кле, кул ту ра да је пре го ва ра чу нео п хо дан оквир дру штве не ори јен-
та ци је, без ко је би и по је ди нац и дру штве на за јед ни ца би ли из гу бље ни. 
Без кул тур них обра за ца, не ма аде кват но из гра ђе ног ни кул тур ног иден-
ти те та. Кул ту ра је су штин ски атри бут људ ског на чи на по сто ја ња и раз во ја, 
у ко јој се, по мо ћу кул тур них вред но сти, пре по зна је дру штве на ствар ност 
и од ре ђу ју раз у ме ва ње и по што ва ње по је ди них сег ме на та из зби ра по ну де 
ма сов не кул ту ре.

5. ОСНО ВЕ ПО СЛОВ НОГ ПРЕ ГО ВА РА ЊА

По слов но пре го ва ра ње је ве о ма сло жен об лик ко му ни ци ра ња. Љу ди 
увек пре го ва ра ју би ли то га све сни или не. Још као де ца сту па мо у свет пре-
го во ра, пре го ва ра ју ћи са на шим вр шња ци ма. Ка да од ра сте мо, пре го ва ра мо 
ка ко са уку ћа ни ма, та ко и на по слу. Док смо на по слу пре го ва ра мо о све му 
што је од ин те ре са за на шу лич ну и по слов ну ег зи стен ци ју. За успе шност 
пре го во ра ни је до вољ но „хте ти” не го и зна ти”. Као сва ку ве шти ну, та ко и 
ве шти ну пре го во ра мо ра мо на у чи ти и на до гра ђи ва ти. До бри пре го ва ра чи 
ни су ро ђе ни, већ су то ме на у че ни.

Пре го ва ра ње се нај че шће ор га ни зу је по во дом:
– раз ме на ин фор ма ци ја,
– су че ља ва ња од ре ђе них ар гу ме на та и чи ње ни ца,
– про на ла же ња ком про ми са ме ђу стра на ма у су ко бу, и
– по сти за ња ко нач ног до го во ра.

иако се пре го ва ра ње мо же сма тра ти јед ном од нај ста ри јих људ ских 
ак тив но сти, ко ју и да нас упо тре бља ва мо го то во сва ко днев но у при ват ној 
или по слов ној ин тер ак ци ји с дру ги ма, ње го во из у ча ва ње у ака дем ским 
сфе ра ма за по че ло је ре ла тив но ка сно.

По сто ји мно штво де фи ни ци ја пре го ва ра ња. Да је мо са мо не ке ко је 
на во ди Теа Миш ка[12]:

Пре го ва ра ње мо же мо да де фи ни ше мо као про цес ре ша ва ња кон-•	
фли ка та из ме ђу две или ви ше стра на, у ко ме су све стра не спрем не 
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да про ме не сво је по чет не ста во ве, ка ко би се по сти гло при хва тљи во 
ре ше ње за све стра не.
Пре го ва ра ње је екс пли цит на до бро вољ но до го во ре на раз ме на •	
из ме ђу љу ди ко ји же ле не што је дан од дру го га.
Пре го ва ра ње је про цес пу тем ко је га из на ла зи мо пу те ве за до би ја ње •	
оно га што же ли мо од не ко га ко же ли не што од нас
Пре го ва ра ње је про цес ко ји во ди до до би ја ња оно га што же ли те од •	
дру гих. То је ко му ни ка ци ја на пред-на зад, об ли ко ва на за по сти за ње 
спо ра зу ма ка да ви и дру га стра на има те не ке од ин те ре са ко ји су вам 
за јед нич ки, и дру ге ко ји су су прот ни.
Пре го ва ра ње је про цес пу тем ко јег по ку ша ва мо уве ри ти дру ге да •	
нам по мог ну у оства ре њу на ших по тре ба, док исто вре ме но и ми 
во ди мо ра чу на о њи хо вим по тре ба ма.
Пре го ва ра ње је те мељ на ве шти на не са мо за успе шно упра вља ње •	
не го и за успе шно жи вље ње.
Пре го во ри су игра по те за ња и по пу шта ња.•	
Пре го во ри су на чин да оно што же ли мо до би је мо по нај ни жој мо гу-•	
ћој це ни. Ме ђу тим, не пот пу но бес плат но.

Нај че шће се мно го број ни ауто ри сла жу у то ме да је пре го ва ра ње „про цес 
то ком ко јег ис пу ња ва мо од ре ђе не усло ве да би смо до би ли оно што же ли мо 
од љу ди ко ји же ле не што од нас.”[13] Пре го ва ра ње се мо же раз у ме ти и као 
про цес у ко јем јед на од стра на ка же „дај ми не што од оно га што ја же лим, а 
ја ћу те би да ти не што од оно га што ти же лиш.” или, дру га чи је ре че но, пре-
го ва ра ње је про цес уса гла ша ва ња иде ал ног ис хо да, ко ји под ра зу ме ва раз-
ме ну оно га што ја имам, а што он же ли, за оно што ја од ње га же лим.

Пре го ва ра ње је кон тро ли са ни ко му ни ка циј ски про цес с ци љем ре ша-
ва ња су прот ста вље них ин те ре са две ју или ви ше ра зум них пре го ва рач ких 
стра на. Ге вин Ке не ди на во ди да је пре го ва ра ње про цес то ком ко јег тре ба да 
ва жи пра ви ло да ва ња и до би ја ња не чег за не што. Фи ло зо фи ја пре го ва ра ња 
по ла зи од дај ми не што од оно га што ја же лим, а ја ћу те би да ти не што од 
оно га што ти же лиш. За то је пре го ва ра ње по себ ни об лик со ци јал не ин тер-
ак ци је, ко ји под ра зу ме ва за јед ни штво и раз ли чи тост.

Због то га се пре го ва рач ка спо соб ност сма тра јед ном од нај ва жни јих за 
са вре ме ног ме на џе ра. Она је ре зул тат оштре кон ку рен ци је и гло ба ли за-
ци је. Те ме љи се на по сто ја њу ти хе са гла сно сти, да су обе стра не у по слов-
ном од но су по треб не јед на дру гој као услов за по сти за ње сво јих ци ље ва.

Тренд је оства ри ти ду го роч не и сна жне од но се са иза бра ним по слов-
ним парт не ри ма. Јер лак ша је и јеф ти ни ја бит ка за очу ва ње ста рог по слов-
ног парт не ра, не го за ства ра ње но вог. А то се по сти же ако се обе стра не 
на кон за вр ше них пре го во ра осе ћа ју као до бит ни ци.
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6. ЗА ШТО ТРЕ БА ПРЕ ГО ВА РА ТИ

Сва ки ис ку сни пре го ва рач мо ра зна ти од го вор на пи та ње за што пре-
го ва ра. Од но сно мо ра има ти ја сне ци ље ве да би мо гао од ре ди ти и сво ја 
оче ки ва ња од пре го во ра на осно ву тих ци ље ва. Оп шти циљ пре го ва ра ња 
тре ба би ти за јед нич ки до го вор. За то је пре го ва ра ње умет ност при ла го ђа-
ва ња су прот ној стра ни на ба зи сво јих ре ал них оче ки ва ња. Пре го во ри су 
на чин за пре ва зи ла же ње ме ђу соб них раз ли ка. иако пре го ва ра мо сва ки 
дан, успе шни по слов ни пре го во ри ни су јед но став ни.

Ка да се по ста вља пи та ње за што тре ба пре го ва ра ти, у ли те ра ту ри се 
нај че шће на во де сле де ће од го во ри:

1) Обе стра не у пре го во ри ма мо ра ју има ти не ке за јед нич ке и не ке раз-
ли чи те ин те ре се. у тр го вин ском пре го ва ра њу је оп шти ин те рес да 
ро ба про ме ни вла сни ка. Тр го вац же ли да про да, а ку пац да ку пи. 
Раз ли ка у њи хо вим ин те ре си ма се ти че це не. Про да вац је за ин те-
ре со ван да сво ју ро бу про да по што ви шој це ни, а ку пац да ту ро бу 
ку пи по што ни жој це ни. уко ли ко не би би ло раз ли чи тих ин те ре са, 
и пре го ва ра ње би би ло су ви шно.

2) Обе стра не се сла жу у чи ње ни ци да је пре го ва ра ње нај бо љи об лик 
ре ша ва ња не са гла сно сти. По не кад, да би не што до би ли, мо ра те ма ло 
да да те, а то је су шти на пре го ва ра ња.

3) За ре ша ва ње не спо ра зу ма или про бле ма не ма бо ље ал тер на ти ве од 
пре го ва ра ња. уко ли ко би ло ко ја од стра на мо же да по стиг не свој 
циљ без пре го ва ра ња, та да она и не пре го ва ра. За што би не ко пре го-
ва рао и та ко из гу био не што, уко ли ко на дру ги на чин мо же да до би је 
све што же ли?

Пре го во ри се ре а ли зу ју он да ка да се ра ди о ре а ли стич ним про бле ми ма, 
као што су, на при мер, про бле ми о ре ал ним ма те ри јал ним ства ри ма (ро ба, 
но вац, ма те ри јал на пра ва, итд.). До бро вољ ност је су шти на кул ту ре пре го ва-
ра ња, јер ни ко се не мо же на те ра ти на си лу да пре го ва ра. Ако по сто ји при-
сли ла у пре го во ри ма, сам про цес ни је спон тан и кон струк ти ван, већ са мо 
при ви дан и фор ма лан са уна пред пред ви ђе ним не га тив ним епи ло гом. „у 
пре го во ри ма је увек при су тан ма те ри јал ни и пси хо ло шки аспект. у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва, ови аспек ти се ме ђу соб но пре пли ћу, за ви сно од то га ко ји 
до ми ни ра. Чак и он да ка да је, на при мер, ма те ри јал ни аспект до ми нан тан, 
ни је за не мар љив онај дру ги, тј. пси хо ло шки, јер чо ве ку ни је увек и је ди но 
ва жно да не што по стиг не, већ му је и бит но ка ко је то не што по сти гао.”[14] 
Ово је ди рект но ве за но са кул ту ром и по слов ном ети ком пре го ва ра ча.



Проф. др Ми љој ко Ба зић

Годишњак Факултета за културу и медије

100

7. КА ДА ТРЕ БА ПРЕ ГО ВА РА ТИ

На пи та ње ка да тре ба пре го ва ра ти, те о ре ти ча ри нај че шће да ју ви ше 
од го во ра, ко ји се мо гу гру пи са ти у не ко ли ко це ли на и то:

Пре го ва ра ти тре ба он да ка да не ма мо дру гог из бо ра за ре ша ва ње •	
не су гла си ца.
Пре го ва ра ти тре ба он да ка да је то је ди ни на чин да до би је мо оно што •	
же ли мо од дру ге стра не.
Пре го ва ра ти тре ба он да ка да уло зи оправ да ва ју на ше уло же но вре ме •	
и на по ре.
Пре го ва ра ти тре ба он да ка да нам је по тре бан уза јам ни при ста нак за •	
ре ша ва ње не су гла си ца.
Ако не мо ра мо, не тре ба увек пре го ва ра ти.•	

уз пи та ње ка да тре ба пре го ва ра ти, мо ра мо да во ди мо ра чу на и с ким 
пре го ва ра мо. Су штин ска чи ње ни ца, ко ја се ла ко за бо ра вља, је сте да у пре-
го во ри ма не ма мо по сла с не ка квим ап стракт ним пред став ни ци ма „дру ге 
стра не”, већ с људ ским би ћи ма ко ја има ју емо ци је, ду бо ко уса ђен си стем 
вред но сти, као и да мо гу да бу ду не пред ви дљи ви.

Овај људ ски аспект за пре го во ре мо же да бу де ко ри стан, али и ко бан. 
Да би био ко ри стан, пре го во ре мо ра да кра си рад на ат мос фе ра у ко јој се 
вре ме ном из гра ђу ју по ве ре ње, раз у ме ва ње, по што ва ње и при ја тељ ство, јер 
то до при но си ефи ка сни јем то ку пре го во ра.

С дру ге стра не, ко бан аспект, до при но си да се љу ди на љу те, де при-
ми ра ју, упла ше и та ко по ста ну од бој ни, фру стри ра ни или по вре ђе ни. Као 
та кви нај че шће ре дов но по гре шно ту ма че оно што им се ка же и не ми сле 
на оно што дру ги ма ка жу. Не спо ра зум мо же да по ја ча пред ра су де и до ве де 
до ре ак ци ја ко је про из во де про ти вре ак ци је, што све пре ра ста у за ча ра ни 
круг.

Да кле, да би пре го во ре сма тра ли успе шним:
пре го во ри би тре ба ло да бу ду ефи ка сни;•	
пре го во ри би тре ба ло да уна пре де, или ма кар не на ру ше, од но се •	
ме ђу пре го ва рач ким стра на ма, и
пре го во ри би тре ба ло да до ве ду до до брог спо ра зу ма ме ђу пре го ва-•	
рач ким стра на ма.

За то се не во де пре го во ри о би ло че му не го о ва жним и од лу чу ју ћим 
ства ри ма. Од пре го во ра се оче ку је ко рист, за то се у њих ула зи ка да се же ли 
да се по бољ ша свој по ло жај у од но су на не ко прет ход но ста ње. Та ко исто 
раз ми шља и су прот на стра на.
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8. КУЛ ТУ РА ПРЕ ГО ВА РА ЊА

у пре го во ри ма мно ги љу ди, ка ко ис ти чу Ро џер Фи шер и Ви ли јем Ју ри, 
прет по ста вља ју да по сто ји уза јам на ве за из ме ђу на ста ја ња да се до ђе до 
до брог ис хо да пре го во ра и на сто ја ња очу ва ња уза јам но до бре кул ту ре пре-
го ва ра ња. Та ко да се од нос из ме ђу пре го ва ра ча, кул ту ре пре го ва ра ња и 
ис хо да пре го во ра на ла зи у уза јам но узроч но-по сле дич ном од но су. До бар, 
кул ту ран и функ ци о на лан од нос ме ђу пре го ва ра чи ма олак ша ва оства ри-
ва ње до брих и су штин ских ис хо да пре го во ра за обе стра не. Са дру ге тач ке 
по сма тра но, до бри ис хо ди пре го во ра има ју тен ден ци ју да до бро из гра ђен 
кул ту ран од нос ме ђу пре го ва ра чи ма учвр сте и та ко га учи не још бо љим.

Као по сле ди цу до брих кул тур них од но са ме ђу пре го ва ра чи ма, има мо 
и то да пре го ва ра чи по не ка да скла па ју спо ра зум, чак и кад ве ру ју да би 
пра вич ност ис хо да на ла га ла да спо ра зум из гле да ма ло дру га чи је. На при-
мер, ако је јед на стра на у вр ло до брим функ ци о нал ним од но си ма са дру гом 
стра ном, у не кој при ли ци ће од лу чи ти да по пу сти у ве зи с не ким пи та њем 
дру ге стра не, ве ру ју ћи да ће у не кој бу ду ћој при ли ци дру га стра на има ти 
на уму да је „ду жна” и да има по тре бу да уз вра ти услу гу пр вој стра ни.

Са дру гог гле ди шта, има си ту а ци ја ка да јед не пре го ва ра че не ка пи та ња 
дру гих пре го ва ра ча ири ти ра ју. Али ка да они раз бо ри то про це не и кад се 
све узме у об зир, обич но се пи та ју да ли је јед но или ви ше пи та ња вред но 
сва ђе или ни је. Прет по став ка је, ако се про це ни да пи та ња ни су од су штин-
ског зна ча ја, он да ће нај ве ро ват ни је од лу чи ти да не ма осно ве за не спо ра-
зу ме и сва ђе.

Ме ђу тим, мно ге пре го во ре не ка рак те ри ше тај уза јам но до бар кул тур ни 
од нос ме ђу пре го ва ра чи ма. Ре ал ност је та ква да су јед ни пре го ва ра чи кул-
тур ни, раз бо ри ти и ло гич ни, док су они дру ги не кул тур ни, твр до гла ви, 
или су јет ни. у си ту а ци ја ма ка да код јед не пре го ва рач ке стра не до ми ми ра 
не кул ту ра, а дру га се тру ди да ус по ста ви до бар и функ ци о на лан од нос и 
пре го во ре усме ра ва у прав цу ре ша ва ња су штин ских про бле ма, нај че шће 
по зи тив них ре зул та та у пре го ва ра њу не ма. То зна чи да тре ба схва ти ти да 
про блем ни је у чи ње нич ном ста њу спо ра пре го ва ра ња, већ је про блем у 
љу ди ма, од но сно кул ту ри дру ге пре го ва рач ке стра не.

у пре го во ри ма је вр ло бит но да се во ди ра чу на о си сте му вред но сти, 
опа жа њи ма, бри га ма, нор ма ма по на ша ња и рас по ло же њу оних с ко ји ма се 
пре го ва ра. Што се успе шни је ухва ти ко рак с њи ма, то је ве ћа ве ро ват но ћа 
да ће се до ћи до спо ра зу ма. За то се у осми шља ва њу при сту па пре го ва ра њу, 
мо ра има ти на уму са ким се пре го ва ра, где се пре го ва рач на ла зи, ка ко је 
би ло евен ту ал но ра ни је ис ку ство с тим пре го ва ра чем и сл.

По сма тра но са аспек та кул тур ног иден ти те та, нај ве ћи број те о ре ти-
ча ра се сла же у то ме да су нај че шће осо би не ко је по се ду ју пре го ва ра чи ко ји 
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су све сни свог по зи тив ног кул тур ног иден ти те та: искре ност, по ште ње, 
од го вор ност, хра брост, од луч ност, ис трај ност, пре да ност, љу бав пре ма 
по слу, ода ност ор га ни за ци ји, осе ћај за јед ни штва, мар љив рад, бри жљи-
вост, ср дач ност, ин те ли ген ци ја, пра вед ност, за хвал ност, кре а тив ност, пре-
ци зност, стр пље ње, кул ту ра слу ша ња, флек си бил ност, спрем ност при хва-
та ња од го вор но сти, уљуд ност и так тич ност”[15].

Да кле пре го ва ра чи са по зи тив ним кул тур ним иден ти те том су они ко ји:
пра ве ре чи ко ри сте у пра во вре ме;•	
у по слу пре у зи ма ју ма ло ве ћи део кри ви це и ма ло ма њи део •	
за слу га;
пред ло ге у пре го во ри ма да ју за до бро бит и се бе и дру гих, а не ра ди •	
лич не ко ри сти;
зна ју пут, иду тим пу тем и по ка зу ју га дру ги ма;•	
ра ди је на дах њу ју и мо ти ви шу, не го што за стра шу ју и ма ни пу ли шу;•	
схва та ју да су њи хо ве спо соб но сти ва жни је од њи хо ва по ло жа ја;•	
ре ша ва ју про бле ме, уме сто да их ства ра ју;•	
ни кад се не по ста вља ју из над дру гих, осим у пре у зи ма њу од го вор-•	
но сти;
до сто јан стве ни су ка ко у ма лим ства ри ма, та ко и у ве ли ким;•	
ка да на и ла зе на пре пре ке он да их пре тва ра ју у пред но сти;•	
сле де мо рал ни ком пас ко ји по ка зу ју пра ви смер без об зи ра на трен-•	
до ве.

Да кле, тај на успе ха у пре го во ри ма не по сто ји. успех је до сту пан сви ма, 
али се при том мо ра зна ти да не ма успе ха без кул ту ре по на ша ња и све сно-
сти свог кул тур ног иден ти те та.

успе шан пре го ва рач, да би са чу вао свој по зи тив но из гра ђе ни кул тур ни 
иден ти тет то ком пре го во ра, мо ра да ми сли о мно гим де та љи ма, од ко јих 
ће мо на ве сти са мо не ке. На пр вом ме сту је пр ви ути сак. По сло ван, али и 
сва ки дру ги чо век мо ра схва ти ти да са мо јед ном има шан су да оста ви пр ви 
ути сак. Нај сна жни ји по сту пак ко јим чо век мо же да по стиг не вр ло по во-
љан пр ви ути сак је сте осмех.

Дру ги, ве о ма би тан еле мент до брог пре го ва ра ча је из глед. успе шни 
го вор ни ци по зна ју се још на ула ску у са лу, би ло да су об у че ни кон зер ва-
тив но или по по след њој мо ди. Они сво јом оде ћом и спо ља шно шћу ода ју 
ути сак ја ке лич но сти. По ка зу ју је дин стве ну ин ди ви ду ал ност и чвр сту 
свест о сво јој вред но сти. За то је ве о ма ва жно да оде ва ње бу де у скла ду са 
пси хо ло шким аспек том лич но сти и те ле сном гра ђом. из глед се упот пу-
њу је осме хом, шар мом, енер ги јом, то ле ран ци јом и кул ту ром по на ша ња, 
ко ји ма чо век зра чи.
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из глед пу ну фор му до би ја кроз др жа ње те ла. из раз ли ца, ми ми ка, 
по ло жај но гу, по ло жај ру ку итд. да ју ин фор ма ци је са го вор ни ку о мно гим 
аспек ти ма лич но сти и са мим тим усме ра ва ју ток ко му ни ка ци је. ипак, 
мно ги ми сле да из глед чи ни са мо оде ло ко је но си мо, а не и оно што је у 
на ма, наш ка рак тер. Скло ни су да ве ру ју да ће оде ва њем свој из глед учи-
ни ти до ми нант ним. Оде ћу ко ри сте као сред ство ко јим ће при кри ти сво је 
ма не и сла бо сти. За то наш на род во ли да ка же да оде ло не чи ни чо ве ка. 
ипак, уз оста ле еле мен те, оно је ве о ма би тан сег мент ко ји ће по слов ном 
чо ве ку по мо ћи да на нај бо љи на чин ис ка же свој про фе си о на ли зам.

Сле де ћа ком по нен та ко јом се од ли ку је кул ту ран пре го ва рач је сте по нос. 
По но сни су они ко ји су си гур ни у се бе. А да би не ко био си гу ран у се бе, он 
мо ра да бу де си гу ран у ин те лек ту ал ни и мо рал ни по тен ци јал ко ји по се ду је и 
ко ји не пре ста но, сход но су ро вој кон ку рен ци ји, мо ра из но ва да пре и спи ту је 
и об на вља. По но сит го вор ник сво је са го вор ни ке не гле да са ви си не, већ као 
се би рав не. Ко у се би но си по нос, спре ман је на ви сок ни во то ле ран ци је, кул-
ту ре по на ша ња и по шти ва ња све га оно га што је то ком ко му ни ка ци је до го-
во ре но. По нос не сме да бу де ин тен зи те та ко ји за сле пљу је са го вор ни ка, већ, 
су прот но, ко ји до при но си ква ли те ту и до сто јан стве ном то ку пре го ва ра ња.

Пре ма пси хо ло гу Сид ни ју џе рар ду, осам де сет пет про це на та по слов-
ног успе ха за ви си од по зи тив ног ста ва. По зи тив на и при ја тељ ски на стро-
је на осо ба бр же се при ме ти и лак ше сти че па жњу окру же ња. Она увек пр во 
про на ђе оно што је до бро у сва кој осо би и у сва кој си ту а ци ји. Про бле ме 
не ће до жи вља ва ти као пре пре ке, већ као иза зо ве. Та ква осо ба увек гле да 
на пред, спрем на за ак ци ју.

Кул ту ран и успе шан пре го ва рач тре ба да бу де узор, да на во ди дру ге 
да се на ње га угле да ју. Ако чо век же ли да се дру ги на ње га угле да ју, мо ра 
да из гле да као осо ба ко ју љу ди це не. Ре чи ко је из го ва ра и на чин на ко ји се 
обра ћа дру ги ма, огле да ло су ње га са мог. За то је у пре го во ри ма бит но да се 
увек тру ди мо да оста ви мо што по вољ ни ји ути сак на са го вор ни ка.

Са мо искрен го вор ник је успе шан. Сва ки успе шан по сао за сни ва се на 
по ве ре њу. искре ност је нај дра го це ни ји ка пи тал јед ног чо ве ка или ор га ни-
за ци је. Ре пу та ци ја и углед ко је ужи ва мо код сво јих по слов них парт не ра, 
по чи ва ју упра во на искре но сти. Она под ра зу ме ва мно го то га, а у по слов-
ном све ту нај пре по ве ре ње у по гле ду по шти ва ња вре ме на и по шти ва ња 
пре у зе тих оба ве за. То зна чи ис пу ња ва ње сво јих оба ве за на вре ме и на 
до го во рен на чин.

успе шан пре го ва рач је онај ко ји ре ша ва, а не онај ко ји ства ра про бле ме. 
Онај ко ре ша ва про бле ме у сва кој сло же ни јој си ту а ци ји ви ди иза зов, док 
онај ко их ства ра у њој ви ди пре пре ку. успе шан пре го ва рач увек по шту је 
са го вор ни ка. По сто ји злат но пра ви ло – „од но си те се пре ма дру гим љу ди ма 
она ко ка ко би сте же ле ли да се они од но се пре ма ва ма.”
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9. ЗА КЉУ ЧАК

у са вре ме ни ом све ту све ве ћи зна чај се при да је уна пре ђи ва њу по слов-
ног пре го ва ра ња. Је дан од бит них еле ме на та тог уна пре ђе ња је и кул ту ра 
пре го ва ра ња. Кул ту ра је у ди рект ној за ви сно сти од кул тур ног иден ти те та 
пре го ва ра ча. из град ња кул тур ног иден ти те та је вр ло сло жен про цес, јер је 
и са ма при ро да иден ти те та вр ло сло же на и про ти ву реч на. Ди ја лек тич ка 
при ро да иден ти те та огле да се у чи ње ни ци да он иден ти фи ку је и раз ли ку је. 
иден ти тет је про мен љив, јер су и би о ло шке и со ци о ло шке чи ње ни це ко је 
га од ре ђу ју про мен љи ве.

Кључ ни про цес по мо ћу ко га се из гра ђу је иден ти тет је иден ти фи ка ци ја. 
За кул тур ни иден ти тет је вр ло бит но ко ји су то кул тур ни мо де ли ко ји ути чу 
у про це су иден ти фи ка ци је. ис тра жи ва ња ка жу да по сто ји узроч но-по сле-
дич на ве за из ме ђу иден ти фи ка ци је, кул тур ног иден ти те та пре го ва ра ча и 
ње го вог по на ша ња у пре го ва рач ком про це су. Што је кул тур ни обра зац јед-
ног дру штва уте ме ље ни ји на аутен тич ним и оп ште при хва ће ним вред но-
сти ма кул ту ре ко ја ствар но упо ри ште има у мо ра лу, то је и кул тур ни иден-
ти тет пре го ва ра ча аутен тич ни ји и у са вре ме ним усло ви ма гло ба ли за ци је 
све по жељ ни ји у пре го во ри ма.

По сто ји ве ли ки број осо би на ко је кра се са вре ме ног пре го ва ра ча и 
ње гов кул ту тр ни иден ти тет. Од тог мно штва као не за о би ла зне по ја вља у ју 
се искре ност, по ште ње, то ле ран ци ја, раз у ме ва ње, флек си бил ност, ис трај-
ност, ср дач ност, тач ност итд. Са вре ме ни пре го ва рач да би имао успе ха у 
усло ви ма све ве ће кон ку рен ци је на тр жи шту, мо ра да из гле да као осо ба на 
ко ју се дру ги угле да ју и ко ја слу жи као узор у при хва та њу и ис по ља ва њу 
основ них кул тур них и мо рал них на че ла. То тра жи од са вре ме ног пре го ва-
ра ча да стал но ра ди на по твр ђи ва њу основ них вред но сти свог кул тур ног 
иден ти те та ко је дру ги це не и при хва та ју и ко је као та кве до при но се успе-
шном во ђе њеу пре го ва рач ких про це са.
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НЕ ВЕР БАЛ НО КОМУНИЦИРАЊE  
У СВЕ ТОМ, ЈАВ НОМ  

И ПРИ ВАТ НОМ ПРО СТО РУ

Ре зи ме: у ра ду се ис тра жу ју раз ли чи ти аспек ти по ве за но сти чо ве ка са про
сто ром. Ис пи ту ју се мо гућ но сти не вер бал не ко му ни ка ци је. у про у ча ва њу све тог 
и про фа ног про сто ра по ла зи се од вер ти кал не про јек ци је про стор ног од но са. Про
стор се при хва та као већ за да то по де љен на два ди хо том на пла на: по зна ти и 
не по зна ти. од по гле да на ар ха ич на дру штва до по гле да на нај зна чај ни је ре ли ги је 
ко је да нас по сто је, из во ди се за кљу чак да је чо век мо рао да се при ла го ди про сто ру 
да би у ње му оба вљао ин тер ак ци ју. у ра ду се про у ча ва и ин тер ак ци ја у јав ном и 
за јед нич ком про сто ру. на гла ша ва се ути цај кул ту ре на ра сто ја ње ме ђу уче сни
ци ма у ко му ни ка ци ји. на кра ју се об ја шња ва и мо гућ ност не вер бал ног ко му ни ци
ра ња у ин тим ном и при ват ном про сто ру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: не вер бал на ко му ни ка ци ја, не вер бал ни сим бо ли, све ти про
стор, јав ни про стор, при ват ни про стор

1. УВОД

из са мог на сло ва те ме ви дљи во је да су у уза јам ну ве зу по ста вље на два 
пој ма: про стор и ко му ни ка ци ја. На ив но би смо мо гли по ста ви ти пи та ње 
от ку да ова два пој ма, ко ја су на из глед су штин ски раз ли чи та, у не по сред ној 
ве зи. По јам ко му ни ка ци је ско ро увек асо ци ра на је зик, на раз ме ну ре чи 
из ме ђу две осо бе. Ка же мо на ив но, за то што се све до 20. ве ка прак тич но 
ни је обра ћа ла па жња на ону ди мен зи ју про сто ра ко ју ће мо у овом ра ду 
по ку ша ти да ана ли зи ра мо – на ди мен зи ју го во ра. Ко ри сти ће мо тер мин 
го вор јер се он у ве ли кој ме ри раз ли ку је од је зи ка као тер ми на ко ји пред ста-
вља нај зна чај ни ји ко му ни ка ци о ни си стем. Пој мо ви ма про сто ра и ко му ни-
ка ци је при до да ће мо још је дан – чо век. Да не по сто ји чо век, не би смо мо гли 
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не што де фи ни са ти као не вер бал но, а не што као вер бал но. Не би смо мо гли 
кла си фи ко ва ти, об ја шња ва ти и пре до ча ва ти. Да кле, овај рад ће се те ме-
љи ти на ме ђу соб ној по ве за но сти у тро у глу про стор-ко му ни ка ци ја-чо век. 
Ако би смо се би до пу сти ли сло бо ду игре, мо гли би смо из о кре та ти ре до след 
ових пој мо ва из че га би смо до би ја ли увек но ви си стем у чи јој осно ви ле жи 
дру га чи ји рас по ред ути ца ја из ван и уну тар тро у гла, од но сно из ван и уну-
тар ме ста ко ја за у зи ма ју на ве де ни пој мо ви. На сто ја ће мо у да љем тек сту да 
по ка же мо ка кве сли ке из ових ал тер на ци ја из ра ња ју.

На са мом по чет ку тре ба не што ре ћи о чо ве ко вој по тре би да раз ли ку је 
не вер бал но од вер бал ног. Та раз ли ка је нај ви ше на уч но пот кре пље на тек у 
20. ве ку. Раз лог ле жи мо жда и у то ме што је 20. век до нео бу ран на пре дак 
тех но ло ги је, а са мим тим и оту ђе ње чо ве ка од оних ства ри ко је је не кад 
пот пу но при род но и спон та но ве зи вао за се бе не раз ми шља ју ћи о то ме да 
је мо гу ће, на при мер, ис цеп ка ти и убр за ти вре ме или умно жи ти и раз мно-
жи ти про стор.

Мо ра мо по ме ну ти да је фи ло зоф ска ми сао одав но сре ди шње ме сто 
до де ли ла про сто ру и вре ме ну. Се ти ће мо се Зе но но вих апо ри ја о Ста ди о ну 
или о Ахи лу (Aрсенијевић: 1986).

Се ти ће мо се и ан ти но мич них пи та ња о то ме да ли је про стор по сто-
јао и пре не го што је свет ство рен, од но сно да ли би про стор мо гао по сто-
ја ти и кад свет ма те ри јал них обје ка та, у ко јем жи ви мо, не би по сто јао. Ова 
пи та ња су из би ла у пр ви план у до ба њут на и Лајб ни ца. За кљу чак ско ро 
свих фи ло зо фа у раз ли чи тим до би ма је сте да про стор и вре ме пред ста-
вља ју ап со лут не ка те го ри је.

Слич но фи ло зо фи ма ко ји су про стор сме сти ли у ап страк ци је ума, ма те-
ма ти ча ри су га пре мре жи ли ге о ме триј ским ли ни ја ма и тач ка ма. уз ду жно 
по што ва ње и пре ма јед ни ма и пре ма дру ги ма, мо ра мо при зна ти да нам то 
ни је до вољ но у об ја шња ва њу та ко ком плек сног пој ма. oбичан чо век по ста-
вио би пи та ње: А где је ту чо век? Да кле, по треб но нам је јед но дру га чи је по и-
ма ње про сто ра ко је би омо гу ћи ло да се ко му ни ка ци ја про ду би. По треб но је 
об ја сни ти шта људ ском те лу и људ ском би ћу уисти ну зна чи про стор. Ка ко га 
мо же мо чи та ти? Ка ко га мо же мо осе ти ти? Ка ко с њим мо же мо го во ри ти? То 
су пи та ња на ко ја је ко му ни ко ло ги ја по ку ша ла да пре до чи, ако не пот пу не 
од го во ре, оно бар до ста пре ци зна те о риј ска обра зло же ња. Ко му ни ка ци ја је 
ве о ма ши рок и ви ше ди мен зи о на лан фе но мен, али се ипак мо же нај пре ци-
зни је и нај кра ће ре ћи да је то про цес ства ра ња и раз ме не ин фор ма ци ја у ко јем 
је ба рем је дан уче сник об да рен све шћу (Ра дој ко вић, Ми ле тић: 2005). Раз ви так 
ци ви ли за ци је пр во се осла њао на екс пло а та ци ју си ро ви на, за тим енер ги је, а 
да нас са свим за ви си од по се до ва ња и про из во ђе ња ин фор ма ци ја. упра во се 
због то га све ве ћа па жња по све ћу је ко му ни ка ци ји као фе но ме ну у чи јем је згру 
сто ји ен ко ди ра ње и де ко ди ра ње по ру ка, тј. пре нос ин фор ма ци ја.
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Ко му ни ка ци ја мо же би ти вер бал на и не вер бал на. Вер бал на се оства-
ру је кроз упо тре бу је зи ка. Је зик пред ста вља дис кур зив ни сим бол ски 
си стем и њи ме се не мо же све ис ка за ти. Не вер бал на ко му ни ка ци ја под ра-
зу ме ва чи тав спек тар не ве р бал них сим бо ла. Без њих би ко му ни ка ци о на 
ин тер ак ци ја би ла мно го си ро ма шни ја. Не вер бал ну ко му ни ка ци ју су нај-
ви ше про у ча ва ли кул ту ро ло зи и ан тро по ло зи ко ји су кул ту ру по сма тра ли 
као ко му ни ка ци ју. Они су умно го ме до при не ли по тре би да се ве ћа па жња 
по све ти обла сти не вер бал них сим бо ла (Рот: 2004).

Они су из не дри ли огро ман број пи та ња у ве зи са уни вер зал но шћу 
ових ко му ни ка ци о них сим бо ла, ути ца јем кул ту ре, раз вит ком не вер бал не 
ко му ни ка ци је у то ку жи во та чо ве ка, сле дом не вер бал них ко му ни ка ци о-
них сим бо ла у то ку ра зних ви до ва со ци јал не ин тер ак ци је, њи хо вим ути-
ца јем на вер бал не ис ка зе итд. Сви не вер бал ни сим бо ли свр ста ва ју се у две 
ве ли ке гру пе: па ра лин гви стич ки и екс тра лин гви стич ки сим бо ли. Па ра-
лин гви стич ки сим бол ски си стем чи не не вер бал не во ка ли за ци је ко је пра те 
вер бал ни ис каз а не при па да ју гла со ви ма ко ји ма се опи су је фо но ло шки 
са став ре чи. екс тра лин гви стич ки сим бо ли на ста ју по себ но, без ика кве ве зе 
са гла сом и гла сов ним скло пом, и свр ста ва ју се у прок се мич ке и ки не зич ке 
не вер бал не сим бо ле. Ки не зич ки из у ча ва ју раз не по кре те ли ца и те ла, док 
прок се мич ки по чи ва ју на про стор ним од но си ма ме ђу уче сни ци ма у ко му-
ни ка ци ји, тј. на те ри то ри јал ном по на ша њу (Ра дој ко вић, Ђор ђе вић: 2005). 
Раз да љи на је знак од но са из ме ђу го вор ни ка. Од нос мо же да бу де ви ше или 
ма ње да лек или бли зак. Та ко про стор игра ве о ма зна чај ну уло гу у це ре-
мо ни ја ма, по вор ка ма, го зба ма. Да кле, прок се мич ки код ко ри сти про стор 
из ме ђу по ши ља о ца и при ма о ца, а ко ди ра ње тре ба схва ти ти као ствар 
до го во ра из ме ђу ко ри сни ка зна ка ко ји при зна ју од нос из ме ђу озна чи о ца и 
озна че ног и по шту ју га при ње го вој упо тре би. Раз да љи на ко ју одр жа ва мо 
из ме ђу нас и на шег са бе сед ни ка, ме сто ко је за у зи ма мо у не кој по вор ци или 
за сто лом итд. зна ко ви су на шег дру штве ног ста ту са и чи не је дан раз ра ђен 
код ко ји се ме ња за ви сно од кул ту ра (Ги ро: 2001). Ова ква бит на уло га про-
сто ра у људ ском жи во ту до ка зу ју да је чо век про стор но би ће. Због то га је 
ве о ма по треб но про у ча ва ти на чи не на ко ји љу ди струк ту и ра ју про стор око 
се бе. у окви ри ма свих ових ка те го ри ја, али и не што ши ре и не што ду бље, 
по сма тра ће мо по јам про сто ра.
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2. НЕ ВЕР БАЛ НО КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ  
У СВЕ ТОМ И ПРО ФА НОМ ПРО СТО РУ

За ми сли мо све оно што нас окру жу је као огро ман скуп гра фе ма. уме мо 
ли чи та ти?

Кад је чо век пр ви пут по стао све стан се бе и све та око се бе, он је 
мо рао при ме ти ти ка ко сто ји на не че му, гле да у не што, не што га окру жу је. 
То не што је у пот пу но сти су прот но од ни шта. При ми ти ван чо век ни је 
мо гао пр во при ме ти ти ни шта, јер то за ње га и не по сто ји. не што је при-
су ство ви дљи вих и, нај че шће, опи пљи вих об ли ка. Не што је ма те ри ја ли зо-
ва но окру же ње: ка мен, др во, ли ва да, пла ни на, ре ка. То је ис пу ње ност, не 
пра зни на. Не што ви дљи во и опи пљи во, упо зна то очи ма и до ди ром, је сте 
упра во про стор.

Ни је чо век он то ло шки ба чен у про стор, он је сме штен у ње га, да та му 
је мо гућ ност да сра сте са њим, да га упо зна и да на у чи чи та ти. Би ће мо сло-
бод ни да прет по ста ви мо ко ју је пр ву по ру ку про чи тао чо век у про сто ру. 
Ве ро ват но су му ња и ки ша пре не ли по тре бу да се чо ве ко ва гла ва по кре не 
пре ма ви си ни. По глед устре мљен ка не бу ус по ста вио је опо зи ци ју го ре-
до ле. Го ре је не мо гу ће до дир ну ти, го ре је не до хват. Та вер ти кал на про јек-
ци ја про стор ног од но са по ти че, по Ка си ре ру, из чо ве ко ве ин ту и ци је у ве зи 
са соп стве ним те лом (Ме ле тин ски: 1984).

По све му су де ћи, за и ста је људ ско те ло по слу жи ло за нај ра ни ју чо ве-
ко ву ори јен та ци ју у про сто ру (го ре-до ле, на пред-на зад). Та ко се ми кро-
ко смос у би нар ној ло ги ци из јед на чио са ма кро ко смо сом. у осно ви се овај 
по сту пак мо же про ши ри ти још јед ним је зич ким при ме ром ко ји по ма же да 
се схва те основ не осо би не про сто ра. у обич ној је зич кој прак си по зна то је 
да се за оно што је ис пред нас или бли зу нас ка же то или ово, а за оно што 
је да ље или иза нас оно. Сто га, по ка зна за ме ни ца оно озна ча ва уда ље ност 
објек та или осо бе од за ми сли вог ме ста на ко ме се на ла зи еми тент у да тој 
ко му ни ка ци о ној ин тер ак ци ји, а ово бли зи ну. Све ове за ме ни це су по сво-
јој при ро ди упу ћи вач ке ре чи и на зи ва ју се де ик си ма. Та ко се и кроз при-
ро ду је зи ка уоча ва ју два пла на про стор не ре ла ци је: са свим бли зу уз ко је 
иде од ре ђе ње ов де и са свим да ле ко уз ко је ни кад не иде он де, већ та мо. 
и ни ка да се не ка же да ле ко он де, већ та мо да ле ко, јер је он де на сре ди ни 
пу та ње из ме ђу ов де и та мо. Сли чан се ман тич ки по тен ци јал као та мо 
да ле ко има и из раз та мо не где. Да кле, при ло зи да ле ко, не где и та мо увек 
ука зу ју на про стор ну нео д ре ђе ност.

Са мо се на пр ви по глед мо же учи ни ти да овај при мер има ма ло ве зе 
са при чом о све том и про фа ном про сто ру. Ка да се, пак, обра ти па жња на 
на сла ге ко је је зик чу ва у се би, за па зи ће се чи та ва јед на ра ван ис пу ње на 
асо ци ја ци ја ма на чо ве ко ву по тре бу да ус по ста ви не вер бал ни и вер бал ни 
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од нос са дру гим чо ве ком у про сто ру. Про стор се при хва та као већ за да то 
по де љен на два ди хо том на пла на: по зна ти и не по зна ти. у ар ха ич ним и 
тра ди ци о нал ним дру штви ма вла сти ти свет се схва та као ми кро ко смос. 
на гра ни ца ма овог за тво ре ног све та по чи ње под руч је не по зна тог, без о блич
ног. Да кле, с јед не стра не – бу ду ћи на ста њен и ор га ни зо ван по сто ји ко сми
зо ва ни про стор, а са дру ге стра не, из ван овог по зна тог про сто ра по сто ји 
не по зна то и опа сно под руч је (ели ја де: 1999). За кљу чи ће мо да је чо век на 
са мом по чет ку ус пео да из про сто ра про чи та оно што је ви дљи во и опи-
пљи во, па за тим, ис под и из ван то га оно што ни је ви дљи во а још ма ње је 
опи пљи во.

Сва ка људ ска ак тив ност зби ва се у про сто ру. Чо век је по чео да осва ја 
про стор и да се при ла го ђа ва у про сто ру ка ко би у ње му оба вљао ко му-
ни ка ци ју. Прак тич но то зна чи да је на раз ли чи те на чи не мо рао да ослу-
шку је оно што му по ру чу ју два ди ја ме трал но су прот на про сто ра, све ти 
и про фа ни. Го вор све тог и про фа ног ни је исти. Ни су исти ни сим бо ли 
пре ко ко јих чо век ко му ни ци ра са њи ма. Зе мља, као пр ви и основ ни сим-
бол, пред ста вља ма те ри ју и об лик, а не бо све тлост и ред. Не бо је озна че но 
вер ти ка лом, а зе мља хо ри зон та лом. у ве зи са тим, све ти про стор је ква-
ли та тив но дру га чи ји од про фа ног, са дру га чи јим функ ци ја ма ко је из и-
ску ју ком би на ци ју свих чу ла па чак и јед но но во чу ло ко је по ма же да се у 
про фа ном на слу ти хи је ро фа ни ја. Ма ни фе сту ју ћи све то, ма ко ји пред мет 
по ста је не што дру го, не пре став ши да бу де оно што је сте, јер он на ста вља 
да уче ству је у ко смич кој сре ди ни ко ја га окру жу је (ели ја де: 1980).

Све ти про стор је не хо мо ген, пун пре ки да. Је ди но кроз пре ки де и пу ко-
ти не чо век мо же да ус по ста вља ко му ни ка ци ју са све тим. Деј ство пре ки да 
у про сто ру упра во омо гу ћу је осни ва ње све та, јер от кри ва стал ну тач ку, 
цен трал ну осу свих бу ду ћих ори јен та ци ја. Док се све то ис по ља ва кроз ма 
ко ју хи је ро фа ни ју, не на ста је са мо пре кид у не хо мо ге но сти про сто ра, већ 
и от кро ве ње ап со лут не ре ал но сти ко ја се су про ста вља не ствар но сти без
мер ног окол ног про сто ра... ви ди се, да кле, у ко јој ме ри от кри ће, тј. ис по ља
ва ње све тог про сто ра има ег зи стен ци јал но вред ност за ре ли ги о зног чо ве ка: 
ни шта не мо же от по че ти, ство ри ти се без прет ход ног усме ра ва ња, а сва ко 
усме ра ва ње под ра зу ме ва сти ца ње тач ке ослон ца. Сто га ре ли ги о зни чо век и 
на сто ји да се сме сти у цен тар Све та (исто: 11). Тај Цен тар Све та, Сре ди ште 
не мо ра за и ста ге о ме триј ски пред ста вља ти цен тар од ре ђе ног ко сми зо ва ног 
про сто ра. Ге о ме три ја у овом слу ча ју не ма ни ка квог зна ча ја за пу но ћу мит-
ског по и ма ња про сто ра. у Сре ди шту све та мо гу би ти Др во, Стуб, Пла ни на, 
ка сни је жр тве ни ци, ба зи ли ке, ол та ри и хра мо ви, али оно што се не сме за бо-
ра ви ти је сте не дво сми сле на пред ста ва да је на њи ма ис пи са на по ру ка све-
тог, тј. да се на том ре ла тив но ма лом објек ту мо же очи то ва ти чи тав све ти 
про стор. Са свим је овим сва ка ко по ве за но и то што се по ја вљу је раз ли ко-
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ва ње из ме ђу спо ља шњег и уну тра шњег. Спо ља шње је има нен ци ја, про фа но, 
не у ре ђе но, хо мо ге ни зо ва но, а уну тра шње је уто чи ште, део ко ји пред ста вља 
тран сцен дент ну це ли ну. у све у куп ном про фа ном окру же њу чо век ни је увек 
спре ман да пра вил но про ту ма чи по ру ке ко је се из хо мо ге ни зо ва ног про-
сто ра еми ту ју. Ме ђу тим, с дру ге стра не, у ма лом све том про сто ру, у уну тра-
шњо сти, чо ве ку се ја сно пре до ча ва ју све по ру ке тран сцен ден ци је. и са ма 
ар хи тек ту ра све тих обје ка та то по твр ђу је. у број ним ре ли ги ја ма храм је у 
ства ри је дан отвор увис ко ји обез бе ђу је оп ште ње са све том бо го ва. Не мо гу ће 
је жи ве ти без отво ра ка тран сце дент ном, што дру гим ре чи ма зна чи не мо-
гу ће је жи ве ти у Ха о су (исто). упо зна ју ћи про стор ко ји га окру жу је, чо век 
мо ра да га сим бо лич ки пре тво ри у Ко смос, да ри ту ал но по но ви ко смо го-
ни ју. Про стор тра жи да бу де ко сми зо ван и осве штан.

Чо век је од ре ђи вао гра ни це све тог про сто ра и у ње му оба вљао ин тер-
ак ци ју са дру гим при пад ни ци ма исте за јед ни це или са стран ци ма. Већ смо 
ис та кли да све ти про стор не мо ра да под ра зу ме ва не ку гра ђе ви ну, на про-
тив, то нај че шће ни је слу чај у мно гим пле ме ни ма Афри ке, Аустра ли је и 
Ази је. Об ре ди ко ји се вр ше под ра зу ме ва ју ме сто, рас по ред уче сни ка и 
од нос пре ма свим де ло ви ма об ре да. За уро ђе ни ке не ких пле ме на цен трал не 
Аустра ли је, на при мер, све та ме ста ко ја се оби ла зе у то ку јед ног да на мо гу 
би ти уда ље на и по не ко ли ко ки ло ме та ра. Али свим уче сни ци ма об ре да 
по зна та су та ме ста, све то пу то ва ње, ре до след чи но ва об ре да и уло га сва-
ког при пад ни ка за јед ни це. Јед ном за сно ван, та кав об ред се по на вља увек. 
Због то га у ин тер ак ци ји ко ја се ус по ста вља ме ђу чла но ви ма гру пе не ма 
не ра зу ме ва ња и по гре шних ко ра ка. Не вер бал не по ру ке ко је чла но ви гру пе 
јед ни дру ги ма ша љу са свим су ја сне. у пле ме ни ма цен трал не Аустра ли је 
по сто ји све ча ност под на зи вом мбат џал ка ти у ма (опло ди ти, оспо со би ти) 
у ко јој се оба вља ин ти чи у ма, тј. при ка зи ва ње од ре ђе них об ред них рад њи 
пред мла ди ћем ко ји тре ба да се по све ти у пле мен ска пре да ња. Ин ти чи
у ма се раз ли ку је од пле ме на до пле ме на, не ка да и од кла на до кла на истог 
пле ме на. Ме ђу тим, бит но је да се у сва кој ин ти чи у ми по шту је од ре ђе на 
раз да љи на из ме ђу уче сни ка у об ред ној ин тер ак ци ји. Да кле, на гла сак је на 
уче шћу гру пе. Код Арун та клан Гу се ни це ви че ти при сту па сво јој ин ти
чи у ми ова ко: Да на ко ји је утвр дио по гла ви ца, сви чла но ви то тем ске гру пе 
оку пља ју се у глав ном та бо ру. чла но ви дру гих то те ма по вла че се на од ре
ђе ну уда ље ност јер им је за бра ње но да при су ству ју свет ко ва њу об ре да ко ји 
има сва обе леж ја тај не це ре мо ни је (Дир кем: 1982). Ова кав вид ис по ља ва ња 
об ред них за ко на очи то ван је у од но су пре ма то те му. Про стор ко ји је ина че 
за јед нич ки за клан, у ин ти чи у ми се де ли упра во пре ма вр сти то те ма, на 
онај у ко ме се ма ни фе сту је све то и на онај у ко ме се под ра зу ме ва про фа на 
ег зи стен ци ја са мо за при пад ни ке дру гог то те ма. Да кле, по гла ви ца је по ши-
ља лац по ру ке ко ја за јед ну гру пу зна чи оку пи те се а за дру гу уда љи те се. 



Год. I (2009): стр. 107-132

Не вер бал но ко му ни ци ра ње у све том, јав ном и при ват ном про сто ру 113

Ов де се вре ме уско ве зу је за де о бу про сто ра; дан ко ји је он од ре дио пред-
ста вља основ ни сим бол про стор ног раз два ја ња две гру пе. За то ов де уда-
ље ност има ве о ма бит ну уло гу у ин тер ак ци ји две гру пе. уда ље ност се бес-
по го вор но по шту је. Ни јед ној гру пи ни су по треб не на ред бе у вер бал ном 
об ли ку ко ји ма би се од ре ди ле не ке по је ди но сти ве за не за оста ја ње у та бо ру 
и уда ља ва ње од та бо ра. Јед но став но, знак је онај дан ко ји је утвр дио по гла-
ви ца и тог да на на по чет ку вр ше ња овог об ре да ни су по треб не ре чи, већ 
ак тив но уче шће, по крет.

Сле де ћа фа за ин ти чи у ме већ под ра зу ме ва дру га чи ји про стор. То је пут 
ко јим тре ба да про ђу уче сни ци гру пе да би до спе ли до ме ста на ко ме ће се 
из вр ши ти глав ни део об ре да. Пут и пу то ва ње у мно гим об ред ним и фол-
клор ним пред ста ва ма по се ду ју хи је ро фа ниј ске еле мен те. и у не га тив ном 
и у по зи тив ном сми слу пут пред ста вља мо гућ ност про до ра тран сцен ден-
ци је. чим се при пад ни ци то те ма оку пе, кре ћу на пут оста вља ју ћи са мо 
дво ји цу или тро ји цу сво јих. Пот пу но на ги, без оруж ја, ли ше ни свих сво јих 
уоби ча је них укра са, сту па ју је дан за дру гим у ду бо кој ти ши ни. њи хов став 
и њи хо во др жа ње обе ле же ни су ре ли ги о зном озбиљ но шћу (исто: 301). На чин 
ин тер ак ци је ме ђу чла но ви ма гру пе (сту па ју је дан за дру гим) пред ста вља 
основ ни вид ко му ни ка ци је у овој фа зи об ре да. Они де ле за јед нич ки си стем 
кон вен ци ја. Су шти на њи хо вог сим бо лич ког по на ша ња са др жа на је у то ме 
да оно пред ста вља сред ство ко му ни ка ци је. Аспек ти ак ци је ко ју из во ди 
гру па (сту па ју је дан за дру гим, при че му је раз мак из ме ђу по је ди на ца ре ла-
тив но ма ли, све чан ход, ти ши на) ни су вер бал ни, већ пред ста вља ју не вер-
бал не сим бо ле истог зна че ња за све уче сни ке. Чин ко ји оба вља ју под ра зу-
ме ва мак си мал ну ре ли ги о зну озбиљ ност. Они тај чин сма тра ју из у зет но 
ва жним. они по се ћу ју, јед но за дру гим, де се так раз ли чи тих ме ста, ко ја су 
по не кад ме ђу соб но уда ље на чи та ву ми љу. на сва ком се, при дну ка кве уду
би не или ру пе, на ла зи по не ки ка мен за ко ји се сма тра да оли ча ва гу се ни цу 
ви че ти, у не ком ње ном ви ду или у не кој фа зи ње ног жи во та, а над сва ким се 
ка ме ном по на вља ју исте це ре мо ни је (исто: 301).

Бит но је уочи ти да је ова кав рас по ред ме ста на ко ји ма се вр ше об ре ди 
и рас по ред чла но ва гру пе на пу то ва њу оба ве зан за ту гру пу, од но сно за тај 
клан, и не ва жи за дру ге. Они су се при ла го ди ли про сто ру, огра ни чи ли 
су га да би у ње му из во ди ли об ре де. Та ко је он по стао све ти про стор. Тач-
ни је ре че но, при пад ни ци ове гру пе про из ве ли су од ре ђе не ко до ве ко јих се 
при др жа ва ју. код је дру штве но и исто риј ски при хва ће на кон вен ци ја ко јом 
је ус по ста вљен си стем зна ко ва исте вр сте, за јед но са пра ви ли ма њи хо ве 
до зво ље не упо тре бе (Ра дој ко вић, Ђор ђе вић: 2005). Да кле, ко ди ра ње је увек 
ствар до го во ра из ме ђу ко ри сни ка зна ка. Та ко, у дру гом кла ну истог пле-
ме на ва же и оба ве зу ју дру ге кон вен ци је. На при мер, ин ти чи у ма се свет-
ку је по во дом јед не дру ге вр сте гу се ни ца, гу се ни це ун чал ка. Ов де је у сва-
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ком мо мен ту би тан по јам кру га. Из во ђа чи об ре да укра ша ва ју се цр те жи ма 
ко ји при ка зу ју ши бље ун чал ка на ко јем она жи ви на по чет ку свог жи во та; 
по том, кон цен трич ним кру го ви ма пер ја ко ји при ка зу ју дру гу вр сту ши бља 
где ин сект по ла же ја ја кад од ра сте, пре кри ва ју је дан штит. кад су све при
пре ме за вр ше не, сви по се да ју на зе мљу обра зу ју ћи по лу круг на спрам глав ног 
слу жи те ља об ре да. овај на из ме нич но пре са ви ја те ло пре ма зе мљи и спу шта 
се на ко ле на, исто вре ме но ма ше ра ши ре ним ру ка ма да би при ка зао кри ла 
ин сек та. С вре ме на на вре ме на ги ње се над ши бљем, опо на ша ју ћи на чин 
на ко ји леп тир об ле ће др ве ће где по ла же ја ја. кад је ова це ре мо ни ја окон
ча на, љу ди у ти ши ни од ла зе на дру го ме сто где за по чи ње но ва це ре мо ни ја 
(Дир кем, 1982: 182). За на ше раз ма тра ње у овом об ре ду бит не су две ства ри: 
се де ње у по лу кру гу или у кру гу и ре ла ци ја из ме ђу оног ко ји во ди об ред, 
учи те ља или ша ма на, и тзв. уче ни ка или јед но став но при пад ни ка исте 
вер ске за јед ни це. Зна че ње кру га ка сни је ће би ти опи са но. Ша ман зна чи у 
пре во ду онај ко ји ра ди, ко ји вр ши об ред, по ка зу је дру ги ма, под у ча ва. Он 
у вр ше њу об ре да има ве о ма бит ну уло гу. Он во ди све ту рад њу. Због то га је 
и ње го во ме сто у про стор ној ор га ни за ци ји по себ но и ис так ну то. Ша ман 
увек за у зи ма оно ме сто са ко га сви мо гу да га ви де и чу ју. Док из во ди не ку 
од све тих рад њи, он ко му ни ци ра са сва ким уче сни ком об ре да упра во 
по кре ти ма ко ји су сви ма њи ма са свим ра зу мљи ви. Да по кре ти и об ли ци 
све тих рад њи ни су ка но ни зо ва ни, ко му ни ка ци ја не би би ла мо гу ћа. Про-
стор ко ји за у зи ма ју уче сни ци об ре да је чи сти, све ти про стор. Ша ман у сва-
ком вр ше њу об ре да по но во по твр ђу је већ јед ном у тра ди ци ји утвр ђе не гра-
ни це. Док уче сни ци об ре да по сма тра ју ње го во из во ђе ње ри ту ал не рад ње, 
они осва ја ју свет ко ји их окру жу је, а ка да ша ман са свог цен трал ног ме ста 
по сма тра уче ни ке, сва ки од њих по на о соб до би ја сво је ме сто у том све том 
про сто ру и сви они за јед но на та кав на чин ор га ни зу ју сво је окру же ње и 
по твр ђу ју мо гућ ност не вер бал не ко му ни ка ци је. Сто га је са свим ја сно што 
прок се мич ки и ки не зич ки ко до ви на ме ћу по тре бу да и по ши ља лац и при-
ма лац бу ду при сут ни. По ред то га, функ ци ја об ре да ни је да ин фор ми ше 
(ма да то по не кад мо же би ти слу чај), не го да ус по ста ви за јед ни штво кроз 
ин тер ак ци ју ме ђу свим чла но ви ма гру пе.

Об лик ин тер ак ци је у ко ме цен трал ну уло гу за у зи ма учи тељ, тј. онај 
ко ји под у ча ва, по ка зу је или во ди об ред, ка рак те ри сти чан је и за ислам. Код 
за јед нич ке мо ли тве се ди се у ре до ви ма, је дан до дру гог. Ако су при сут ни 
му шкар ци и же не, оне се мо ра ју мо ли ти иза или одво је но од му шка ра ца... 
ис пред ре до ва вер ни ка сто ји осо ба ко ја во ди мо ли тву. у џа ми ја ма је то имам, 
или во ђа мо ли тве. ка да се мо ле ван џа ми је, њо ме упра вља не ко ко га иза бе ру, 
обич но ста ри ји, ду бо ко по бо жни чо век. Имам и ње го ви ре до ви вер ни ка иза 
ње га окре ну ти су у истом прав цу, пре ме све том гра ду Ме ки и ње ном све ти ли
шту ка би. Са лат са чи ња ва ју ре че ни це ко је се из го ва ра ју и че ти ри по ло жа ја 
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те ла: ста ја ње, кла ња ње, ни чи ца и се де ње (Гор дон, 2001: 70). имам ни је окре-
нут вер ни ци ма и не ма кон такт очи у очи са њи ма. имам са мо во ди мо ли тву, 
он је сте про стор но из дво јен, али за јед но са сви ма оста ли ма, чи не ћи исте 
по кре те уче ству је у за јед нич ком оп ште њу са Бо гом. Про стор ни рас по ред 
вер ни ка вр ло је пре ци зно ор га ни зо ван: по сто ји исти раз мак из ме ђу ре до ва 
вер ни ка и исти раз мак из ме ђу сва ког вер ни ка у сва ком ре ду. ис пред је имам. 
Сви чи не исте по кре те по до бро утвр ђе ном ре до сле ду. Сти че се ути сак о 
пра вил ној ге о ме триј ској ор га ни за ци ји про сто ра у ко ме уче сни ци вер ског 
му сли ман ског об ре да тре ба да сту пе у ин тер ак ци ју са Бо гом. Би тан је од нос 
пре ма стра ни све та, од но сно основ ни пра вац усме ра ва ња вер ни ка у све том 
про сто ру џа ми је иде ка нај све ти јем про сто ру му сли ман ског све та, пре ма 
Ме ки и Ка би. То је глав на стра на све та. Че ти ри по ло жа ја те ла пред ста вља ју 
у ства ри по кре те ко ји има ју кул тур но ен ко ди ра но зна че ње у од го ва ра ју ћем 
кул тур ном кон тек сту. По кре ти ко ји се чи не у овом вер ском об ре ду при па-
да ју кул тур ном окви ру му сли ман ске за јед ни це, од но сно јед ном ре фе рент-
ном си сте му. Ти по кре ти су са свим по зна ти сва ком му сли ман ском вер ни ку, 
али не и оном ко не при па да му сли ман ској ве ро и спо ве сти.

Струк ту ра сва ког де ла све тог про сто ра џа ми је и сва ки по крет у том 
про сто ру усме рен је ка глав ном све ти ли шту, Ме ки. Та ко, би ло где да се 
на ла зи џа ми ја, глав ни пра вац вер ских рад њи је увек Ме ка.

у пра во слав ној цр кви, на при мер, про стор је дру га чи је ор га ни зо ван. 
По сто ји цр кве но дво ри ште и са ма цр ква. Цр кве но дво ри ште, тј. пор та, 
пред ста вља про стор ни гра нич ник из ме ђу са крал ног и про фа ног про сто ра. 
Пор та је про стор ни же све то сти. Оту да и нео ба ве зу ју ћа, не ка но ни зо ва на, 
ге стов на упо тре ба чи ње ња кр ста при ула ску у пор ту и из ла ску из ње. Храм 
се де ли на три де ла: нар текс или пре двор је, на ос или брод и ол тар. На ос је 
сре ди шњи део хра ма, про стор ви ше све то сти у ко ме се вр ше бо го слу же ња и 
оне све те тај не ко је су до ступ не не све ште ним при пад ни ци ма цр кве. Ол тар 
је про стор нај ви ше све то сти. у ње га мо гу да сту пе са мо све ште на ли ца с 
од го ва ра ју ћим епи скоп ским бла го сло вом и уоч љи во је да при сва ком ула ску 
у овај про стор са крал не су бли ма ци је, као и при из ла ску из ње га, све ште на 
ли ца чи не знак кр ста. ка нон ска оба ве зност ге ста чи ње ња кр ста, по ла зе ћи 
од те о ло шког аспек та ње го вог сим бо ли зма, од но сно сим бо ли са ња хри шћан
ства као кон цеп та, иде за обе ле жа ва њем у сми слу ом ђи ва ња овог про сто ра 
на фи зич ки и ви зу ел ни на чин. Ге стов ни чин је сим бо ли са ње фи зич ког гра
нич ни ка кон цеп ту а ли зо ва ног све тог про сто ра (жи кић, 2002: 204).

ин тер ак ци ја свих вер ни ка и све ште ни ка са са мим Бо гом нај ва жни ји је 
еле ме нат ли тур ги је. Реч Цр ква и зна чи скуп шти на, са би ра ње. Пра во слав на 
Цр ква је увек на гла ша ва ла и чу ва ла у сво јим ка но ни ма и бо го слу жбе ним 
пра ви ли ма тај са би ра ју ћи и сје ди њу ју ћи ка рак тер ли тур ги је као све ште не 
рад ње чи та вог те ла, ко ја под ра зу ме ва при су ство и де лат но уче шће свих 
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ње го вих чла но ва. Ли тур ги ја се по ре клом по ве зу је за апо стол ску за јед ни цу 
и са му Тај ну Ве че ру. у за јед нич ком ли тур гиј ском де ло ва њу сва ки вер ник 
има сво је на ро чи то ме сто. Све ште ник сто ји ис пред на ро да. ње гов је за да-
так да при но си Бо гу бо го слу же ње цр кве и да на ро ду пре но си бла го дет, 
уче ње и да ро ве Бо жи је. Он пред ста вља сим бол Хри ста ко ји као чо век сто ји 
пред Бо гом. Он про ду жу је по сред нич ку слу жбу Хри сто ву. Му шкар ци сто је 
са де сне стра не, а же не са ле ве (ова по де ла про из ла зи из ар ха ич не пред-
ста ве о му шком и жен ском прин ци пу). у ли тур гиј ском об ре ду нај ја сни је 
се ви ди да је по ши ља лац по ру ке гру па а не по је ди нац. Да кле, ри ту а ли зо-
ва ну по ру ку ша ље за јед ни ца и ус по ста вља ве зу са Бо гом. а ти си сте ми 
зна ко ва, без об зи ра на њи хо во исто риј ско или псе у до и сто риј ско по ре кло, и 
без об зи ра на њи хо ву фи гу ра тив ну вред ност, увек су ви со ко кон вен ци о на ли
зо ва ни (Ги ро, 2005: 115).

у ов квом рас по ре ду на ро да у на о су и све ште ни ка ко ји је ис пред на ро да 
и ко ји ула зи у про стор нај ви ше све то сти, ол тар, сим бо ли ше од ре ђе ни пра-
вац кре та ња. За пра во, по сто ји оп ште кре та ње слу жбе Бо жи је: са бра ни на 
зе мљи као људ ска за јед ни ца, вер ни ци се при бли жа ва ју Бо жи јем пре сто лу. 
у да на шњем об ре ду ово ми стич ко зна че ње вхо да по ма ло је са кри ве но 
за то што све ште ник већ сто ји ис пред ол та ра. Вход је са мо кру жни ход из 
ол та ра на траг у ол тар. Ма ли вход је, ипак са чу вао свој чи сти об лик у ар хи
је реј ској ли тур ги ји, где све ште ник, ко ји је све до тог тре нут ка ста јао у 
сре ди шту са бра ња, пр ви пут при сту па ол та ру. То је из вор ни об ред, сто га 
што је ње го во зна че ње упра во кре та ње уна пред и на го ре. це ла ли тур ги ја 
је ли ти ја цр кве ко ја сле ди ваз не се ње хри сто во (јер хри стос нас во ди са 
Со бом у Сво ме све слав ном ваз не се њу к Сво ме оцу, он ула зи у не бе ску Све
ти њу а и ми ула зи мо са њим и ста је мо пред сла ву Пре сто ла Го спод њег). 
Све ште ни ци, исти на, са ми ула зе али то је са мо због то га што је све ште но
слу жи тељ гла ва са бра ног Те ла, у ства ри и чи та во са бра ње вер них ду хов но 
ула зи са њим, и у ње му са да сто ји пред ол та ром (Шме ман, 1993: 143). Као 
и у му сли ман ском об ре ду, где сва ки по ло жај те ла пред ста вља усмер ње ка 
Ме ки, та ко и у пра во слав ној ли тур ги ји це ла за јед ни ца оку пље на у све том 
про сто ру хра ма пре но си ри ту а ли зо ва ну по ру ку пре ма Пре сто лу Го спод-
њем. Чак и да нас ка да се че сто цр ква на ла зи усред буч ног квар та или по ред 
са ме ули це ко јом не пре ста но про ла зе ауто мо би ли, чим се пре ђе праг, све ти 
про стор нам пру жа мо гућ ност да увек из но ва ус по ста вља мо ин тер ак ци ју 
са тран сцен ден ци јом. То не ва жи са мо за цр кве, већ и за си на го ге, џа ми је, 
бу ди стич ке хра мо ве и све оста ле хра мо ве. увек је у пи та њу од нос уну тра-
шњег пре ма спо ља шњем, тј. од нос уну тра шњо сти ко ја пред ста вља оп ште 
пре ма све у куп ној спо ља шњо сти. Храм оте ло вљу је основ не осо би не све та 
ства ра ња. Све оста ле згра де од ра жа ва ју де ли мич не све то ве. Храм увек 
те жи оп штем. у пр вим хри шћан ским ба зи ли ка ма улаз је био скро ман и мра
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чан, као да је же лео да обе ле жи кон траст из ме ђу про фа не спо ља шњо сти и 
све те уну тра шњо сти. у сред њо ве ков ној ка те дра ли, ме ђу тим, он је све чан 
и про зи ран, као да же ли да на гла си при су ство цр кве у све ту. у ре не сан си 
се те жи да се фа са да сма тра по вр ши ном на ко ју се про ји ци ра онај оп шти 
ко смич ки ред, за јед нич ки за спо ља шњост и уну тра шњост. И ко нач но, 
ба рок на фа са да ве ли ча функ ци ју по зи ва, ка ко би убе ди ла на род на ула же ње 
и уче ство ва ње (Нор берг-Шулц, 1990: 75)

По сто ји још мно го раз ли ка у схва та њу све тог про сто ра хра ма. Оне 
умно го ме за ви се од исто риј ског пе ри о да или од кул тур них и кон фе си о-
нал них раз ли ка, али би за њи хо во ана ли зи ра ње био по тре бан мно го ши ри 
рад. По ме ну ће мо са мо јед ну оп шту ка рак те ри сти ку. На За па ду се ка те дра ла 
гра ди по мо ћу из ду же не осо ви не, док се на ис то ку раз ви ла хри сто цен-
трич на цр ква. у ра зли ци ме ђу ар хи тек ту ра ма ле жи осно ва ла тин ског или 
грч ког кр ста. у за ви сно сти од то га да ли је не ко ка то лик или пра во сла вац, 
све ти про стор ка те дра ле или цр кве има ће за ње га дру га чи је зна че ње. Оно 
што је бит но и што про из ла зи из основ не по тре бе да се про стор по све ти и 
кроз ње га ус по ста ви ве за са тран сцен ден ци јом, без об зи ра на кул тур не и 
ре ли ги о зне раз ли ке, је сте чи ње ни ца да сви љу ди би ло ко ји храм уни вер-
зал но чи та ју као све то ме сто на ко ме не ко ус по ста вља ко му ни ка ци ју са 
ви шом си лом. Сам обје кат сво јим отво ром ка тран сцен ден ци ји, ма кар то 
и не ли чи ло на отвор, упу ћу је на зна чај све тог уто чи шта у про фа ном окру-
же њу. На кра ју, оста је нам да за кљу чи мо ка ко је у су сре ту са про сто ром, 
чо век ство рио сим бо ле по мо ћу ко јих се очи ту је све ти про стор и ус по ста вио 
при сан од нос са њим. Чо век је по чео да ко му ни ци ра го во ром про сто ра.

3. НЕ ВЕР БАЛ НО КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ  
У ЈАВ НОМ И ЗАJЕД НИЧ КОМ ПРО СТО РУ

Чо век ни је сам у про сто ру. Чо век не мо же да бу де сам у про сто ру. Он 
има по тре бу за удру жи ва њем, за со ци јал ном ин тер ак ци јом и, са мим тим, 
за ко му ни ка ци јом. Основ ни об лик упу ћи ва ња чо ве ка на дру го људ ско би ће 
пред ста вља ин те р пер со нал но ко му ни ци ра ње. По Ђу ри Шу шњи ћу, у осно ви 
ова кве ко му ни ка ци о не прак се по сто је три прет по став ке: он то ло шка, ко ја 
по тре бу за удру жи ва њем ту ма чи кроз не до вр ше ност чо ве ка ко ме је по тре-
бан дру ги да би се са свим оства ри ла ње го ва лич ност; гно се о ло шка, ко ја 
под ра зу ме ва за јед нич ко тра га ње за исти ном, и ак си о ло шка, ко ја из ди ја ло га 
мо ра да из не дри но ву вред ност (Шу шњић, 2004: 10). Да кле, чо век се удру-
жу је са дру гим чо ве ком или љу ди ма у од ре ђе ном про сто ру да би оства ри-
вао ко му ни ка ци о ну прак су. Прак тич но то зна чи да се про стор мо ра огра-
ни чи ти, ор га ни зо ва ти и опле ме ни ти ди мен зи јом жи вље ња. При па да ње 
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јед ном ме сту уоб ли ча ва осо бе ни на чин по сто ја ња чо ве ка. Ме сто се чо ве ку 
от кри ва. Оби та ва ње у про сто ру прет по ста вља не што од људ ске стра не, а 
не што од стра не ме ста. Ме сто се по сма тра као не што што по ве зу је гру пу 
љу ди, што да је је дан зна ни иден ти тет и уте ме љу је јед но оп ште жи ће или 
јед ну за јед ни цу (Нор берг-Шулц, 1990: 12). Ста но ва ње, ори јен та ци ја, те ри то-
ри јал ност и по крет пред ста вља ју основ не усло ве ам би јен та ци је. у ве зи са 
тим, у про стор ној ди мен зи ји жи вље ња нај бит ни ја су три ам би јен та у ко ји ма 
чо век сту па у ин тер ак ци ју са дру гим љу ди ма: ста ни ште, рад но ме сто и пре-
во зно сред ство. Они де лу ју на чо ве ка пре ко сво јих ам би јен тал них сим бо ла 
и сви у се би мо гу да са др же ка те го ри ју за јед нич ког или јав ног. ипак, тре ба 
на по ме ну ти да се у ста ни шту у ма њој ме ри пре по зна ју јав но и за јед нич ко. 
За ње га ће нај ви ше би ти ве за ни пој мо ви ин тим ног и при ват ног.

На чин на ко ји чо век уре ђу је про стор у ко ме оби та ва и на чин на ко ји 
се кре ће кроз про стор пре но се не вер бал не по ру ке ве ли ке ко му ни ка ци о не 
вред но сти. Све у куп на чо ве ко ва де лат ност, ње го ва исто риј ска и ан тро по-
ло шка ми си ја, раз ви је ни про це си људ ске са мо ре ли за ци је и са мо бит но сти, 
гу бе сми сао о це ло ви то сти ка да се мно го број ним усло ви ма на ко је љу ди 
мо гу ути ца ти, оду зме про стор ни аспект. По оној Хај де ге ро вој кон ста та-
ци ји да је би ће про стор но, са свим је при хва тљи во ре ћи да чо век не мо же 
да по стиг не ква ли те тан ни во за до во ље ња свих сво јих по тре ба из ван про-
стор ног окви ра. Пр ва од њих сва ка ко је по тре ба за удру жи ва њем и про-
дук тив ним ра дом. уре ђе ње про сто ра, ства ра ње, су прот ста вља се основ ној 
осо би ни ха о са, пра зни ни. Про стор ност се за то не узи ма у ап стракт ним и 
ма те ма тич ким пој мо ви ма, већ у кон крет ном сми слу. Про стор ства ра ња 
ни је ко ли чин ски пра зан и бес кра јан, већ од ре ђен ства ри ма; он је, да кле, 
јед но ме сто (исто: 73). На ста ни ти се у да том ам би јен ту зна чи огра ни чи ти 
јед ну те ри то ри ју, ство ри ти јед но уну тра уну тар јед ног спо ља у од но су на 
ши ре окру же ње. Два основ на об ли ка људ ских на се ља ко ја хи ља да ма го ди на 
па ра лел но по сто је су се ло и град. Та два бит но раз ли чи то уре ђе на про сто ра 
еми ту ју и бит но раз ли чи те по ру ке. Ста нов ник гра да ка да би се но ћу на шао 
сам у се лу, осе тио би ве ли ку до зу не при јат но сти јер је на ви као на улич на 
све тла. уз то, он не би мо гао да про на ђе ори јен ти ре ко ји би му по мо гли да 
про на ђе же ље ни пра вац. у осно ви гру пи са ња град ских по вр ши на ле же 
ре ла тив но пра вил не ге о ме триј ске фи гу ре. у се ли ма не ма ви ше спрат ни ца, 
се ма фо ра и тр го ва пре ма ко ји ма во де ули це. Про стор се о ског ам би јен та 
ор га ни зо ван је око во де, про пла на ка и до ли на. Осим у чи стој рав ни ци где 
рас по ред обје ка та ви ше ли чи на град, у се лу је све обе ле же но не ком за кри-
вље но шћу. Облост је основ ни прин цип та квог про сто ра. Не ма згу сно то сти, 
све је раз ре ђе но и ши ро ко. Про стор ност у овом слу ча ју еми ту је по ру ке ко је 
чо век при ма кроз ме ре по кре тљи во сти и сло бо де. Ов де не ће мо по ми ња ти 
еко ло шку и иди лич ну ди мен зи ју се ла. На су прот ово ме, ста нов ник се ла би 
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се у гра ду осе ћао сте шње но, гу ши ле би га згра де и при ти скао ас фалт, не 
би му при јао смог. Али би га за ди ви ло све оно што не мо же да ку пи у се лу. 
Град ски про стор је дру га чи је ор га ни зо ван. ње га гра де дру штве не си ле, оне 
не пре су шне енер ги је ко му ни ка ци је и ства ра ла штва, је дин ства су прот но-
сти и осе ћа ња си гур но сти. Све и са да је ов де. То је основ на по ру ка гра да.

Ме ђу тим, сем по тре бе за ег зи стен ци јал ним оп стан ком, град пред ста вља 
и не што дру го. Јед на све оп шта ди на ми ка по кре ће ње гов за тво рен про стор. 
Да кле, ди на мич ност еко ном ских и со ци јал них про це са, као и мо бил ност 
људ ских ма са. Тај кон крет ни из гра ђе ни про стор гра да је дан је функ ци о-
нал ни ар те факт. Ви дљи ви су про це си људ ског ра да, сна ге и си ле у про из-
вод њи про сто ра. По де ла гра до ва на че твр ти и на ули це пред ста вља си стем 
озна ча ва ња. у мно гим кул ту ра ма раз ли чи те ка сте и про фе си је би ле су гру-
пи са не у че твр ти ма. Та кав си стем озна ча ва ња је не стао, али он мо же да бу де 
ве штач ки об но вљен. Та ко, нпр. у ни ци по сто ји че тврт му зи ча ра (Ги ро, 
2001: 106). Си ро ма шни ни су за ла зи ли у де ло ве гра да у ко ји ма су би ли бо га-
ти ји и дру штве но моћ ни ји. Ја сни зна ци рас по зна ва ња би ле су уре ђе ни је 
ули це, че твр ти и згра де. Да кле, са мо уре ђе ње про сто ра пре но си ло је по ру ку 
ни жим ка ста ма да то ни је њи хов про стор и да ту вла да ју не ка дру га чи ја 
пра ви ла по на ша ња. Пој мом по ру ка озна ча ва мо прак сом сте че но са зна ње, 
до та да не по зна то у људ ском ис ку ству, са оп ште но је зич ким или не је зич
ким зна ко ви ма и сим бо ли ма, ка ко би мо гло да се раз ме њу је ме ђу су бјек ти ма 
ко му ни ка ци о них чи но ва као по сре до ва но ис ку ство од зна ча ја за смер и ефи
ка сност људ ске ак тив но сти (Ра дој ко вић, Ђор ђе вић: 2005: 63).

у људ ском ис ку ству нај ка рак те ри стич ни ји при мер је од нос пре ма вла-
да ру и про сто ру у ко ме он бо ра ви. Основ на осо би на вла да ра је не до дир-
љи вост. уз то по сто ји огро ман број про то ко ла и ети ке ци ја. По да ник мо ра, 
при при је му код вла да ра, ста ти на од ре ђе ну уда ље ност, учи ни ти гест ду бо-
ког на кло на, хо да ти ус прав но и до сто јан стве но, и би ти све ча но об у чен. Све 
ово пред ста вља од ре ђе ни скуп сим бо ла ко је је чо век ство рио да би од ре дио 
раз ли ку из ме ђу обич ног чо ве ка (а он мо же би ти на вр ло ви со кој функ ци ји) 
и вла да ра. Та раз ли ка тре ба да по ву че ја сну гра ни цу из ме ђу оних сим бо ла 
ко ји ка рак те ри шу све што при па да вла да ре вом окру же њу, ње го вој уз ви-
ше но сти, и ње го вом од но су пре ма по да ни ци ма и од но су по да ни ка пре ма 
ње му и, с дру ге стра не, оно га што пред ста вља сва ко днев ни жи вот обич них 
љу ди на ули ца ма, тр го ви ма и у ку ћа ма. Чо век је мо рао да озва ни чи ула-
зак у двор да би ти ме ис та као бит ност уло ге са мог вла да ра. Тај про стор 
мо ра да го во ри о ве ли чи ни, ми стич но сти и до сто јан ству. Зна ци као што су 
ме сто на ко ме се на ла зи вла да ре ва сто ли ца и са ма сто ли ца, кру на и одо ра, 
сна жно су ко но ти ра ни и из ра жа ва ју ве ли чан ство и моћ. С дру ге стра не, 
од ре ђе ни по ло жај те ла по да ни ка као што је на клон или љу бље ње ру ке 
и ко ле на, пред ста вља ју зна ке по ни зно сти. Ко ли ко је офи ци јел ност би ла 
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ва жна, го во ри и овај при мер вла да ви не Лу ја XIV: у вер са ју, у пр вом пла ну 
на по зор ни ци ви де се вла дар и дво ра ни, у ком пле мен тар ним уло га ма оно га 
ко ји вла да и оних ко ји слу же кул ту мо на р хи је. у рас ко шном окви ру све ча не 
дво ра не, мно гих са ло на и пар ко ва – што су ме ста отво ре на за све – краљ 
жи ви јав но, не при сту па чан, го спо да ре ћи со бом и кра љев ством. Ин тим
но сти је ма ло, још ма ње по ро дич ног жи во та, ре пре зен та ци ја је та ко ре ћи 
не пре кид на (Ари јес, Ди би, 2004: 379).

За ни мљив при мер кон стант ног јав ног пред ста вља ња је сте упра во сле-
де ћи: че сто је вла да ру стро го од ре ђе но ње го во ме сто: осу ђен је на го то во 
пот пу ну не по мич ност на тро ну, са ти ма из ло жен по пут не ког пред ме та 
по гле ди ма сво јим по да ни ка. ова па сив ност и ма сив ност су ве ре но вог те ла 
за па њи ла је Фреј зе ра а пре ко ње га и Дир ке ма, ко ји је у то ме ви део за јед нич ко 
свој ство мно гих кра љев ста ва ве о ма ме ђу соб но уда ље них и про стор но и вре
мен ски – као што су древ ни Мек си ко, оба ла афри ке код бен ген ског За ли ва 
или ја пан (Оже, 2005: 161).

из овог при ме ра са свим је ја сно уоч љи во ка ко је у окви ру од ре ђе ног 
ре фе рент ног си сте ма, тј. у окви ру да те кул тур не за јед ни це, ство рен сим бол 
стал но при сут ног објек та по сма тра ња. Да овај из раз уоп ште ни је слу ча јан, 
ви де ће мо у сле де ћем при ме ру: По себ но је за ни мљи ва, у свим овим слу ча је
ви ма мо гућ ност да не ки пред мет, пре сто или кру на, или не ко дру го људ
ско те ло, за ме ни по вре ме но су ве ре на на ње го вом ме сту: ти ме се обез бе ђу је 
функ ци ја чвр стог сре ди шта кра љев ства, ко ја би ина че вла да ра осу ди ла на 
ду ге са те ока ме ње но сти. ова не по мич ност и ску че ност гра ни це око су ве ре
но ве фи гу ре пред ста вља, са свим до слов но цен тар: тај се цен тар учвр шћу је 
за хва љу ју ћи трај но сти ди на сти је, а за дад так му је да уре ди и об је ди ни 
уну тра шњу ра зно род ност дру штве ног те ла (исто: 62).

Да кле, не вер бал на ко му ни ка ци ја игра ве о ма бит ну уло гу. Кул ту ра 
је ство ри ла не вер бал не сим бо ле и по ве за ла их са цен тром вла сти. Ни је 
по треб на ни је да реч вла да ра, не кад чак ни је по тре бан ни он сам, тј. ње го во 
те ло, већ је до во љан и би ло ко ји пред мет ко ји пред ста вља вла да ви ну. Тај 
пред мет пре но си по ру ку по да ни ци ма да је власт буд на и при сут на увек. 
За ни мљи во је и што се сим бол вла сти мо же пре не ти на дру го људ ско те ло. 
Зна чи, све у куп на сим бо ли ка из ви ре из са мог ме ста ко је је већ у тра ди ци ји 
кон вен ци ја ма утвр ђе но као ме сто вла да ра. Су шти на ова квог јав ног сим-
бо лич ког по на ша ња је сте да је оно сред ство не вер бал не ко му ни ка ци је. 
уче сни ци по зна ју за јед нич ки сим бо лич ки је зик. А по зна ју га за то што су 
при хва ти ли за јед нич ки си стем кон вен ци ја пре ма то ме шта раз ли чи ти еле-
мен ти тог је зи ка зна че. у су прот ном, ко му ни ка ци ја не би би ла мо гу ћа.

За на ша да ља раз ма тра ња вр ло је за ни мљив сред њи век. у сред њем ве ку 
офи ци јал ној кул ту ри су прот ста вља ла се на род на кул ту ра. Она је на сто-
ја ла да над вла да сме хом све сим бо ле офи ци јал не кул ту ре. Кар не вал је нај-
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бо љи при мер. Све се де ша ва ло на ули ци. Про стор ули це по стао је сим бол 
игре. Сви су уче ство ва ли. у жи во ту сред њо ве ков ног чо ве ка, кар не вал је 
за у зи мао огром но ме сто. По ред кар не ва ла у пра вом сми слу ре чи, са њи хо
вим ви ше днев ним и сло же ним улич ним при ка за њи ма и по вор ка ма, одр жа
ва ли су се по себ ни пра зни ци лу да и пра зник ма га р ца, а по сто јао је и по се бан, 
тра ди ци јом осве шта ни сло бод ни ус кр шњи смех (Бах тин, 1973: 11).

Ско ро сва ки цр кве ни пра зник имао је сво ју на род но-улич ну сме хов ну 
фор му. Та кви су, на при мер, та ко зва ни пра зни ци хра мо ва, обич но пра ће ни 
сај мо ви ма, с њи хо вим бо га тим и ра зно ли ким си сте мом улич них ве се ља 
(уз уче шће џи но ва, ке пе ца, на ка за, уче них зве ри...). Смех је обич ни пра тио 
гра ђан ске и сва ко днев не це ре мо ни ја ле и об ре де: ла кр ди ја ши и лу де су би ли 
њи хо ви оба ве зни уче сни ци и па ро дич но су опо на ша ли раз ли чи те тре нут ке 
озбиљ ног це ре мо ни ја ла (сла вље ња по бед ни ка на тур ни ри ма, це ре мо ни је 
пре но ше ња на след них пра ва, по све ћи ва ње у ви те зо ве и др. (исто: 11).

Ова кви пра зни ци ја сно по ка зу ју ка ко је сред њо ве ков ни чо век већ 
по сто је ће сим бо ле пре о бли ко вао, осве жио их но вим зна че њем. То је са свим 
мо гу ће јер је сим бол нај про и звољ ни ји знак. Он под од ре ђе ним усло ви ма, 
ка ко ми сли Мо рис, мо же да про ши ру је и/или су жа ва зна чењ ско по ље ко је 
му при па да у ма тич ном код ном си сте му. На род на сме хов на кул ту ра, у овом 
слу ча ју, све офи ци јал не сим бо ле је с ви си не спу сти ла до ле. Све је сни же но 
и спу ште но на зе мљу с на гла ском на те ле сном. Го ре и до ле има ју ов де ап со
лут но и стро го то по граф ско зна че ње. Го ре – то је не бо; до ле – то је зе мља; 
зе мља – то је на че ло ап сор бо ва ња (гроб, утро ба) и на че ло ра ђа ња, пре по
ро да (ма те рин ско окри ље) (исто: 29).

упе ча тљи ва је сце на у ко јој је краљ ла кр ди јаш. ње га би ра сав на род, 
за тим му се под сме ва, ру га и ту че га кад му ис тек не рок вла да ња. Ту ча има 
на гла ше но све ча но и пра знич но обе леж је. Ту чу пра ти буб ња ње свад бе ног 
буб ња. То је ве се ла и рас по ја са на игра. Кра ља ту ку, али су ти удар ци ства-
ра лач ки јер по ма жу да се ро ди но во. Ста ри свет не ста је а ра ђа се но ви. Пјер 
Ги ро сма тра да игре има ју функ ци ју да ра зо но де јер за до во ља ва ју и су бли ми
ра ју фру стри ра не же ље из ствар ног жи во та: же љу за вла шћу, за мо ћи, за 
за ра дом, за на пре до ва њем у дру штву (Ги ро, 2001: 117).

Да би се уоп ште фор ми ра ли ко му ни ка ци о ни чи но ви, про стор се мо ра 
увек и стал но про из во ди ти. За јед нич ки про стор је жив ко ли ко и на ша 
по тре ба да жи ви мо и ра ди мо. За јед нич ки и/или јав ни про стор је ме сто где 
се до га ђа су срет, где се љу ди са ста ју и ко му ни ци ра ју, где тра же, до би ја ју и 
про из во де ин фор ма ци је. уну тар јав ног про сто ра ја сам по ста је огле да ло 
ко је при ма, од ра жа ва и пред ста вља. Из ове игре од ра за по ја вљу ју се сли ке 
око ко јих је мо гу ће гра ди ти по сто ја ње (Нор берг-Шулц, 1990: 51). Нај бит-
ни је ди мен зи је овог про сто ра су су срет и из бор. ТВ ку ћа, шко ла, му зеј, бол-
ни ца, по слов на је ди ни ца, скуп шти на, парк, трг, ули ца – све су то ме ста на 
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ко ји ма се љу ди сва ко днев но су сре ћу, ис по ља ва ју се бе, при хва та ју ри зик, 
гра де из бор и из над све га, све сно и не све сно чи та ју по ру ке про сто ра. Да ли 
ће се уче ни ци осе ћа ти при јат но у шко ли, за ви си у ве ли кој ме ри од окол ног 
окру же ња у ко је је сме ште на шко ла, од ар хи тек тон ске ор га ни за ци је ход-
ни ка и учи о ни ца, од уре ђе но сти и чи сто ће ам би јен та и од на став ни ка са 
ко ји ма ко му ни ци ра ју. Они мо гу при хва ти ти про стор као део сво је јав не 
лич но сти, сро ди ти се са њим, при па сти му, а мо гу ство ри ти и анк си о-
зну од бој ност због че га вр ло че сто из ра жа ва ју де струк тив ну агре сив ност 
пре ма објек ти ма у том про сто ру. Згу шња ва ње и оку пља ње уче ни ка пред-
ста вља чин про мен љи вог, али стал но по на вља ног (на од мо ру, у дво ри шту, 
на ход ни ку) утвр ђи ва ње иден ти те та. Про стор на дис тан ца, тј. ан гу лар на 
дис тан ца (жи кић, 2002: 73), по ста је вр ло крат ка, сма њу је се до оног по ло-
жа ја ко ји Хол од ре ђу је као ин тим ну – до ду жи не ру ке, па по не кад чак и 
ма ње од то га. Си ту а ци је згу шња ва ња, ано ним но сти, гу жве, школ ске вре ве 
(гу жва де лу је слич но иза зи ва чу стре са од бу ке) ак ти ви ра ју по тре бу осе ћа ња 
се бе, по ве ћа ва ју зна че ње но си ла ца иден ти те та (Су ли ма, 2005: 1999).

у скла ду са тим, ово оку пља ње уче ни ка од ви ја се пре ма трај но утвр ђе-
ним пу та ња ма. Ко ли ко че сто се сва ко ме од нас де си да у се ћа ње при зо ве мо 
ути сак ко ји је оста вио не ки про стор. Он мо же, нај јед но став ни је ре че но, 
би ти при ја тан или не при ја тан. Ду ги по лу мрач ни ход ни ци, ти ши на, хлад на 
ат мос фе ра еми ту ју по ру ке не по жељ но сти и не при хва та ња. Још ако се то ме 
до да ју стро га ли ца љу ди ко је сре ће мо, си гур но ће мо за у зе ти дру га чи ји став 
те ла, про ме ни ће мо фа ци јал ну екс пре си ју, по ку ша ће мо да се при вре ме но, 
оно ли ко ко ли ко нам до пу шта за да так ко ји мо ра мо да оба ви мо, спри ја те-
љи мо са про сто ром у ко ме смо се за те кли. Про стор мно го го во ри уче сни-
ци ма у ин тер ак ци ји. њи хо ви по кре ти, раз да љи на, по глед – све то обе ле-
жа ва не вер бал ну ко му ни ка ци ју. Би ло да је у пи та њу јав ни или не ки дру ги 
про стор, те ри то ри јал но по на ша ње ко је под ра зу ме ва раз да љи ну, ори јен та-
ци ју и по крет, прет по ста вља одр жа ва ње рав но те же са они ма ко ји нас при-
вла че и од би ја ју, и ре ци про ци тет са они ма ко ји нас при вла че.

Нај ве ћи ути цај на схва та ња не вер бал них по ру ка има кул ту ра из ко је 
уче сни ци у ко му ни ка ци ји до ла зе. едвард Хол, ко ји се нај ви ше ба вио не мим 
је зи ком у од но су на кул тур не обра сце, за кљу чио је да ди на ми ка и про-
ме на ра сто ја ња у ме ђу људ ској ин тер ак ци ји пред ста вља ју су шти ну про це са 
ко му ни ци ра ња. ако се јед на осо ба су ви ше при бли жи, ре ак ци ја је тре нут на 
и ауто мат ска – дру га осо ба уз ми че. уко ли ко се пр ва осо ба опет при бли жи, 
дру га по но во уз ми че. По сма трао сам ка ко је је дан аме ри ка нац уз ми цао 
чи та вом ду жи ном ве ли ког ход ни ка пред стран цем ко га је ина че сма трао 
про дор ним, а ко ји је по ку ша вао да га су стиг не. ова кав при зор се по на вља 
хи ља да ма и хи ља да ма пу та – јед на осо ба на сто ји да по ве ћа ра сто ја ње да 
би се ла год ни је осе ћа ла, док дру га из истог раз ло га по ку ша ва да га сма њи, 
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при че му ни јед на ни је све сна оно га што се зби ва (Хол, 1976: 173). Ово је при-
мер у ко ли кој се ме ри раз ли ку ју про стор не ре ла ци је ме ђу љу ди ма у раз-
ли чи тим кул ту ра ма. Је дан те исти кван ти та тив ни раз мак ни је и ква ли та-
тив но исти. Раз ли чи те кул ту ре раз ли чи то ор га ни зу ју про стор. Све то нам 
и да ље по твр ђу је чи ње ни цу да про стор го во ри са на ма и о на ма. Сто га, 
ако вам се учи ни да сте у по слов ном раз го во ру све про пи сно ура ди ли у 
стра ној зе мљи, а до би ли сте нео че ки ва ну ре ак ци ју с дру ге стра не или сте 
мо жда пер ци пи ра ли као чу дан про стор у ко ме сте се на шли или вам сме-
та ју рас по ред и ре до след обје ка та и љу ди, се ти те се да сва ка кул ту ра има 
сво је схва та ње про сто ра. На рав но, не сме се за бо ра ви ти да је ин фор ма ци-
о но дру штво на мет ну ло прин ци пе уни вер зал но сти и јед но о бра зно сти па 
се да нас, услед екс пло зи је но вих ви до ва ко му ни ци ра ња, љу ди мно го лак ше 
спо ра зу ме ва ју не го не ка да.

Што се ти че јав ног про сто ра, све што је ре че но по ма же за кључ ку да 
се у ње му од ви ја ју сви об ли ци ко му ни ци ра ња – ин тра пер со нал но, ин тер-
пер со нал но, груп но, ру мор но, ма сов но и вир ту ел но ко му ни ци ра ње. Јав ни 
про стор пред ста вља за јед нич ко до бро свих и не бро је но мно го мо гућ но-
сти раз ли чи тих ути ца ја. То је исто вет ност у раз ли чи то сти и раз ли чи тост 
у исто вет но сти. у јав ном про сто ру пре пли ћу се по ли ти ка, еко но ми ја, 
ме ди ји и кул ту ра. Јав ни про стор је мно го де лан и ши рок, да нас про ши рен 
до не слу ће них гра ни ца. Он је по чео да све ви ше осва ја део по део при ват-
ног про сто ра.

Још би ва ља ло не што ре ћи о отво ре ним јав ним про сто ри ма ули ца, 
тр го ва и пар ко ва. у ве зи са овим је и са вре ме на де фи ни ци ја ули це као 
ме ста игре и спек та кла. На њој се укр шта ју све вр сте не вер бал них сим-
бо ла. На њој се сви сре ћу или се не сре ћу, тј. не пер ци пи ра ју јед ни дру ге, 
на њој сва ко днев ни до га ђа ји до би ја ју по себ на зна че ња. На њој се кул тур на 
прак са ра си па из раз ли чи тих угло ва сва ко дне ви це и до ко ли це. ули ца је 
по ста ла ме сто на ко ме љу ди све че шће за до во ља ва ју свој апе тит. Јед но-
став но ре че но, љу ди је ду и не осе ћа ју да су у том тре нут ку на по гре шном 
ме сту. Нај у о би ча је ни је је да се је де код ку ће, а је сти јав но у ре сто ра ну је 
ри ту ал. Је сти на ули ци ни је ри ту ал и не ма ни ка кве еле мен те ни јед ног ни 
дру гог об ли ка обе до ва ња. ули ца и у том по гле ду ну ди пот пу ну сло бо ду и 
осло ба ђа од ри ту а ли зо ва ног од но са пре ма хра ни, ре до сле ду је ла, рас по-
ре ду при бо ра и рас по ре ду љу ди за сто лом. На ово ће мо се вра ти ти у раз ма-
тра њи ма о при ват ном про сто ру. ули ца љу де при хва та и ну ди им ши ри ну у 
оба вља њу ра зно ра зних ус пут них или стал них ак тив но сти. Про стор ули це 
је брз, при лич но обо јен не фор мал но шћу, де мо кра ти чан. Због то га Бер ман 
твр ди да је у ве ћем де лу 20. ве ка ур ба ни про стор си сте мат ски про јек то
ван и ор га ни зо ван да обез бе ди да се ко ли зи је и кон фрон та ци је та мо ви ше 
не де ша ва ју (Фајф, 2002: 300). ули ца жи ви и жи во ути че на на ше по на ша ње 
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у сва ко дне ви ци. Она еми ту је раз ли чи те мо гућ но сти фа сци на ци је. То је 
ме сто за дру штве не су сре те и по ли тич ке про те сте, по при ште до ми на ци је 
и от по ра, ме сто за до вољ ста ва и не тр пе љи во сти (исто: 300).

На ули ци су се че сто вр ши ла и јав на смак ну ћа. На при мер, у Ка ра ђор-
ђе во вре ме над по хва та ним хај ду ци ма и ја та ци ма из вр ша ва не су смрт не 
ка зне да би се ста ви ло до зна ња њи хо вим по тен ци јал ним след бе ни ци ма. 
Ме ђу тим, ка кав је ути сак за и ста оста вља ла та ква по ру ка, ве о ма је ди ску та-
бил но пи та ње (Ма ри но вић: 1996).

С дру ге стра не, ули цом се кре ћу раз ли чи те вр сте по вор ки, од по греб-
них до свад бе них. у сва кој од њих по сто ји по се бан рас по ред уче сни ка. На 
при мер, у Вра њу ка да сва то ви до ла зе по де вој ку рас по ред сва то ва из гле да 
ова ко: ко ло ну пред во ди ста ри сват... кум је са ста рим сва том на че лу 
ко ло не. Иза њих је њи хо ва прат ња – го сти ко је они во де, по том све кар и 
све кр ва, де вер, па оста ли, пре ма срод ству и ауто ри те ту, чла но ви за јед
ни це. Мла до же ње и мла до жењ ски мо мак су на за че љу (Зла та но вић, 2003: 
77). Ова кав рас по ред је стро го од ре ђен тра ди ци јом. Сва ки сват има сво је 
ме сто јер фор ми ра њем та кве ко ло не, они су из дво је ни од спо ља шњег про-
фа ног све та, ула зе у не сва ки да шњу вре мен ско-про стор ну ра ван, ко јом вла-
да ју спе ци фич не за ко ни ти сти.

Слич но ули ци, трг пред ста вља мо жда још ве ћу отво ре ност, али ар хи-
тек тон ски гле да но, он са жи ма оно што је дуж ули це ис кр са ва ло без ре да 
у јед ну сло же ну и све о бу хват ну це ли ну (Нор берг-Шулц, 1990: 60). Он се, 
да кле, по ја вљу је као об ја шње ње мно го ли ког ам би јен та. Он пред ста вља 
је дан ми кро ко смос, тј. ком пле мен тар ну фор му спо ља шњег у ста ни шту 
(исто: 60). уз све ово, још је дан род ур ба ног про сто ра за си гур но је и парк 
ко ји пред ста вља ме сто где љу ди ра де мно го раз ли чи тих ства ри, где про
сто ри мо гу би ти на зна че ни има ги на тив но за раз ли чи те до га ђа је, ан га жо
ва ња и се ћа ња (Фајф, 2002: 300).

Ка да би смо по бро ја ли све обла сти јав ног про сто ра, био би нам по тре-
бан мно го ши ри рад од ово га. Због то га ће мо за кљу чи ти да се у свим сег-
мен ти ма јав ног про сто ра оба вља низ раз ли чи тих ко му ни ка ци о них чи но ва, 
да се тај про стор увек ор га ни зу је и про из во ди, да он на ме ће од ре ђе на пра-
ви ла уче сни ци ма у ин тер ак ци ји и да нај ви ше по ка зу је ка ко би ти за јед но 
под ра зу ме ва да по год на ор га ни за ци ја про сто ра омо гу ћа ва од ви ја ње жи во та 
(Нор берг-Шулц, 1990: 41).

На са мом кра ју ва ља до да ти да се у мо гућ но сти ко ри шће ња јав ног про-
сто ра свет отва ра и при пад ност оства ру је. Али не тре ба за бо ра ви ти да у том 
про сто ру но си мо и да ље соп стве ног не ког као до при нос до го во ру (исто: 41).
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4. НЕ ВЕР БАЛ НО КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ  
У ИН ТИМ НОМ И ПРИ ВАТ НОМ ПРО СТО РУ

ин тим ни про стор об у хва та це ло ви тост те ла, шти ти га и ус по ста вља 
bor der li ne. То је гра ни ца пре ма се би, не ви дљи ви и нео пи пљи ви оклоп ко ји 
се фор ми ра око чо ве ка да би се са чу вао лич ни ин те гри тет. Сва ко има сво је 
ме сто у про сто ру. Ту се осе ћа си гур но и за шти ће но. На ру ша ва ње гра ни це 
пре ма се би чо век до жи вља ва као атак на не што што при па да са мо ње му 
са мом. За што је то та ко? Про у ча ва ју ћи про стор, едвард Хол је за кљу чио 
да, као и у жи во тињ ском све ту, и код нас по сто ји осва ја ње, ко ри шће ње и 
од бра на не ке те ри то ри је. Те ри то ри јал ност је кључ ни прин цип по сто ја ња. 
По се до ва ти те ри то ри ју зна чи по се до ва ти јед ну од бит них ком по нен ти 
жи во та, не ма ти је зна чи жи ве ти у вр ло не из ве сној си ту а ци ји. (Хол, 1976: 51). 
Те ри то ри јал но по на ша ње под ра зу ме ва раз ли чи те ак тив но сти ко ји ма осо бе 
екс по ни ра ју сво је пра во на од ре ђе ни про стор и ко ји ма ре а гу ју на не же ље не 
ин ва зи је дру гих осо ба у тај про стор. Љу ди у ко му ни ка ци ји при хва та ју или 
не при хва та ју од ре ђе ну дис тан цу пре ма дру ги ма. Већ смо по ме ну ли да се 
та дис тан ца на зи ва – ан гу лар на дис тан ца (угао под ко јим две осо бе мо гу да 
бу ду у ме ђу соб ном про стор ном од но су). Хол је за бе ле жио осам по ло жа ја: од 
ли цем у ли це, до ле ђа у ле ђа. Али ни ка да не тре ба за бо ра ви ти да су зна ко ви 
раз да љи не на ко ју се по ста вља мо у од но су на на шег са бе сед ни ка кон вен ци-
о на ли зо ва ни, да се ме ња ју од кул ту ре до кул ту ре и да пред ста вљај ју из вор 
ве ли ког бро ја не спо ра зу ма што је Хол де таљ но опи сао у не ко ли ко за ни мљи-
вих при ме ра. Ка сни је су не ки ауто ри по ка за ли да де ча ци с од ра слим ста-
ри јим осо ба ма ства ра ју ве ћу ан гу лар ну дис тан цу не го де вој чи це, док се у 
усло ви ма ве ће гу жве по ве ћа ва уче ста лост ру ку пре кр ште них ис пред те ла 
ко је се до ди ру ју на ра чви шту и уче ста лост окре та ња тру па. Јед на сту ди ја о 
аме рич ким сту ден ти ма у ко ле џи ма из но си да же не ко ри сте по ло жа је ра ши-
ре них ру ку са му шкар ци ма ко ји им се до па да ју, а пре кр ште не ру ке са они ма 
ко ји им се не до па да ју. Му шкар ци не пра ве раз ли ку. Та ко ђе, же не по ка зу ју 
уз не ми ре ност пре кр шта њем ру ку, а му шкар ци не.

у овим при ме ри ма се уоча ва да чо век увек по ла же пра во на про стор 
ко ји га окру жу је. До ња гра ни ца, нај ве ћа бли зи на, је сте те ле сни до дир, а нај
ве ћа гра ни ца уда ље но сти, гор ња гра ни ца, је сте мо гућ ност да се дру га осо ба 
ви ди или чу је. (Рот, 2004: 202). Пре ма Ро ту, ко ји је кла си фи ка ци ју пре у зео 
од Мер ха би ја на, по сто је че ти ри раз да љи не: пр ва пред ста вља ин тим ну дис-
тан цу, до 15 цен ти ме та ра, то је не по сре дан те ле сни до дир; дру га је пер со-
нал на дис тан ца, од 45 до 80 цен ти ме та ра, то је ко му ни ка ци ја из ме ђу љу ди 
ко ји се до бро по зна ју; тре ћа је со ци јал на дис тан ца, од 0.80 до 4 ме тра, то је 
раз да љи на ме ђу љу ди ма ко ји не што за јед нич ки оба вља ју; по след ња је јав на 
дис тан ца, пре ко 4 ме тра, то је ин тер ак ци ја фор мал ног ка рак те ра. На свим 
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овим раз да љи на ма љу ди за у зи ма ју раз ли чи те по ло жа је те ла. Због то га је 
про у ча ва ње људ ских по кре та ве о ма бит но.

По крет и про стор су у уза јам ној ве зи. По кре ти осо бе у ин тим ном и јав-
ном про сто ру ни су исти. у ин тим ном про сто ру се те ла опу шта ју, да ју се би 
вољ но, а јав ни про стор те ла озва ни ча ва, ушто гљу је и на ме ће мно го број не 
фор мал не ка рак те ри сти ке. кре та ње кроз ин тим ни про стор, ка же Ми шел 
де Сер то, зна чи по но ви ти оно сла во до бит но и не мо ис ку ство из нај ра ни
јег де тињ ства: би ти у ме сту не ко дру ги, и пре ћи до дру гог (Оже, 2005: 80). 
Не мо ис ку ство из де тињ ства пред ста вља оно ис ку ство пр вог пу то ва ња, 
од но сно чи на ро ђе ња као при мар ног ис ку ства раз ли чи то сти пре по зна-
ва ња соп стве не лич но сти као се бе и као дру гог. То ис ку ство ко је се по на-
вља кроз чин хо да ња, пр вим кре та њем кроз про стор.

ин тим ни про стор мо же би ти до ста ши ри од оног лич ног про сто ра ко ји 
нас окру жу је и шти ти. Ако је чо век сам у сво јој ку ћи, цео тај при ват ни про-
стор ста но ва ња обо јен је та да нај ве ћом ме ром ин тим но сти. То пред ста вља 
нај ин тим ни ји мо гу ћи про стор. Нај че шће, љу ди свој ин тим ни про стор де ле 
са парт не ром. у то ме по сто ји нај ма ња про стор на дис тан ца, до ња гра ни ца, 
тј. те ле сни до дир. Али ипак, ма ко ли ко да су бли ске две осо бе у свом за јед-
нич ком ин тим ном про сто ру, сва ка људ ска је дин ка по сти же мак си мал ну 
сло бо ду пре ма се би и свом те лу кад је пот пу но са ма, тј. у свом нај ин тим ни-
јем про сто ру. Ва ља још јед ном по но ви ти: лич ни про стор је нај ма њи мо гу ћи 
про стор око са мог те ла, он се мо же а и не мо ра по кла па ти са ин тим ним и 
нај ин тим ни јим про сто ром. на при мер, у ауто бу си ма, на утак ми ца ма или 
за вре ме не ких дру гих ве ли ких гу жви, при ме ћу је се ви сок сте пен то ле ран
ци је на ру ша ва ња лич ног про сто ра ко ји се ком пен зу је из бе га ва њем по гле да, 
пред ста вља њем љу ди као обје ка та, без су бјек ти ви за ци је. (Ман дић, 2003: 
87). По след њи при ме ри ја сно по ка зу ју да су гра ни це из ме ђу лич ног, ин тим-
ног, нај ин тим ни јег, при ват ног и јав ног про сто ра при лич но ла бил не, да се 
да ју ме ња ти у за ви сно сти од кул тур них обра за ца и осо би на љу ди ко ји су у 
ин тер ак ци ји, да се да ју пре кла па ти и по ме ра ти ка но вим фор ма ма ко је пре 
ни су по сто ја ле што ће мо ви де ти у сле де ћим по гла вљи ма.

Ме ђу тим, за ни мљи во је до да ти на овом ме сту ка ко гру пе ал ко хо ли ча ра 
ор га ни зу ју свој при ват ни про стор у окви ру не че га што са свим пред ста вља 
јав ни жи вот, на при мер око про дав ни ца. Оку пље на гру па ал ко хо ли ча ра 
сва ког да на по на вља улич ну сце ну. уче сни ци во де ка рак те ри сти чан на чин 
жи во та, ла ко се ме ђу соб но рас по зна ју, тач но де ко ди ра ју по ру ке ко је еми-
ту ју дру ги о пи та њу ко је их за ни ма. За њи хо во оку пља ње вр ло је би тан 
прок се мич ки па ра ме тар, тј. про стор но раз гра ни ча ва ње си ту а ци је. у нај
ма њу ру ку јед на иви ца про сто ра мо ра би ти при сво је на. То мо же би ти зид, 
зи дић, ивич њак, на сип, огра да, клу па, др во, као и ак тен та шна или но ви не 
ра за стр те по зе мљу (Су ли ма, 2005: 144).
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ис пи ја ње фла ше и по ре дак при ис пи ја њу фла ше са свим су ри ту а ли зо-
ва ни. Про стор ко ји су про из ве ли са свим је њи хов при ват ни про стор. Ри ту-
а ли зо ва не си та у ци је у ри ту а ли зо ва ном про сто ру из гле да ју ова ко: уче сни ци 
се стал но гле да ју, гур ка ју, до ти чу, из ме њу ју фла шу ко ја стал но кру жи ме ђу 
њи ма, хва та ју за гу шу, гр ле, тап шу, по ка зу ју ши пак, за гле да ју јед ни дру ги ма 
у очи, ме ђу соб но се оче ша ва ју, иза зи ва ју је дан дру го га, пот пли ћу се, сти
ска ју се, љу бе се, за јед нич ки мо кре, пљу ју, уда ра ју но гом о зид (исто: 148).

из пси хо ло шке пер спек ти ве, за ни мљи во је до да ти и за па жа ња да мен-
тал ни бо ле сни ци, не у ро ти ча ри и за тво ре ни ци зах те ва ју мно го ви ше про-
сто ра не го оста ли љу ди, као што и му шкар ци са до ми нант ним цр та ма лич-
но сти зах те ва ју ви ше про сто ра не го про сеч на же на. (Ман дић, 2003: 87).

Вр ло че сто на и ла зи мо на су бјек ти ван од нос пре ма про сто ру. Оно што је 
не ко ме ши ро ко, дру го ме мо же би ти уско и обр ну то. Ме ђу тим, за кљу чак ко ји 
из ово га про из ла зи је сте да је про стор по ли мор фан и ви ше функ ци о на лан.

из ви ше раз ло га тре ба по ме ну ти да је ку ћа ста ни ште у ко ме се у нај ве-
ћој ме ри очи та ва при ват ни и, са њим, ин тим ни про стор. Она пред ста вља 
то по гра фи ју на ше при ват но сти и ин тим но сти. Она је у на ма ко ли ко и ми 
у њој. Ми се увек вра ћа мо њој. За то је са свим тач на из ре ка ку ћи ца – сло-
бо ди ца. ње ни про сто ри су обе ле же ни игром, ку ва њем, уче њем, од ма ра-
њем, сном. и све то укуп но пред ста вља је дан ви тал ни про стор бес крај ног, 
али не ауто ма ти зо ва ног уоб ли ча ва ња. у жи во ту чо ве ка ку ћа од стра њу је 
не из ве сност, она у из о би љу пру жа сво је са ве те кон ти ну и те та. без ње би 
чо век био раз би је но, ра су то би ће. она по др жа ва чо ве ка кроз олу је не ба и 
не по го де жи во та. она је те ло и ду ша. она је пр ви свет људ ског би ћа. Пре 
но што ће би ти ба чен у свет као што то про по ве да ју бр зо пле те ме та фи
зи ке, чо век би ва по ло жен у ко лев ку ку ће. у на шим са ња ре њи ма ку ћа и је сте 
увек ве ли ка ко лев ка (Ба шлар, 1969: 34). С пра вом Га стон Ба шлар го во ри 
да жи вот по чи ње до бро, за тво рен, за шти ћен, сав уто пљен у кри лу ку ће. 
Она је при влач на, при хва та нас у сво је на руч је, ну ди нам скро ви шта ко ја 
по ста ју ме ста са ња ре ња. Ку ћа је жи ва. Она ни је струк ту ра, ни је спој бе то на 
и гво жђа, већ ствар ко ја оку пља је дан свет. Ка да чо век ис пу ни јав ни и дру-
штве ни за да так, он се по вла чи у ку ћу да би по но во ге не ри сао соп стве ни 
иден ти тет. Јав ни про стор нас ра си па, а са мо је при ват ни про стор у мо гућ-
но сти да об је ди ни све, кроз јав ност, ис цеп ка не де ло ве на ше лич но сти. 
При ват ни про стор ну ди раз у ме ва ње и то пли ну. у ње му ин тер ак ци ја ме ђу 
љу ди ма до би ја по се бан тон. Офи ци јел ност је уки ну та и ко му ни ка ци ја се 
оба вља лак ше. Све ове осо би не при ват ног про сто ра ка рак те ри стич не су за 
на ше вре ме.

Да се вра ти мо у про шлост. Ви ше кла се су од у век рас по ла га ле ве ћим 
при ват ним про сто ром и ве ћом при ват но шћу. Али, шта је са обич ним на ро-
дом, се ља ци ма и рад ни ци ма? Пре не го што је до шло до ре во лу ци је у ста-
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но ва њу, ко ја се по сте пе но од ви ја ла тек у двад се се том ве ку, при ват ни жи вот 
се ну жно де лио са жи те љи ма истог до ма ћег про сто ра. Зид при ват но сти 
одва јао је до ма ћи свет од јав ног ме ста, што ће ре ћи раз два јао је стран це и 
по ро дич ну гру пу. Иза зи да, ме ђу тим, ни је би ло до вољ но про сто ра да би сва ки 
члан по ро дич не гру пе имао при ват ност; при ват ни про стор та да је зна чио 
не ку вр сту јав ног про сто ра у окви ру до ма ће гру пе. (Ари јес, Ди би, 2004: 54). 
Прак тич но, не мо гу ће је би ло оства ри ти при ват ност. Огро ман при ти сак је 
по ро дич на гру па вр ши ла на сво је чла но ве. Ме ста за из два ја ње ни је би ло. 
Сва ки чин сва ко днев ног жи во та био је за јед нич ки. и оде ћа се пре свла чи ла 
на о чи глед по ро ди це. у јед ној со би је би ло по не ко ли ко кре ве та, а у сва ком 
од њих че сто по дво је. По јам ин тим но сти ни је имао сми сла. Сек су ал ност, 
ко ја је би ла та бу у бур жо а ским по ро ди ца ма где се рас по ла га ло при ват ним 
про сто ри ма – брач на со ба, бу до ар или ни ша са ло жни цом, при ват ни део 
за јед нич ке ода је – ов де не мо же да се др жи у тај но сти. ни де вој ке ни су мо гле 
има ти мен стру а ци ју а да се то не зна (исто: 55).

Још је дан про блем пред ста вља ла је исто вет ност про сто ра ку ће и про-
сто ра пред у зе ћа. Не раз ли ко ва ње про сто ра по вла чи ло је за со бом не раз ли-
ко ва ње вре ме на. Не раз ли ко ва ње ме ста зна чи ло је услу жи ва ње у сва ко до ба. 
До ма ћи про стор у ко ме се по сао од ви јао по стао је отво рен пре ма стран-
ци ма. Ме сто за рад и про сто ри ја у ко јој жи ви по ро ди ца, због то га, мо же 
по ста ти по при ште су ко ба на по слу. Зах те ви при ват но сти су, ма ђу тим, 
ре ши ли не ка да шњу збр ку: да би се при ват но вре ме са чу ва ло од му ште ри ја, 
ну жно је би ло раз дво ји ти про стор, одво ји ти рад њу од ку ће. Из про сто ра 
иза рад ње укло ње ни су по сте ља, ор мар и штед њак. Тр гов ци из најм љу ју 
стан на спра ту, или гра де ку ћу у пред гра ђу (исто: 24).

исто вре ме но, или не што ра ни је, де ша ва ла се јед на дру ге про ме на: 
по на ша ње за тр пе зом. у сред њем ве ку сви су је ли из за јед нич ке чи ни је, 
чор ба би се чак ср кла удво је или утро је из истог чан ка, ме со је ло с исте 
да ске за се че ње, а пи ло се из истог пе ка ра ко ји је кру жио око сто ла. Но же ви 
и ка ши ке су би ли за јед нич ки. од XVi ii ве ка сва ко је го спо дар свог та њи ра, 
ча ше, но жа, ка ши ке, ви љу шке, убру са и хле ба (исто: 238).

Хра на је је дан од ва жних на чи на иден ти фи ко ва ња гру пе и уч ти во сти. 
ње но при пре ма ње и слу же ње ре гу ли са но је си сте мом при нуд них кон вен-
ци ја. од би ти апе ри тив још увек се у не ким сре ди на ма сма тра за те шку 
увре ду (Ги ро, 2001: 111).

у скла ду са тим, за кљу чак је да по на ша ње за тр пе зом по ста је сло жен 
ри ту ал. Је сти у дру штву, ма кар ње га пред ста вља ла са мо ужа по ро ди ца, 
из и ску је го спо да ре ње со бом, што зна чи да се пре све га мо ра за бо ра ви ти на 
апе тит, ње го ве функ ци је, зву ке и рас по ло же ње. И то ни је до вољ но: при стој
ност за сто лолм из и ску је, из ме ђу оста лог, дво стру ку тех но ло ги ју оп штег 
уз др жа ва ња и из вр ше ња. оброк се пре тва ра у не ка кав ба лет у ко ме је рас



Год. I (2009): стр. 107-132

Не вер бал но ко му ни ци ра ње у све том, јав ном и при ват ном про сто ру 129

по ред по кре та ре гу ли сан за све, док ин ди ви ду а ли за ци ја при бо ра и умно жа
ва ње по су ђа – та њир, ча ша, сал вет, нож, ви љу шка – прет по ста вља ју са вр
ше но ру ко ва ње. кад бу ду за до во ље ни сви ти усло ви – ко ји су на ма уоби ча
је ни и нор мал ни до те ме ре да их др жи мо за при род не – тр пе за мо же да се 
пре пу сти вр ше њу ви дљи вог дру же ња, што је сте њен искон ски циљ (Ари јес, 
Ди би, 2004: 168). Да нас је све еле мен те овог ри ту а ла при ли ком обе да за др-
жао ре сто ран. исто то по сто ји и при раз ли чи тим це ре мо ни ја ма. Али је 
чи тав спи сак кон вен ци ја око тр пе зе са чу ван у бон то ну. Од до ма ћи на џен-
тлме на ко ји по зи ва го сте у сво ју ку ћу на ру чак или ве че ру, оче ку је се да 
озна чи где је чи је ме сто за сто лом. Пра ви џен тлмен том ће за дат ку при сту-
пи ти крај ње озбиљ но, до бро зна ју ћи да од то га мо же за ви си ти да ли ће оку-
пља ње би ти успе шно или не у спе шно. При том во ди ра чу на да јед не по крај 
дру гих сме сти го сте слич не по основ ним осо би на ма, али ни кад за јед но 
па ро ве – без об зи ра на то да ли се ра ди о су пру жи ци ма, љу бав ни ци ма 
или осо ба ма ко ји ма је то пр ви са ста нак. Циљ му је при том, да сво је го сте 
из ме ша та ко да бу ду у ста њу да ме ђу соб но во де за ни мљи ве раз го во ре и да 
се у да тој си ту а ци ји осе ћа ју угод но. уко ли ко по сто ји по ча сни гост, ње му 
се увек до де љу је нај бо ље ме сто. На бан ке ти ма, на при мер, по ча сном го сту 
увек се до де љу је ме сто са ко јег ће има ти нај бо љи по глед на чи тав скуп. у 
при ват ним ку ћа ма, опет, по ча сни гост за у зи ма ме сто с де сне стра не до ма-
ћи на, или још бо ље, из ме ђу две ју зва ни ца слич ног дру штве ног ста ту са. 
Раз у ме се, до ма ћин у том слу ча ју оста вља за се бе нај ма ње по жељ но ме сто 
(Бри џис, 1999).

Да би ку ћа за и ста по ста ла јед но по себ но би ће ко је у се би не гу је људ-
ска би ћа и о њи ма мно го го во ри пред не ким дру гим људ ским би ћи ма, 
по треб но је да се њен про стор ор га ни зу је и опле ме ни. При ја тељ ску до бро-
до шли цу мо гу, на при мер, по ка за ти то пло обо је на и не ким ре зба ри ја ма 
укра ше на вра та. Ка да се отво ре, уну тра ће пу сти ти огро ман сноп све тло-
сти. Сли ке, огле да ла, то пли те пи си, ка мин, по пу ње ност угло ва – све то 
мо же за чи ни ти по себ ну ат мос фе ру то плог ам би јен та. Ку ћа нас по зи ва да 
јој са свим при пад не мо. За раз ли ку од ово га, не ке ку ће или ста но ви мо гу 
еми то ва ти хлад но ћу и од би ја ње. Вр ло ће ве ро ват но би ти да ће у та квом 
ам би јен ту уче сни ци у ин тер ак ци ји јед ни дру ге пер ци пи ра ти дру га чи је у 
од но су на ку ћу ко ја еми ту је то пли ну. За то тре ба по но во на гла си ти да про-
стор бит но обе ле жа ва сва ки ко му ни ка ци о ни чин. Ку ћа мо ра пред ста вља ти 
уто чи ште, ме сто где љу ди ски да ју јав не ма ске и где се опу шта ју, ме сто где 
се по ја ве згу шња ва ју и на гла ша ва ју та ко да се ја вља ју као ам би јен тал не 
си ле (Нор берг-Шулц, 1990: 91).

По Гоф ма ну, ко ји је про у ча вао на чи не на ко ји се љу ди пред ста вља ју 
у сва ко днев ном жи во ту, и по ње го вим тер ми ни ма фа са да, на ступ, сце на, 
за ку ли сје, мо же мо ре ћи да ме ста у ку ћи у нај ве ћој ме ри мо гу пред ста вља ти 
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за ку ли сје, тј. bac ksta ge. За раз ли ку од на сту па, уло га и лич них фа са да ко је 
су ка рак те ри стич не за јав ност, од но сно за по сма тра че, bac ksta ge се мо же 
де фи ни са ти као ме сто за ко је је уоби ча је но да се на ње му ути сак ко ји на ступ 
не гу је све сно не ги ра. (Гоф ман, 2000: 120). Ово ме сто је ка рак те ри стич но и 
због то га што се ту мо же ства ра ти моћ на сту па. Ту се лич на фа са да мо же 
до те ра ва ти и про ве ра ва ти. Ту се мо гу оба вља ти раз не про бе ве ли ког бро ја 
уло га. Про стор но, ли ни ја ко ја одва ја про сце ни јум од по за дин ске зо не при ме
ћу је се на сва ком ме сту... ку па ти ло и спа ва ћа со ба у свим, осим у нај си ро
ма шни јим до ма ћин стви ма, ме ста не до ступ на пу бли ци. То су про сто ри у 
ко ји ма се те ла пе ру, обла че и спре ма ју да би при ја те љи ма мо гла да се при
ка жу у не ким дру гим све тли ма (исто: 130).

Ти про сто ри ни су озна че ни кон вен ци ја ма. у њи ма вла да је ди но за кон 
сло бо де. Та ко ђе, у упо тре би је по за дин ски је зик ко ји се са сто ји од осло вља
ва ња по име ну, за јед нич ког до но ше ња од лу ка, про фа но сти, отво ре них сек су
ал них до ба ци ва ња, сло бод ног до ди ри ви а ња, пу ше ња, не фор мал ног обла че ња, 
не мар них по за при се де њу или хо ду, упо тре бе ди ја лек та или суб стан дард
ног го во ра, му мла ња и ви ке, ша љи ве агре сив но сти и за дир ки ва ња, на бри ге 
за дру ге у ма лим, али по тен ци јал но сим бо лич ки ва жним ак тив но сти ма, 
ма лих са мо о бу зе то сти по пут пе ву ше ња, зви жда ња, жва ка ња, гриц ка ња, 
под ри ги ва ња и ис пу шта ња га со ва. (исто: 135).

При ват ни про стор, а у још ве ћој ме ри ин тим ни про стор, мно го го во ре. 
Са мо је по треб но ослу шки ва ти. Ако су се да нас по ме ри ле гра ни це све га, 
ако је свет раз гло бљен а, уз то, гло ба ли зо ван, ако се сва ког да на на сва ком 
ме сту до жи вља ва стрес и осе ћа али је на ци ја, он да би за и ста тре ба ло са чу-
ва ти при ват ни про стор и уре ди ти га та ко да са чо ве ком чи ни јед ну чвр сту 
не вер бал ну сим би о зу.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Овим ра дом по ку ша ли смо да до при не се мо јед ном ве о ма ком плек сном 
пи та њу про сто ра и ње го вој уло зи у ко му ни ци ра њу ме ђу љу ди ма. Ме ђу-
тим, про блем про сто ра зах те ва мно го ви ше па жње и мно го ши ру и ду бљу 
ана ли зу од ове ко ја је би ла пред ва ма. Наш скром ни до при нос са сто ји се 
у по ку ша ју да бли же об ја сни мо, кроз не ко ли ко ви до ва, ко му ни ка ти бил-
ност про сто ра. За кљу чак је да у про сто ру по сто ји и ен ко ди ра ње и де ко ди-
ра ње, да је он пре пун по ру ка, еми те ра и ре ци пи је на та ме ђу ко ји ма сто ји 
као основ на спо на.

Он, у за ви сно сти од кул ту ре, има огро ман ути цај на ин тер пре та то ра. 
Про стор нам го во ри сво јим не мим је зи ком и пру жа нам нео п хо дан пред у-
слов да у ње му ко му ни ци ра мо.
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NON VER BAL COM MU NI CA TION & SPA CE

Ab stract: non ver bal com mu ni ca tion plays a cen tral ro le in hu man be ha vi or and 
it is im por tant to re cog ni ze that com mu ni ca tion fre qu ently in vol ves mo re than a ver bal 
mes sa ge. nonver bal com mu ni ca tion is pre sent in every day con ver sa ti ons, but is so met
hing that is not tho ught abo ut by most pe o ple. Pro xe mics ex pla ins how pe o ple use spa ce 
to com mu ni ca te whi le ter ri to ri a lity de scri bes how we sta ke cla im to an area. we mark 
and de fend fo ur kinds of ter ri to ri es, pu blic, ho me, in ter ac tion and body, the se ter ri to ri es 
can be en cro ac hed thro ugh con ta mi na tion, vi o la tion, and in va sion. Cul tu ral norms are 
im por tant in de ter mi ning the use of spa ce in com mu ni ca tion si tu a ti ons.this study exa
mi nes the struc tu re of non ver bal symbols in sac ral, pu blic and in ti ma te spa ce

KEY WORDS: nonver bal com mu ni ca tion, sac red spa ce, pro fa ne spa ce, pu blic spa ce, 
cul tu re, in ti ma te spa ce
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Проф. др Мир ко Ми ле тић
Фи ло зоф ски фа кул тет  

уни вер зи те та у но вом Са ду

КОМ ПЈУ ТЕР СКА МРЕ ЖА  
И МО ГУЋ НО СТИ УС ПО СТА ВЉА ЊА  

ДЕ МО КРАТ СКЕ ЈАВ НО СТИ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ

Ре зи ме: у ра ду се ана ли зи ра ју мо гућ но сти ус по ста вља ња де мо крат ске јав
но сти у са вре ме ном дру штву. аутор, нај пре, од ре ђу је зна че ње пој мо ва јав но сти 
и јав ног мњења, а за тим ука зу је на зна чај на уч нотех но ло шке ре во лу ци је у об ли
ко ва њу са вре ме ног дру штва. на тра гу ха бер ма со ве иде је о ре фе у да ли за ци ји јав не 
сфе ре у ин ду стриј ском и ма сов ном дру штву, по ста вља пи та ње ка ква јав ност 
мо же би ти ус по ста вље на у по стин ду стриј ском, тј. ин фор ма ци о ном дру штву, 
има ју ћи у ви ду по ја ву но вог ме ди ја – ком пју тер ске мре же, као јед ног од нај зна
чај ни јих ре зул та та на уч нотех но ло шке ре во лу ци је. Пред мет ана ли зе је су мо гућ
но сти но вог ме ди ја у (1) ши ре њу сло бо де ко му ни ци ра ња, (2) ус по ста вља њу ре ла
тив но не за ви сне јав но сти, и (3) де мо кра ти за ци ји по ли тич ког про це са. аутор 
за кљу чу је да но ви ме диј у исто вре ме мо же би ти под сти цај раз во ју де мо крат
ске јав не сфе ре, али ука зу је и на опа сно сти зло у по тре бе ком пју тер ске мре же за 
де стру и ра ње кла сич них фор ми пред став нич ке де мо кра ти је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: јав ност, јав но мње ње, са вре ме но дру штво, ин фор ма ци о но 
дру штво, ком пју тер ска мре жа.

Да ли је и ка ква јав ност мо гу ћа у са вре ме ном дру штву?
Од го вор на ово пи та ње, ко је пред ста вља хе ру и стич ку око сни цу тек ста, 

прет по ста вља прет ход но од ре ђе ње основ них пој мо ва са др жа них у ње му – 
да кле: јав но сти и са вре ме ног дру штва.
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1. ЈАВ НОСТ И ЈАВ НО МЊЕ ЊЕ

Ка да је о јав но сти реч, нај пре тре ба под се ти ти да је њен не из бе жни 
ди на мич ки де ри ват у дру штве ном жи во ту јав но мње ње, тј. да су јав ност 
и јав но мње ње два ли ца јед ног те истог фе но ме на. Не ма јав но сти ко ја не 
из лу чу је јав но мње ње, ни ти је јав но мње ње мо гу ће без по сто ја ња јав но сти. 
њи хо ва има нент ност дру штве ном жи во ту оправ да ва мно штво фи ло зоф-
ских при сту па (од оног нај ста ри јег, им прег ни ра ног ре ли ги о зном ’пр вом 
исти ном’, у ко ме је Vox po pu li – vox Dei, до са вре ме ног – пост мо дер ни стич-
ког, у ко ме се и сфе ра јав но сти де кон стру и ше у про це си ма про ли фе ра ци је 
ме диј ских ка на ла) и на уч них окви ра (со ци о ло шког, со ци јал но-пси хо ло-
шког, по ли ти ко ло шког, ко му ни ко ло шког…) ко ји су у ми ну лим ве ко ви ма, 
али и да нас, де тер ми ни са ли и де тер ми ни шу хер ме не у ти ку јав но сти и јав-
ног мње ња. уз под ра зу ме ва ју ћу сим пли фи ка ци ју, ко ју на ме ће од ре ђе на 
ду жи на овог тек ста, мо гу ће је уну тар фи ло зоф ско-на уч них про ми шља ња 
јав но сти и јав ног мње ња уочи ти две до ми нант не па ра диг ме, чи ји са знај-
но-ме то до ло шки по сту ла ти оиви ча ва ју сва ки но ви на пор њи хо вог раз у ме-
ва ња у но во на ста ју ћем со ци јал ном кон тек сту.

Пр ва је – есен ци ја ли стич ка, а дру га – док со ме триј ска.
есен ци ја ли стич ко за се ца ње у про блем јав но сти и јав ног мње ња, осло-

ње но на просвeтитељску фи ло зоф ску ми сао (Ви ко, Мер си је, Лок, Кант, 
Хе гел…), ра чва се у два прав ца: по зи ти ви стич ки и скеп ти ци стич ки.

За ступ ни ци по зи ти ви стич ког есен ци ја ли зма, уоча ва ју ћи, раз у ме се, 
те шко ће у ем пи риј ском про фи ли са њу јав но сти и јав ног мње ња, при ла зе им 
као дру штве ној да то сти, чи је се по сто ја ње не мо же спо ри ти, али се ва зда 
из но ва мо ра ју об ја шња ва ти. Нај прег нант ни је је та кав при ступ из ра зио, још 
уочи фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је, фран цу ски ми ни стар фи нан си ја 
Не кер, твр де ћи да у дру штву: „По сто ји моћ ко ја не ма бла гај ну, те ле сну гар ду 
и вој ску”, али „ко ја од лу чу је шта ће се ра ди ти и на кра љев ском дво ру”.

Ме ђу тим, око сни цу по зи ти ви стич ког есен ци ја ли зма пред ста вља, 
да нас већ кла сич на, али још увек не за о би ла зна сту ди ја Јир ге на Ха бер-
ма са „Јав но мње ње” (1969). Нај мла ђи пред став ник кри тич ке фи ло зо фи је 
дру штва, јав ност и јав но мње ње ана ли зи ра уну тар од ре ђе ног со ци јал но-
исто риј ског кон тек ста, од ре ђу ју ћи њи хов са др жај и зна чај у за ви сно сти 
упра во од тог кон тек ста. Та ко, на нео марк си стич ким идеј ним осно ва ма, 
пре по зна је: ан тич ку, ре пре зен та тив ну, ли те рар ну и гра ђан ску јав ност. Ова 
по след ња, по сред нич ком функ ци јом из ме ђу др жа ве и гра ђа на ко ји јав но 
ре зо ну ју, пред ста вља нај а у тен тич ни ји об лик јав но сти у људ ској исто ри ји, 
али и њен ’во де ни цвет’, бу ду ћи да се по ја вљу је уочи бур жо а ских ре во лу-
ци ја и не ста је ре фе у да ли за ци јом јав не сфе ре, про у зро ко ва ном про це си ма 
ета ти за ци је, ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је и мо дер ни за ци је, ко ји су 
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пре ком по но ва ли мла да ли бе рал но-ка пи та ли стич ка у др жав но-ка пи та ли-
стич ка дру штва (у ко је, си гур но, тре ба убро ја ти и ка сни је на ста ле ре ал-
со ци ја ли стич ке др жа ве, као иде о ло шку ва ри ја ци ју др жав ног ка пи та ли-
зма). Због то га Ха бер мас из вла чи за кљу чак да по сле срастањa јав не и при-
ват не сфе ре у др жав ном ка пи та ли зму то ком ми ну лог ве ка: „јав но мње ње 
не по сто ји као та кво, већ се у нај бо љем слу ча ју мо гу из дво ји ти тен ден ци је 
ко је у да тим окол но сти ма де лу ју у прав цу ства ра ња јав ног мње ња” (Ха бер-
мас, 1969: 312). Овим за кључ ком, Ха бер мас са мо на пр ви по гле да за вр ша ва 
у скеп ти ци стич ком есен ци ја ли зму, има ју ћи у ви ду ње го ве ка сни је ра до ве 
у ко ји ма је раз ви јао те о ри ју ко му ни ка тив ног де ло ва ња чо ве ка у дру штву и 
де ли бе ра тив ни мо дел јав но сти у са вре ме но сти (Ха бер мас, 2007).

Нај и стак ну ти ји про по нент скеп ти ци стич ког есен ци ја ли зма сва ка ко је 
Пјер Бур ди је, ко ји не оста вља ни ма ло ме ста дво у ми ци, бу ду ћи да је дан од 
сво јих ра до ва о овој те ми на сло вља ва „Јав но мње ње не по сто ји” (Бурдиje, 
1979). На свој на чин тврд њу су до ка зи ва ли и број ни пост мо дер ни змом на дах-
ну ти те о ре ти ча ри и фи ло зо фи, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ји жан Бо дри јар. 
у се ту сту ди ја и есе ја, он про блем јав но сти са гле да ва кроз три ја ду ствар-
ност-си му ла ци ја-си му ла крум у ко јој, на прин ци пу Ме би ју со ве спи рал не 
тра ке, јав ност не ста је у ње ном ме диј ском си му ла кру му, а све што се да нас 
де ша ва у јав ној сфе ри је – си му ла ци ја си му ла кру ма (Бо дри јар, 1991).

Док со ме триј ска па ра диг ма уоб ли че на је кроз со ци о ло шки ем пи ри зам, 
као на сто ја ње да се пре ва зи ђу не до ста ци, нај пре, по зи ти ви стич ког есен-
ци ја ли зма а, за тим, и со ци о ло шког скеп ти ци зма у ис тра жи ва њу и раз у ме-
ва њу јав но сти и јав ног мње ња. Ов де се по ла зи од ста но ви шта да јав ност 
пред ста вља скуп свих гра ђа на у јед ној со ци јал ној за јед ни ци, да је јав но 
мње ње њи хо во ве ћин ско ми шље ње и да се та ве ћи на утвр ђу је ’ме ре њем 
мње ња’/док со ме три јом, тј. на уч но ве ри фи ко ва ним ме то до ло шким по ступ-
ком ко ји је за сно ван на ре пре зен та тив ном узор ку. „Ова кав узо рак сто ји 
као пла у зи би лан и на уч но ва ли дан суп сти тут за ’све гра ђа не’. ње го во бри-
жљи во ис пи ти ва ње, ве ру је се, мо же да за ме ни као пред мет це ло дру штво. 
Оту да оно што се утвр ди као ми шље ње ве ћи не (у узор ку), узи ма се као 
јав но мње ње це ли не. уме сто те о риј ске рап со ди је о јав ном мње њу, на ста ла 
је ера ње го вог ’на уч ног ис тра жи ва ња’ ” (Ра дој ко вић, 1995: 398).

Али ту се ја вља ве ли ки про блем: да ли су до би је ни ре зул та ти – јав но 
мње ње, с об зи ром на то да се до њих до ла зи кроз ано ним не ан ке те Ф2Ф, 
тј. од го во ре по је ди на ца ко ји не ула зе или не мо гу да уђу у јав ну сфе ру дру-
штве ног жи во та. „у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња на и ла-
зи мо на је дан фе но мен ко ји има ка рак тер ап сур да (под ву као М. М.). На и ме, 
ис пи та ни ци ма се обе ћа ва ано ним ност (и то се по шту је). Прак тич но, са 
обе ћа ном ано ним но шћу ис пи та ни ку се обе ћа ва тај ност ње го вог мње ња 
као по је ди нач ног мње ња (ис тра жи ва чи ни су ни за ин те ре со ва ни за по је ди-
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нач на мње ња). Да кле, јав но мње ње се ис пи ту је та ко што се обе ћа ва ње го ва 
тај ност. Да ли је оно што ис тра жи ва чи утвр де као ис тра жи вач ки на лаз – 
у ства ри, тај но ’јав но мње ње’?” (Ми хај ло вић, 1998: 123) и да ли је уоп ште 
јав но мње ње? Ан ке том агре ги ра ни и у пот пу ној дис кре ци ји утвр ђе ни по је-
ди нач ни ста во ви/мње ња ни су и не мо гу би ти исто што и де лу ју ће јав но 
мње ње, као што сви гра ђа ни не мо ра ју би ти део јав но сти о од ре ђе ном 
про бле му, јер, јед но став но, ни су упо зна ти са њим, те и не мо гу фор ми ра ти 
од ре ђе ни став. Док со ме триј ски утвр ђе ни ста во ви ’ре пре зен та тив ног де ла 
јав но сти’, тј. ’јав но мње ње’ сто га су са мо, ви ше или ма ње пре ци зни, ин ди-
ка то ри ре а го ва ња гра ђа на на не ко отво ре но дру штве но пи та ње, ни ка ко 
суп сти тут јав но сти и ње ног прак тич ног ма ни фе сто ва ња – јав ног мње ња.

упра во због то га хе у ри сти ка јав но сти и јав ног мње ња мо ра се, уме сто 
на ме то до ло шком но ми на ли зму, за сни ва ти на ме то до ло шком есен ци ја ли зму 
(По пер, 1993), ма кар се у по је ди ним те о ри ја ма ко је при па да ју есен ци ја ли стич-
кој па ра диг ми јав ност и јав но мње ње че сто пре тва ра ју у мит, јед ну ко ри сну и 
об ја шња ва ју ћу при чу без ем пи риј ског ле ги ти ми те та (Ли о тар, 1990). Овај ри зик 
се, ме ђу тим, бит но сма њу је ако се јав ност и јав но мње ње раз у ме ва ју у окви ру 
есен ци ја ли стич ке, а ем пи риј ски про пи ту ју уну тар док со ме триј ске па ра диг ме.

има ју ћи то на уму, а на тра гу Ха бер ма со вог уче ња, ов де ће мо под јав но-
шћу под ра зу ме ва ти со ци јал но-исто риј ски де тер ми ни са ну, има нент но дру-
штве ну по ја ву, да тост ко ја се, исто вре ме но, од но си на јав ни про стор (сфе ру) 
за рас пра ву у јед ном со ци је те ту и на спе ци фич ну дру штве ну гру пу ко ја у 
том про сто ру рас пра вља о раз ли чи тим дру штве ним пи та њи ма. Ка ко јав ни 
про стор, јав ност, мо же би ти пот пу но фи зич ки од ре ђе на (Аго ра у ан тич-
кој Ати ни, Фо рум у Ри му, тр го ви у европ ским гра до ви ма уочи бур жо а ских 
ре во лу ци ја…), али и крај ње вир ту ел на (ма сме диј ски ком плекс у са вре ме ном 
дру штву, схва ћен као це ли на свих де лу ју ћих ме ди ја ма сов ног ко му ни ци-
ра ња). Они при пад ни ци од ре ђе ног со ци је те та, ко ји има ју при ступ том јав-
ном про сто ру (сфе ри) у ње му, оформ љу ју јав ност као спе ци фич ну, аструк ту-
рал ну дру штве ну гру пу. њу, ме ђу тим, не чи не сви гра ђа ни у јед ном дру штву 
(под ра зу ме ва ју ћи, нај пре, оне осу је ће не у на ме ри да уђу у јав ну сфе ру), већ 
са мо они ко ји има ју ак ти ван од нос пре ма од ре ђе ном дру штве ном пи та њу 
пре о бра же ном у дру штве ни про блем од јав ног ин те ре са, да кле са мо они 
гра ђа ни ко ји, са раз ли чи тим мо ти ва ци ја ма, хо ће да о ње му ’јав но ре зо ну ју’.

у том јав ном про сто ру (сфе ри), јав но мње ње је збир ни по јам за скуп 
раз ли чи тих мњењ ских стру ја, чи ји је број де тер ми ни сан хе те ро ге но шћу 
јав но сти као дру штве не гру пе. Мњењ ска стру ја пред ста вља јав ну ар ти ку-
ла ци ју ста во ва јед не у мно штву со ци јал них ка те го ри ја, уну тар јав но сти 
као хе те ро ге не и аструк ту рал не дру штве не гру пе. има ју ћи то у ви ду, јав но 
мње ње у дру штве ној прак си пред ста вља до ми нант на мњењ ска стру ја из 
угла дру штве них по сле ди ца ко је иза зи ва, док се у те о риј ској рав ни под јав-
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ним мње њем под ра зу ме ва си нер гич но де ло ва ње свих мњењ ских стру ја у 
од ре ђе ном, про стор но и вре мен ски од ре ђе ном, со ци јал ном ам би јен ту.

Број и раз ли чи ти ути цај мњењ ских стру ја мо же се утвр ђи ва ти: а) прет-
по став ком уте ме ље ном на ре зул та ти ма док со ме триј ских ис тра жи ва ња, и б) 
ана ли зом по сле ди ца ко је од ре ђе на од лу ка јав не вла сти иза зи ва у дру штву у 
по гле ду ње ног (не)при хва та ња од раз ли чи тих со ци јал них ка те го ри ја.

2. ИН ФОР МА ЦИ О НО ДРУ ШТВО  
И ЊЕ ГО ВА МЕ ДИЈ СКА ОКО СНИ ЦА

Син таг ма са вре ме но дру штво има вр ло раз у ђе но се ман тич ко по ље. у 
овом тек сту фик си ра ће мо га на гло бал ну (пла не тар ну) за јед ни цу љу ди од 
сре ди не XX ве ка до да нас, схва ће ну као скуп на ци о нал но-др жав ним атри бу-
ти ма од ре ђе них со ци је те та. Ди на ми ка и са др жај очи глед них (на уч но-тех но-
ло шких, еко ном ских, по ли тич ких, кул тур них, де мо граф ских, еко ло шких…) 
про ме на на раз ме ђи ми ле ни ју ма, ка ко у ње го вом цен тру, та ко и на пе ри фе-
ри ји, про бле ма ти зу ју пи та ње исто риј ског ка рак те ра са вре ме ног дру штва.

Ве ћи на те ор ти ча ра, од ре ђу ју ћи га у мор фо ди на мич кој рав ни као дру-
штво у на ста ја њу, озна ча ва га из ра зи ма ’пост ка пи та ли стич ко’ или ’ин фор-
ма ци о но дру штво’.

Раз ме ва ње са вре ме ног дру штва као пост ка пи та ли стич ког из ве сно је 
ин спи ри са но Марк со вом пе ри о ди за ци јом дру штве но-еко ном ских фор ма-
ци ја, ко ји ма се про фи ли шу у свим аспек ти ма исто риј ски раз ли чи ти ти по ви 
дру штва. Чак и ка да се за не ке од те о ре ти ча ра уоп ште не мо же твр ди ти да 
су марк си сти или нео марк си сти, њи хо ви ста во ви по твр ђу ју Марк со ву ’ге ни-
јал ну и прег нант ну син те зу’ (Вра ниц ки, 1978, и: 165) људ ске исто ри је, из ло-
же не у крат ком спи су „Пред го вор за при лог кри ти ци по ли тич ке еко но ми је”. 
Је дан од њих, Пи тер Дра кер, је вр ло екс пли ци тан: „Прак тич но је си гур но 
да ће то дру штво би ти не со ци ја ли стич ко и пост ка пи та ли стич ко. Та ко ђе је 
си гур но да ће ње гов глав ни ре сурс би ти зна ње” (Дра кер, 1995:10). Ни со ци ја-
ли стич ко ни ка пи та ли стич ко дру штво, не го не ки исто риј ски но ви тип дру-
штва (дру штве но-еко ном ске фор ма ци је), ни је ни шта дру го до ре а фир ми-
са ње марк си стич ког схва та ња исто ри је у кон тек сту са вре ме них по ли тич ких 
про ме на у ко ји ма је тзв. ре ал со ци ја ли зам до жи вео пот пу ни фи ја ско.

На стра ну, ме ђу тим, ова вр ста рас пра ве ко ја се ну жно мо ра во ди ти 
на идеј ном, да кле и на иде о ло шком те ре ну, и ко ја, сва је при ли ка, мо же 
би ти окон ча на у (да ле кој?) бу дућ но сти. из угла за да те те ме у овом ра ду 
зна чај ни је је од ре ди ти зна че ње из ра за ин фор ма ци о но дру штво, бу ду ћи да 
се ње го ви обри си већ уве ли ко по ма ља ју у са вре ме ном дру штву, тј. у кри лу 
ин ду стриј ског (ка пи та ли стич ког) дру штва.
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По јам је пр ви пут упо тре бљен 1971. го ди не у до ку мен ту ја пан ске вла де 
„The plan for in for ma tion so ci ety: a na ti o nal goal to wards the year 2000” (Ли он, 
1988). Пр ву те о риј ску кон цеп ту а ли за ци ју ин фо р ма ци о ног дру штва по ну-
дио је ро до на чел ник со ци о ло шког по стин ду стри ја ли зма Да ни јел Бел у тек-
сту „The so cial fra me work of the in for ma tion so ci ety”(1980), ко ји пред ста вља 
ло ги чан на ста вак ње го вог нај по зна ти јег де ла „The co ming of po stin du strial 
so ci ety: adven tu re in so cial for ca sting” (1976). За Да ни је ла Бе ла ин фор ма ци-
о но дру штво је по стин ду стриј ско дру штво у ко ме зна ње и ин фор ма ци ја 
ис ти ску ју рад и ка пи тал као „цен трал не ва ри ја бле” еко но ми је и ути ру „пут 
за ал тер на тив не на чи не оства ри ва ња ин ди ви ду ал но сти уну тар ве о ма про-
ши ре не про из вод ње бла го ста ња” (Бел, 1980:545). Бел, та ко ђе, прог но зи ра 
(да нас, ви ди мо, са свим тач но) ди на ми зи ра ње и про стор но ши ре ње ин фор-
ма ци о ног дру штва на осно ву убр за ног раз во ја и кон вер ген ци је ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци ја и, по но во, с пра вом твр ди да ови 
про це си „мо гу би ти од лу чу ју ћи за пла ни ра ни пра вац еко ном ских и дру-
штве них про ме на, пра вац кре и ран и по но во утвр ђен зна њем, као и ка рак-
тер ра да и за ни ма ња у ко ји ма су љу ди ан га жо ва ни”. Слич но и, не ка ко, у 
исто вре ме раз ми шља ја па нац Ма су да, ко ји на сло вом књи ге („The in for-
ma tion so ci ety as po stin du strial so ci ety ”) од ре ђу је при ро ду ин фор ма ци о ног 
дру штва у ко ме ће „про из вод ња ин фор ма ци ја и не ма те ри јал них вред но сти 
по ста ти нај зна чај ни ја сна га дру штве ног раз во ја” (Ма су да, 1981: 3).

ука зи ва ње на ста во ве дво ји це пи о ни ра про ми шља ња ин фор ма ци о ног 
као по стин ду стриј ског дру штва, у пле ја ди те о ре ти ча ра ко је су се ка сни је 
њи ме ба ви ли, пред ста вља ме то до ло шку пре ам бу лу за тврд њу да је spi ri tus 
mo vens ње го вог на ста ја ња те ку ћа на уч но-тех но ло шка ре во лу ци ја, са из во-
ри штем у ви со ко ра зви је ним за пад ним зе мља ма (САД, Ка на да, За пад на 
евро па, Ја пан…), ко је су у дру гој по ло ви ни XX ве ка до сти гле тач ку за си-
ће ња у ма сов ној ин ду стриј ској про из вод њи. Реч је о круп ним и ра ди кал ним 
на уч ним, тех нич ким и тех но ло шким про до ри ма у све обла сти дру штве ног 
жи во та ових зе ма ља. Ма да је ор ган ски за че та у њи ма, на уч но-тех но ло шка 
ре во лу ци ја се раз ли чи тим оби мом, бр зи ном и до ме ти ма про ши ру је и на 
оста ле де ло ве све та. Ма ни фе сту је се кроз не ко ли ко ем пи риј ски вр ло очи-
глед них про ме на: ме ња ње дру штве ног по ло жа ја на у ке, убр за но до ла же ње 
до све зна чај ни јих и, с об зи ром на дру штве не по сле ди це, ра ди кал ни јих 
тех нич ко-тех но ло шких от кри ћа и ино ва ци ја, про на ла же ње но вих ма те ри-
ја ла и из во ра енер ги је, раз ви ја ње но вих тех но ло ги ја и при вред них гра на, 
од но сно тех но ло шко-про из вод них ком плек са, осва ја ње ко смо са, као и 
но ве мо де ле упра вља ња про из вод њом, али и дру штвом у це ли ни.

Ов де ће би ти обра ће на па жња на два ње на нај ви дљи ви ја ре зул та та – про-
на ла зак и убр зан раз вој ком пју те ра, тј. ин фор ма тич ке тех но ло ги је у це ли ни, 
и њи хо во по ве зи ва ње са по сто је ћим те ле ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.
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На и ме, у окри љу на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је, као је дан од ње них 
нај зна чај ни јих де ри ва та, по чет ком се дам де се тих го ди на ми ну лог ве ка 
на ста ла је и вр ло бр зо раз ви ја на – ком пју тер ска мре жа. Реч је о су штин ски 
но вом ме ди ју, ко ји из лу чу је пот пу но нов об лик ко му ни ка ци о не прак се и 
за јед но пред ста вља ју ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ну око сни цу са вре ме-
ног, тј. ин фор ма ци о ног дру штва.

Ком пју тер ску мре жу чи ни огра ни че ни или нео гра ни че ни број раз ли-
чи тим фи зи кал ним ка на ли ма ме ђу соб но по ве за них ком пју те ра, чи ја се 
тех нич ко-про грам ска ком па ти бил ност и син хро ни зо ван рад обез бе ђу ју 
мре жним про то ко ли ма, као ње ним не из бе жним струк ту рал ним еле мен-
том. Овај мул ти ме диј омо гу ћа ва син хро ну и/или асин хро ну раз ме ну ви зу-
ел них (пи са них, штам па них, ико нич ких, хо ло граф ских), ауди тив них и 
аудио-ви зу ел них по ру ка ко ри сни ци ма умре же них ком пју те ра. По ла зе ћи 
од бро ја и ка рак те ри сти ка ко ри сни ка ком пју тер ске мре же, но ви ме диј 
по јав но се об ли ку је кроз ло кал не и гло бал не мре же, као и гло бал ни си стем 
ком пју тер ских мре жа, ’мре жу свих мре жа’ – ин те р нет, без ко јег би ин фор-
ма ци о но дру штво, за пра во, би ло не мо гу ће.

уну тар ком пју тер ске мре же раз ви ја се пот пу но но ви об лик ко му ни ка-
ци о не прак се ко ји, за раз ли ку од свих оста лих, по себ но ма сов ног ко му ни ци-
ра ња, омо гу ћа ва раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу два, ви ше или нео гра ни че-
ног бро ја љу ди (по је ди на ца, гру па, ор га ни за ци ја/ко му ни ка ци о них цен та ра) 
са мо гућ но шћу ре ци проч не из ме њи во сти ко му ни ка ци о них уло га еми те ра 
и ре ци пи је на та у ре ал ном вре ме ну или асин хро но, чи ме се по ни шта ва 
ве ли ки део раз ли ка из ме ђу кла сич них и дру штве но до ми нант них об ли ка 
ко му ни ка ци о не прак се, пр вен стве но ин тер пер со нал ног (ре ци проч на из ме-
њи вост ко му ни ка ци о них уло га) и ма сов ног (јед но смер ност и фик си ра ност 
ко му ни ка ци о них уло га) ко му ни ци ра ња (де таљ ни је: Ми ле тић, 1988).

Но ви ме диј, већ у пр вим де це ни ја ма по сто ја ња, по ка зу је тен ден ци ју 
ап сор бо ва ња свих прет ход них ме ди ја и њи хо вих екс пре сив них мо гућ но-
сти, по нај пре ко му ни ка ци о них де ми јур га дру штве ног жи во та у ми ну лом 
ве ку – ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња (штам па, филм, ра дио и те ле ви зи ја). 
За хва љу ју ћи то ме у но вом об ли ку ко му ни ка ци о не прак се мо гу ћа су сва 
че ти ри обра сца про то ка ин фор ма ци ја: ре ги стра ци ја, ало ку ци ја, кон сул
та ци ја и кон вер за ци ја (Bor de wijk and Van Ka am, by Mcqu a il, 1994: 55-58), 
та ко да но ви ме диј, као по сред ник у ко му ни ци ра њу, ви ше ни је фак тор раз-
два ја ња све мо гу ћих ин сти ту ци о на ли зо ва них ко му ни ка ци о них цен та ра и 
па сив них при пад ни ка ма сов не пу бли ке, јед но смер ни, ди стри бу тив ни, ало-
ку циј ски ка нал, не го мо гу ћа ’тач ка ко му ни ка ци о не рав но те же’ (не)огра ни-
че ног бро ја ко му ни ка то ра, ко ји исто вре ме но мо гу би ти и еми те ри и ре ци-
пи јен ти ком пју тер ском мре жом по сре до ва них ин фор ма ци ја. Ма сов но 
ди стри бу и ра на ин фор ма ци ја на не ком од мре жних сај то ва мо же за ти ли 
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час по ста ти пред мет ин тер пер со нал ног ко му ни ци ра ња, као што ин фор ма-
ци је раз ме ње не из ме ђу два или ви ше ко ри сни ка мре же мо гу, пре ко не ког 
кон фе рен циј ског сер ви са да уђу у ’ор би ту’ ма сов ног ко му ни ци ра ња. Али, 
то ви ше ни је ’обич но’ ма сов но ко му ни ци ра ње, јер је но ви ме диј дво сме ран, 
кон вер за циј ски, на су прот јед но смер но сти и ало ку циј ској ди стри бу тив-
но сти ма сме ди ја. Сто га, њи ме по сре до ва но ко му ни ци ра ње, по тен ци јал но 
из јед на чу је ко му ни ка ци о но ком пе тент ног по је дин ца или гру пе са моћ ним, 
ин сти ту ци о на ли зо ва ним и одав но дру штве но ета бли ра ним ко му ни ка ци-
о ним цен три ма у ма сов ном ко му ни ци ра њу.

На рав но, ов де је реч о те о риј ском мо де лу, узи ма ју ћи у об зир да но ви 
ме диј ни је у пот пу но сти за си тио дру штво. Ме ђу тим, бр зи на ње го вог раз-
во ја, при су ство у дру штве ној прак си нај ра зви је ни јих зе ма ља, екс по нен ци-
јал но про ди ра ње чак и у еко ном ски пе ри фер на дру штва, по ка зу је да је на 
тзв. ’С – кри ви’, гло бал но по сма тра но, ком пју тер ска мре жа одав но иза шла 
из оних зо на у ко ор ди нат ном си сте му (ор ди на та: број ко ри сни ка, ап сци са: 
вре ме) ко је озна ча ва ју струч ња ке и дру штве ну ели ту и, као и сви прет ход ни 
ме ди ји, ушла у зо ну не из бе жног ко ри шће ња ме ђу све ве ћим бро јем љу ди. 
Пре ма по след њим про це на ма екс пе ра та, број ко ри сни ка но вог ме ди ја је 
већ пре ма шио ми ли јар ду љу ди на пла не ти.

Ка кви су ње го ви по тен ци ја ли у по гле ду кон сти ту и са ња ре ла тив но 
аутен тич не јав но сти, схва ће не као ре ла тив но сло бод но јав не сфе ре у ко јој 
сва ки гра ђа нин-ко ри сник но вог ме ди ја мо же, без ин сти ту ци о на ли зо ва не 
дру штве не кон тро ле, ’јав но ре зо но ва ти’ о свим дру штве ним пи та њи ма 
пре о бра же ним у про блем од јав ног ин те ре са?

Од го вор на ово пи та ње би ће ски ци ран тек по што ви ди мо шта је то јав-
ност и ко је су ње не ка рак те ри сти ке ка да се кон сти ту и ше у ма сме диј ском 
ком плек су – це ли ни свих де лу ју ћих ме ди ја ма сов ног ко мун ци ра ња у јед-
ном со ци је те ту.

3. ЈАВ НОСТ У МА СОВ НОМ ДРУ ШТВУ

Са вре ме но дру штво, ка ко је тем по рал но оме ђе но у прет ход ном де лу 
тек ста, пред ста вља чу де сни хи брид ста рог и но вог, ин ду стриј ског и по стин-
ду стриј ског, ка пи та ли стич ког (ре ал со ци ја ли стич ког) и пост ка пи та ли стич-
ког, ма сов ног и раз ма со вље ног, мо дер ног и пост мо дер ног. Баш због то га у 
ње му се уоча ва ју сна жне ма ти це дру штве них про ме на ко је га пре о бра жа-
ва ју у исто риј ски но ви тип дру штва, ко ло кви јал но на зван – ’ин фор ма ци-
о но дру штво’. Али, у це ли ни узев, оно је још увек до ми нант но ин ду стриј-
ско, до ми нант но ка пи та ли стич ко и до ми нант но ма сов но дру штво. Овај 
по след њи атри бут ука зу је на по ло жај и зна чај ме ди ја ма сов ног ко му ни ци-
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ра ња, ко ји су, сва је при ли ка, би ли по вод есен ци ја ли стич ком скеп ти ци зму 
у про ми шља њу уло ге јав но сти и јав ног мње ња у ње му.

Јав ност, схва ће на као јав ни про стор (сфе ра) за рас пра ву, у ма сов ном 
дру штву мо гу ћа је са мо у вир ту ел ном про сто ру ко ји је оме ђен ме ди ји ма 
ма сов ног ко му ни ци ра ња, као ин сти ту ци о на ли зо ва на јав ност. Са мо они 
при пад ни ци јед ног со ци је те та ко ји има ју при ступ ма сме диј ском ком плек су 
мо гу кон сти ту и са ти јав ност као дру штве ну гру пу ко ја ће, уну тар овог ком-
плек са, об ли ку ју ћи ме диј ске са др жа је, јав но ре зо но ва ти о дру штве ним 
пи та њи ма пре о бра же ним у про блем од ’јав ног ин те ре са’. Не во ља је, ме ђу-
тим, у то ме што они ко ји има ју при ступ де фи ни шу и аген ду дру штве них 
пи та ња од ’јав ног ин те ре са’, а то су, по пра ви лу, при пад ни ци дру штве них 
– еко ном ских, по ли тич ких, кул тур них… – ели та. Без об зи ра на ко ди фи-
ка ци ју сло бо де јав ног из ра жа ва ња ми шље ња гра ђа на у огром ној ве ћи ни 
зе ма ља, ова сло бо да је, у се ми о ло шком сми слу, озна ка без озна че ног. Огро-
ман број љу ди, ко ји не при па да ју ели та ма, не ма ни ка кав при ступ ма сме диј-
ском ком плек су, тј. јав но сти као јав ном про сто ру (сфе ри) за рас пра ву, па 
та ко не мо гу би ти ни део јав но сти као дру штве не гру пе, с мо гућ но шћу да 
’јав но ре зо ну ју’. То нај бо ље по твр ђу је сва ки по ку шај обич ног и дру штве но 
не е та бли ра ног чо ве ка да прак тич но оства ри сло бо ду јав ног из ра жа ва ња 
ми шље ња зах те вом да се, без би ло ка кве ин тер вен ци је, по сред ством ма кар 
и нај ло кал ни јег и ’нај бе зна чај ни јег’ ма сме ди ја, обра ти чи та о ци ма, слу-
ша о ци ма или гле да о ци ма. иде ја је, у ства ри, то ли ко фан та зма го рич на да 
та квих по ку ша ја ско ро и да не ма, а сви ко ји ко ри сте скром не мо гућ но сти 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња за из ра жа ва ње ин ди ви ду ал них ми шље ња 
уна пред се ми ре да ова њи хо ва сло бо да не ће би ти огра ни че на Ми ло вим 
зах те вом да се не угро жа ва сло бо да дру гих, не го дис кре ци о ном во љом раз-
ли чи тих ga te ke e pers--а, од вла сни ка и/или по ли тич ких кон тро ло ра ко му-
ни ка ци о них цен та ра, до про фе си о нал них ко му ни ка то ра као њи хо вих аге-
на та у ме диј ским ор га ни за ци ја ма.

из ово га не тре ба из ву ћи за кљу чак да спон та не фор ме јав но сти (оку-
пља ње гра ђа на на тр го ви ма) у са вре ме ном дру штву ни су мо гу ће. Али 
спон та на јав ност и спон та но ар ти ку ли са не мњењ ске стру је кин те тич ку 
енер ги ју до би ја ју тек њи хо вим ула же њем у ма сме диј ски ком плекс, у ме диј-
ске са др жа је, чи ји је про ток не из бе жно под ло жан кон тро ли дру штве них 
ели та. Та кон тро ла мо же би ти ви ше или ма ње ри гид на, ви ше или ма ње 
им пли цит на, ви ше или ма ње ви дљи ва, али ва зда и не из бе жно по сто ји. 
Ма кар ко ли ко се про по нен ти иде је о тзв. ’не за ви сним ме ди ји ма’ упи ња ли 
да до ка жу су прот но, ни ти је дан од ко му ни ка ци о них цен та ра у исто ри ји 
ма сов ног ко му ни ци ра ња ни је био у ста њу да из бег не све три опа сно сти 
по њи хо ву не за ви сност, да кле: др жа ву, по ли тич ке ор га ни за ци је или но вац 
(ви ди: Ра дој ко вић и Ми ле тић, 2006). Она је у ве ли кој ме ри де тер ми ни са на 



Проф. др Мир ко Ми ле тић

Годишњак Факултета за културу и медије

142

при ро дом тех нич ко-тех но ло шке струк ту ре ме ди ја ма сов ног ко му ни ци-
ра ња, ко ја их чи ни ’јед но смер ним улицaма’, не ка да ас фал ти ра ним, не ка да 
блат ња вим, у за ви сно сти од ин те ре са сво јин ских ти ту ла ра и по ли тич ких 
кон тро ло ра.

То је и био раз лог да Ха бер мас ма сме диј ски ком плекс озна чи као ре фе-
у да ли зо ва ну јав ну сфе ру у ко јој дру штве не ели те, ка дре да спо ме ну тим 
на чи ни ма кон тро ли шу про ток ин фор ма ци ја у ма сов ном ко му ни ци ра њу, 
ре пре зен ту ју (’ре пре зен та тив на јав ност’) свој дру штве ни ста тус, про пи ту-
ју ћи у јав ној рас пра ви са мо она дру штве на пи та ња пре о бра же на у про блем 
од ’јав ног ин те ре са’ ко ја, за пра во, слу же очу ва њу тог ста ту са, као ар ти ку-
ла ци је раз ли чи тих вр ста дру штве не мо ћи.

4. МО ГУЋ НО СТИ КОН СТИ ТУ И СА ЊА ЈАВ НО СТИ  
У ИН ФОР МА ЦИ О НОМ ДРУ ШТВУ

Про блем би, по тен ци јал но, мо гао би ти пре ва зи ђен и ко ри шће њем 
ком пју тер ске мре же. Но ви ме диј, на су прот ма сме ди ји ма, омо гу ћа ва сва-
ком по је дин цу или дру штве ној гру пи под јед на ке шан се при сту па и јав-
ног из ра жа ва ња ми шље ња, сло бо ду го во ра да кле, прет по ста вља ју ћи са мо 
два усло ва: при кљу че ност на Мре жу и по треб ну ме диј ску пи сме ност. у 
ства ри, из раз ’омо гу ћа ва’ ни је до бар, јер су шти на ком пју тер ске мре же је 
у ње ној са мо род но сти и не мо гућ но сти би ло ког ’чу ва ра ка пи ја’ у ма сов-
ном ко му ни ци ра њу да по ста не, чак и ако би то же лео, ’чу вар фај ло ва’ у 
ко му ни ци ра њу по сре до ва ном но вим ме ди јем. из да ва ње књи га, об ја вљи-
ва ње но ви на, еми то ва ње ра диј ских и те ле ви зиј ских про гра ма скоп ча но 
је са ни зом прав них фор мал но сти иза ко јих се кри ју очи глед не или за ма-
ски ра не пре тен зи је ус по ста вља ња кон тро ле над ко му ни ка ци о ним цен-
три ма. Би ло да су у пи та њу ре жим ли цен ци ра ња, по ре ска по ли ти ка или 
санк ци о ни са ње ра да про фе си о нал них ко му ни ка то ра у кри вич ним про пи-
си ма. Но ви ме диј, ба рем за са да, до сту пан је сва ком, без ика квог др жав ног 
ин тер вен ци о ни зма. По је ди нац при кљу чен на Мре жу мо же да се по ја ви у 
уло зи го вор ни ка, но ви на ра, по ли ти ча ра…, и да ње гов гра ђан ски, про фе-
си о нал ни, по ли тич ки дис курс…, су прот ста ви и нај моћ ни јим, гло бал ним 
ко му ни ка ци о ним цен три ма у ма сов ном ко му ни ци ра њу. Ко рак да ље: раз-
ли чи те дру штве не гру пе мо гу у Мре жи осни ва ти ко му ни ка ци о не цен тре 
(уоста лом, то се већ уве ли ко чи ни) за ди се ми на ци ју раз ли чи тих са др жа ја. 
А то зна чи да, у ма сов ном ко му ни ци ра њу ’за це мен ти ра на’ по де ла из ме ђу 
ак тив них еми те ра (ко му ни ка ци о них цен та ра) и па сив них при ма ла ца 
по ру ка (при пад ни ка ма сов не пу бли ке), у но вом об ли ку ко му ни ка ци о не 
прак се ви ше не по сто ји. Но ви ме диј, та ко, по ста је нај ве ћи са ми здат си стем, 
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а по знат је зна чај ова кве про дук ци је за ши ре ње по ља сло бо де у то та ли тар-
ним дру штви ма.

Ком пју тер ска мре жа но си тај по тен ци јал у пла не тар ним раз ме ра ма, 
ако про блем де мо кра ти је у XXI ве ку са гле да ва мо и кроз тен ден ци је нео им-
пе ри ја ли зма, већ де мон стри ра ног на по те зу од Бал ка на до ира на.

С тим у ве зи ком пју те р ска мре жа са др жи зна чај ни по тен ци јал за кон-
сти ту и са ње исто риј ски но вог ти па јав но сти и ар ти ку ли са ње мно штва 
мњењ ских стру ја, јер мрeжне кон фе рен ци је ни су ни шта дру го до са вре-
ме не елек трон ске аго ре и фо ру ми, али са не мер љи во ве ћим бро јем сло бод-
них гра ђа на ко ји јав но ре зо ну ју. Кроз мо гућ ност тзв. ’пер ма нент ног ре фе-
рен ду ма’, тј. тре нут ног пле би сци та, мо гу ће је, на и ме, да се сва ки гра ђа нин 
у сва ком тре нут ку из ја сни о од ре ђе ном ак ту ел ном пи та њу, пре о бра же ном 
у про блем од јав ног ин те ре са. Те (су) мре же та ко ва жне за то што из ри чи то 
при зна ју нео д ло жну по тре бу да се по кре не пи та ње ра зних об ли ка по ли-
тич ке цен зу ре, ко ји су по след њих го ди на до жи ве ли огро ман по раст. Оне 
су ва жне и из још јед ног раз ло га: за то што ука зу ју на ра зно ли ке пу те ве 
ко ји ма се ме ђу гра ђа ни ма, по себ но они ма чи ја је моћ не знат на, мо гу раз-
ви ти но ви об ли ци ’со ли дар но сти ме ђу угро же ни ма’, на спрам ато ми зи ра-
ју ћег деј ства мо дер ног жи во та… Мре же ко му ни ка ци је омо гу ћа ва ју гра-
ђа ни ма да се, ко рак по ко рак, осло бо де ро ба у се би, по ма жу им да не гу ју 
вр ли не де мо крат ског гра ђан ства у се би; раз бо ри тост, ра су ђи ва ње, ре чи-
тост, до ми шља тост, сме лост, осла ња ње на соп стве не сна ге, осе тљи вост на 
моћ, здрав ра зум” (Кин, 1995:109-110). На ци о нал на ком пју тер ска мре жа, са 
стал но отво ре ним фо ру мом ко ји се ти че ви тал них дру штве них пи та ња, 
по тен ци јал но, да кле, ели ми ни ше про блем не до ступ но сти по сто је ћих 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња и да је пра во, у мо де лу гле да но – сва ком 
гра ђа ни ну, да не са мо има, већ и јав но из ра зи соп стве но ми шље ње. По ли-
цен трич ност Мре же укљу чу је, по ред ’на ших’ и ’њи хо вих’ ар гу ме на та уну-
тар по ли тич ких ели та, и ми шље ње и ар гу мен те oних гра ђа на, по је ди на ца и 
дру штве них гру па из тре ћег сек то ра со ци јал ног жи во та, а то на го ве шта ва 
по зи ти ван по тен ци јал ко ји но ви ме диј са др жи у се би у по гле ду мо гућ но-
сти кон сти ту и са ња аутен тич не и не за ви сне јав но сти. То је, мо жда, је дан од 
на чи на да се по вра ти у ма сов ном дру штву из гу бљен иден ти тет по је дин ца 
као гра ђа ни на, раз гра ђен јав ним дис кур сом псе у до пред став ни ка гра ђа на 
у ма сме диј ском ком плек су.

Ре ви та ли зо ва ње ин ди ви ду ал ног иден ти те та гра ђа ни на, ма кар и у вир-
ту ел ним фо ру ми ма ком пју тер ске мре же, али ипак јав ним про сто ри ма за 
рас пра ву, мо же под стак ну ти зна чај ну де мо кра ти за ци ју по ли тич ког про-
це са пот по ма га њем да се афир ми шу прин ци пи од го вор но сти, из бор но сти 
и сме њи во сти јав не вла сти. уоча ва њем ви со ког сте пе на ва лент но сти но вог 
ме ди ја са сло бо дом ко му ни ци ра ња и мо гућ но сти ма ар ти ку ли са ња аутен-
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тич ног јав ног мњења (у мно штву мњењ ских стру ја), им пли ци те се ука зу је 
и на по тен ци јал ко ји ком пју тер ска мре жа са др жи у по гле ду из бо ра и по ли-
тич ког од лу чи ва ња, као нај зна чај ни јих мо ме на та у по ли тич ком про це су.

Ако су два нај зна чај ни ја, ре ла тив но ста тич ка, еле мен та по ли тич ког 
си сте ма: др жа ва на јед ном по лу, са мно штвом ин сти ту ци ја, ор га на и ор га-
ни за ци ја, по сред ством ко јих оства ру је про сеч ну ме ру дру штве но сти (и/или 
кла сног де ло ва ња), и дру штво на дру гом по лу, схва ће но струк ту рал но као 
скуп гра ђа на ко ји спон та но и/или ор га ни зо ва но де лу ју у прав цу др жа ве, 
он да је по ли тич ки про цес, као ди на мич ки аспект по ли тич ког си сте ма, 
са др жај ме ђу соб них од но са др жа ве и гра ђа на, као и са др жај ак тив но сти 
др жав них и ци вил них су бје ка та. Не у пит но је, са дру ге стра не, да нај зна-
чај ни је мо мен те у по ли тич ком про це су пред ста вља ју из бо ри и стра те шке 
од лу ке (за ко но дав них и из вр шних) ор га на др жав не вла сти из ме ђу два 
из бор на ци клу са.

На ци о нал на ком пју тер ска мре жа, има ју ћи у ви ду ње ну отво ре ност и 
ла ко ћу при сту па, да кле њен ко му ни ка ци о ни по тен ци ја ла као ’де мо крат-
ског’ ме ди ја, пру жа мо гућ ност да се сам чин из бо ра (ин ди ви ду ал ног из ја-
шња ва ња, гла са ња) оба ви у вр ло крат ком вре мен ском пе ри о ду (ре ци мо: 
30 ми ну та), без мо гућ но сти би ло ка квих зло у по тре ба и тех нич ких ком-
пли ка ци ја (гла сач ка ку ти ја, кон трол ни ли стић, би рач ки од бо ри, итд.). у 
прет ход но од ре ђе но вре ме из бор ног чи на, сва ки гра ђа нин је, та ко ђе, овла-
шће ни по сма трач и кон тро лор, јер, уко ли ко же ли ти ме да се ба ви, мо же из 
ми ну та у ми нут да пра ти из бор не ре зул та те.

Да бо ме, ту се од мах мо же по ста ви ти пи та ње: а шта са оним гра ђа ни ма 
ко ји из раз ли чи тих раз ло га не ма ју или не же ле ком пју тер у ку ћи, као што 
не ки да нас не ма ју или не же ле ТВ при јем ник, а за ин те ре со ва ни су да уче-
ству ју у из бо ри ма и по ли тич ком про це су уоп ште? у осно ви, реч је о тех нич-
ком пи та њу (као и мно гим дру гим, по ве за ним са ин фор ма тич ким аспек-
ти ма функ ци о ни са ња Мре же), ко је др жа ва, схва ће на и као јав ни сер вис гра-
ђа на, мо же ре ши ти на мно ге на чи не. из ме ђу оста лог и – ова ко: „Пре мно го 
го ди на ја сам пред ла гао да, мо жда, тре ба да ти си ро ма шни ма ин фор ма ци о не 
же то не (мар ки це), баш као што вла да да је си ро ма шни ма мар ки це за хра ну. 
То је увек иза зи ва ло смех ка да сам о то ме го во рио у јав но сти. Да нас чу јем 
ка ко то го во ре вла ди ни слу жбе ни ци и ни ко се не сме је” (Бра ун, 1994:33). 
Дру гим ре чи ма, као што у сва ком на се љу по сто ји ауто бу ска или же ле знич ка 
ста ни ца, при ли ком кон фи гу ри са ња на ци о нал не мре же мо же се отво ри ти и 
’ком пју тер ска ста ни ца’ са ко је се из ла зи на ’су пер ауто стра ду’. у џе пу но си те 
кар ти цу ко ју вам је др жа ва обез бе ди ла за уче шће у по ли тич ком жи во ту и, 
на дан из бо ра, у пред ви ђе но вре ме, ако то же ли те – гла са те.

из бо ри су јед но од нај ва жни јих, ако не и нај ва жни је ис хо ди ште по ли-
тич ког про це са, ње гов сре ди шњи део чи не, ме ђу тим, сло же ни ме ха ни зми 
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од лу чи ва ња, ко ји су у мо дер ним дру штви ма за сно ва ни на ви ше пар тиј ској 
пред став нич кој де мо кра ти ји и њој од го ва ра ју ћим об ли ци ма вла да ви не. 
Ако би се из бо ри, на опи сан на чин, мо гли ефи ка сни је и ре гу лар ни је ор га-
ни зо ва ти, за што не би мо гла да бу де, сле де ће је пи та ње, оства ре на и иде ја 
’тре нут ног пле би сци та’ по во дом сва ке од лу ке од оп штег ин те ре са у јед ном 
со ци је те ту? Че му сло же на за кон ска про це ду ра и за што је уоп ште по тре бан 
пар ла мент, ако но ви ме диј ства ра усло ве за вра ћа ње ан тич ком узо ру – из о-
кра ти ји? С том раз ли ком што се у вир ту ел ном све ту ком пју тер ске мре же 
грч ки по лис са не ко ли ко хи ља да гра ђа на, чи је гра ни це, ка ко је го во рио Ари-
сто тел, од ре ђу је до мет људ ског го во ра, ши ри на огром не др жа ве са не ко-
ли ко де се ти на или сто ти на ми ли о на ста нов ни ка? Та ко, је дан од гу руа но вог 
до ба – Ал вин То флер (1983), сма тра да је аме рич ки кон грес ста ро мо дан и да 
но ва ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја тра жи пре и спи ти ва ње уста ва. елек трон-
ски пле би сцит сма њу је не за ин те ре со ва ност љу ди за по ли тич ки про цес, јер 
ели ми ни ше по сред ни ке из по ли тич ког од лу чи ва ња – по ли тич ке ор га ни-
за ци је (пар ти је), чи је их пар ти ку ла ри стич ко ин те ре сно де ло ва ње дис ква-
ли фи ку је као би ло чи је аутен тич не ре пре зен те и, у ве ли ком бро ју зе ма ља, 
по ка зу је као инерт не, сво јим уским ин те ре си ма во ђе не, псе у до пред став-
ни ке гра ђа на. Ти ме се ши ри по ље ци вил ног дру штва, гра ђа ни ма је, по је ди-
нач но или ор га ни зо ва ним по раз ли чи тим (не ну жно по ли тич ким) кри те-
ри ју ми ма, на рас по ла га њу ме диј за ди рек тан ути цај на јав ну власт, а она, тј. 
др жа ва, мо же би ти све де на на ефи ка сну ег зе ку ти ву во ље увек из но ва ус по-
ста вље не ве ћи не гра ђа на, кон ста то ва не по сред ством ком пју тер ске мре же.

Да кле, још је дан, ово га пу та елек трон ски, ри мејк ан тич ког узо ра: не ко-
ли ци на иза бра них вла да ла ца и ефи ка сна др жав на упра ва под стал ном 
кон тро лом гра ђа на.

5. ПРЕТ ЊЕ ЈАВ НОЈ СФЕ РИ У ИН ФОР МА ЦИ О НОМ ДРУ ШТВУ

Но ви ме диј, и у пи о нир ским де це ни ја ма по сто ја ња, ука зу је нам се, 
ме ђу тим, по пут рим ског бо га Ја ну са. у свим аспек ти ма ње го вог функ ци о-
ни са ња он има све тлу стра ну ли ца, али и там ну обра зи ну.

из угла ана ли зи ра них мо гућ но сти отва ра ју се и три кључ на про бле ма: 
(1) ква ли тет ре цеп ци је са др жа ја ко ји су се са свим сло бод но за вр те ли, пре-
фор му ли са ће мо по зна ту Ме клу а но ву ме та фо ру, ’вир ту ел ном га лак си јом’, 
(2) мо гућ но сти дез ин те гра ци је по сто је ћих со ци јал них за јед ни ца, и (3) 
отво ре ност но вог ме ди ја не са мо за де мо кра ти за ци ју по ли тич ког жи во та, 
не го и по ли тич ку зло у по тре бу сва ке вр сте.

Оби ље са др жа ја ко ји већ ко ла ју Мре жом, већ су је, на и ме, пре тво ри ли у 
пра ву ’вир ту ел ну пра шу му’ у ко јој се сва ки ко ри сник мо же осе ћа ти по пут 



Проф. др Мир ко Ми ле тић

Годишњак Факултета за културу и медије

146

ис тра жи ва ча нео т кри ве них пре де ла и руд ни ка ин фор ма ци ја, али се и из гу-
би ти у њој. Мо гућ ност ре цеп ци је по ру ка, осим већ спо ме ну тог про бле ма 
фак тич ког при кљу чи ва ња на Мре жу иза зва ног ’ди ги тал ним ја зом’ (Пи па 
Но рис) из ме ђу бо га тог се ве ро за па да и си ро ма шног ју го и сто ка, угро же на 
је ко ли чи ном ин фор ма ци ја ко јом је ре ци пи јент бу квал но за сут ка да уђе 
у хи пер текст. Он омо гу ћа ва да се кла сич не кру те струк ту ре ин фор ма ци ја 
за ме не мно го бо га ти јим и ком плек сни јим струк ту ра ма ор га ни зо ва ња на 
Мре жи ко је пру жа ју бес кра јан број мо гу ћих пу те ва (под ву као М. М.), ко је су 
отво ре не за све вр сте на ви га ци је и ко је по ве зу ју раз ли чи те број не објек те” 
(Ле Ко ди ак, 2005:65). у крај њем, хи пер текст би се мо гао озна чи ти као бес-
ко нач на по ру ка, а та ква је, по се би, из угла ре ци пи јен та и ње го вих мо ти ва 
да ко ри сти но ви ме диј – con tra dic tio in adi ec to.

исто вре ме но, вр ло је те шко про це ни ти ути цај но вог ме ди ја на ста-
бил ност со ци јал них за јед ни ца, ка квим их да нас по зна је мо. у ве зи са овим 
про бле мом ис кри ста ли са ла су се два те о риј ска при сту па. Пр ви, у но вом 
об ли ку ко му ни ка ци о не прак се ви ди нај пот пу ни је оства ри ва ње Ме клу а-
но ве пре дик ци је о све ту као ’гло бал ном се лу’, су ге ри шу ћи да се тек у вир-
ту ел ној ре ал но сти пре ва зи ла зе све по де ле и огра ни че ња из ствар ног све та, 
укљу чу ју ћи и огра ни че ња сло бо де ко му ни ци ра ња. Дру ги, пак, у све му ви де 
по че так пот пу не дез ин те гра ци је дру штва, кроз дра стич но сма ње ње ин тер-
пер со нал них кон та ка та ме ђу љу ди ма, јер: „(...) ако се из гу би не по сред ност, 
за јед ни ца од тог тре нут ка по ста је збр ка на сме ша еле ме на та. За лу та ла би ћа 
ме ђу соб но се на сле по из бе га ва ју на сво јим иле гал ним пу та ња ма, или се 
су да ра ју, али су из бе га ва ња исто та ко бе сми сле на као и су да ри” (Хам ваш, 
1996:189). Дру гим ре чи ма, огра ни че ност ре цеп циј ских мо гућ но сти чо ве ка 
при мо ра ва га да у Мре жи по тра жи ко му ни ка ци о не парт не ре по соп стве-
ној вред но сној ма пи. у људ ским, пси хо фи зич ки де тер ми ни са ним ко му ни-
ка ци о ним огра ни че њи ма, са јед не стра не, и бес кра ју ком пју тер ске мре же 
и хи пер тек ста, са дру ге, на ла зи се, за са да са мо у ла тент ном ста њу, али са 
сна жним симп то ми ма про ме не, узрок мо гу ће дез ин те гра ци је дру штва, 
ка ко је да нас устро је но; по на ци о нал ном, кон фе си о нал ном, ра сном, по ли-
тич ком, род ном или би ло ком дру гом кри те ри ју му се кун дар ног ор га ни-
зо ва ња љу ди. Број те мат ских кон фе рен ци ја на ин тер не ту ра сте из да на у 
дан, су жа ва ју ћи се и про стор но и ка те го ри јал но, што по ка зу је фраг мен ти-
за ци ју ко ри сни ка но вог ме ди ја. у тој фраг мен ти за ци ји мо гу се из гу би ти 
оп ште при хва ће не ци ви ли за циј ске, етич ке и кул тур не вред но сти, и ство-
ри ти но ве кроз кон сен зус исто ми шље ни ка у Мре жи. Кон зер ва тив ци мо гу 
ко му ни ци ра ти са мо са кон зер ва тив ци ма, му сли ма ни са му сли ма ни ма, 
хо мо сек су ал ци са хо мо сек су ал ци ма, те ро ри сти са те ро ри сти ма… По сле-
дич но, у вир ту ел ној ствар но сти не ма ви ше кла сич них об ли ка со ци јал ног 
ор га ни зо ва ња, др жав них и на ци о нал них гра ни ца, ге о граф ских пре пре ка, 
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им пе ра ти ва тра ди ци је, кул ту ре и мо ра ла. Но ви со ци јал ни про стор по ста је 
мре жни фо рум, ко ји утвр ђу је дру га чи је нор ме, вред но сти и кул тур не обра-
сце од оних ко ји ва же у ре ал ном све ту, али их та ко, по сте пе но, из вир ту-
ел не мо же ин вол ви ра ти у ствар ну ствар ност.

Нај зад, и кри ти ча ри ’пер ма нент ног ре фе рен ду ма’ по сред ством но вог 
ме ди ја, као суб сти ту та за кла сич не ме ха ни зме пред став нич ке де мо кра ти је, 
са ве ли ком скеп сом гле да ју на ’вир ту ел ну де мо кра ти ју’. „Да ли не по сред на 
де мо кра ти ја ши ри сло бо ду или, за хва љу ју ћи ве ли кој ефи ка сно сти, са мо 
ства ра при вид ње ног ши ре ња? Ко ће, на при мер, са ста вља ти пи та ња о ко ји ма 
ће се гра ђа ни из ја шња ва ти гла са њем? Ко ће од лу чи ти ка да да се одр жи 
пле би сцит? То што на ова пи та ња не по сто ји од го вор на во ди на по ми сао да 
би, у ства ри, мо гао мно го ефи ка сни је да се зло у по тре бља ва не го што је то 
слу чај са сло же ним, спо рим си сте мом пред став нич ке де мо кра ти је. у прин-
ци пу – по себ но има ју ћи у ви ду прин цип за јед ни це – не по сред на де мо кра-
ти ја је ве о ма сло же на. Но ва тех но ло ги ја би, не сум њи во, мо гла да под стак не 
и да по гор ша са да шњи про блем по ли ти ке ко ји се за сни ва на јед ном је ди-
ном пи та њу. Ди рект но за ин те ре со ва ни би мо гли ла ко да ма ни пу ли шу, док 
би за шти та ма њин ског ин те ре са би ла огра ни че на” (О’Тул, 1993: 28).

6. ЗА КЉУ ЧАК

Ком пју тер ска мре жа, по све му су де ћи, мо же бит но да про ши ри по ље 
сло бо де ко му ни ци ра ња, омо гу ћи ус по ста вља ње пот пу но дру га чи је јав не 
сфе ре – јав но сти у ин фор ма ци о ном дру штву; да по јед но ста ви про це ду ре 
од лу чи ва ња и ели ми ни ше не ле ги тим не по сред ни ке ко ји се у по ли тич-
ком про це су ор га ни зу ју као оту ђе ни цен три по ли тич ке мо ћи; да сма њи 
ра сто ја ње из ме ђу гра ђа на и оних ко ји су ле гал но и ле ги тим но иза бра ни да 
у њи хо во име вла да ју. Ти ме и да по ве ћа ју од го вор ност сва ког по је дин ца у 
про це су од лу чи ва ња, без об зи ра на то ко ју со ци јал ну уло гу имао. екс тра-
по ла ци ја ове иде је упу ћу је на за кљу чак да но ви ме ди ји и њи ма од го ва ра-
ју ћи об лик ко му ни ка ци о не прак се по ма жу от кла ња њу број них и одав но 
уоче них не до ста та ка ре пре зен та тив не де мо кра ти је, нај пре у по гле ду ње не 
ефи ка сно сти и кон тр о ле јав не вла сти. Ову тврд њу ни ка ко не тре ба пре ве-
сти у апо ло ги ју ’пер ма нент ног ре фе рен ду ма’ на су прот кла сич ним по сту-
ла ти ма пред став нич ке де мо кра ти је, ма да се и тај, но вим ме ди јем де тер-
ми ни сан ме ха ни зам не по сред ног из ја шња ва ња, не мо же та ко ла ко ис кљу-
чи ти из бли ске бу дућ но сти. Мо жда нај пре кроз по тре бу пер ма нент ног 
кон сул то ва ња ’по ли тич ки пу но лет ног гра ђа ни на’ у по ли тич ком про це су, 
за сно ва ном на кла сич ним, али и им прег ни ра ним мо де р ним ме ха ни зми ма 
из ја шња ва ња по је ди на ца и дру штве них гру па.
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Ме ђу тим: „Хи пер ко му ни ка ци ја (та ко ђе – при мед ба М. М.) отва ра 
бу дућ ност ко ја је фан та зма го рич на са ста но ви шта до са да шњих на ви ка; 
ни смо ви ше си гур ни ко ли ко вре де на ше ло кал не исто ри је и ге о гра фи је, и 
ма да зна мо да су укуп на исто ри ја и ге о гра фи ја скуп ло кал них (скуп у ко јем 
се упо ре ђу је мо), ни је ви ше ја сно ко ће том ску пу од ре ди ти склоп – хи је рар-
хи ју ко ја огра ни ча ва ен тро пи ју, ти по ло ги ју ко ја уста је про тив ха о са. Хо ће 
ли то ко смос/ха о смос сам од се бе. Си ту а ци ја иде ал на за те рор и дик та ту ру 
сва ке вр сте. За те рор уто ли ко што се оно што ни је екра ни зо ва но мо же про-
гла си ти за не по сто је ће (и ти ме de fac to учи ни ти не по сто је ћим), за дик та ту ру 
јер је до вољ но рас по ре ди ти моћ на тач но ода бра не пре се ке тран спор та и 
оту да, из ма лих сре ди шта, кон тро ли са ти про ток, ве зе, тех но ло шке ре сур се, 
об ли ко ва ти пред ста ве, мо ду ли са ти и де мо ду ли са ти ин фор ма ци ју, пре у сме-
ра ва ти енер ги ју или, чак, уга си ти тер ми на ле” (Ми тић, 1994:73).

Сва ова пи та ња, као и мно га дру га ко ја се у истом кон тек сту мо гу 
по ста ви ти, из но ва отва ра ју про блем од но са тех но ло ги је и чо ве ка, за пра во 
на шег од но са пре ма тех но ло шком окру же њу ко га смо са ми ство ри ли. и 
раз два ја ју на уч но-фи ло зоф ску ми сао у два прав ца, чи ја про тив ста вље ност 
ра сте са бр зи ном тех нич ко-тех но ло шког раз во ја и ду би ном про ме на ко је 
тај раз вој иза зи ва у струк ту ри дру штва и со ци јал ном би ћу чо ве ка.

Пр ви, ко га мо же мо на зва ти тех но цен трич ним, у де ри ва ти ма на уч но-
тех но ло шке ре во лу ци је ви ди апри ор но ре ша ва ње свих дру штве них про-
тив реч но сти и пре ва зи ла же ње огра ни че ња са ко ји ма се љу ди у сво јим 
по је ди нач ним и дру штве ној ег зи стен ци ји су о ча ва ју. ње го ви пред став ни ци 
и у ин фор ма тич кој тех но ло ги ји, на ко јој по чи ва кон цепт ин фор ма ци о ног 
дру штва, ви де са мо пред но сти ко је она, од но сно но ви ме диј, ства ра чо ве ку 
су тра шњи це (ho mo no vus – ho mo com mu ni cens), чи не ћи га ци ви ли за циј-
ски су пер и ор ни јим у од но су на све ге не ра ци је ко је су му прет хо ди ле. Дру-
штве ни про грес ни је ни шта дру го до кон ти нум на уч них са зна ња, тех нич-
ких изу ма и тех но ло шких ино ва ци ја ко ји, ло ги ком осло ба ђа ња чо ве ка 
од на пор ног ра да, уно си ху ма не са др жа је у ње гов жи вот. („То зна чи сан 
оних чуд них до ми ни ка на ца… о per pe tu um mo bi le, ко јим би се од Бо га 
оте ла све моћ. Не пре ста но су под ле га ли ис ку ше њу те ам би ци је: из ну ђи-
ва ли су од бо жан ства тај ну да би са ми по ста ли Бо гом. Ослу шки ва ли су 
за ко не ко смич ког так та, да би их си лом ис ко ри сти ли, и ство ри ли на тај 
на чин иде ју ма ши не као ма ли ко смос ко ји ће слу ша ти још са мо чо ве ко ву 
во љу. Али су ти ме пре ко ра чи ли ону фи ну гра ни цу на ко јој је за обо жа ва-
тељ ску спо соб ност на ста јао грех, и та ко су про па ли од Бе ко на до Ђор да на 
Бру на. Ма ши на је ђа во ло ва: пра ва ве ра је то увек осе ћа ла” – Шпен глер, 
1990:287.) На су прот тех но цен трич ној на ла зи се ан тро по цен трич на стру ја 
фи ло зоф ско-на уч не ми сли у ко јој се, ако не са пе си ми змом, он да сва ка ко 
са ве ли ком скеп сом гле да на тех нич ко-тех но ло шки cir cu lus vi ti o sus у ко јем 



Год. I (2009): стр. 133-152

Ком пју те р ска мре жа и мо гућ но сти ус по ста вља ња... 149

се чо век, сво јим стал ним на сто ја њем да об у зда си ле при ро де ко ја га окру-
жу је, на шао. Реч је о, у из ве сној ме ри ап стракт ној, ма да не и нео прав да ној, 
за бри ну то сти над по сле ди ца ма све згу сну ти јег и убр за ни јег на уч ног и тех-
нич ко-тех но ло шког раз во ја. и у тре ћој (или пе тој?) ко му ни ка ци о ној ре во-
лу ци ји, ко ја је за по че та по ја вом ком пју тер ске мре же, на ла зи се по твр да за 
идеј ни кре до овог ми са о ног прав ца: све са вр ше ни ји ме ди ји, све не са вр ше
ни ји љу ди. Вир ту ел на ствар ност у ко ју се чо век из ме шта из ме ни ће ње го ву 
су шти ну, па ће у про це су си му ла ци је жи во та у ра чу нар ској мре жи, ка ко би 
ре као Бо дри јар, и сам по ста ти си му ла крум чо ве ка ка квим га до са да шња 
ци ви ли за ци ја по зна је.

Не у мит ност тех нич ко-тех но ло шког раз во ја и при род на за бри ну тост 
љу ди над сво јом све ве ћом за ви сно шћу од тех но ло ги је ко ју су са ми ство-
ри ли тра жи, ме ђу тим, да се пи та ње од но са тех но ло ги је и ху ма ни зма раз-
мо три из ме ђу ова два уда ље на епи сте мо ло шка по ла. Пре ми са ра ци о нал ног 
про ми шља ња про бле ма мо гло би да бу де са зна ње да тех но ло ги ја, са ма по 
се би, не но си ни не га ти ван ни по зи ти ван пред знак, од но сно да по се би ни је 
ни до бра ни ло ша. Али, исто та ко, тех но ло ги ја се не раз ви ја ми мо људ ског 
ра зу ма и из ван дру штва ко га об ли ку је тај исти ра зум. у су шти ни, са мо од 
чо ве ка за ви си да ли ће сва ка но ва тех но ло ги ја као ис кљу чи ви про из вод 
ње го вог ума зна чи ти про грес или ре гре си ју. Те вред но сти се не мо гу од ре-
ђи ва ти са мо са тех но цен трич ног или ан тро по цен трич ног ста но ви шта, јер 
је мо гу ћи ути цај тех но ло ги је на чо ве ка и дру штво го то во увек не из ве стан: 
она мо же да бу де фак тор осло ба ђа ња чо ве ка, али и но вих ну жно сти ко је 
му се на ме ћу; фак тор ин те гра ци је, али и дез ин те гра ци је дру штва; фак тор 
кул тур не еман ци па ци је, али и ен тро пи је кул ту ре. Ме ња ју ћи тех но ло шки 
ам би јент сво је ег зи стен ци је, чо век мо ра да ме ња и се бе, а то зна чи и дру-
штве не од но се, јер са мо у де мо крат ском ци вил ном кон тек сту но ва тех но-
ло ги ја не ће и не мо же има ти по ро бљи вач ко зна че ње. Ком пју тер ска мре жа 
у де мо крат ском дру штву мо же по ста ти ме диј ко ји ће по слу жи ти све у куп-
ној људ ској еман ци па ци ји, али и ’елек трон ски гу лаг’ у то та ли тар ним си те-
ми ма. Све за ви си од нас са мих, јер ка ко је одав но при ме тио отац ки бе р не-
ти ке Нор берт Ви нер: „Ми смо на шу око ли ну та ко ра ди кал но из ме ни ли да 
са да мо ра мо из ме ни ти и са ми се бе да би смо мо гли оп ста ти у тој око ли ни. 
Ви ше и не мо же мо да жи ви мо у ста рој” (Ви нер, 1964: 65).
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THE COM PU TER NET WORK  
AND POS SI BI LI TI ES IN ESTA BLIS HING  

OF DE MOC RA TIC PU BLIC WIT HIN  
THE CON TEM PO RARY SO CI ETY

Ab stract: in this work are analzyed pos si bi li ti es to esta blis hing of de moc ra tic pu blic 
in the con tem po rary so ci ety. First of all, the aut hor de fi nes me a nings of con cepts pu blic 
and pu blic opi nion. in ad di ton to that he po ints out to im por tan ce the sci en ti fictec hno
lo gi cal re vo lu tion in sha ping the con tem po rary so ci ety. At the trail ha ber mas’ idea abo ut 
re fe u da li zing the pu blic sphe re in in du strial and mass so ci ety the aut hor asks a qu e sti on 
what kind of pu blic can be esta blis hed in po stin du strial, i.e. in for ma tion so ci ety, ha ving 
in mind the emer gen ce of new me di um – the com pu ter net work. the main is su es of anal
ysing are the pos si bi li ti es (1) to wi den a fi eld of com mu ni ca tion fre e dom, (2) to esta blis hing 
the re la tivlly in de pen dent pu blic, and fi nally (3) to de mo kra ti za tion of po li ti cal pro cess. 
the aut hor co mes to a con clu sion that new me di um can be sti mu lus to the de ve lop ment 
of de moc ra tic pu blic sphe re but, in sa me ti me, he po ints out that the com pu ter net work 
can be mi su sed for de struc tion of clas si cal forms of re pre sen ta ti ve de moc racy.

KEY WORDS: pu blic, pu blic opi nion, con tem po rary so ci ety, in for ma tion so ci ety, 
com pu ter net work.





Годишњак Факултета за културу и медије, год. I (2009): стр. 153-180

уДК 32.019.5:316.776.2]:323.1(=163.41)"199/..." 
; 327.2:323.1(=163.41)"199/..." 

ID 154170124

Проф. др Ми лан Бр дар
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

ЛО ГИ КА ЗА ПАД НИХ МЕ ДИ ЈА  
КАО ЛО ГИ КА МО ЋИ:  

ОД СТУ ДИ ЈЕ СЛУ ЧА ЈА СРП СКЕ КРИ ВИ ЦЕ  
ДО ПА РА ДИГ МЕ КОН СТАНТ НОГ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА

Ре зи ме: аутор у тек сту на сто ји да ре кон стру и ше се ми о тич ку ло ги ку ма ни
пу ли са ња пој мом „не при ја те ља“, пу тем ис пи ти ва ња про це са де мо ни за ци је Ср ба у 
за пад ним ме ди ји ма то ком де ве де се тих го ди на. осла ња ју ћи се на са вре ме ну се ми о
тич ку ана ли зу са др жа ја, ис пи ту је мо гућ ност да се на осно ву те ло ги ке из ве ду од ре
ђе ни оп шти ји за кључ ци ко ји би би ли при мен љи ви на трет ман не при ја те ља у дру
гим слу ча је ви ма. Ре кон стру и са на је оп шта па ра диг ма ко ја се при ме њу је на про тив
ни ка уз свр ху ње го ве об ра де као не при ја те ља, у ин те ре су оства ре ња стра те шких 
по ли тич ких ци ље ва. у свр ху ем пи риј ског пот кре пље ња ре кон стру и са не па ра диг ме, 
ана ли за је про ши ре на на ан ти срп ску про па ган ду уочи i и ii свет ског ра та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: се ми о ти ка мо ћи, Ср би, евро па, агре си ја, дис курс, ма ни пу ла
ци ја, ге но цид, зло чин, гра ђан ски рат, на ци зам, ко му ни зам, нео ли бе ра ли зам, про
па ганд на ма ши на.

1. УВОД

Јед но од основ них пи та ња ко је се по ста вља ка да је реч о ис тра жи ва њу 
узро ка раз би ја ња дру ге Ју го сла ви је гла си: ко ли ку су уло гу у то ме има ле 
вла де нај моћ ни јих др жа ва За па да, ко је са ме се бе на зи ва ју „ме ђу на род на 
за јед ни ца“,1 а ко ли ку њи хо ви нај ва жни ји штам па ни и елек трон ски ме ди ји. 
у овом тек сту ин те ре су је нас пре вас ход но дру ги део пи та ња, та ко да ће мо 
се овом при ли ком углав ном ба ви ти ка рак те ром уло ге нај ва жни јих за пад-
них штам па них и елек трон ских ме ди ја, чи ји је ути цај то ком ју го сло вен ске 
кри зе све ви ше до би јао на зна ча ју.
1 Ши ре, Ву ко вић (2000), (2001), (2004).
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Што се ти че уло ге ме ди ја у раз ви је ним за пад ним дру штви ма и њи хо-
вог на чел ног од но са пре ма исти ни и сло бо да ма, из ло жи ће мо две те зе:

(1) из гле да да су ме ди ји на За па ду сло бод ни у обр ну тој про пор ци ји 
с ди мен зи ја ма др жав них ин те ре са. То ће ре ћи да је њи хо ва сло бо да нај-
ве ћа у слу ча ју по ли тич ки бе зна чај них до га ђа ја, нај че шће ве за них за жи вот 
естрад них зве зда. Ка да, ме ђу тим, на днев ни ред до ђе ди ле ма др жав ни раз-
лог или исти на, на исти ну сви за бо ра ве, за па њу ју ће уни со но се оку пе око 
др жав ног раз ло га и пла си ра ју ла жи ко је су „у ин те ре су“ др жа ве због че га 
их на ме ћу као исти не. Сло бо да ме ди ја је бај ка, не са мо због те ве за но сти 
за др жа ву, ни ти са мо за то што иста има хип но тич ку моћ, тим пре што се 
ви ше го то во ни ко не бу ни про тив то га, не го и због суп тил них ме ха ни за ма 
кон тро ле ко ји ма сво је гла ви но ви нар, па и ком пле тан лист, мо же за крат ко 
вре ме да за вр ши „под ле дом“. Про блем не спо ји во сти др жав ног раз ло га и 
ауто ном не исти не ре ша ва се по сре до ва њем па три о ти зма, што до бро вољ-
ног, што при нуд ног.

(2) За пад на ли бе рал на штам па и елек трон ски ме ди ји, ску па с ли бе рал-
ном иде о ло ги јом, чи не део по ли тич ко-вој ног по го на, што се ви ди у слу ча ју 
би ло ка квог озбиљ ни јег ме ђу др жав ног су ко ба. у сва ком та квом слу ча ју 
ана ли за ће утвр ди ти при мат ак си о ма ко ји гла си: „Би ла у пра ву или не, то 
је мо ја др жа ва. А по што је та ко, без об зи ра на исти ну по ка за ће мо да дру ге 
др жа ве ни су у пра ву.“ Не зре лост на шег и ис точ но е вроп ског но ви нар ства 
ви ди се по то ме што се још увек др жи пре ва зи ђе них вред но сних ак си о ма. 
ин те лек ту а лац или но ви нар ко ме је ви ше ста ло до исти не не го до сво је 
др жа ве, ана хро на је фи гу ра ко ја још пре би ва са мо у ис точ ној евро пи и 
у Ср би ји – где се ме диј ски по сле ни ци чак по но се не са мо ти ме што се не 
иден ти фи ку ју са зе мљом у ко јој жи ве, не го и ти ме што по не кад ди рект но 
ра де про тив др жа ве (и ако она још по сто ји – про тив ње ног ин те ре са). уто-
ли ко је (би ло) лак ше мно ге од њих окре ну ти про тив „сво је вла де“, од но сно 
укљу чи ти у прак су оства ре ња за пад ног др жав ног раз ло га.

2. КРАТ КА ИСТО РИ ЈА СЛУ ЧА ЈА

Поч ни мо ана ли зом не ких при ча ти пич них за де ве де се те го ди не, чи јом 
за слу гом је у за пад ним ме ди ји ма за вла да ла оп шта ан ти срп ска на ра ци ја.

Три го ди не пре ак ци је фа мо зних ле ка ра, не мач ка штам па је об ја ви ла 
при чу о то ме ка ко је на Ко со ву и Ме то хи ји ви ше од 100 љу ди отро ва но 
га сом, а „ме ђу њи ма и чи та ви школ ски раз ре ди из По ду је ва“.2 Два ме се ца 
ка сни је Frank fur ter Al le ge me i ne ze i tung от кри ва да је из не на да „обо ле ло 
пре ко хи ља ду ал бан ских ђа ка“, при че му се ка же да их је отро ва ла срп ска 
2 Frak fur ter Rundschau, 7.5.1990.
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тај на по ли ци ја.3 За тим се иде ко рак да ље и ин си сти ра да је Ср би ја „не ци-
ви ли зо ва на др жа ва“, да су Ср би „ми ли тант ни“ и да „во ле ка ла шњи ко ве“. 
Не ко ли ко да на ка сни је Ад ми ни стра ци ја САД је об ја ви ла при зна ње др жа ва 
на ста лих рас па дом Ју го сла ви је: Сло ве ни је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. 
Не ко ли ко да на по овом при зна њу, the was hing ton ti mes, скре ће па жњу јав-
но сти та ко што, по ко зна ко ји пут, ак ту а ли зу је про блем Ко со ва и Ме то хи је, 
по на вља њем при че: „ђа ке у шко ли су тро ва ли га сом, али уз до да так: „Пре ма 
не ким ин фор ма ци ја ма, не ке су при сил но сте ри ли са ли“.4 Као што ви ди мо у 
оправ да њу по ли ти ке Ад ми ни стра ци је не би ра ју се сред ства, та ко да се при-
бе га ва мак си мал ној де мо ни за ци ји Ср би је, да Ср би, ето, по ста до ше и ра си-
сти! То „из ве шта ва ње“ по ста је ја сни је ако се упо ре ди с не ко ли ко го ди на 
ка сни јим пи са њем new york ti mes-а, да се „Ва шинг тон зду шно на да да ће 
мо ћи да ра чу на на дав на шњу же љу пре те жно ри мо ка то лич ке Хр ват ске да се 
иш чу па из бал кан ских су ко ба и при кљу чи се За па ду“.5

Нај ва жни ја опе ра ци ја за ка рак тер и ток ан ти срп ске про па ган де то ком 
де ве де се тих го ди на би ла је „ре мек-де ло“ аген ци је Ru der & Finn glo bal Pu blic 
Af fa irs, ка да су се у ци љу при до би ја ња Је вре ја на ан ти срп ску стра ну до се-
ти ли да упо тре бе „иде ју Аушви ца“ и „от кри ју срп ске кон цло го ре“. Ре цепт је 
био у то ме да жр тве Ср ба 1991-95. ста ве у по ло жај Је вре ја 1941-45, при че му 
је би ло не ва жно што мај сто ри про па ган де се бе став љју у по ло жај њи хо-
вих џе ла та.6 Гру два сне га је би ла ба че на и не по сред но по том the new york 
ti mes, од 24. ја ну а ра 1993, из не на да „из ве шта ва“ о от кри ћу 135(!) срп ских 
3 Fran cfur ter Al le ge me i ne ze i tung, 17.7.1990.
4 the was hing ton ti mes,14.4. 1992. 
5 the new york ti mes, 10. March 1995, A 28; пре ма: То до ро ва (1999): 273. 
6 О овом обр ту ви ди ши ре у Бр дар (2002): гл. 7. О че му се ра ди ло, от крио је ди рек тор 

џејмс Харф (Ja mes Harff) у ин тер вјуу на фран цу ској те ле ви зи ји, ок то бра 1993. Хар-
фов ис каз, у нешто скра ће ном об ли ку, је сле де ћи: 

 Харф: Око 18 ме се ци ра ди ли смо за Ре пу бли ку Хр ват ску и Бо сну и Хер це го ви ну, као 
и за опо зи ци ју с Ко со ва. 

 Пи та ње: Ко јим до стиг ну ћем се нај ви ше по но си те?
 Харф: Што смо ус пе ли да Је вре је при ву че мо на на шу стра ну. То је би ла осе тљи ва ствар, 

чак и вр ло опа сна. Хр ват ска и бо сан ска про шлост су обе ле же не ствар ним и су ро вим 
ан ти се ми ти змом. Де се ти не хи ља да Је вре ја не ста ло је у хр ват ском кон цло го ру. По 
то ме су де ћи, по сто ја ли су сви раз ло зи да ин те лек ту ал ци и је вреј ске ор га ни за ци је бу ду 
не при ја тељ ски на стро је ни пре ма Хр ва ти ма и Бо сан ци ма. иза зов пред на ма био је у 
то ме да тај став у пот пу но сти пре о кре не мо. и у то ме смо ве ли чан стве но ус пе ли. 

 По чет ком ав гу ста 1992, new york new sday је об ја вио чла нак о (срп ским) кон цло го ри-
ма. Од мах смо до гра би ли ука за ну при ли ку. Су ге ри са ли смо је вреј ским ор га ни за ци-
ја ма да у new york ti mesу об ја ве оглас и при ре де де мон стра ци је ис пред згра де уН.

 То је био пра ви по тез. Кад су је вреј ске ор га ни за ци је ушле у игру, на стра ни (Му сли-
ма на) Бо са на ца, од мах смо мо гли да Ср бе, у јав ном мне њу, из јед на чи мо с на ци сти-
ма. иона ко ни ко ни је раз у мео шта се то у Ју го сла ви ји до га ђа… Би ли смо у ста њу да 
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кон цло го ра са 70.000 (!) за тво ре ни ка, и то да су исти фор ми ра ни на осно ву 
ди рек ти ва из Бе о гра да.7 Оста ли свет ски ме ди ји ту „вест“ су ши ри ли као 
не спор ну исти ну. Ко би по ми слио да углед ни лист, ка да је то по треб но, 
мо же да пад не на ни во жу те штам пе. Сми сао ове „ве сти“ био је у то ме што 
је об ја вље на да на по сле офан зи ве хр ват ске вој ске на Ре пу бли ку Срп ску 
Кра ји ну. Ре зул тат је био у то ме да ни ко ни је из ве стио од хр ват ском на па ду 
на те ри то ри ју под за шти том уН (ру жи ча сте зо не).!8 Ко нач но, мно го пу та 
су за пад ни ме ди ји сво јој јав но сти про да ли фо то гра фи је из глад не лих Ср ба 
као до каз о „жр тва ма от кри ве них срп ских кон цло го ра“. истим по ступ ком 
ло го ри у ко је ма су би ли за то че ни Ср би учи ње ни су не по сто је ћим.

Већ кра јем ја ну а ра и у фе бру а ру 1993. го ди не, ор га ни за ци ја Ле ка ри 
све та (Me de cins du Mon de) из ла зи на јав ну сце ну та ко што до бро фи нан си-
ра ном кам па њом на ули ца ма Па ри за и оста лих ве ћих гра до ва Фран цу ске 
по ста вља ња 30.0000 по сте ра на ко ји ма су би ли при ка за ни Сло бо дан Ми ло-
ше вић и Адолф Хи тлер, уз ре че ни цу: Го во ри се о ет нич ком чи шће њу. Пот-
се ћа ли вас то на не што? Та ак ци ја је от при ли ке озна чи ла вр ху нац ан ти-
срп ског дис кур са на За па ду с учин ком у то ме да го то во ни ко ни на трен 
не по сум ња у та кве оп ту жбе. За то чу ве но дру штво Ле ка ра све та ка сни је 
се ис по ста ви ло да су се ви ше ба ви ли до пре ма њем швер цо ва ног оруж ја у 
Бо сну, не го па ци јен ти ма.9

Пи са ње све до чи о спо ју дез ин фор ма ци је и оп ту жбе за ра си зам. Ова ко 
ус по ста вље на сли ка Ср ба, као ра си ста с кра ја XX ве ка, на ши ро ко је при-

јед ним по те зом из ло жи мо јед но став ну при чу о до брим и ло шим мом ци ма, ко ја ће 
по том да функ ци о ни ше са ма од се бе.

 ус пе ли смо ци ља ју ћи на је вреј ску пу бли ку. Го то во тре нут но до шло је до ви дљи ве 
про ме не је зи ка у штам пи, по ра стом упо тре бе ре чи са сна жним емо тив ним на бо јем, 
као што су “ет нич ко чи шће ње”, “кон цло гор”, итд, што је об но ви ло се ћа ња на на ци-
стич ку Не мач ку и га сне ко мо ре Аушви ца. емо ци о нал но оп те ре ће ње је би ло то ли ко 
ве ли ко да ни ко ни је мо гао да му се су прот ста ви. 

 Пи та ње: Али, док сте све то ра ди ли, ни сте има ли ни је дан до каз у при лог исти ни то-
сти ва ше при че. Је ди но сте има ли чла нак у new sday! 

 Харф: Про ве ра ин фор ма ци ја ни је наш по сао. За то ни смо ни опре мље ни. Наш по сао 
је да убр за мо цир ку ла ци ју ин фор ма ци ја ко је нам од го ва ра ју, да осво ји мо ода бра не 
циљ не гру пе. Ни смо про ве ра ва ли по сто ја ње кон цло го ра у Бо сни, са мо смо ши ри ли 
вест ко ју је из нео new sday. 

 Пи та ње: Да ли сте све сни ко ли ку од го вор ност сте пре у зе ли на се бе?
 Харф: Ми смо про фе си о нал ци. До би ли смо по сао, и оба ви ли смо га. Ни СМО Би Ли 

ПЛА Ће Ни ДА Бу Де МО МО РАЛ Ни. (ин тер вју је ски нут с ин тер не та 1997. го ди не).
7 the new york ti mes, 24. ја ну ар 1993.
8 Чи ње ни це го во ре да ни ка кве ло го ре ни је „др жао Бе о град“, да их је, то ком ра та у 

Хр ват ској и Бо сни би ло на све три стра не, а да је ло го ра под срп ском кон тро лом би ло 
де сет пу та ма ње од ло го ра ко је су др жа ли и му сли ма ни и Хр ва ти.

9 Jo kić (2004): 251-97.
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хва ће на у аме рич ким и за пад ним ме ди ји ма и ре ла тив но бр зо је по ста ла 
„оп ште ме сто“. у тој функ ци ји по ста ла је сна жан осло нац ан ти срп ке хи сте-
ри је ко ја се, већ од 1992. го ди не ис цр пљи ва ла у зах те ви ма за бом бар до ва-
њем Бе о гра да и вој ном ин тер вен ци јом с ху ма ни тар ним и мо ра ли стич ким 
оправ да њем. На тој осно ви бу јао је та лас нео д го вор ног, са у че снич ког но ви-
нар ства чи ји при пад ни ци су без окле ва ња ре дак ци ја ма сла ли при че са сва-
ко ја ким пре те ри ва њи ма. исто вре ме но, све при че о зло чи ни ма Му сли ма на 
и Хр ва та над Ср би ма, би ле су под цен зу ром, што је би ла јед на од свр ха 
за хук та ле ме диј ске ма ши не.10

За ис тра жи ва че је сва ка ко за ни мљи во да су се у ову ме диј ску хај ку у 
ве ли ком бро ју укљу чи ли за пад ни ин те лек ту ал ци. Аме рич ка ин те лек ту ал ка 
оште прак се, Су зан Зон таг, об ја ви ла је да је НА ТО ин тер вен ци ја оправ да на 
због „срп ских кон цло го ра на се ве ру Бо сне 1992, што су би ли пр ви кон цло-
го ри у евро пи од 1940-их го ди на“ и због „про те ри ва ња ви ше од ми ли он 
из бе гли ца у Ал ба ни ју и Ма ке до ни ју“, уз из ра зе жа ље ња што је до шла „с 
осам го ди на за ка шње ња“.11 Пост мо дер ни пи сац Ан дре Глик сман већ 1992-
93. на глас је тра жио бом бар до ва ње Ср ба, да би кра јем мар та 1999. ко нач но 
одах нуо: „Ах! Нај зад! Би ло је крај ње вре ме!“12 Нај и стак ну ти ји је, као и у 
мно го че му дру гом, сва ка ко Јир ген Ха бер мас, бив ши чу вар про па лог еман-
ци па тор ског ума (и „кри тич ке те о ри је дру штва“), са сво јим мо рал ним 
оправ да њем НА ТО ин тер вен ци је про тив Ју го сла ви је с про ле ћа 1999.13

За јед но на истом по слу са зва нич ни ци ма НА ТО пак та, ти ин те лек ту-
ал ци су по ка за ли спрем ност „при бе га ва ња оруж ју“ уз мо рал но оправ да ње, 
че му су да ли на зив „ху ма ни тар на ин тер вен ци ја“. Ти ме су да ли зна ча јан 
до при нос про ши ре њу ди ја па зо на мо рал ног оправ да ња вој не агре си је без 
прав ног по кри ћа. Био је то сва ка ко и кре а ти ван до при нос „пост кон вен ци-
о нал ном мо ра лу“ (Ха бер мас).

Да би смо при пре ми ли до вољ ну ма те ри јал ну осно ву за ис пи ти ва ње 
на чи на на ко ји тер мин „Ср би“ функ ци о ни ше и ка ко се упо тре бља ва у за пад-
ним ме ди ји ма, не ће би ти су ви шно да на ве де мо још не ко ли ко слу ча је ва.

10 То све оп ште ћу та ње ни је оме ла ни чи ње ни ца да су већ 18. де цем бра 1992 уН об ја ви ле 
до ку мент А/47/813 и С/24991, под на сло вом „Све до че ња срп ских же на пред др жав ном 
ко ми си јом за рат не зло чи не“, на осно ву ко јих је, из ме ђу оста лог, „по твр ђе не при че о 
зло де ли ма над же на ма и де цом ко ји су би ли ет нич ки за то че ни ци у Но вом Гра ду“.

11 Сви на во ди Son tag (1999a).
12 Ви де ти, glik sman (1999): 81.
13 Ви де ти, Ha be r mas (1999). Да је све би ло под кон тро лом цен зу ре ви де ло се по то ме 

што је ре дак ци ја истог ли ста не ким не мач ким ин те лек ту ал ци ма, на ме ре ним да 
по ле ми шу с Ха бер ма сом, би ло од го во ре но да „у ли сту не ма ме ста за њи хо ве тек сто-
ве“. (Пре ма све до че њу фи ло зо фа Ге ор га Ме глеа, да том ауто ру тек ста).
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Дру ги при мер: 10. ав гу ста 1995. Ма длен Ол брајт на за тво ре ној сед ни ци 
Са ве та без бед но сти по ка зу је не ке са те лит ске сним ке у ци љу де нун ци ја-
ци је Ср ба. Ме ђу њи ма ис ти че фо то гра фи ју љу ди оку пље них на ста ди-
о ну, на вод но бо сан ских Му сли ма на код Сре бре ни це, и сле де ћу, сни мље ну 
на вод но не по сред но по том, на ко јој се ви ди траг ма сов не гроб ни це. Те 
фо то гра фи је ни кад ни су об ја вље не, а и да је су, ни кад ни су до ка за не ис пи-
ти ва њем на те ре ну. Ме ди ји ни кад ни су по ста ви ли пи та ња с тим у ве зи, иако 
је Ол брај то ва обе ћа ла да ће да ље „пра ти ти раз вој ства ри“. По ен та је би ла у 
то ме да је до тич но при ка зи ва ње фо то гра фи ја, у том тре нут ку, по слу жи ло 
за скре та ње па жње са ма са кра и про го на Ср ба из Кра ји не. По што је ак ци ја 
ус пе ла, пар да на ка сни је аме рич ки ам ба са дор у Хр ват ској Пи тер Гал брајт је 
мо гао да из ја ви да „срп ски ег зо дус ни је био ет нич ко чи шће ње“.14

у је ку НА ТО бом бар до ва ња Ју го сла ви је, 19. апри ла, Стејт Де парт мент 
је об ја вио да је не ста ло око 500.000 ко сов ских Ал ба на ца, за ко је се ве ро-
ва ло да су по би је ни. 16. ма ја др жав ни се кре тар Ви љем Ко ен из ја вљу је да 
је 100.000 за вој ску до ра слих Ал ба на ца не ста ло и да су их мо жда по би ли 
Ср би.15 Та ко ши ро ки и про из вољ ни на во ди ни су иза зва ли сум њу ме ди ја 
и мно гих ли бе ра ла ко ји су по др жа ва ли НА ТО „ху ма ни тар ну спа си лач ку 
опе ра ци ју“.

у ле то 1999. го ди не was hing ton Post об ја вљу је ви ше гла си ну не го вест да 
је не где, крај јед ног пла нин ског се ла на се ве ру ко со ва „у ма сов ној гроб ни ци 
мо жда по ко па но“ око 350 Ал ба на ца!16 из ве шта ва ње у овом сти лу, шта је 
мо гло да се де си на хи по те тич ком ме сту (!), по ста ло је уоби ча је на прак са 
у нај пре сти жни јим аме рич ким но ви на ма и оста лим ме ди ји ма. уоста лом, 
пи ше се о Ср би ји, Бал ка ну и о оправ да њу та да ак ту ел не агре си је, а ко би 
по ми слио да је слав на но ви на, „глав ни ак тер не гда шње Во тер гејт афе ре“, 
спа ла на функ ци ју смо кви ног ли ста!17 Ни ко, на рав но, иако у истом тек сту, 
слав ни лист при зна је да је на ђе но са мо не ко ли ко те ла, упр кос то ме што их 
је мо гло би ти 350! Је дан ко мен та тор је при ме тио да је у САД за вла да ла ста-
ти стич ка хи сте ри ја ко ја се до след но укла па ла у ми ли тант ни обра зац.

14 was hing ton Post, 12.8.1995. The pa per do es not al low a chal len ge to that jud gment.
15 Пре ма new york ti mes, 11.11,1999.
16 was hing ton Post, 10.07.1999.
17 На вод на моћ днев ног ли ста у ру ше њу пред сед ни ка Ник со на та ко ђе је на ду ван мит. 

Два но ви на ра was hing ton Postа, за јед но са ше фом уред ни ком не би ура ди ли ни шта, 
ни ти би то сме ли, да ак ци ју ни су ре а ли зо ва ли под окри љем ФБи ко ја их је бла го-
вре ме но снаб де ва ла по вер љи вим ин фор ма ци ја ма и на рав но шти ти ла. Скри ва ње те 
чи ње ни це омо гу ћио је из град њу ми та о хра бром и вр лом но ви на ру по је дин цу ко ји 
је у ста њу да се „бо ри про тив це лог си сте ма“ а да му ни дла ка не за фа ли с гла ве. у 
вре ме Хлад ног ра та тај мит нас је све хип но ти сао као до каз о раз ме ра ма „сло бо де и 
де мо кра ти је ме ди ја у Аме ри ци“.
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кра јем ав гу ста 1999. los An ge les ti mes об ја вљу је да су бу на ри на ко со ву 
пре тво ре ни у ма сов не гроб ни це, јер су у њих „из гле да“ ма сов но ба ца на те ла 
по би је них ал ба на ца то ком кам па ње те ро ра од стра не срп ских вла сти.18 
из гле да?! – ка же углед ни лист. Мож’ да бу де, ал не мо ра да зна чи. На кра ју 
је при ча спа ла на је дан бу нар, у ко јем је на ђе но те ло жр тве чи ју на ци о нал-
ност исти лист не по ми ње, и уз њу три мр тве кра ве и пас. 19

Про па ган да про тив бе о гра да би ла је то ли ко без оч на и моћ на да су и 
про гре сив ни чла но ва Кон гре са би ли убе ђе ни да се од ви ја „дру ги на ци-
стич ки Хо ло ка у ста“,20 а ви ђе ни ле ви ча ри – ко ји су се до та да су прот ста
вља ли на То по ли ти ци – по че ли су да при ча ју о срп ској „бру тал но сти“ и о 
Ми ло ше ви ћу као „мон стру му“.21

Вр хов на по ен та би ла је у то ме да је за хва љу ју ћи ова квом скре та њу 
па жње свет ског јав ног мње ња, за то вре ме не сме та но те кло уби ја ње и про-
те ри ва ње Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, а да ни ко реч ни је ре као. у ре зул та ту 
НА ТО агре си је и при хва та ња Ре зо лу ци је 1244, с Ко со ва и Ме то хи је про те-
ра но је око 350.000 Ср ба. То су ура ди ле ал бан ске па ра вој не сна ге уз по др-
шку САД и НА ТО ко ман де на Ко со ву, КФОР-а. Ал бан ци су до би ли при-
ли ку да ство ре ет нич ки чи сту ми ни др жа ву, при че му је та кав ра си стич ки 
ет нич ки пре о бра жај по кра ји не спро ве ден уз са у че шће САД и европ ске 
уни је, то бо же све у те жњи ка ус по ста ви „мул ти ет нич ког дру штва“.

Ни је дан од ва жни јих ме ди ја на За па ду ни је се ба вио пи та њем да ли 
ал бан ске ак ци је ет нич ког чи шће ња ли че на прак су на ци стич ких зло чи на. и 
док су Шип та ри то ком ле та 1999, уз по др шку за пад них зва нич ни ка и ху ма-
18 Cf. los An ge les ti mes, 28.8.1999.
19 и ка да су, по сле све га, ко нач но на те рен иза шле струч не еки пе и по што су спро ве де-

не озбиљ не ана ли зе по ка за ло се ко ли ко је ме диј ска при ча би ла пре те ра на. шпан ски 
фо рен зич ки тим био се при пре мио за нај ма ње 2000 аутоп си ја, али је на ђе но са мо 
187 те ла, по ко па них у ин ди ви ду ал ним гро бо ви ма, без ика квих зна ко ва му че ња или 
ма са кра. ве ћи на их је уби је на у бор би. члан ти ма еми лио Пе рез Пу хо ла при знао је 
да ни су на шли ни јед ну ма сов ну гроб ни цу и те при че је као чо век с те ре на про гла сио 
за ре зул тат „про па ганд не рат не ма ши не ри је“ (lon don Sun day ti mes, 31.10.1999).

 у ју лу ме се цу уме сто оче ки ва не ма сов не гроб ни це са 350 по би је них у бли зи ни Пе ћи, 
от кри ве но је са мо се дам те ла. у ђа ко ви ци, у ко јој је пре ма про па ган ди уби је но пре ко 
100 ал ба на ца, ни је на ђе но ни шта. Та ко је би ло и у мно гим дру гим ме сти ма. (Све пре-
ма Strat for.com, glo bal in tel li gen ce Up da te, „whe re Are Ko so vo’s Kil ling Fi elds?“ we ekly 
Analysis, 18.10.1999). ако су срп ске сна ге из ме сти ле те ла по би је них, ка ко је би ло мо гу
ће да то оста не не за па же но, с об зи ром на моћ са те лит ске тех но ло ги је от кри ва ња 
све га, па и ма сов них гроб ни ца?

20 http://em pe rors-clot hes.com/in ter vi ews/keys.htm
21 Но ам Чом ски (Chomsky) у сво јим ко мен та ри ма на Pa ci fi ca Ra dio, 7. апри ла 1999, и 

алек сан дар кок берн (Coc kburn) у na tion, May 10, 1999, та ко су на зи ва ли Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа а да ни су да ли ни ка кву еви ден ци ју, што зна чи да су се осла ња ли на про
па ган ду.
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ни ста, ули ца ма ко сов ских гра до ва и се ла уби ја ли Ср бе, за пад ни ме ди ји су 
сво јој јав но сти пла си ра ли при че ка ко за ал бан ске ак ци је „тре ба има ти раз-
у ме ва ња“, да је у пи та њу „осве та“ и „обр ну то ет нич ко чи шће ње“.22 уоста-
лом, оче ки ва ло се да ће те ак ци је крат ко тра ја ти, та ко да је лак ше под не ти 
их као „оправ да не“. На кра ју кра је ва, оправ да ње све до чи да се од јав но сти 
ни су ни оче ки ва ла озбиљ на пи та ња и да ће те ку ћа на ра ци ја би ти до вољ на.

3. СТРА ТЕ ГИ ЈА АНА ЛИ ЗЕ

Ме диј ско „по кри ва ње“ до га ђа ја, тач ни је пр ља ве рад ње, ко ју јав но мње ње 
не би мо гло да „сва ри“, та ко што се у пр ви план ис ти че (из ми шљен) гну сни и 
зло чи нач ки до га ђај, пред ста вља не по сред но ви дљив так тич ки по тез из го ре 
на ве де них при ме ра. Мо же мо чак да на осно ву „ве сти“ за пад них ме ди ја твр-
ди мо вр ло ви со ку ко ре ла ци ју из ме ђу гну сног до га ђа ја и за пад не по ли ти ке, 
на сле де ћи на чин: ако је ма ни фе стан гну сни до га ђај „наш“, би ће он да да је 
онај ла тент ни „њи хов“. Дру гим ре чи ма, кад год ме ди ји „по кри ва ју“ не ки 
до га ђај, мо же мо ре ћи да је за пад на по ли ти ка не по сред но укљу че на у ње го во 
пла ни ра ње и из во ђе ње. То је на при мер био слу чај са „Олу јом“ и „Бље ском“ 
у Хр ват ској, и с по гро мом и про го ном Ср ба са КиМ, по сле бом бар до ва ња, у 
ле то 1999. Ме ђу тим, ре че на так ти ка не ис цр пљу је ло ги ку за пад ног дис кур са 
ко ји пре о вла ђу је у ме ди ји ма то ком по след њих 15 го ди на и на ме ра нам је да 
у овом тек сту ту ло ги ку ски ци ра мо у ко ли ко-то ли ко за о кру же ном ви ду.

Дис курс пр вен стве но деј ству је сво јом мо ћи, и ње ним по сре до ва њем 
др жи сли ку „пр ве ствар но сти“, на осно ву ко је зна мо „шта се где до го-
ди ло“. Све што је ва жно по сто ји у је зи ку, а ако ни је у ње му, он да не ва жи 
и та ко ре ћи не по сто ји. Да би имао до ка зе да по сто јиш, мо раш би ти по ме-
нут. Сим бо лич ка моћ дис кур са и ме ди ја ко ји на ње му по чи ва ју, пре све га је 
ме ди јум мо ћи,23 ко ји нам дик ти ра сам осе ћај ре ал но сти у уоби ча је ном зна-
че њу пој ма. иде ја ауто ном ног ре фе рент ног објек та ко ји би мо гао не ка ко, а 
то зна чи ми мо дис кур са, да нам се на мет не и по ка же исти но сну вред ност 
да тог зна че ња, пред ста вља ана хро ну иде ју.

Осно ву на ше ана ли зе чи ни раз ли ка из ме ђу зна ка и објек та. Ва жно је 
има ти на уму да се це лим то ком ана ли зе ра чу на на ве зу из ме ђу зна ка „Ср-
би“ (под на вод ни ци ма) и озна че не ства ри, на и ме жи вог на ро да, Ср ба. увек 
ра чу на мо као да зна че ње да то пр вом тер ми ну исти ни то од го ва ра објек ту. у 
исти мах, та те за се под вр га ва кри тич кој ана ли зи, на осно ву че га се раз ви-
ја ју основ не функ ци је ко је знак „Ср би“ вр ши у за пад ном уни вер зу му дис-
кур са, а ко је от кри ва ју пун сми сао и до ме те ње го ве упо тре бе.
22 Cf. Jo kić (2002): 107-120.
23 Cf. Bo ur di eu (1977a) I (1977b): 112-19; та ко ђе Thomp son (1984): 42-72.
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уоп ште но ре че но, мо же мо ре ћи да дис курс мо же да има три функ ци је: 
ин фор ма тив ну – ка да из но си чи ње ни це или да је ин фор ма ци је о не че му; 
дез ин фор ма тив ну – ка да из но си не и сти не или дез ин фор ми ше, што зна чи 
да са мим тим за не ма ру је или за кла ња не ке чи ње ни це; и мо би ли за тор ску – 
ка да без об зи ра на са др жај сво јим деј ством слу ша о це по кре ће на де ла ње, 
би ло та ко што фор ми ра ју ак ти ван став или што по ка зу ју спрем ност „да 
ствар узму у сво је ру ке“. Ово „по ме ра ње“ у свр ху при ма та по след ње (праг-
ма тич ке) функ ци је дис кур са у од но су на пр ве две (на ро чи то се ман тич ку), 
ја сно је ви дљи во из до са да на ве де них при ме ра.

Ове три функ ци је од го ва ра ју се ми о тич кој три ја ди: се ман ти ка, син-
так са, праг ма ти ка. На осно ву ана ли зе са др жа ја ве сти у за пад ним ме ди-
ји ма, мо же мо да их пре ком по ну је мо на пет сле де ћих функ ци ја, ко је су, као 
што ће мо од мах ви де ти, мно го ин фор ма тив ни је:

Ф1 –  „Ср би“ као не га тив ни то тем ски опе ра тор (ви ди, Le vi Stra uss), или 
сим бо лич ко је згро пле мен ске ин те гра ци је;

Ф2 –  као тран сфер сим бо ли зма зла – што про ис ти че из нео п ход но сти 
сим бо ли за ци је зла, на су прот сим бо ли за ци ји до бра;

Ф3 –  као „пра зно ме сто“ на ме ње но за пост мо дер но пи са ње „по се би“;
Ф4 –  као из раз или ауто пор трет дис кур зив ног су бјек та или го вор ни ка;
Ф5 –  као пред ста ва објек та ко ји се дис кур сом пре но си на на чин ин фор

ма ци је о не че му.

Ових пет функ ци ја пред ста вља ју опе ра ци о на ли зо ва ње и на чин функ-
ци о ни са ња се ми о тич ке три ја де (син так са, се ман ти ка, праг ма ти ка) у уни-
вер зу му дис кур са.

Све функ ци је се уза јам но по др жа ва ју и упр кос про тив реч но сти не ких 
од њих, за јед но чи не функ ци о нал ну це ли ну.

4. УНУ ТРА ШЊА КОМ ПЛЕ МЕН ТАР НОСТ  
МУЛ ТИ ФУНК ЦИ О НАЛ НОГ СИМ БО ЛИ ЗМА

Ф 1 – „Ср би“ као не га ти ван то тем ски опе ра тор. Све о бу хват ни дис курс 
ни ка да не ма са мо ин фор ма тив ну не го и ин те гра тив ну функ ци ју. Да би ова 
би ла мо гу ћа, нео п хо дан је то тем ко ји слу жи као то пос са мо и ден ти фи ка ци је 
и ин те гра ци је пле ме на или гру пе на су прот Дру гом. у том по гле ду не ма 
раз ли ке из ме ђу тзв. „при ми тив них“ и тзв. раз ви је них дру шта ва. ин те гра-
ци је не ма без од го ва ра ју ћег ми та. и као што сна жна ин те гра ци ја увек зах-
те ва зна ног не при ја те ља, та ко је на су прот по зи тив ном то те му, нео п хо дан 
не га ти ван то тем као основ ин те гра ци је не при ја те ља.
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Кон траст о ко ме го во ри мо из гле да ова ко. На јед ној стра ни има мо иде је 
„но ве, ује ди ње не евро пе“, или „Но вог свет ског по рет ка“, ко је ва же као 
по зи тив ни (сим бо ли зо ва ни) то те ми и сим бо ли вр хов ног до бра (sum mum 
bo num). На су прот ној стра ни тер мин „Ср би“ сим бо лич ки фи гу ри ше као 
нео п хо дан про тив си му ла крум ко ји сим бо ли зу је и озна ча ва вр хов но зло 
(sum mum ma lum). Кад их узме мо за јед но, два си му ла кру ма у два то тем ски 
функ ци о нал на по рет ка24 раз гра ни ча ва ју нор ма тив ну опо зи ци ју: кул ту ре 
ver sus при ро де, ци ви ли за ци је на су прот вар вар ству.

По гле дај мо ка ко то из гле да на ма те ри ја лу. у не мач кој штам пи Ју го сла-
ви ја је пред ста вље на као „Ср бо-Ју го сла ви ја“ ко ја „ни је ци ви ли зо ва на зе мља“ 
или, пак, она је „ко му ни стич ко–срп ска др жа ва“.25 Кроз ма сме ди је се, та ко ђе, 
про вла чи да су Ср би пра во слав ци и ви зан тин ци (чи ме им се на ин ди рек-
тан на чин од ри че при пад ност хри шћан ству и су ге ри ше њи хо ва ни жа 
вред ност), док су Сло вен ци и Хр ва ти хри шћа ни де мо крат ски и про е вроп-
ски на стро је ни. За по моћ Ју го сла ви ји Ру му ни је и Грч ке у вре ме санк ци ја 
не мач ка штам па раз лог на ла зи у то ме што „обе при па да ју пра во сла вљу“.26 
Пре ма пи са њу Chri stian Sci an ce Mo ni torа „ри мо ка то лич ке ре пу бли ке же ле 
ла ба ву ју го сло вен ску фе де ра ци ју, док до ми нант на (пра во слав на) Ср би ја 
же ли чвр сту марк си стич ку цен тра ли за ци ју“.27 уз то се, без има ло ус те за ња, 
ко ри евро па, по себ но Не мач ка, што с не ко ли ко ди ви зи ја не ура зу ми Ср бе. 
То се оправ да ва, из ме ђу оста лог, под се ћа њем да је Хр ват ска „за пад на ре пу-
бли ка ко ја је при па да ла хаб сбур шком цар ству и би ла ве ко ви ма пр ва ли ни ја 
од бра не хри шћан ске евро пе“. Не ће про ћи мно го вре ме на да се За пад по зо ве, 
од стра не сло бод не аме рич ке штам пе, на „осло бо ђе ње де мо крат ске Хр ват-
ске од ста љи ни зма“.28 За аме рич ку штам пу пут од ста љи ни зма до ра си зма 
ни је дуг, за то се у углед ном днев ни ку мо же без има ло ус те за ња об ја ви ти да 
се „не мо же раз го ва ра ти ни пре го ва ра ти с ра си стич ки на стро је ним Ср би-
ма“.29 Ов де је по ен та у то ме да се гра ни це ре ли ги о зне раз ли ке ко ри сте за 
по вла че ње гра ни це из ме ђу ци ви ли зо ва них и не ци ви ли зо ва них на ро да. 
То ме се сво је вре ме но при дру жио и фран цу ски пре ми јер из ја вом. „Они ко ји 
нам се про ти ве вар ва ри су, на ро чи то ако су са обо да евро пе“.30

То тем ски опе ра тор слу жи раз гра ни че њу два пле ме на: пр во је „гло ба ли-
стич ко“ пле ме ци ви ли зо ва них ко је, у име „све та без гра ни ца“ тра жи „крв 

24 Ad. Le vi-Stra uss (1978): 223; та ко ђе, Dir kem (1982): 94, 96, 110.
25 Frank fur ter All ge me i ne ze i tung, 3.7.1991.
26 Frank fur ter All ge me i ne ze i tung, 15.7.1992; пре ма: Ра зу мов ски (1995): 82. 
27 Нав. пре ма: Ба кић (1999): 6. 
28 Пре ма: Ба кић (1998): 11-15.
29 the was hing ton ti mes, 24.10.1992; пре ма: Пе тро вић Пи ро ћа нац (1999): 45.
30  le Mon de, 22.5.1999.
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не по слу шних“; дру го је пле ме „пред мо дер них“, „при ми тив них“, ко ји „већ пи ју 
ту ђу крв“. Пле ме ци ви ли зо ва них спрем но је на сва сред ства „пу шта ња кр ви“, 
и рат нич ки је рас по ло же но про тив „пле ме на ди вља ка“ ко ји су за мно го ве ко ва 
успе ва ли да се швер цу ју у ср цу европ ског кон ти нен та и мо дер ног све та.

Ов де је реч о гло ба ли стич ком три ба ли зму ко ји се ка рак те ри ше вр ло 
оштрим цр но-бе лим по де ла ма (уз ко је је упо тре ба мо зга су ви шна): за и 
про тив, уз пра ви ло ис кљу че ња тре ћег или сред њег (prin ci pi um eхclusi ter tii 
si ve me dii). Ако ни сте за (оно што хо ће мо ми) он да сте про тив, или сте за 
оно што хо ће они, што ће ре ћи да сте, као жр тва „на ци о нал ног три ба ли-
зма“,31 про тив нас. ин ди ви ду ал ни ан га жман ни је бе за злен: ко је с на ма, 
мо ра би ти про тив њих! ко ни је с на ма, ми смо про тив ње га! Те за да су они 
ко ји се за ла жу за за јед ни цу „без гра ни ца и на ци о нал них др жа ва“ ин те гри-
са ни на на чин „гло ба ли стич ког три ба ли зма“ из гле да чуд но све док не при-
бег не мо по нов ној упо тре би мо зга.

Ср би су пот чи ње ни сна жном остра ки зму из ци ви ли зо ва ног де мо крат-
ског све та на осно ву хан тинг то нов ске пер цеп ци је о су ко бу ци ви ли за ци ја. 
Опе ра ци ја уни ште ња већ има при пре мљен те рен на осно ву „се ман тич ког 
по гро ма“, та ко да је мо гу ће из вр ши ти ре ал ни по гром, а да то из вр ши лац 
оба ви мир не са ве сти и уз оче ки ва ње оп штег одо бра ва ња. Та опе ра ци ја 
мо же, уз се ми о тич ко ме диј ско оси гу ра ње и ху ма ни стич ку хи сте ри ју, са мо 
да зна чи да је на де лу не што до бро, јер реч је о „ис ко ре њи ва њу зла“.

Ф 2 – Сим бол „Ср би“ у ме диј ском дис кур су функ ци о ни ше као тран
сфер ин ва ри јант не схе ме зла пу тем ње го ве кон тин гент не сли ке. Ка ко се тај 
тран сфер до вр ши, сим бол функ ци о ни ше као име кон крет ног зла, са да и 
ов де, са свим при пад ним са др жа ји ма и обра сци ма де ло ва ња.

Ви де ли смо ка ко сим бол „Ср би“ функ ци о ни ше као ан ти под иде је „но-
ве евро пе“ узе те у ста ту су вр хов ног до бра (sum mum bo num). упра во као 
ак ту ел ни не га ти ван то тем ски опе ра тор сим бо ла „Ср би“ обез бе ђу је кон-
тин гент ну ем пи риј ску сли ку ин ва ри јант но при сут не схе ме зла.

„Мо дер ни и ци ви ли зо ва ни“ ин те гри са ни у нар ци стич кој ко лек тив ној 
све сти, на су прот мон стру ми ма „на ци о нал ног три ба ли зма“, спрем ни су да 
из ве ду груп ни ри ту ал жр тво ва ња дру гих за рад гло ба ли стич ког три ба ли-
зма и бу ду ће „свет ске за јед ни це гра ђа на све та“. жр тва ри ту а ла мо ра да бу де 
Мон струм. уз тај услов за јед ни ца сти че га ран ци ју да се ње го вим жр тво-
ва њем осло ба ђа зла и ула зи у цар ство До бра. Мон струм је, ши ре гле да но, 
сли ка ко ја про ис ти че из не пре кид не по тре бе За па да да има не при ја те ља. 
Мон струм је та ко ђе по тре бан Нар ци су – за ужи ва ње у сво јој са вр ше но сти.

31 Ad. Pop per (1971), vol. i: 316, 318. По пер сва ко Ми от пи су је као при ми тив ни три ба ли-
зам и то без ус те за ња чи ни на иви ци ра си зма.
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Ф 3 – Сим бол „Ср би“ функ ци о ни ше и као (са др жин ски) „пра зно ме сто“ 
у ко је сва ко мо же да упи су је сво ју сли ку зла. Тек тим са др жин ским ис пу-
ња ва њем сим бол мо же да оства ри сво ју функ ци ју то тем ског опе ра то ра 
(Ф1), као и функ ци ју пер со ни фи ко ва ња зла (ад. Ф2). Сли ка зла мо ра да бу де 
ја сна, што зна чи да је по нај бо ља ка да се не из ра жа ва ре чи ма не го – сли ком! 
Пра зна схе ма се ис пу ња ва спон та ним ис пи си ва њем у пу кој про из вољ но-
сти или сло бо ди ма ште. Ре зул тат је лик Мон стру ма на су прот ли ку Нар-
ци са. Нар цис тек у том кон тра сту схва та сво ју са вр ше ност и сти че же љу да 
Мон стру ма уни шти.

Ф 4 – Тер мин „Ср би“ као пра зни на ис пу ње на спон та ним пи са њем 
пред ста вља ауто пор трет са вре ме ног за пад ног пост хлад но ра тов ског ду ха. 
Тај за кљу чак про ис ти че из при ро де је зи ка: овај увек огле да на се би оно 
што го вор ни су бјект не мо же да ис ка же, али њи ме из ра жа ва. (За то: „Оно 
што огле да, је зик не мо же да из ра зи“.32 Да би смо у то ме ус пе ли, нео п хо дан 
нам је ме та је зик.33)

у вре ме бом бар до ва ња ин те лек ту ал ци су се про сто утр ки ва ли са за пад-
ним по ли ти ча ри ма ко ји су им да ва ли шла гворт. Та ко, на при мер, за аме-
рич ког пред сед ни ка Би ла Клин то на „Ср би спро во де те рор и си лу ју ал бан-
ску де цу“; Мал ден Ол брајт ис ти че да су јој Ср би „од врат ни“; жак Ши рак, 
пред сед ник Фран цу ске: „Ср би су на род без за ко на и без ве ре. То је на род 
раз бој ни ка и те ро ри ста“; за Ри чар да Хол бру ка Ср би су „зло чи нач ки ду пе-
глав ци“. Не мач ки кан це лар Хел мут Кол из ја вљу је: „Не ка се Ср би по да ве у 
соп стве ном смра ду“; а аме рич ки кон гре смен Деј вид Обен: „Ср би су сви ње“. 
Ло рен Фа би јис, пред сед ник На род не скуп шти не Фран цу ске из ја вљу је: „Ср-
би су ђу бре“.34 Во рен Кри сто фер, бив ши се кре тар ино стра них по сло ва Сје-
ди ње них Др жа ва, Ср бе је на звао „не мо рал ном ра сом“, а аме рич ки се на тор 
џо зеф Бај ден (Jo seph Bi den) је ре као да су Ср би „уби це бе ба“.35/36

32 Wit tgen ste in, trac ta tus, 4.121; та ко ђе: „Ни је дан став не ка же ни шта о са мом се би“ 
(3.332); „Став не мо же о се би да твр ди да је исти нит“ (4.4442).

33 „We must al ways di stin gu ish cle arly bet we en the lan gu a ge abo ut which we spe ak and the 
lan gu a ge in which we spe ak (...) The na mes of the ex pres si ons of the first lan gu a ge, and of 
the re la ti ons bet we en them, be long to the se cond lan gu a ge, cal led the me ta lan gu a ge”. Cf. 
Tar ski (1934): 152-278, 167, 210-211; та ко ђе, Car nap (1960): 242; Car nap (1967): 74-75, 293.

34  Пе тро вић Пи ро ћа нац (1999): 11-112.
35  Кон (2000): 326.
36 За па зи мо, ус пут, да ће до ме ти но вог пред сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме би ти не са мер-

љи во кра ћи, ба рем ка да је Ср би ја у пи та њу, не го што на ив но ве ру је срп ска ин те ли-
ген ци ја ко ја ши ром зе мље пра ви про мо ци је ње го ве књи ге и до слов но му пе ва оде 
ра до сти, с об зи ром на то да су у ње гов нај у жи тим укљу че не три упра во по ме ну те 
фи гу ре: Ол брај то ва и Кри сто фер уз по зна тог ан ти ср би на Бај де на (бу ду ћег пот-
пред сед ни ка) ко ји је сла ву сте као с про ле ћа 1999, ка да је од Клин то на тра жио да на 
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Ова функ ци ја, уз на ве де не при ме ре, от кри ва да је ан ти срп ски дис-
курс го вор по ти сну те па то ло шке же ље ко ја де лу је „про јек ци јом“ не све сног 
од но са пре ма Дру гом ко ји је пор тре ти сан као смрт ни не при ја тељ. С том 
спе ци фич ном функ ци јом сим бол „Ср би“ је за пад ним ин те лек ту ал ци ма 
обез бе дио по год ну ме ту за вен ти ли са ње по ти сну те агре сив но сти услед 
„не ла го да у кул ту ри“,37 уз исто вре ме не из ли ве ху ма ни тар них осе ћа ња. Пра-
зно ме сто омо гу ћа ва ис по ља ва ње сло бод не ма ште и ста во ва ко ји се не мо гу 
отво ре но за сту па ти због оба ве зе ху ма ни тар не гра ђан ске ко рект но сти.

Ф5 – „Ср би“ као објект или ин сти ту ци о на ли зо ва но је згро свих чи ње
нич них ин фор ма ци ја о Ср би ма у ста ту су екс тен зи ја или жи вих љу ди. 
ин тен зи ја је, уоп ште гле да но, свој стве на се ман тич ка функ ци ја зна ка. Али, 
у овом слу ча ју сим бол је, пу тем че ти ри прет ход не функ ци је, а при о ри огра-
ни чен у оби му и до ме ту сво је ин фор ма тив не функ ци је.

Ло ги ка се ми о ло шког про сто ра дик ти ра ка кав „мо раш да бу деш“ у 
сли ци о се би, да би се ускла дио са си му ла кру ми ма у ме ша ви ни за пад не 
по ли тич ке мо ћи, ру жи ча стих обе ћа ња за на ив не љу де и звец ка ња оруж-
јем. То ће ре ћи да си му ла крум „Ср би“, у дис кур зив ном уни вер зу му за пад-
них ме ди ја, ло ги ком си ле де лу је као зна че ње (in ten sion) ко ја об у хва та мно-
штво при пад ни ка јед ног на ро да.38 у тој функ ци ји сим бол де лу је као a 
pri o ri је згро свих мо гу ћих (ле ги тим них) ин фор ма ци ја о Ср би ма, би ло на 
ТВ, ра дио ве сти ма, у но ви на ма, или на на уч ним и псе у до-на уч ним сим-
по зи ју ми ма. То ће ре ћи да је ве за зна че ња и ну жно сти, услед не мо гућ но-
сти ње ног оси гу ра ња при род ним пу тем, оси гу ра на ин сти ту ци о нал но. у 
кон тра сту с тим има мо спој име но ва ња и кон тин ген ци је, а ка да спо ји мо 
ова два ду бле та ре зул тат гла си: не при ја тељ и ње го во име увек су кон тин-
гент ни, док је так ти ка ње го вог озна ча ва ња увек иста и ну жна. То зна чи 

Бе о град ба ци ко фер-ну кле ар ну бом бу, да се Ср би на у че па ме ти, али без ште те по 
окол не зе мље Бал ка на. 

37  Cf. Фројд (1979).
38 „The in ten sion is what is ac tu ally con veyd by the de sig na tor from the spe a ker to the li ste-

ner, it is what the li ste ner un der stands. The re fe ren ce to the ex ten si on, on the ot her hand, 
is se con dary,; the ex ten si on con cerns the lo ca tion of ap pli ca tion of the de sig na tor, so that, 
in ge ne ral, it can not be de ter mi ned by the li ste ner me rely on the ba sis of his un der stan ding 
of the de sig na tor, but only with the help of fac tual know led ge”. Car nap (1956), p. 157; „... 
se man ti cal ru le for a sign has to sta te pri ma rily its in ten sion; the ex pres si on is se con dary, in 
the sen se that it can be fo und if the in ten sion and the re le vant facts are gi ven. on the ot her 
hand, if me rely the ex ten si on we re gi ven, to get her with all re le vant facts, the in ten sion 
wo uld not be uni qu ely de ter mi ned”. (ibi dem, p. 112.); al so, Car nap, (1967), pp. 74-5. Car-
nap’s de mar ca tion of in ten sion and ex ten si on od sta te ment is eqi va len to Fre ge’s dif fe ren ce 
of sen se – Sinn and re fe rent – Be de u tung (Fre ge, 1892), or to Rus sell’s dif fe ren ce of me a ning 
and de no ta tion. Cf. Fre ge (1892), Rus sell (1905), p. 109; Car nap (1956), p. 125, 236.
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да све ре че но о „Ср би ма“ ва жи и за „Ав га ни стан це“, „ира ча не“, „Ара пе-
фун да мен та ли сте“, „Ко ре јан це“, „Ру се“, као што се ка сни је и по ка за ло. Низ 
не ма кра ја, крај је ди но мо же да бу де до крај че ње аме рич ке им пе ри јал не 
по ли ти ке и окре та ње се би.

То зна чи да је реч „Ср би“ ин сти ту ци о на ли зо ва на чи ње ни ца39 тран са-
тлант ске за пад не за јед ни це, што ће ре ћи да је про то чи ње ни ца ко ја дик ти ра 
се лек ци ју и зна че ња свих рас по ло жи вих при род них чи ње ни ца у ста ту су 
„но во сти да на“. Ако је ин фор ма ци ја, на ни воу при род не чи ње ни це, ре ме-
ти лач ка по су ве ре ност сим бо ла, она у вла да ју ћем дис кур зив ном ре жи му 
мо ра да бу де ли ше на ле ги тим но сти у ди мен зи ји ва же ња (qu id iuris).40 То 
ће ре ћи, ко ли ко су не и сти не о Ср би ма би ле по ли тич ки нео п ход не, то ли ко 
еле мен тар не исти не о чи ње ни ца ма ни су има ле ни ка кве шан се.

5. РЕ ЗИ МЕ АНА ЛИ ЗЕ: ОСНОВ НИ УЧИН ЦИ

Као сва ки дру ги, та ко и ан ти срп ски про па ганд ни дис курс де лу је са 
сво је две стра не. Про по зи тив ном стра ном дис курс опи су је свет, док нам, 
сво јом праг мат ском или пер фор ма тив ном стра ном про пи су је ка ко да га 
ви ди мо, пот пу но су прот но од на чи на на ко ји је пред ста вљен. Та ко, на при-
мер, про по зи тив но Ср бе опи су је као на ци сте, а праг мат ски од њих чи ни 
„но ве Је вре је“, при пре мље не за про гон и ис тре бље ње; опи су је их као ти ра не, 
а од њих пра ви жр тве тех но ло ги је мо ћи. Сли ка их као прет њу ци ви ли за-
ци ји, а др жи их под прет њом ге но ци да. То чи ни ра зу мљи вим за што је бом-
бар до ва ње у про ле ће 1999. мо гло да те че без озбиљ ни јих про те ста.

Раз мо три мо са да ег закт не од но се из ме ђу еле ме на та дис кур са у свр ху 
ис пи ти ва ња при ро де ве зе из ме ђу зна ка/зна че ња и објек та. На и ме, ако 
пре ма функ ци ји ин фор ма ци је ва жи:

„Ср би“ = Ср би (Ф5)

39 ин сти ту ци о нал не чи ње ни це – ин сти ту ти ци је од но са ин тер су бјек тив но сти, уза јам-
них пра ва и ду жно сти. Cf. Bartsch, (1979): 218-19; Ca me ron (1970): 103.

40 Ре жим дис кур са (Fo u ca ult 1977, pp. 112, 133) др жи „по ље дис кур зив них до га ђа ја“ 
(Fo u ca ult, 1973: 42), или одр жа ва „моћ ко ја кон сти ту и ше до мен обје ка та у од но су на 
ко је мо гу да се твр де исти ни ти и ла жни ис ка зи“ (Fo u ca ult, 1972: 234). Ре жим, та ко ђе, 
др жи дис кур зив ну фор ма ци ју ко ја де фи ни ше објек те, ти по ве ис ка за, ко ре ла ци ја 
и ток ста во ва под фор ма тив ним пра ви ли ма (Formаtiоnsregeln) ко ја ни су у од но су 
пре ма је зи ку не го пре ма дис кур су као прак си (Fo u ca ult, 1973: 58, 70). Пре ма то ме: 
„Ди сци пли не кон сти ту и шу си стем кон тро ле у про дук ци ји дис кур са... ода кле сле ди: 
мо гу ће је би ти у пра ву је ди но у пот чи ња ва њу пра ви ли ма да те ди сур зив не упра ве 
ко ја се ак ти ви ра ју сва ки пут кад не ко го во ри“ (Fo u ca ult, 1972: 224).
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а пре ма су прот ној функ ци ји из ра за, ва жи:

„Ср би“ = За пад (Ф4)

он да не мо же да ва жи:

Ср би = За пад

не го, уме сто то га, за кљу чак мо ра да бу де:

За пад ≠ „За пад“

Дру гим ре чи ма, сле ди да је За пад, у сво јој про за ич ној исти ни, не што 
са свим дру го од сли ке ко ју све ту на ме ће о се би. На и ме, он је не што дру го од 
ску па вред но сти ко је на вод но про мо ви ше, чи не ћи их при влач ним остат ку 
све та: сло бо да, де мо кра ти ја, људ ска пра ва, по де ла вла сти, при ват ног и јав-
ног, итд.

у на став ку ана ли зе од но са сле ди да, због фу зи је про тив реч них функ-
ци ја (Ф4 и Ф5), у исти мах мо ра да ва жи:

„Ср би“ = Ср би (Ф4)
као и:

Ср би ≠ „Ср би“ (Ф5)

из ових ре зул та та, па жњу за слу жу ју два за кључ ка:
По след њи „не мо гу ћа“ (не)ре вер зи бил на јед на чи на ре зул тат је ели ми-

на ци је при мар ног се ман тич ког пра ви ла праг мат ским прин ци пом (по сре-
до ва њем тех но ло ги је мо ћи) и ти ме из ве де ног „по ме ра ња“ функ ци је зна ка 
од ин фор ма тив не у дез ин фор ма тив ну. исто вре ме но, тај дез ин фор ма тив ни 
ду блет де лу је и ва жи као истин ска ин фор ма ци ја – и упра во то чи ни је згро 
иде о ло шке и по ли тич ке си му ла ци је и ма ни пу ла ци је. Да би смо то об ја-
сни ли, по жељ но је да раз мо три мо две при мед бе:

Функ ци је ин фор ма ци је (Ф5) и из ра за (Ф4) су, с ка па ци те ти ма уза јам-
ног за ме њи ва ња, спо је не у „пра зном ме сту“ (Ф3). ин фор ма тив на функ-
ци ја се оства ру је опо зи ци јом ко ју чи не из раз и ауто пор трет дис кур зив ног 
су бјек та, по што тај спој функ ци о ни ше као не про бле ма тич на ин фор ма ци ја 
о Ср би ма. Пре ма то ме, функ ци ја дез ин фор ма ци је је дво стру ка:

1)  С јед не стра не, има мо дез ин фор ма ци ју о Ср би ма (Ф5), ко ја има 
ва же ње „је ди но исти ни те ин фор ма ци је“;
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2)  С дру ге стра не, у ме ри у ко јој је то дез ин фор ма ци ја о Ср би ма, иста 
функ ци ја ипак ни је ли ше на ин фор ма тив не вред но сти.

Аd. 1) Се ти мо ли се Ра сло вог уви да да де но та ци ја (ин тен зи ја, или зна че ње) 
ни је ну жна у при род ној ди мен зи ји,41 сим бол „Ср би“, као је згро ин фор ма ци ја 
(Ф5) је у „сло бод но леб де ћем“ (free flo a ting) ста ту су, као прин цип ар би трар-
но сти пре ма ствар ним Ср би ма. То ме на су прот, функ ци ја из ра за (Ф4) је учвр-
шће на у ин сти ту ци о нал но ну жном од но су из ме ђу сим бо ла и за пад ног ду ха 
ко ји га је ство рио и има ин сти ту ци о нал ну про мо ци ју пу тем ре жи ма по ли-
тич ког дис кур са. у том по гле ду, не ма сло бо де ни ар би трар но сти. Што се ти че 
дру ге ка рак те ри сти ке, име жр тве се, пре ма при ли ци, ла ко мо же про ме ни ти, 
а да све оста ло оста не исто.

Аd. 2) Што се ти че при ро де и по сле ди ца ду бле та – ин фор ма тив но/дез-
ин фор ма тив но или из раз/(дез)ин фор ма ци ја – мо же мо да за кљу чи мо сле-
де ће: док је сим бол „Ср би“ у се ман тич кој функ ци ји и ка па ци те ту дез ин-
фор ма ти ван, бар уко ли ко је реч о жи вим Ср би ма, исти је симп то ма тич но 
ин фор ма ти ван уко ли ко је у пи та њу За пад и ње гов ка рак тер, при че му та 
ин фор ма тив ност на ди ла зи ње го ву сли ку о се би. То је ну жан за кљу чак из 
екс пре сив не функ ци је сим бо ла (Ф4), а не из (дез)ин фор ма тив не функ ци је 
ко ја се ти че објек та (Ф5).

„Срп ски зло чи ни“ (или ка сни је, „ав га ни стан ски“, „ирач ки“, „ко ре ан-
ски“, и као нај но ви ји „ру ски“), пре ма то ме, спа да ју у ред ин сти ту ци о на-
ли зо ва них чи ње ни ца ко је се, пу тем дис кур зив но-ме диј ске хип но пе ди је, 
фик си ра ју као при род не чи ње ни це (bru te facts). Дру гим ре чи ма, „Ср би“ 
су пр во (1991) из гра ди ли кон цло гор у ме ди ју му за пад ног по ли тич ког дис-
кур са – а по том (1992–93) ни је би ло те шко про на ћи „срп ски кон цло гор“ 
не где на те ре ну бив ше СФРЈ. Под при ти ском за пад не „ан ти срп ске“ ин сти-
ту ци о нал не се ми о ти ке, он је та мо мо рао би ти. Оно што је у зна ку и у гла ви, 
мо ра да бу де и у ре ал но сти. из та ко про гра ми ра не пер спек ти ве, у очи ма 
би ло ког европ ског „по сма тра ча“ чак и срп ски из бе глич ки цен тар мо ра „у 
сво јој су шти ни“ да бу де кон цло гор у ко ме „Ср би му че све оста ле на ро де“. 
Под истим усло ви ма ва же ња, кон цло гор ко ји ни је срп ски, то јест ло гор у 
ко ме би би ли за тво ре ни и му че ни Ср би, јед но став но не мо же да по сто ји – 
да кле ни не по сто ји.

На осно ву из ло же ног, лак ше је об ја сни ти не рав но те жу у за пад ним 
ме ди ји ма из ме ђу не бро је них ве сти о срп ским зло чи ни ма про тив дру гих, и 
од су ства ве сти о зло чи ни ма свих дру гих про тив Ср ба.

1. уку пан уни вер зум јав ног дис кур са пот чи њен је им пе ра ти ви ма 
је дин стве ног дис кур зив ног ре жи ма ко ји ма се нај пре дик ти ра 

41 Cf. Russell (1905):  83
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по де ла из ме ђу озбиљ них и нео збиљ них ис ка за. Ако је да ти ис каз 
ви ђен као нео зби љан, он да не мо же да бу де ни исти нит, без об зи ра 
на то ко ли ко му чи ње нич ног ма те ри ја ла ишло у при лог.

2. Оп шта функ ци ја пла си ра них ста во ва ни је да ин фор ми шу јав ност 
о зна чај ним зби ва њи ма, не го да скре ћу па жњу са њих и мо ти ви шу 
за де ло ва ње у по ли тич ки по жељ ном прав цу.

3. у скла ду с основ ном функ ци јом дис кур са, свр ха ис ка за ни је пред-
ста вља ње исти не не го про ли фе ра ци ја зна че ња као сред ста ва ус по-
ста ве и одр жа ња од ре ђе них од но са мо ћи. То би зна чи ло да је функ-
ци ја дис кур са у пр вом ре ду иде о ло шка. 42

у за кључ ку би сле ди ло да је пр ва функ ци ја ком пле мен тар на с дру гом, 
јер об је ди ња ва пле ме ци ви ли зо ва ног мон ди јал ног три ба ли зма на су прот 
пле ме ну вар вар ства и зла; тре ћа је ком пле мен тар на с че твр том јер се пра зно 
ме сто ис пу ња ва са др жа јем ко ји ни је ин фор ма ци ја не го са мо и зра жа ва ње 
или ауто пор трет го вор ни ка. Пе та (ин фор ма тив на) функ ци ја је су прот на 
свим пре о ста лим, али им је у пот пу но сти под ре ђе на, што ће ре ћи да сво-
јим са др жа јем „но си“ све прет ход не че ти ри и на тај на чин из гле да као да је 
у скла ду с њи ма.

Као што ви ди мо, сим бол „Ср би“ је, због сво јих функ ци ја у тех но ло ги ји 
мо ћи, (био) су ви ше оп те ре ћен да би успе шно вр шио се ман тич ко-ин фор ма-
тив ну функ ци ју. То го во ри да ни је ни ин ве сти ран с функ ци јом зна ња не го 
про мо ци је мо ћи. из тог раз ло га, го ре на ве ден „не мо гућ“ ду блет не под ле же 
ло ги ци, не го је у пот пу но сти од ре ђу је. За то про тив реч ни еле мен ти мо гу да 
функ ци о ни шу на прин ци пу ком пле мен тар но сти, као склад на це ли на.

из ло же на ана ли за нам омо гу ћа ва да у пот пу но сти раз у ме мо, на при мер, 
пи са ње new york ti me sa, was hing ton Po sta и оста лих слав них аме рич ких и 
европ ских ли сто ва и то не са мо о на ма, не го, као што је већ на го ве ште но, о 
сва ко ме ко се на ђе на пу ту им пе ри јал не мо ћи. у из ло же ном је са др жа но и 
об ја шње ње за што је мно штво ху ма ни стич ке ин те ли ген ци је, ску па с по ли-
ти ча ри ма, де ли ло ми ли тан тан, не при ја тељ ски став пре ма Ср би ма. (Ве ћи на 
њих, на рав но, ве ро ва ла је да зна исти ну, као што је спрем на да се за ку не да 
је дан бео.) На тај на чин, мо же мо да раз у ме мо ка ко је још 1992. до шло до 
њи хо вог „чуд ног“ зах те ва да се бом бар ду ју Ср би ја и Бе о град, као гне здо 
на ци стич ких кри ми на ла ца.

За вре ме дис кур зив не вла да ви не сим бо ла „Ср би“, жи ви Ср би су би ли 
из ба че ни из евро пе. Сам сим бол, као за пад њач ки про дукт par ex cel len ce, 
на рав но, оста је у њој. То је, ујед но, симп том ко ји све до чи о тран сфе ру иден-
ти те та и ка рак те ра за пад ног (и европ ског) ду ха на Дру гог. Ди ле ма је би ла 
са свим ја сна још 1995. го ди не: или ће мо се по ми ри ти са ши ре њем опа сно-
42 Cf. Thompson (1984): 63.
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сти, или ри зи ку је мо да као Ср би бу де мо уни ште ни. Што се оствар љи во сти 
опе ра ци је ти че, пре пре ке ни је би ло; шта ви ше, европ ски ауди то ри јум је био 
спре ман да је про пра ти апла у зи ма. (Као што се по ка за ло у вре ме бом бар до-
ва ња, што све до чи о мо ћи се ми о тич ке хип но зе јав но сти). С дру ге стра не, 
опе ра ци ја уни ште ња за за пад ног из вр ши о ца би ла би уза луд на, по што би 
ти ме са мо уни штио је дан слу чај соп стве не сли ке (Ф 4), ко ју би ко ли ко су тра 
про јек то вао на но ве жр тве (где год је то по треб но, што се ка сни је по ка за ло 
у ви ше на вра та). у сва ком слу ча ју, ре ал но се уни шта ва онај ко ме се та сли ка 
или „са мо про јек ци ја зла“ про па ган дом „на ле пи“ на ле ђа.

6. НА ЗА ПА ДУ НИ ШТА НО ВО, ИЛИ КРАТ КА ИСТО РИ ЈА СЛУ ЧА ЈА

До са да шњим из ла га њем по ка за ли смо за што сим бол „Ср би” пред ста-
вља праг ма тич ко сре ди ште и се ман тич ки нај сла би је ме сто вла да ју ћег дис-
кур са у за пад ним ме ди ји ма. у су о ча ва њу са ре кон стру и са ним се ми о тич-
ким ме ха ни змом би ло би на ив но рас пра вља ти чи ње нич но пи та ње: ко је 
ка ко де ло вао, или, ко ли ко зло чи на се до го ди ло? Рат у бив шој Ју го сла ви ји 
је био кр вав као мно ги прет ход ни гра ђан ски ра то ви; бор ци свих стра на 
чи ни ли су зло чи не. Ме ђу тим, са мо Ср би су би ли и још увек су озна че ни 
као зло чи ни ци и чак као на ци сти.

Раз ло га за чу ђе ње не ма, ако схва ти мо да циљ по ли ти ке За па да пре ма Ју го-
сла ви ји ни је првасходнo би ло „ства ра ње но вих др жа ва на ет нич ки при ме-
ње ном прин ци пу са мо о пре де ље ња […] не го ра за ра ње Ср би је и ли кви да ци ја 
ње ног ути ца ја на Бал кан ском по лу о стр ву“.43 То је ми шље ње ка сни је по твр ђе но 
бом бар до ва њем Ср би је и оку па ци јом Ко со ва и Ме то хи је од стра не НА ТО-a.

Ни је ни чу до. Ср би ја је на За па ду, а пре све га у Ве ли кој Бри та ни ји и САД, 
пер ци пи ра на као ру ски са ве зник и по тен ци јал на ру ска ге о по ли тич ка плат-
фор ма. При том је пот пу но не ва жно ка ко се бе ви ди мо ми и ко ли ко су до ма ће 
„де мо крат ске сна ге“ спрем не на ис ка зи ва ње вер но сти Ва шинг то ну. По што је 
та пер цеп ци ја ак си ом, је ди но ре ше ње при хва тљи во за Ва шинг тон, ко је би зна-
чи ло да нас ко нач но пу сте на ми ру, је сте да се Ср би ја све де на прет ку ма нов ске 
гра ни це, и да по сле од у зи ма ња Ко со ва, Ра шке обла сти и Вој во ди не бу де све-
де на на бе зна чај ну др жа ви цу, ко ја он да ни Ру си ји не би ни шта зна чи ла.

има ју ћи ре че но у ви ду, ин те рес за пад них вла да, по све му су де ћи, био 
је да се дру га Ју го сла ви ја по сле па да Бер лин ског зи да и у си ту а ци ји рас па да 
СССР-а сра чу на то раз би је и на ро чи то срп ски ет нич ки про стор дез ин те г-
ри ше и раз мр ви, што су у пре суд ној ме ри иза зва ли (Не мач ка, САД, Бри-
та ни ја, Аустри ја, Фран цу ска, Ва ти кан), а да се за тај све ко ли ки по ду хват 
оп ту жи не ко дру ги. По сле ди ца те оп ту жбе, а уз са гла сност за пад них вла да 
43 yoha nan Ra ma ti: Who kil led yugo sla via? Mid stre am, 38 (1992), no. 9, p. 4. 
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и по моћ њи хо вих оба ве штај них слу жби, је сте и на ме та ње еко ном ских, 
кул тур них, на уч них, спорт ских и по ли тич ких санк ци ја од стра не „ме ђу-
на род не за јед ни це“ СР Ју го сла ви ји. Свет ски моћ ни ци ће за то има ти по моћ 
„не у трал них“ ме ђу на род них по сма тра ча или „ми ро тво ра ца“ упра во за то 
што се ла ко хва та ју на уди це „мо рал них прин ци па и уни вер зал но сти“, ако 
не на ве ли ке ма те ри јал не апа на же. Они ће јед ном по мо ћи пре ћут ки ва њем 
ствар них по чи ни ла ца зло чи на, уз ка сни је от кри ва ње исти не,44 а дру ги пут 
са у че сни штвом (као у слу ча ју по зна тог ре жи се ра раз ло га за вој ну ин тер-
вен ци ју Ви ље ма Во ке ра [Wil li am Wal ker] – слу чај Ра чак).

При ка за ни mo dus ope ran di у фор ми ра њу и пла си ра њу функ ци о нал них 
сте ре о ти па у евро пи има ду гу тра ди ци ју, ко ја све до чи да ни је реч о слу ча ју 
не го о па ра диг ми. у тра га њу за по че ци ма, ба рем што се Ср ба ти че, мо ра мо се 
вра ти ти на по че так – слу ча је ве штам пе у Аустри ји и Не мач кој с по чет ка XX 
ве ка. у њи хо вој штам пи Ср би ја је већ у то вре ме би ла „не раз ре ши во клуп ко 
за ве ра, хај ду чи је и ко руп ци је“.45 Не по сред но уочи I свет ског ра та Ср би су већ 
по ста ли „срп ске сви ње“,46 а за фрај бур шког про фе со ра Фри дри ха Мај не кеа 
срп ска ствар би ла је „смр дљи ва ствар“.47 За то се без има ло за зо ра ка же да је 
Бе о град „ле гло уби ца“. Ср би ја је „бе зна чај на и не при пи то мље на др жа ва“ ко ја 
је 1915. го ди не „за па ли ла по жар на це лој зе маљ ској ку гли“. исто вре ме но се 
у Ср би ји „на род до са ђу је и жи ви у иш че ки ва њу кр во про ли ћа и уби ста ва“.48 
Ср би ма као на ро ду „не до ста је спо соб ност, сми сао за умет ност, раз у ме ва ње 
за со ци јал не, еко ном ске и ци ви ли за циј ске зах те ве са вре ме ног до ба“.49 Ср би 
су, та ко ђе, на род ни жих мо рал них вред но сти. На рав но, ова квих епи те та, 
ко је је не по треб но ви ше на бра ја ти, би ле су пу не стра ни це не мач ких но ви на, 
пе ри о ди ке и пам фле та. Већ у то вре ме ре дак тре звен ум за бе ле жио је: „Код 
нас су Ср би окле ве та ни ви ше не го и је дан на род у евро пи.“50 То кле ве та ње је 
44 „Пр во ис пи ти ва ње кра те ра бом бе ко ја је екс пло ди ра ла на Мер ка ла ма“, по ге не ра лу 

Мај клу Ро у зу (Mic hael Ro se), „по ка за ло (је) да је она ис па ље на с бо сан ске стра не“. 
По себ но ако се има у ви ду да су му сли ма ни „скло ни ли не ке де ло ве рас пр сну те ми не, 
пре не го што су сна ге уН сти гле на ме сто до га ђа ја“. Али, то је за та шка но. Ro uz, M., 
2001, Mi si ja u Bo sni, Te tra Mg, Be o grad, стр. 66-69. Да у Ро у зо вој при чи има исти не, 
по ка за ло се с је се ни 2005, ка да су се у бо сан ској штам пи, „слу чај но“ по ја ви ли на пи си 
о ње му као кри ми нал цу ко ји је „за јед но са Ср би ма у Бо сни уче ство вао у ма сов ним 
си ло ва њи ма Му сли ман ки“.

45 Ној ба хер (2005): 153
46 go mol, im Kampf ge gen Ru sland and Ser bien, Lеipzig, 1916, S. 363; пре ма: Се ле ско вић 

(1996): 15.
47 Mi e nec ke, F. (1915), Die de uts he er hen burg von 1914, Stut tgart and Ber lin, стр. 97; пре ма: 

Се ле ско вић (1996): 15 -16.
48  Stratz, „Ser bien“, woc he, 23. 10. 1915; пре ма: Се ле ско вић (1996): 16. 
49 Dammert (1916), стр. 14; према Селесковић (1996): 19.
50 Wen del, R., Südo ste u ro pa e ische Fra ge, Ber lin, 1918, S.180; пре ма, Се ле ско вић (1996): 5-6. 
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на ста вље но с ма њим пре ки ди ма и 1990-1999. го ди не, као да од Пр вог свет-
ског ра та ни је про шло пу них осам де сет го ди на.

Пред II свет ски рат, тач ни је уочи април ског на па да на Ју го сла ви ју, из 
ка би не та док то ра Јо зе фа Ге бел са се уред ни ци ма свих не мач ких ли сто ва ша ље 
упут ство пре ма ко јем у свим из ве шта ји ма с те ре на тре ба ин си сти ра ти на то ме 
ка ко „Ср би си сте мат ски про го не ма њи не“, за тим „ка ко срп ски вој ни ци па ле 
не мач ке ку ће“, „ка ко се ства ра ју кон цен тра ци о ни ло го ри за не мач ке ма њи не“ 
и ка ко „срп ска вла да на о ру жа ва срп ске бан ди те“. исто вре ме но ће не мач ка 
штам па у Ју го сла ви ји пот пи ри ва ти „ан ти срп ско осе ћа ње код Хр ва та, ха о-
тич ну при вред ну си ту а ци ју, те шке со ци јал не усло ве, итд“.51 Ово упут ство 
је бр зо сту пи ло на сна гу. Са мо не ко ли ко да на ка сни је, по сле ових Ге бел со-
вих упут ста ва, пар тиј ски лист Vol kischer Be o bac hter об ја вљу је удар ни текст с 
на сло вом: „Ра сте ан ти срп ско рас по ло же ње Хр ва та“, у ко ме се, из ме ђу оста лог, 
ка же да хр ват ска опо зи ци ја на че лу с Па ве ли ћем ра ди „на осло бо ђе њу и одва-
ја њу од Ср би је“.52 Слич на упут ства до би ја и вој ска. у по зна тој Ди рек ти ви о 
при пре ма ма за на пад на Ју го сла ви ју од 28. мар та 1941. го ди не, ко ју је из дао 
на чел ник не мач ке Вр хов не ко ман де ферд мар шал фон Кај тел, до слов це сто ји: 
„Бу ду ћи да су Ср би без об зир но угње та ва ли не срп ске на род но сти Ју го сла ви је, 
на ро чи то Хр ва те и Ма ке дон це, тре ба при ка за ти да не мач ка вој ска у хр ват ске, 
бо сан ске и ма ке дон ске ку ће не до ла зи као не при ја тељ. На про тив, она же ли да 
их са чу ва да их срп ски шо ви ни сти не ба це на ра ти ште“.53

Све је то, али не што у бла жем и ве шти јем об ли ку, по но вље но 1989-1999. 
го ди не. Ге бел со ва и Кај те ло ва упут ства на сло ње на на ра ни је аустриј ске и 
не мач ке ста во ве. иста су, пе де сет го ди на ка сни је по ста ла кључ ан ти срп ске 
ме диј ске про па ган де у Не мач кој и Аустри ји, ен гле ској Фран цу ској и САД. 
До слов це ће по но ви ти све ра ни је из ре че не оп ту жбе про тив Ср ба. Не у пу-
ће ном чи та о цу те шко је пре по зна ти да ли су ти тек сто ви пи са ни 1914. или 
1941, од но сно 1991. го ди не. Са мо што ће их са да, у но вим тех нич ким усло-
ви ма, пот кре пи ти мон ти ра ним сли ка ма зло чи на с те ре на.

им пе ри јал на ло ги ка не пи та за исти ну и чи ње ни цу не го је на ме ће. 
Да нас ова ко, су тра са свим су прот но. ен гле ска штам па 1903. го ди не о 
Ср би ма, на при мер, пи ше као о „не мо рал ној ра си про па ли ца“, да би уочи 
I свет ског ра та Ср би од јед ном по ста ли „ма ла и пле ме ни та ра са, за штит-
ни ца сло бо де у евро пи“.54 исти обра зац ви де ли смо де ве де се тих го ди на у 
су прот ном прав цу. Та ко је Сло бо дан Ми ло ше вић за Стејт Де парт ман до 
51 нир нбер шка до ку мен та, ЈМТ, VII, стр. 64, uCА, VI, стр. 189, док. 34-39, R. S. Нав. 

пре ма: Тер зић (1984): 43-44.
52 Volkscher Be o bac hter, 2. 4. 1941; на ве де но пре ма: Ho ri i Bro scat (1994): 14.
53 Тер зић (1984): 34.
54 Her bert Adam gib bons, the new Mat of euro pe 19111914, Lon don, dec. 1914, str. 151. 

Пре ма ek me čić, М. (1973): Rat ni ci lje vi Sr bi je 1914, SKZ, Be o grad, p. 53. 
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Деј тон ског спо ра зу ма био „фак тор ми ра на Бал ка ну“. По сле то га, ка да су 
му под мет ну ли ОВК па ка да ни је по здра вио ње не ак ци је не го је про тив ње 
по кре нуо по ли ци ју и вој ску, пре ко но ћи је по стао „ко љач с Бал ка на“.

истом ло ги ком Ср би ја мо же на гло да по ста не де мо крат ска зе мља 
„вр лих гра ђа на“, у слу ча ју ако САД су тра бу ду тре бо ва ле то пов ско ме со 
за сво ја ра ти шта ди љем пла не те (Ав га ни стан, ирак, мо жда иран). Кад год 
је За пад хва лио Ср бе, кр ва ри ли смо за њи хов ра чун. Кад год смо др жа ли 
до се бе, би ли смо „ђу бре“, „ни тко ви“ и „зло тво ри“ – за Фра њу Јо си фа 1914, 
Чер чи ла 1941, Клин то на 1992, или Бу ша 2001.

За што би слич ност с обра сцем за пад не про па ган де 1989-1999. би ла 
из не на ђу ју ћа? Ка да ме ди ји ра де за им пе ри јал ну др жа ву, мо рал не ста је, 
ли бе ра ли зам по ста је си му ла ци ја, а де мо крат ска ре то ри ка до бро до ђе као 
смо квин лист, да се баш до кра ја не ви ди бан ди ти зам моћ них и пра те ће 
по ли тич ко про сти ту и са ње но ви на ра на де лу. Ко нач но, зар смо за бо ра ви ли 
да је док тор Ге белс учио пра те ћи за пад ну про па ган ду и ре кла ме, и да је у 
ме ђу вре ме ну про це ду ра бес крај но со фи сти ко ва на. А по врх све га, што се 
но ви нар ске про сти ту ци је ти че, зар се та ко не аван зу је не са мер љи во бо ље 
не го др жа њем за мо рал на на че ла и прин ци пи јел ност?

у свим на ве де ним слу ча је ви ма, у бо га тој исто ри ји од Ге бел са до CNN-
а, осло нац по ли тич ко ме диј ске тех но ло ги је чи не на че ла „Мно го пу та по но-
вље на лаж по ста је исти на“ и „Нај ве ће деј ство има мно го ла жи за чи ње но 
с ма ло исти не“. у то ме су се то ком исто ри је ХХ ве ка ис ка за ли на ци зам и 
ко му ни зам, а са да нео ли бе ра ли зам.55

7. НО ВИ НАР СКИ ГЕ НО ЦИ ДА ЛИ ЗАМ

По зна ти но ви нар Пе тер Брок (Pe ter Broch) с пра вом је при ме тио да су 
ме ди ји у бал кан ском су ко бу за та ји ли и „по ста ли јед на од за ра ће них стра на 
ко ја се ви ше ни је при ка зи ва ла као не у трал на и не при стра сна“.56 С из ве сним 
за ка шње њем то је при знао и беч ки Pro fil:

„Ово је вре ме зло чи на ца с пе ром, ко ји ни че ти ри го ди не по сле из би ја ња ју го-
сло вен ског гра ђан ског ра та не же ле да схва те да су они ти ко ји су – пре све га у 
Не мач кој и Аустри ји – сво јом по ли ти ком при зна ва ња ју го сло вен ских ре пу бли ка 
и из ве шта ва њем ме ди ја, до при не ли да су коб еска ли ра“.57

55 Врло исцрпан преглед писања западне штампе, нарочито у поређењу с писањем 
аустроугарске и немачке пред Први и Други светски рат, за период 1989-1999, видети 
Вуковић (2007).

56 Die weltwoche, 20.1.1994; такође: Петер Брук (1995): „Хушкашко новинарство“, у: 
Србија мора умрети, „Филип Вишњић“, Београд, стр.14.

57 Profil, 23. 6. 1995; наведено према: живковић (2003): 72.
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из вр ши о ци зло чи на ко ји пи шу пе ром или та ста ту ром, ко ји све за сни ва ју на 
оп ту жба ма за ге но ци де ко је про из вољ но их при пи су ју ћи чи та вим на ро ди ма у 
слу ча је ви ма ка да не ма ју по кри ћа, а исте пре ћут ку ју упр кос мно штву чи ње ни ца, 
као што је на при мер слав на Кри сти јан Аман пур, с пра вом су на зва ни „ге но ци-
да ли сти из уве ре ња“.58 уоста лом, ако др жа ва ко ја та кву про па ган ду дик ти ра, 
по бе ди у ра ту и ако је нај моћ ни ја на све ту, зло чин ци су са мо ме ђу по ра же-
ни ма, а ње ни но ви на ри, уме сто за слу же не ка зне, за са у че сни штво има ју 
шан су да до би ју и Пу ли це ро ву на гра ду.59 Ко нач но, они су ло јал ни са рад ни ци 
сво јих вла да ко је њи хов труд ите ка ко зна ју да це не.60

Ди со нант ни то но ви у од но су на на ве де но хор ско про сти ту и са ње би ли 
су рет ки, ко ли ко је на За па ду да нас рет ка фи гу ра ауто ном ног ин те лек ту-
ал ца. њи хо ви кри тич ки гла со ви би ли су, с јед не стра не, без ика квог деј ства, 
а с дру ге, по слу жи ли су као али би за те зу да на За па ду још увек има сло бо де 
ми сли и сло бо де штам пе.61 Ко нач но, тој па ра ди сло бо де eх post fac to се при-
дру жу ју и глав ни ак те ри до га ђа ја, сво јим ме мо а ри ма и при ча ма у ко ји ма 
от кри ва ју „шта се у ства ри до га ђа ло“. Та ко ће лорд Деј вид Овен (Da vid owen) 
без око ли ша ња ре ћи да за ка сни ја ју го сло вен ска зби ва ња „За пад сно си део 
кри ви це због глу пог при зна ва ња ри вал ских др жа ва за че тих у рас ко лу“.62 То 
је исти онај „не при стра сни“ пре го ва рач ко ји је не пу ну го ди ну да на ра ни је 
(4. ав гу ста 1993. го ди не) у ti mesу пи сао: „По зив на ин тер вен ци ју из ва зду ха 
са да се не од но си са мо на Бо сну. Он пред ста вља зна ча јан еле мент да љег 
вој ног ја ча ња на Ко со ву“.63 Дру ги, аме рич ки ди пло ма та Сај рус Венс (Cyrus 
Van ce), као бив ши спе ци јал ни иза сла ни ка уН за Ју го сла ви ју, по сле оба вље-
ног по сла, без има ло уви ја ња ка же: „Пре у ра ње но при зна ње не за ви сно сти 
Сло ве ни је, Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не од стра не еЗ и САД до ве ли су 
до ра та ко ји се во ди на про сто ри ма Ју го сла ви је“.64

Та ко пен зи о ни са ни по ли ти ча ри и оста ли по но во до ла зе у цен тар па жње 
и пред ТВ ка ме ре, а и ко ри сте при ли ку да узму не што до дат них хо но ра ра. 
и ко ли ко су ра ни је скри ва ли исти не, из ло јал но сти пре ма сво јим вла да ма, 
на кнад но их и искре но от кри ва ју, ка да исте те вла де за њих ви ше не ма ју ин те-
ре са, по што је по сао оба вљен. Све оста ло је и да ље – „фан том сло бо де“.

58 Видети шире, Јокић (2005): 269, et passim.
59 Видети Jokić (2004): 251-57.
60 Види : „Смрт заливена шампањцем“, нИн, 24.4.2001, бр. 26, стр. 26-27.
61 Када је Мајкл Мур (Moore) добио награду на Канском фестивалу за Farenheit 

9/11 Стејт Департман је објавио да је тај филм доказ америчке слободе у области 
уметничког израза, иако до тада није био приказан у САД.

62 Политика, 12.7.1994.. 
63 times, 4.4.1991.
64 Политика, 5.9.1992. 
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8. ЗА КЉУ ЧАК

Си му ла крум или ин тен зи ја „Ср би“ пред ста вља дво стру ко је дин ство 
na ming and con tin gency и me a ning and ne ces sity. Пот пу но је кон тин гент но, 
пр во, што Ср би, као мно штво љу ди тре нут но ва же као пре пре ка и не при ја-
тељ. Кон тин гент но је, та ко ђе, име уби тач не ин тен зи је – „Ср би“. Али

1) ње но зна че ње је ну жно, и у том сми слу је ин ва ри јант но. Ср би су 
кон тин ген тан „не при ја тељ но вог свет ског по рет ка“, али

2) од нос пре ма име но ва ној жр тви је па ра диг ма ти чан или ег зем пла-
ран. То зна чи да ће би ти при ме њен пре ма би ло ко ме, уко ли ко се, 
из би ло ког раз ло га, су прот ста вља, на ро чи то ако бра ни иден ти тет, 
по ми ње не ка ква пра ва и прав ду, а не ма сна ге да се од бра ни. (уко-
ли ко ту сна гу има, или мо же да др жи у ша ху глав ног игра ча САД, 
си ту а ци ја је умно го ме друк чи ја).

Јед но и исто зна че ње, ко је слу жи се ми о тич ком ис тре бље њу (као уво ду 
у фи зич ко), у ХХ-ве ков ној исто ри ји има ло је име на: ра ни је „Је вре ји“, „Бур-
жу ји“, а ју че да нас и су тра „Ср би“, „Ара пи“, „фун да мен та ли сти“, „ира ча ни“, 
по но во „Ру си“, итд. То зна че ње ће, убу ду ће, но си ти име сва ког ко пад не у 
по ло жај жр тве, од тре на кад поч не да се су прот ста вља. и на рав но, би ће јед-
на ко „крив за све“. у то ку по след њих 15 го ди на то је би ло са свим ви дљи во.

Основ ни про блем, мно го је ши ри и чак и за САД пред ста вља пре ве-
лик за ло гај („мно го мач ку го ве ђа гла ва“): ка ко (да нас на пла не ти) ели ми-
ни са ти не из бе жног Дру гог, ко ји би се по бу нио?! Пре кју че су то би ли Ср би, 
ју че Ав га ни стан и ирак, да нас иран и Се вер на Ко ре ја. Па ра диг ма је иста и 
по тен ци јал но опа сна. и она, као сво је вре ме но хлад но ра тов ска, по сте пе но 
нас по но во гу ра ка иви ци свет ске ка та кли зме. На тој иви ци на ла зи мо се 
већ да нас, ако ни због че га он да због аме рич ке па то ло шке са мо у ве ре но сти 
и оси о но сти и опо ра вље не Ру си је ре ше не да на исту ста ви тач ку, ба рем у 
ме ри сво јих ге о по ли тич ких ин те ре са. А то је до вољ но да про го во ри мо о 
но вој, мул ти по лар ној си ту а ци ји са вре ме ног све та а о при ка за ној ме диј-
ској так ти ци да про го во ри мо као о ана хро ној ло ги ци мо ћи ко ја не зна за 
гра ни це ни у ком по гле ду а свет др жи у пер ма нент ном ван ред ном ста њу. 
А ко ли ко је по зна то, из лаз из ван ред ног ста ња увек се на кнад но ис по ста ви 
као но ви ко шмар а ни ка ко као иоле здра во ре ше ње.
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LO GICS OF WE STERN ME DIA  
AS A LO GIC OF PO WER:  

FROM CA SE STUDY OF SER BIAN GU ILT  
TO THE PA RA DIGM OF CON STANT ENEMY

Ab stract: in the ar tic le aut hor at tempts to re con struct the se mi o tic lo gic of “enemy 
me na ge ment” by exa mi ning the pro cess of de mo ni za tion of Serbs car ried by the we stern 
me dia in the 1990s. Relying on con tem po rary se mi o tics’ con tent analysis, he ex plo res 
whet her it is pos si ble to in fer so me uni ver sal cha rac te ri stics of this lo gic that co uld be 
ap pli ca ble to me dia tre at ment of the enemy in ot her la tely ex pe ri en ced ca ses. A ge ne ral 
pa ra digm is be ing re con struc ted that is ap plied on the any ca se of op po si tion to we stern 
tec hno logy of po wer, to pre pa re it as an enemy and to eli mi na te it if this is ne e ded in terms 
of stra te gic po li ti cal aims. For tha sa ke of em pi ri cal cor ro bo ra ton of the pa ra digm analysis 
to ok bro a der sco pe in clu ding an ti ser bian pro pa gan da at the eve of i and ii ww.

KEY WORDS: se mi o tics, me a ning, di sco ur se, po wer, po li tics, Ser bia, Serbs, cri me, 
ju sti fi ca tion, ge o po li tics, na zism, neo li be ra lism, Com mu nism, pro pa gan da mac hi ne, 
ci vil war.
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Фа кул тет драм ских умет но сти  

универзит етa умет но сти у бе о гра ду

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА У 21. ВЕ КУ:  
ОД „РЕ ТРОГРИЦ КА ЊА“  

ДО „ТWI LIGHT ЗО НЕ“ 

Ре зи ме: овај текст не ма пре тен зи ју да дâ ко нач ну оце ну, ни ти, пак, да пре
ци зно од ре ди при ро ду, по ло жај и до ме те те ле ви зи је у 21. ве ку. но, „вру ћа“ и све 
бр жа раз ме на еле ме на та тзв. Ин фор ма тич ке ви зу ел но сти, што се не пре ста но 
ши ри пред на шим чу ли ма, а у кон тек сту опи са јед ног до ми нант ног и, шта ви ше, 
то та ли зу ју ћег де ло ва ња елек трон ско оп тич ког ума, по кре ће низ пи та ња ко ја 
сто је „не где из ме ђу“ ква ли фи ка ти ва уоби ча је них за те ле ви зи ју, ока рак те ри са ну 
би ло као „иди от ска“ или „ча роб на ку ти ја“, „ха лу ци но ге на дро га“, „ма ги ја“, „рат на 
ма ши на“ или, јед но став но, „огле да ло“ и „про зор у свет“. шта је те ле ви зи ја да нас, 
шта чи ни њен ме диј ски „иден ти тет“, по че му се она раз ли ку је од оста лих елек
трон ских, као и дру гих ме ди ја ма сов них ко му ни ка ци ја, ка ко те ле ви зи ја де фи ни ше 
се бе у кон тек сту тзв. пост ме диј ске он то ло ги је, есте ти ке, ети ке или кри ти ке, 
од но сно гло ба ли зо ва ног ме диј ског тр жи шта си ту и ра ног у по љу но вих тех но ло ги ја, 
те ка ква је ње на раз вој на пер спек ти ва у бли ској и да ле кој бу дућ но сти, ак ту ел на су 
пи та ња ко ја про во ци ра ју ис тра жи вач ку па жњу са вре ме них те о ре ти ча ра и прак
ти ча ра те ле ви зи је нај ра зли чи ти јих про фи ла и ре флек сив них ори јен та ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма сов ни ме ди ји, ре кла ми ра ње, те ле ви зи ја, фи ло зо фи ја 
ме ди ја
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Turn on the TV, gra ze aro und,  
let the tsu na mi of ima ges and in for ma tion wash over you.1

Овај текст не ма пре тен зи ју да дâ ко нач ну оце ну ни ти пак да пре ци-
зно од ре ди при ро ду, по ло жај и до ме те те ле ви зи је у 21. ве ку. Но, „вру ћа“ и 
све бр жа раз ме на еле ме на та тзв. ин фор ма тич ке ви зу ел но сти, што се не пре-
ста но ши ри пред на шим чу ли ма, а у кон тек сту опи са јед ног до ми нант ног и, 
шта ви ше, то та ли зу ју ћег де ло ва ња елек трон ско-оп тич ког ума, по кре ће низ 
пи та ња ко ја сто је „не где из ме ђу“ ква ли фи ка ти ва уоби ча је них за те ле ви зи ју, 
ока рак те ри са ну би ло као „иди от ска“ или „ча роб на ку ти ја“, „ха лу ци но ге на 
дро га“, „ма ги ја“, „рат на ма ши на“ или, јед но став но, „огле да ло“ и „про зор 
у свет“. Шта је те ле ви зи ја да нас, шта чи ни њен ме диј ски „иден ти тет“, по 
че му се она раз ли ку је од оста лих елек трон ских, као и дру гих ме ди ја ма сов-
них ко му ни ка ци ја, ка ко те ле ви зи ја де фи ни ше се бе у кон тек сту тзв. пост-
ме диј ске он то ло ги је, есте ти ке, ети ке или кри ти ке, од но сно гло ба ли зо ва ног 
ме диј ског тр жи шта си ту и ра ног у по љу но вих тех но ло ги ја, те ка ква је ње на 
раз вој на пер спек ти ва у бли ској и да ле кој бу дућ но сти, ак ту ел на су пи та ња 
ко ја про во ци ра ју ис тра жи вач ку па жњу са вре ме них те о ре ти ча ра и прак ти-
ча ра те ле ви зи је нај ра зли чи ти јих про фи ла и ре флек сив них ори јен та ци ја.

Опи су ју ћи, у крат ким на зна ка ма, оп шти хо ри зонт вре ме на у ко ме се 
по ја вљу је и раз ви ја са вре ме на те ле ви зи ја, мо гло би се ре ћи да се за да на шњи 
те ле ви зиј ски ме диј ве зу је, пре све га, сет од ре ђе них тех нич ких ка рак те ри-
сти ка или тех но-естет ских асо ци ја ци ја ко је илу стру ју ње не осо бе но сти, 
као што су: ди ги та ли за ци ја, ин тер ак тив ност, кон вер ген ци ја у од но су на 
ком пју тер ске, те ле ко му ни ка ци о не и дру ге срод не ме ди је, мре жно струк-
ту ри са ње, стрикт на ко ди фи ка ци ја, ви ско де фи ни са на ре зо лу ци ја, мо бил-
ност, про грам ско фор ма ти ра ње, и сл. Ве ћи на ова квих и слич них ту ма че ња 
те ле ви зи је, као тех нич ког ме ди ја per definitioneм, по ти че од уве ре ња кру га 
те о ре ти ча ра ко ји при па да ју гру па ци ји тзв. „тех но ло шких“ и „ме диј ских 
де тер ми ни ста“, ин спи ри са них те о ри ја ма Ма клу а на (McLu han) и ини са 
(In nis), али и ве ли ког бро ја да на шњих ин же ње ра и тех нич ких ме на џе ра 
про дук ци је, пре но са и дис тру би ци је те ле ви зиј ских сиг на ла, чи ја се мне ња, 
по во дом те ле ви зи је, углав ном сво де на пу ку чи ње ни цу да она пред ста вља 
јед но од нај ве ћих тех но ло шких чу да 20. ве ка, ко је је, ујед но, и ме ри ло сте-
пе на укуп ног про гре са чо ве чан ства. у овом све тлу гле да но, као си но ним 
убр за ног ци ви ли за циј ског на прет ка, те ле ви зи ја се у да на шњем ко му ни ка-
циј ском ам би јен ту по зи ци о ни ра као је дан од нај мла ђих и тех нич ки нај са-
вр ше ни јих об ли ка де ло ва ња ви зу ел них ме ди ја у до ме ну све та ин фор ма ци ја 
и за ба ве (in fo ta in ment), ко ји кон стант но (тех нич ки) про гре ди ра, не гу бе ћи, 
1  Todd gi tlin, Me dia Un li mi ted: how the tor rent of ima ges and so unds ower helms our li ves, 

A Me tro po li tan/owl Bo ok, He nry Holt Com pany, New york, 2002, стр. 71.
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при том, ак ту ел ност, ма сов ну по пу лар ност и ин те ре со ва ње гле да лач ке 
пу бли ке и огла ши ва ча ши ром све та.

Ме ђу тим, алу ди ра ју ћи на вла сти то по ре кло, ко је је, ис пр ва, упо треб ну 
вред ност те ле ви зи је иден ти фи ко ва ло са ње ним тех нич ко-тех но ло шким 
ка па ци те ти ма ко ри шће ним у функ ци ји вој не ин ду стри је, те ле ви зи ја се и 
да нас, у ве ћи ни слу ча је ва, тре ти ра као онај те хннич ко-тех но ло шки ме диј 
и екс клу зив но ци ви ли за циј ско до стиг ну ће ко је оства ру је из ве сне „стра те-
шке ци ље ве“ по ве за не не са мо са иде о ло ги јом тр жи шта и гло бал ног по тро-
шач ког дру штва, већ и с тзв. ин фор ма тич ким ра то ви ма, те по тен ци јал ном 
(а не рет ко и ре ал ном) де струк ци јом основ них ци ви ли за циј ских вред но сти, 
о че му пи шу мно го број ни кри тич ки ан га жо ва ни те о ре ти ча ри мас-ме ди ја 
и те ле ви зи је, по пут По ла Ви ри ли ја (Vi ri lio) или џу дит Ба тлер (Bu tler), на 
при мер. Не сум њи во је, да кле, да ин ду стриј ска при ро да те ле ви зи је, ко ин-
ци ди ра ју ћи са раз во јем вла сти тих тех но ло ги ја, тј. ин ду стриј ских на чи на 
про из вод ње сли ке као ро бе, по твр ђу је се бе не са мо као, у пр вом ре ду, тех-
нич ки ме диј, не го и као део со ци јал не, а у не ким ин тер пре та ци ја ма, и кул-
тур не про дук ци је од ре ђе не сре ди не.

у дру штве ном по гле ду, де ло ва ње те ле ви зи је са гле да ва се, у на че лу, 
као по твр ђи ва ње до ми нант не (тр жи шне) иде о ло ги је и ве ри фи ко ва ње sta
tus quo ста ња као по зи ци је ме диј ског ако мо ди ра ња тзв. „ре а ли те ту“, ма 
ка ко он био де фи ни сан, опи сан и ре пре зен то ван. С дру ге стра не, те ле ви-
зи ја мо же пред ста вља ти и по год ну алат ку за „кон струк ци ју“ со ци јал них 
од но са, чи ме исто вре ме но те жи да се свр ста у но си о це (су бјек те) про це са 
тзв. „со ци јал не кон струк ци је“ ствар но сти. По ме ну та дво стру ка уло га те ле-
ви зи је, са гле да на у дру штве ном кон тек сту ње ног де ло ва ња, од ра жа ва се и 
на кул ту ру, чи ји је те ле ви зи ја, на вод но, по се бан сег мент ак тив но сти, ка ко 
су то обич но пот цр та ва ли бри тан ски те о ре ти ча ри сту ди ја кул ту ре и њи ма 
срод ни ана ли ти ча ри. Ово је, сва ка ко, ди ску та бил но ста но ви ште, јер се кул-
ту ра и ме ди ји са мо јед ном сво јом стра ном по ду да ра ју (по го то во та мо где 
је реч о де ло ва њу тзв. умет нич ких ме ди ја), док се, на дру гој стра ни, бит но 
уза јам но раз ли ку ју и, исто вре ме но, то ли ко ра зи ла зе да пред ста вља ју ди ја-
ме трал но су прот не си сте ме вред но сти, при че му се ме ди ји че сто, чак и у 
ла ич ким рас пра ва ма на те му ре ла ци ја с кул ту ром, а то се по себ но од но си 
на до мен де ло ва ња те ле ви зи је, окри вљу ју за три ви ја ли за ци ју и вул га ри-
за ци ју ба зич них кул тур них вред но сти и, шта ви ше, ви зу ел ну про дук ци ју 
оних псе у до-кул тур них вред но сти ко је се у ме диј ском про сто ру иден ти-
фи ку ју као рас про стра ње ни фе но ме ни ки ча и шун да.

џон Фиск (Fi ske), ко ји те ле ви зи ју де фи ни ше као „кул тур ног аген та“ 
што под сти че цир ку ла ци ју од ре ђе них ми шље ња и за до вољ ства2, сма тра 
да се дру штве на уло га те ле ви зи је са сто ји, из ме ђу оста лог, у то ме што она 
2  Ви ди: John Fi ske, te le vi sion Cul tu re, Ro u tled ge, Lon don and New york, 1999, стр. 1.
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мо же чи ни ти и са став ни „део дру штве них про ме на“3. Те ле ви зи ја, при том, 
сва ка ко ни је ре во лу ци о нар но сред ство или ге не ра тор тих про ме на, али, 
под од ре ђе ним усло ви ма, мо же по др жа ти оне вред но сти ко је про ме не 
со бом до но се. ње на ве за са со ци јал ним из ме на ма ствар но сти по ка за ла се, 
ме ђу тим, као вр ло зна чај на у тре ну ци ма ре во лу ци о нар них пре ло ма, ко ји 
су кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка нај че шће по чи ња ли за у зи ма њем др жав-
них те ле ви зиј ских ста ни ца, као што се то по ка за ло у ис ку стви ма по је ди-
них европ ских зе ма ља као што су Ру му ни ја или Ср би ја, ре ци мо. Још ра ди-
кал ни ју прак су, у од но су на Фи ско во ми шље ње, чи ни де ло ва ње по је ди них 
по ли тич ких ак ти ви ста да на шњи це, ко ји се за ла жу за „ди рек тан“ со ци јал ни 
ан га жман по сред ством ко ри шће ња тзв. „ал тер на тив них“ или „ра ди кал них 
ме ди ја“ (у ко је се мо гу свр ста ти и пи рат ске, тј. не ре ги стро ва не те ле ви зиј ске 
ста ни це, на при мер), чи ји је основ ни стра те шки циљ отво ре на упо тре ба 
ме ди ја у свр ху ко ре ни те из ме не по сто је ће ствар но сти.

Ве ра у мо гућ ност дру штве них и кул тур них про ме на по сред ством 
те ле ви зи је и дру гих срод них ме ди ја ма сов них ко му ни ка ци ја – при че му 
је „ма сов ност“ увек тех но ло шки по тен ци јал и глав ни ин декс ових ме ди ја 
– у осно ви је „про све ти тељ ског ка рак те ра“4 и по чи ва на не ре флек то ва-
ним прет по став ка ма о мо гу ћим из ме на ма ствар но сти де ло ва њем на свест, 
од но сно ra tio те ле ви зиј ских гле да ла ца. у овом кон тек сту пре и спи ти ва ња, 
те ле ви зи ја, ме ђу тим, у са деј ству с дру гим мас-ме ди ји ма по пут фил ма, 
ра ди ја или штам пе, ка ко ка те го рич ки твр де Адор но (Ador no) и Хорк хај-
мер (Hork he i mer), уме сто еман ци па ци је су бјек та, ну ди ње го ву све оп шту 
схе ма ти за ци ју, што као по сле ди цу има ин ду стри ја ли за ци ју све сти, ко ја се, 
ка ко су ге ри ше Фре де рик џеј мсон (Ja me son), те ме љи на „ме диј ски за сно ва-
ном ка пи та ли зму“ (me diaba sed ca pi ta lism).5 и баш као што је на зна че но у 
ди ја лек ти зи ра ним, там ним ви зи ја ма „франк фур то ва ца“, да на шње ме диј-
ско про све ти тељ ство, ка ко из гле да, за вр ша ва у по твр ђи ва њу „вред но сти“ 
све та круп ног ка пи та ла и вој не ин ду стри је, што ане сте зи ра ним чу ли ма 
те ле ви зиј ских кон зу ме на та ну ди по твр ду соп стве ног схе ма ти зма.
3 Пун ци тат гла си: „The ar gu ments that te le vi sion is al ways an agent of the sta tus quo are 

con vin cing, but not to tally so. So cial chan ge do es oc cur, ide o lo gi cal va lu es do shift, and 
te le vi sion is part of this mo ve ment. It is wrong to see it as an ori gi na tor of so cial chan ge, or 
even to cla im that it ought to be so, for so cial chan ge must ha ve its ro ots in ma te rial so cial 
exi sten ce; but te le vi sion can be, must be, part of this chan ge, and its ef fec ti vity will eit her 
ha sten or de lay it.“ исто, стр. 45.

4 „Про све ти тељ ство“ је ов де ми шље но у ду ху кри тич ког пре и спи ти ва ња овог пој ма, 
из ве де ног од стра не при пад ни ка франк фурт ске фи ло зоф ске шко ле – Адор на (Ador-
no) и Хорк хај ме ра (Hork he i mer). Ви де ти: Max Hork he i mer, The o dor Ador no, Di ja lek ti
ka pro svje ti telj stva: Fi lo zo fij ski frag men ti, „Ve se lin Ma sle ša“, „Svje tlost“, Sa ra je vo, 1989.

5 Nick Hef fer nan, Fre drik Ja me son, Con tem po rary Cri ti cal the o rists, From La can to Said, 
edi ted by Jon Si mons, edin burgh uni ver sity Press, edin burgh, 2004, стр. 252.
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На да ље, син таг ма „ме диј ски за сно ван ка пи та ли зам“, пре ма на шем 
уве ре њу, мо гла би да се ту ма чи дво стру ко – ка ко екс пли цит но, та ко и 
им пли цит но узев ши. у пр вом слу ча ју, упо тре ба ове де фи ни ци је ар ти ку ли-
са ла би, као основ ни про блем фе но ме на са вре ме не те ле ви зи је, пи та ње вла-
сни штва над сред стви ма за про из вод њу, та ко што би еви ден ти ра ла чи ње-
нич но ста ње у гло бал ном све ту ин фор ма ци ја и за ба ве – а то зна чи да је 
ве ћи на те ле ви зиј ских ста ни ца да нас у све ту у ру ка ма при ват ног ка пи та ла, 
од но сно да је ко мер ци јал ног ка рак те ра. им пли ци те ис ка за но, чак и ка да 
је реч о те ле ви зиј ским ку ћа ма ко је пред ста вља ју јав ни сер вис или јав но 
до бро гра ђа на од ре ђе не за јед ни це (те ле ви зи је у вла сни штву не про фит них, 
не вла ди них ор га ни за ци ја, на при мер), ни у њи хо вим про гра ми ма, упр кос 
од ре ђе ним за кон ским про пи си ма ко ји ова пи та ња ре гу ли шу, не мо же се 
из бе ћи уло га ка пи та ла, што на про грам ске струк ту ре тих ста ни ца де лу је 
по сред ством сфе ре ути ца ја ди рект ног или ин ди рект ног мар ке тин га.

По зна то је, на и ме, да су спон зо р ство, ре кла ма и огла ша ва ње (adver ti
sing), са јед не, као и еми то ва ње фил мо ва, те ле ви зиј ских се ри ја, talk show 
про гра ма, кви зо ва или дру гих ти по ва еми си ја у ко ји ма се ин ди рект но по ја-
вљу ју по је ди ни огла ши ва чи (ин ду стри ја ал ко хол них пи ћа, ци га ре та, одев-
них пред ме та, као и дру гих роб них мар ки или брен до ва), са дру ге стра не, 
као мар ке тин шки фе но ме ни, ве о ма при сут ни у те ле ви зиј ском ме диј ском 
про сто ру, чак и у оним рет ким си ту а ци ја ма ка да је отво ре но ре кла ми-
ра ње или огла ша ва ње на од ре ђе ној ста ни ци, од но сно у про гра му, све де но 
на нај ма њу мо гу ћу ме ру. О то ме ко ли ко је „ви рус adver ti sing-a“ и до слов но 
и ме та фо рич но за хва тио те ле ви зиј ски ме диј са вре ме ног до ба, а у кон тек-
сту ње го ве ре цеп ци је, и то, пре све га, код де це и мла ђе пу бли ке, го во ри 
ка рак те ри стич ни при мер пре у зет из сту ди је Даф не Ле миш (Le mish) Де ца 
и те ле ви зи ја,6 на ве ден у по гла вљу ко је тре ти ра од нос из ме ђу те ле ви зи је и 
adver ti sing-a, и то на гло бал ном ни воу те ма ти зо ва ња ове про бле ма ти ке.

Чи ни се, за пра во, да се кру ци јал на ме та фо ра, ко ју Ле ми шо ва ко ри сти 
ка ко би об ја сни ла не ке фе но ме не са вре ме ног те ле ви зиј ског adver ti sing-a, 
мо же ге не ра ли зо ва ти и при ме ни ти на чи тав до мен де ло ва ња те ле ви зиј ске 
сфе ре по чет ком 21. ве ка, а у ком па ра ци ји с ме диј ском тран сфор ма ци јом 
или го то во пот пу ним не ста ја њем од ре ђе них, а мо жда и ве ћи не ра ни је кон-
стру и са них кул тур них фор ми (нпр. раз ли ко ва ње „кул ту ре де тињ ства“ и 
„кул ту ре зре лог до ба“, ка рак те ри стич но за чи тав 20. век). Реч је, у ства ри, 
о јед ној по себ ној ре тро-по ја ви, ко ја би тре ба ло да бу де ре зул тат ак тив но-
сти офан зив ног те ле ви зиј ског мар ке тин га, с пре тен зи јом да се да на шња 
ста ри ја по пу ла ци ја те ле ви зиј ских гле да ла ца (тзв. „од ра сли“), по сред ством 
де ло ва ња од ре ђе них ре кла ма, вра ти на пр во бит не, ра не об ли ке кон зу ми-
6 Видети: Dafna Lemish, “Television and Advertising”, u: Children and television, A global 

Perspective, Blackwell, 2007, стр. 84-90
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ра ња не ког про из во да („гриц ка ње“ и „гриц ка ли це“), ко је је прак ти ко ва ла у 
де тињ ству. На овај на чин, ко му ни ци ра ње огла ши ва ча с ме ди ји ма и по тро-
ша чи ма (у овој „ин тер ак ци ји“ пр ви по се ду ју не сум њи ву моћ над обе гру пе 
„кон зу ме на та“), а по сред ством те ле ви зиј ских ре кла ма ко је про мо ви шу 
оп шту мо ду „ре тро-гриц ка ња“, те хо мо ге ни зо ва ња тр жи шта са ста но ви шта 
то та ли зу ју ћег об је ди ње ња циљ них гру па, про ши ру је се до мен ре клам ног 
деј ства с нај мла ђе, на, прак тич но, чи та ву по пу ла ци ју гле да ла ца те ле ви зиј-
ских про гра ма ши ром све та, ко ји у „гриц ка њу“ из но ва на ла зе за до вољ ство 
по тро шње про из во да ко је су не ка да у де тињ ству кон зу ми ра ли.

уко ли ко се ова по ја ва да ље про ши ри из обла сти мар ке тин га на чи тав 
оп сег де ло ва ња те ле ви зи је и дру гих са вре ме них ме ди ја – ко је ин фан тил ни 
од ра сли, у свом пре вас ход но ме диј ски ге не ри са ном нар ци зму да нас прак-
ти ку ју – мо же се до не ти на из глед па ра док сал ни за кљу чак о свој стви ма 
са вре ме не те ле ви зи је. у те жњи да, као мас-ме диј, оста не увек мла да и у 
трен ду, да кле у ди мен зи ји са да шњо сти и бу дућ но сти, те ле ви зи ја се, 
за пра во, кре ће увек већ у про шло сти, од но сно кон стант но је у не ка квом 
ре гре су и по врат ку на пре ђа шње ста ње ства ри, док дру ги но ви ме ди ји, 
по пут ин тер не та, ре ци мо, у по гле ду по пу лар но сти, му ње ви тог по ра ста 
бро ја ко ри сни ка и огла ши ва ча, као и огром ног ин те ре со ва ња де це и мла-
дих за мре жно ко му ни ци ра ње, све ви ше за у зи ма ју ње но не ка да шње ме сто. 
Слич но је и с мо бил ном те ле фо ни јом, као и с нај ра зли чи ти јим елек трон-
ским играч ка ма ко је да на шња те ле ви зи ја по ку ша ва да аси ми лу је у сво је 
гло бал не ме диј ске ма три це, на сто је ћи да се на тај на чин из бо ри с про це сом 
вла сти тог за ста ре ва ња. Ти ме она, ујед но, по ста је зна ча јан мо ме нат раз во ја 
укуп не ме диј ске, ди ги тал не и adver ti sing ин ду стри је, ко ја, пре ма дик та-
ти ма вла да ју ћих тр жи шних то ко ва, из но ва на ла зи но ве на чи не и „би знис 
мо де ле“ сво је ег зи стен ци је, др же ћи се, при том, вред но сних кон стан ти 
до ми нант не иде о ло ги је.

Ове фран кен штај нов ске осо би не са вре ме не те ле ви зи је – да је ста ра и 
мла да исто вре ме но, те да са чи ња ва ка ко део но ве „ме диј ске кул ту ре“, та ко 
и ве о ма ва жан сег мент де ло ва ња гло бал не ин ду стриј ске про дук ци је (све-
сти), пре ма ми шље њу по је ди них кри ти ча ра7, уво ди те ле ви зи ју као ме диј, у 
„зо ну су мра ка“, у ко јој је – о че му го во ри и ре фе рент ни чла нак на ову тек-
сту ал ну але го ри ју – ње на бу дућ ност уна пред из гу бље на8. За пра во, исто и-
ме на, по пу лар на аме рич ка те ле ви зиј ска се ри ја twi light zo ne с кра ја 20. ве ка, 
као и на ра тив ни хор рор жа нр ко ји она ре пре зен ту је, аде кват но опи су ју 
струк ту ру рас про сти ра ња и еми то ва ња да на шњих те ле ви зиј ских про-
7 Видети: James Poniewozik, “Welcome to His unreality”, time (in partnership with 

CNN), Jan., 2005, на интернет страни: http:// www. time.com/time/magazine/
article/0,91711015907,00.html  

8 “There are no simple answers when it comes to Lost.” исто.
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гра ма, ко ји по кри ва ју не ре ал не зо не све сти и не све сног, би ва ју ћи у кон-
стант ној ко му ни ка ци ји с атрак тив ним те ле ви зиј ским „мон стру мом“.

у оба слу ча ја, те ле ви зи ја да нас пред ста вља ор ган про шло сти: би ло 
да је у пи та њу „ре тро-гриц ка ње“ или тех но ло шко екс пе ри мен ти са ње с 
не чим што је ста ро, али је на друк чи ји на чин, но вим фор ма ма ис ка за но. То 
по твр ђу је и мно штво огла ши ва ча ко ји, на су прот ауто ри ма и гле да лач кој 
пу бли ци, струк ту рал но ути чу на кре и ра ње те ле ви зиј ских по ру ка ти ме што 
свет ка пи та ла пре тва ра ју у „дру штво сно ва“, у ко ме је рат спек та ку лар ни 
сан, а жи вот су мрач на зо на ње го вих раз ли чи тих ре тро-ви зи ја. Као „про-
зор“ у про шлост, те ле ви зи ја оту да ан ти ци пи ра оно што се упра во до га ђа, 
или што се уве ли ко већ до го ди ло, а што, у исто вре ме, као основ на „во а јер-
ска по ру ка“, пред ста вља ње ну огле дал ну, ма гиј ску и су мрач ну су шти ну.
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Prof. Divna Vuksanović, Ph.D

TE LE VI SION IN 21ST CEN TURY:  
FROM „RE TROCO UCH PO TA TO ES“ TO  

„TWI LIGHT ZO NE“

Ab stract: the text that en su es ne it her tends to pro vi de a fi nal eva lu a tion nor do es it 
pre ci sely de ter mi ne the na tu re, sta tus and ran ge of te le vi sion in the 21st Cen tury. ne vert
he less, “hot” or everfa ster ex chan ge of the ele ments of a socal led in for ma tion vi su a lity, 
which is con stantly be ing spread be fo re our sen ses, and in the con text of a de scrip tion 
of one do mi nant and, what is mo re, com ple te ac tion of elec tro nicop ti cal mind, ra i ses a 
se ri es of qu e sti ons. what is te le vi sion to day, what de ter mi nes its me dia “iden tity”, what 
dif fers it from ot her elec tro nic as well as ot her mass me dia com mu ni ca tion, how do es 
te le vi sion de fi ne it self in the con text of a socal led post me dia on to logy, est he tics, et hics 
and cri tics as well as what is its de ve lo ping per spec ti ve in a ne ar and far fu tu re. this cur
rent is sue which at tracts the at ten tion of con tem po rary the ory is the one the fol lo wing text 
is de a ling with.

KEY WORDS: adver ti sing, massme dia, te le vi sion, phi lo sophy of me dia



Годишњак Факултета за културу и медије, год. I (2009): стр. 189-208

уДК 32.019.51:654.19 
ID 154281484

Проф. др Зо ран Јев то вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

КУЛ ТУР НИ РА ТО ВИ  
У СА ЗВЕ ЖЂУ ЕКРАН СКИХ СЛИ КА

Ре зи ме: По пу лар на кул ту ра увек од сли ка ва од но се по ли тич ке мо ћи, ко јим 
се дру штве не раз ли ке пре ме шта ју из јед ног мо де ла у дру ги, про из во де ћи па сив ну 
пу бли ку, без кла сне или на ци о нал не све сти, про па ганд но за ви сне од нар ко тич ки 
до зи ра них пред ста ва, ко је као ре зул тат че сто има ју иде о ло шке сте ре о ти пе и 
пред ра су де. Збу њу ју ће тех но ло шке про ме не и су ро ва ко мер ци ја ли за ци ја ко му ни ко
ло шког про сто ра уз др ма ле су мо но пол и ауто ри тет јав них ме ди ја ко ји су, узи ма
ју ћи ба че ну ру ка ви цу, не све сно при хва ти ли игру у ко јој до ми ни ра ју шунд, три ви
јал ност и ла ка за ба ва, пре ви ђа ју ћи да реј тин зи не уме ју да ми сле. Та ко ма сме ди ји 
све ви ше кон сти ту и шу ре пре зен та тив ну јав ност, али се по гре шно ми сли да они 
чи не си стем. Иза њих су увек љу ди или ар кан ски цен три, па њи хо вом еду ка ци јом 
и де мо кра ти за ци јом ства ра мо оквир за бр жу про ме ну кул тур не ма пе.

у но вој пре ра спо де ли мо ћи, кул тур ни обра сци, на ци о нал ни иден ти те ти, 
дру штве ни кон флик ти и жи вот ни сти ло ви до би ја ју те мељ ну уло гу, уче ству
ју ћи у ре кон фи гу ра ци ји тра ди ци о нал не др жа ве ко ја се на ив но од у пи ре про ме на ма, 
не вољ на да кул тур ну енер ги ју из др жав них и чи нов нич ких ка би не та из ме сти на 
отво ре но тр жи ште или под окри ље ци вил ног дру штва. Де мо крат ска кул ту ра 
им пли ци ра пра во на ра зно вр сност кул тур них вред но сти и мо де ла, ле ги тим ност 
на ци о нал них ин сти ту ци ја и спе ци фи чан кул тур ни иден ти тет кон вер ген тан са 
по ли тич ким иде ја ма сло бод ног и отво ре ног дру штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: дру штво, ме ди ји, кул тур ни мо де ли, кон флик ти, тран сфор
ма ци ја, ко му ни ка ци о не ак ци је, де мо крат ска кул ту ра.
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Се ћа те ли се ефе ка та чу ве не ра дио-дра ме „Мар сов ци су сле те ли” 
Ор со на Вел са1? При мер ко ји је ка сни је про у ча ван на свим сту ди ја ма пси-
хо ло ги је, јав ног мне ња и по ли тич ког мар ке тин га, нај че шће је об ја шња ван 
на ив но шћу тек фор ми ра ног ра диј ског ауди то ри ју ма и огром ним по ве-
ре њем у ме ди је, ко ји су об ја вљи ва ли, углав ном, исти ни те ин фо р ма ци је. 
Да нас се са осме хом се ћа мо на ив но сти он да шње пу бли ке, уве ре ни да је 
у лан цу сим бо ла, зна ко ва и тех но ло шких алат ки то ком про те клих де це-
ни ја до шло до са зре ва ња ме диј ских ре ци пи је на та. Ваљ да се ми сли ло ка ко 
ће са екс пло зив ним раз во јем ме диј ских тех но ло ги ја од ра сти и пу бли ка, 
ба рем то ли ко да мо же пре по зна ти ма ске ко је им ме ди ји оби ла то ну де уме-
сто ствар них ли ца!

Ско ро 66 го ди на по сле то га (16.5.2004), смрт но озбиљ на спи кер ка Пр вог 
ка на ла Би-Би-Си ја са оп шти ла је пу бли ци од око два ми ли о на гле да ла ца да су 
на три ли ни је под зем не же ле зни це у Лон до ну те ро ри сти из ве ли си мул та ни 
бом ба шки на пад! ин сце ни ра ни при каз до га ђа ја, уз ла жне сним ке са те ре на, 
по ди гао је па ни ку ши ром Ве ли ке Бри та ни је, уз исто вре ме но за гу ше ње те ле-
фон ских ли ни ја. иако је прет ход них да на на ја вљи ва на спе ци јал на еми си ја на 
те му евен ту ал них те ро ри стич ких на па да, уочи ње ног по чет ка да та на по ме на 
по на вља на ви ше пу та то ком тра ја ња, док је на сли ка ма „жи вих” укљу че ња 
ста јао да тум 25. мај, ха ос и страх пре пла ви ли су остр во. На ме ра тво ра ца про-
грам ског спек та кла би ла је по кре та ње јав не де ба те о при пре мље но сти зе мље 
и ње не ме тро по ле за ова кве си ту а ци је, али да гра ђа ни не во ле „не сла не” ша ле 
по ка за ло је и ви ше од 150 ту жби при сти глих на адре су ме диј ске ку ће.

Са вре ме но дру штво ме диј ске са др жа је при ма се лек то ва ном па жњом, 
та ко да ра цио че сто од ла зи на мар ги не. Око ме ња ум, по вр ши на сли ке – 
ду би ну, бр зи на са оп шта ва ња – аутен тич ност и тач ност ин фор ма ци је, док 
дру штво за ве де но илу зи јом спек та ка ла ре ал ни жи вот за ме њу је екран ским 
пред ста ва ма. Бр зи на дру штве них пре о бра жа ја од у зи ма нам дах, док се под 
при ти ском би зни са и гло ба ли за ци је кул тур на пер цеп ци ја осло ба ђа кон ве-
ци о нал них љу шту ра. Дру гим ре чи ма, у кон флик ту оно га ка ко ви ди мо се бе 
и ка ко нас дру ги ствар но ви де, ра ђа ју се иден ти те ти (пред ста ве) без ко јих 
не ма кон струк ци ја ствар но сти. Ко му ни ка циј ска ре во лу ци ја и агре сив ни 
ка пи та ли зам ру ше све гра ни це – еко ном ске, по ли тич ке, кул тур не. Зна ње 
по ста је нај ва жни ји ка пи тал, а кон ти ну и тет са про шло шћу одр жа ва ју ла ко-
вер ност и не зна ње ма са, ко је и да нас фа сци ни ра!

1 Дра ма ти зо ва на вер зи ја ро ма на Рат све то ва, Хер бер та џор џа Вел са, еми то ва на је 
на про гра му СВА-ра ди ја то пле не дељ не ве че ри 30. ок то бра 1938, као до ку мен тар на 
ра дио-дра ма Мар сов ци су сле те ли, иза зи ва ју ћи лу ди ло, ха ос и стам пе до на ули ца ма 
аме рич ких гра до ва. Од око шест ми ли о на слу ша ла ца ско ро пе ти на је под ути ца јем 
са др жи не дра ме и по ве ре ња у ме ди је кре ну ло у бек ство, за ве де на ма ни пу ла ци јом о 
ис кр ца ва њу ма лих, зе ле них до шља ка!
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у вре ме ну тран сфор ма ци је на ци о нал них др жа ва, ет ни ци те та и тра-
ди ци о нал не по ро ди це, не ви дљи во се од ви ја про цес ета бли ра ња но ве дру-
штве не све сти. ин ди ви ду а ли зам, по тро шња, скеп ти ци зам и его и зам чи не 
су шти ну за пад ног мо де ла вред но сти. Мно штво ма сме ди ја ме ња жи во те, 
на ви ке и етич ке стан дар де љу ди, при че му при ро да ме ди ја ути че на њи хо ву 
кре а тив ност. Ва жно је убе ди ти чо ве ка да гле да те ле ви зи ју, лу та ин тер не-
том, слу ша ра дио, чи та књи ге или ку пу је но ви не? Без ме ди ја не ма ма сов-
ног ко му ни ци ра ња, та ко да по ред кла сич ног по и ма ња о њи хо вој ва жно сти 
за раз вој кул ту ре, обра зо ва ња и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та, до би-
ја мо стра те шку ди мен зи ју уче сни ка у про це си ма гло бал ног пре о бра жа ја 
дру штва. уме сто не ка да шње че твр те2, пе те3 или сед ме си ле4, но ви нар ство 
да нас по ста је пр ва моћ, без чи јег по сто ја ња не ма дру штве ног на прет ка!

Пут од ho mo sa pi en sa до ho mo vi den sa ука зу је на сло жен, му чан и ис тра-
јан про цес ства ра ња, от кри ва ња, об ли ко ва ња, ши ре ња и пер цеп ци ра ња 
ин фор ма ци ја кроз про стор и вре ме, али и упор ног про гра ми ра ња по на-
ша ња ин ди ви дуа пре ма ин те ре си ма ели та. Чу до ви шна иде ја да се вој ном 
си лом, иде о ло шким сте га ма или слич ним ал тер на тив ним ме то да ма при-
ну де мо же уво ди ти де мо кра ти ја, ре зул ти ра ла је број ним су ко би ма ко ји 
су обе ле жи ли про те кле ве ко ве и ми ле ни ју ме. Пе дант ни ста ти сти ча ри 
из ра чу на ли су да је од 5.148 сед ми ца у про шлом ве ку, са мо осам би ло без 
ра то ва, док је у њи ма уче ство ва ла по ло ви на ста нов ни штва пла не те5. Ауто-
ри тар ност, то та ли та ри зам, дик та ту ра и слич ни обра сци мо де ло ва ња ма са 
по при ма ли су све моћ ни је, ра зор ни је, ди на мич ни је и не ви дљи ви је од ли ке, 
за хва љу ју ћи екс пло зив ном раз во ју ме ди ја ко ји су пла не ту по сте пе но пре-
тво ри ли у гло бал но се ло. Ар ти ку ли са ни го вор про ду жио је ми шље ње, 
изум пи сма спа сао пам ће ње, док је Гу тен бер го ва пре са са чу ва ла про шлост, 
ар хи ви ра ју ћи са зна ња прет ход них ге не ра ци ја. Фо то гра фи ја, филм, и елек-
трон ски ме ди ји уте ме љи ли су ме та фи зи ку све при сут но сти, ви ше знач но-
сти и екс пре сив но сти, ну де ћи но ве дру штве но-кул тур не мо де ле. Чо век 
ни је схва тао да га по сте пе но окру жу ју ра ди кал но дру га чи ји, са вре ме ни ји 
и моћ ни ји об ли ци пре но са сим бо ла, ко ји тран сфор ми шу су шти ну ње го вог 
би ти са ња. Пљу сак на мет ну тих ми шље ња, ста во ва, вред но сти, иде о ло ги ја, 
про из вео је так тич ки удар на ме диј ски не при пре мље но и нео бра зо ва но 
ста нов ни штво, та ко да су ме та ме ди ји (ин тер нет, мул ти ме ди ји, вир ту ел на 
2 у ен гле ској, ко ја се сма тра ко лев ком штам пе, ва жи ла је ста ле шка по де ла на плем-

ство, све штен ство и гра ђан ство, док је штам па на зва на че твр том си лом. 
3 По чет ком XIX ве ка у евро пи су по сто ја ле че ти ри ве ли ке си ле: ен гле ска, Фран цу ска, 

Аустри ја и Ру си ја, па штам па до би ја атри бут пе те си ле.
4 Кра јем истог ве ка, по ме ну тим др жа ва ма при дру жу ју се ита ли ја и Не мач ка, па 

штам па по ста је сед ма си ла!
5 Јев то вић, З. (2000): То та ли та ри зам и ма сме ди ји, БиГЗ, Бе о град, стр. 21-23.
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ре ал ност) по ста ли ме ху ри ин фор ма тич ке над мо ћи ко јом охо ли моћ ни ци 
кон тро ли шу ва се ље ну.

Свет ни ка да ни је био по де ље ни ји јер ин фор ма тив не раз ли ке дик ти ра ју 
но ве об ли ке су пре ма ти је. „Је дан про це нат нај бо га ти јег свет ског ста нов-
ни штва рас по ла же истом ко ли чи ном до ба ра као и 57% нај си ро ма шни јих, 
око 1,2 ми ли јар да љу ди жи ви са при хо дом ма њим од јед ног до ла ра днев но, 
а 2,8 ми ли јар де са ма ње од два до ла ра; пре ко јед не ми ли јар де љу ди не ма 
при ступ во ди за пи ће; 827 ми ли о на па ти од не у хра ње но сти”6. Ди ги та ли-
за ци ја у ин фо-сфе ри озна ча ва про ду бљи ва ње со ци јал них раз ли ка из ме ђу 
ин фор ма ци о но су пер и ор них и ин фор ма ци о но си ро ма шних за јед ни ца, 
што зна чи да ће бо га та, ин те ре сно ор га ни зо ва на ма њи на, ко ри сте ћи си му-
ли ра не и оп чи ња ва ју ће по ру ке, све ви ше упра вља ти нео р га ни зо ва ном 
ве ћи ном свет ског ста нов ни штва. Шо кант но, али исти ни то зву чи ви зи ја да 
ће у бу дућ но сти очи ма и уши ма ин фо р ма циј ски не за си те пу бли ке го спо-
да ри ти со фи сти ци ра но об ли ко ва не, че сто фа бри ко ва не и ла жне сли ке ко је 
ће од жр та ва чи ни ти зло чин це и обр ну то. Клат но се по ме ри ло услед ре во-
лу ци о нар не про ме не при ро де тех но ло шких оп шти ла, ко ја ви ше не зна ју за 
огра ни че ња. ин фор ма циј ски ин те зи тет бо га ти ра зно вр сна ска ла ин тер-
ак тив но сти, та ко да ин ди ви дуа гу би осе ћај ве за но сти за на ци ју (про стор) 
и со ци јал ни од нос (по ро ди цу). „Кад смо на те ле фон ској ли ни ји, у етру, 
или прет по ста ви мо on li ne (при кљу че ни ра чу на ром на ин тер нет), ми смо у 
од ре ђе ном сми слу одво је ни од се бе, а за јед но с дру гим” (Hor rocks, 2001:38). 
Ви шак вред но сти све ма ње је у ма те ри јал ним ре сур си ма, а све ви ше у 
ин фор ма циј ским бо гат стви ма ко ја ства ра ју но ви ме ђу на род ни по ли тич ки 
и кул тур ни по ре дак!

Са те лит ске ко му ни ка ци је, мо бил ни те ле фо ни, ра чу на ри не слу ће них 
тех но ло шких мо гућ но сти, са те лит ски пре но си ви ком пле ти, ми ни ја тур не 
ка ме ре и ди ги тал ни фо то а па ра ти, не ки су од ам бле ма тех но ло шке ре во-
лу ци је. На ста је гло бал на мо би ли за ци ја јав ног мне ња, при че му циљ ви ше 
ни је у ког ни тив ној и ин фор ма тив ној ди мен зи ји ин фор ма ци је, већ у нар ци-
со ид ној же љи да се по сва ку це ну при до би ју па жња и по ве ре ње пу бли ке. 
На пр ви по глед, по је ди нац по ста је пер со на ли зо ва на лич ност, не за ви сна од 
дру гих, спо соб на да би ра и од лу чу је у сјај ном по рет ку ин те гри са ног дру-
штва. Он кон тро ли ше свој жи вот та ко што од лу чу је за ко га ће гла са ти на 
из бо ри ма, ко ји ће ауто мо бил во зи ти или мар ку оде ла но си ти, пи ће пи ти 
или лак за ко су ко ри сти ти! Гло бал не ин фор ма ци је и сли ке ну де исте или 
слич не пред ста ве, жи вот по ста је стан дар ди зо ван а да чо век то и не уоча ва, 
док ин сти ту ци о нал на упут ства и умре же ни мо де ли вред но сти во де у чу де-
сну ме та мор фо зу кул ту ре. Та ко до ла зи мо до сво је вр сног па ра док са: оквир 
на ци о нал не за јед ни це по ста је пре у зак за су прот ста вље не иде је у јав ној 
6   uni ted Na ti ons, 2003:29.



Год. I (2009): стр. 189-208

Кул тур ни ра то ви у са зве жђу екран ских сли ка 193

аре ни, али и пре ве ли ки за со ци јал ну ин тер ак ци ју оту ђе них и ет нич ки 
из дво је них гру па ко је кон флик ти ма до ка зу ју сво ју са мо бит ност.

Но ви ко му ни ка циј ски по ре дак пред ста вља отво рен кон цеп ту ал ни 
оквир у ко јем пред ност има ју тех но ло шки раз ви је ни је др жа ве. Схва та ња 
да се те жи ште ути ца ја пре ба цу је на ме ди је на ци о нал них за јед ни ца, са мо 
су де ли мич но тач на, јер је њи хов до мет огра ни чен, што зна чи и моћ на 
ми шље ње пу бли ке. ути цај др жа ве зна чај но се сма њу је, вла да сво је ак тив но-
сти све ви ше ре а ли зу је раз ли чи тим, ма ње ви дљи вим ка на ли ма, рад нич ка 
и сред ња кла са не ста ју из по ли тич ке сфе ре, док не при ме ре но ра сте ути-
цај не вла ди них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја тзв. Тре ћег сек то ра. „Оно што 
је на ста ло је су љу ди ко је Ален Ту рен на зи ва „ин фо р ма ци о ни рад ни ци”, 
а Ро берт Рајх сим бо лич ки „aналитичари”, љу ди ко ји по се ду ју и ко ри сте 
зна ње, ко ји, да ци ти рам Рај ха, иден ти фи ку ју, ре ша ва ју и по сре ду ју у ре ша-
ва њу про бле ма кроз „ма ни пу ла ци ју сим бо ли ма” – по да ци ма, ре чи ма, орал-
ним и ви зу ел ним ре пре зен та ци ја ма” (Kal dor, 2005:119). уме сто исти не, све-
том вла да сли ка као њен од раз, етич ко уса вр ша ва ње жи во та ме ња култ 
ма те ри јал ног до ка зи ва ња, док се мо рал ни дух и иден ти тет уни шта ва ју свим 
об ли ци ма при ну де! По је дин ци, ре ги је, др жа ве, па и ве ћи на све та, по ста ју 
за ви сни ци од ин фор ма ци ја ко је су све ви ше раз лог да љих не јед на ко сти и 
по де ла. „Над вла да ва њем пи сме ног из ра жа ва ња по но во смо за до би ли на шу 
осе ћај ну це ло ви тост, не на на ци о нал ној или кул тур ној, већ на ко смич кој 
ра зи ни. Про из ве ли смо су пер-ци ви ли зо ва ног пред-при ми тив ног чо ве ка” 
(McLu han, 1970:16). Дух гло ба ли зма под пла штом отво ре ног тр жи шта кре-
и ра ап со лут но дру га чи ји по ли тич ки, прав ни, со ци јал ни, ад ми ни стра тив ни, 
еко ном ски, ма сме диј ски и дру ги по ре дак, али про блем је у чи ње ни ци што 
свет ски еста бли шмент при сва ја пра во на мо но пол, не по ми шља ју ћи да о 
бу ду ћем устрој ству пла не те мо гу да раз ми шља ју и дру ги!

1. КУЛ ТУР НИ СИМ БО ЛИ И ПО ЛИ ТИЧ КА МОЋ

По сто је ћи ме ди ји су да ром ико не и би нар ног ко да до би ја ју но ву вред-
ност. Сна га и суп тил ност ме ди ја омо гу ћа ва ју зна ча јан ути цај на људ ска 
ми шље ња и уве ре ња, на ја вљу ју ћи опа сност тај но ви те ин фор ма ци о не ти ра-
ни је. ин док три на ци ја се вр ши за во дљи вом бај ком о пла не ти гло бал ног 
бла го ста ња ко је се по сти же иде о ло шком бли ско шћу са САД и са те лит ским 
др жа ва ма, док се сва ки дру га чи ји мо дел раз во ја уна пред ис кљу чу је и дис-
ква ли фи ку је. Оту да је свет ска еко но ми ја адап ти ра на ин те ре си ма аме рич ког 
ка пи та ли зма, ко ји не ми ло срд но из ра бљу је ве ћи ну ста нов ни штва пла не те. 
Јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних све је ве ћи, али у ме ди ји ма та квих при ча 
ско ро да и не ма! Сли ке и сим бо ли при кри ва ју ствар ност пре ма зах те ви ма и 
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по тре ба ма елит них гру па, али се као прет ња сло бо да ма про гла ша ва ју уса-
мље ни ин те лек ту ал ци ко ји отво ре но ука зу ју на пу ко ти не де мо кра ти је.

Лу ка во за ми шљен, тех но ло шки су пер и о ран и ути ца јан си стем про-
па ганд них мо де ла, три ко ва и дез ин фор ма ци ја, на ко ји ма по чи ва „исти на” 
гло бал них елек трон ских мре жа ко је ства ра ју пре па ри ра но свет ско мне ње, 
ве ли ки ефе кат по сти же упра во на крат ке ста зе. За то је ва жно по сма тра ње 
и кон тро ла во де ћих ме диј ских мре жа, по себ но аген циј ских сер ви са, са те-
лит ских про вај де ра и ка блов ских си сте ма, док се по себ не је ди ни це ин фор-
ма тич ких инжeњера упу ћу ју ка кон тро ли ди ги тал них ра чу нар ских ауто пу-
те ва. Све зна чај ни је вој не силe да нас ко ри сте си стем К3О, иза ко јег се кри ју 
кон тр о ла, ко ман да, ко му ни ка ци ја и оба ве шта ва ње, кон цеп ци ја гло бал ног 
за стра ши ва ња са све о бу хват ним и стал ним пра ће њем дру гих. Са те лит ска 
апа ра ту ра са угра ђе ном ди ги тал ном опре мом, ве штач ком ин те ли ген ци јом 
и ауто ма ти зо ва ном пер цеп ци јом ну ди се лек то ва не ин фор ма ци је са би ло 
ко је тач ке пла не те, та ко да се ре ал ност ла ко ме ња при ви ди ма. илу зи ја је 
оче ки ва ти да ће уса мље ни жур на ли сти од ра сли на прин ци пи ма ча сти, 
про ме ни ти до ми ни ра ју ће сли ке ре ал ним из ве шта ва њем о чи ње ни ца ма 
са те ре на. њи хов глас уса мљен у хо ру уни фи ци ра них, об ра ђе них, мо но-
лит них по ру ка не ће би ти при ме ћен. На за тво ре ном са ве то ва њу о свет ској 
до ми на ци ји и мо ћи, одр жа ном у Пен та го ну 8. III 1992, је дан од уче сни ка 
отво ре но је при знао: „По сао но ви на ра је да уни ште исти ну, да отво ре но 
ла жу, да се кла ња ју пред Злат ним те ле том и да про да ју вла сти ту зе мљу и 
на род да би за ра ди ли хлеб сва ки да шњи. Сви то зна ју, и че му он да хва ло-
спе ви о не за ви сној штам пи? Ми смо ору ђе и слу ге бо га та ша ко ји су иза 
ку ли са. Ми смо ма ри о не те, они ву ку кон це, ми пле ше мо” 7.

Фран цу ска аген ци ја за ис тра жи ва ње тр жи шта „Ме ди ја ме три”, на сај му 
те ле ви зиј ских про гра ма у Ка ну (2007) пре зен то ва ла је по дат ке о гле да но сти 
у 72 во де ће зе мље све та8, кон ста ту ју ћи да гло бал но дру штво по ста је озбиљ ни 
за ви сник екран ског дру же ња. у по ре ђе њу са прет ход ном де це ни јом про-
сеч на днев на гле да ност по ра сла је за 37 ми ну та – и то са 192 на 212 ми ну та. 
Грч ка, Шпа ни ја, ита ли ја и Ве ли ка Бри та ни ја су ме ђу европ ским зе мља ма 
чи ји гра ђа ни обо жа ва ју тв-лу ди ло, док су екран ски оп се на ри ста нов ни ци 
САД ко ји у про се ку по ред овог ме ди ја про во де че ти ри са та и 25 ми ну та 
(6 ви ше у по ре ђе њу са про шлом го ди ном)! Ана ли зе по ка зу ју да ин фор ма-
тив ни про гра ми са днев ни ци ма, по ли тич ким ма га зи ни ма и ве сти ма има ју 
ста бил ну гле да ност, уче ству ју ћи у укуп ним са др жа ји ма са око 18%, уз уоч-
љи во сла би је ин те ре со ва ње у др жа ва ма ис точ не евро пе. Оми ље ни тв-жа нр 
и да ље су се ри је и фил мо ви ко ји чи не чак 41% ли ста гле да но сти, од че га 
7   uni ted Na ti ons, 2003:29.
8   „the Atlan ta jo ur nal and Con sti tu tion”, Wants u. S. Re cog ni zed as World Do mi nant 

po wer, Do mi nan ce, March, 2008.
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ско ро по ло ви ну вре ме на за у зи ма ју „са пу ни це” и те ле но ве ле (19%). За бав ни 
про грам бе ле жио је нај ве ћи раст у од но су на све дру ге жан ро ве, та ко да 
свет ским џи нов ским екра ни ма да нас го спо да ре скри ве не ка ме ре, ри а ли ти 
и ток шоу про гра ми, кви зо ви, за бав не игре, по зо ри шне пред ста ве, спорт-
ски пре но си и му зич ки про гра ми, чи не ћи чак 34,5% са др жа ја (по ве ћа ње 
за 4,5%). уоч љив је пад гле да но сти фил мо ва, што се мо же ту ма чи ти но вим 
тех но ло ги ја ма (ДВД и пи рат ска из да ња), а за раз ми шља ње је и по да так да 
су ме ђу раз ли чи тим на сло ви ма у свим др жа ва ма ме ђу пет нај гле да ни јих 
про из во ди аме рич ке про дук ци је! На ма ђар ском филм ском тр жи шту хо ли-
вуд ски про из во ди чи не 93%, у Пољ ској 89%, Че шкој 82%, Хр ват ској 81% итд. 
исто вре ме но, САД, као нај ве ћи за го вор ник отво ре ног тр жи шта и мул ти-
кул ту ра ли зма, еми ту ју све га 2% фил мо ва из др жа ва ши ром све та!

Бај ка о сло бод ном про то ку ин фор ма ци ја при кри ва кон тро лу си сте ма, 
јер ин фор ма тич ка бом ба по ста је оруж је ка дро да уни шти мир број них 
на ци ја. илу зи ја је да књи ге, но ви не, му зи ка, фил мо ви, тв-про гра ми и 
слич ни са др жа ји ну де сло бо ду из бо ра. иза де мо крат ских па ра ва на и кул-
тур них зна ко ва и сим бо ла при кри ва се иде о ло шка моћ, па ни зо ви со фи сти-
ци ра них по ру ка но се ди ри го ва не мо де ле вред но сти. Пра ви циљ ме диј ских 
ман да ри на је фор ми ра ње од ре ђе них уве ре ња, где је мо гу ће кул ту ро ло шки 
де ли ти ет нич ке за јед ни це, про во ци ра ти по ли тич ке кон флик те, пот пи ри-
ва ти гра ђан ске за ђе ви це и не ра зу ме ва ња, ин те зи ви ра ти не ми ре и стра-
хо ве у скла ду са по ли тич ким ци ље ви ма. Ако ми сли те да но ве тех но ло ги је 
рав но мер но рас по де љу ју моћ, број ке ће по ка за ти да ни сте у пра ву! То ком 
по след ње де це ни је про шлог ве ка из воз хо ли вуд ске про дук ци је ши ром 
све та са 1,1 ми ли јар ду до ла ра уве ћан је три пу та, док је у исто вре ме увоз 
фил мо ва и ТВ-се ри ја у САД био сим бо лич них 81 ми ли он до ла ра!

По сле та ла са ин те гра ци ја и фи нан сиј ских пре у зи ма ња на тр жи шту 
мар ке тин шких аген ци ја оста ло је се дам, од ко ји су пет аме рич ке, јед на 
ја пан ска и јед на фран цу ска? и по ред еви дент них је зич ких ба ри је ра, тр жи-
штем из да ва штва до ми ни ра ју три из да ва ча (Ber tels mann, Ti me War ner и 
Vi a com), ко ји го ди шње за ра ђу ју пре ко де сет ми ли јар ди до ла ра. Од че ти ри 
во де ће свет ске ин фор ма тив не аген ци је, две су аме рич ке, јед на ен гле ска и 
јед на фран цу ска, што ни је бе зна чај но ка да се зна да из њи хо вих ре дак ци ја 
до ла зи 90% ве сти ко је се по ја вљу ју у ме диј ским са др жа ји ма ши ром пла не-
те9. Кључ вла да ња вред но сним си сте мом ви ше ни је у др жа ви, већ у ме диј-
ским ели та ма чи ји је за да так ко лек тив но ме ња ње све сти! уз ма су и енер-
ги ју, ин фор ма ци ја ко нач но по ста је тре ћа ди мен зи ја ма те ри је, па го спо да-
ре ње ње ним са др жа јем зна чи овла да ва ње по ли тич ким про сто ри ма.

Ме диј ска ма ши не ри ја, ис пу ња ва ју ћи сво је зах те ве и по тре бе за пу бли-
ци те том, че сто про из во ди оштре кон флик те са кла сич ним кул тур ним 
9   Хер ман, С. е; Мек че сни, В. Р. (2004:32-87), Гло бал ни ме ди ји, Клио, Бе о град.
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на ви ка ма и вред но сти ма, прав да ју ћи их по тре бом мо дер но сти. По чет ком 
овог ве ка аме рич ки со ци о лог џејмс Деј вид сон Хан тер, са Вир џи ни ја уни-
вер зи те та, увео је у по ли тич ки во ка бу лар по јам „кул тур ни рат”, об ја шња-
ва ју ћи ка ко се он од но си на број не бит ке око по рет ка вред но сти у по је ди-
нач ном и ко лек тив ном ду ху и те лу.

Са др жај кон флик та мо же би ти све: од кључ не ди ле ме стра те шког 
раз во ја кул тур не по ли ти ке, пре ко од но са пре ма ки чу, шун ду, кри ми-
на лу, за ба ви, сек су, умет но сти, хо ли ву ди за ци ји филм ских про сто ра, па до 
пи та ња за сту пље но сти кул ту ре у на став ним са др жа ји ма или про гра ми ма 
јав них ме ди ја. Под пла штом бит ке за јав ним до бр ом кри је се су ро ва бор ба 
за по ли тич ком до ми на ци јом, уз ре ал ну опа сност да бо гат ство кре а тив них 
иде ја, ко је би тре ба ле да слу же на до бро бит свих гра ђа на, зло у по тре бом 
по ста не ар се нал у функ ци ји оту ђе них ели та. Та ко у ве ћи ни др жа ва власт 
бра ни до ми нан тан кул ту ро ло шки мо дел, док га опо зи ци ја оштро кри ти-
ку је тра же ћи шан су за при до би ја њем но вих по ли тич ких са пле ме ни ка.

упра вља ње кул тур ним сим бо ли ма уну тар би ло ко јег дру штва, су бјек ти ма 
ин ди рект но до но си и по ли тич ку моћ, па не чу ди што се у гло бал ном, али и 
на ци о нал ним окви ри ма од ви ја не ви дљи ва бор ба за кул ту ро ло шком до ми-
на ци јом. исте му зич ке ма три це, блок ба сте ри, књи жев ни хи то ви, ри ја ли ти 
шо уи, ин фор ма тив не по ру ке или екран ски спек та кли, ну де исте или ба рем 
слич не мо де ле вред но сти, па циљ пла не тар них мо де ра то ра ви ше ни је у гру бом 
на ме та њу ста во ва, већ ме ком пла си ра њу слич них са др жа ја про из ве де них под 
кон тро ли са ним усло ви ма у бри жљи во чу ва ним кре а тив ним ра ди о ни ца ма. у 
но во ство ре ном ме диј ском ар хи пе ла гу ма сме ди ји до би ја ју не ве ро ват ну уло гу 
дру штве них ка та ли за то ра; они фа во ри зо ва њем јед них, а иг но ри са њем дру-
гих, вр ше не ви дљи ву се лек ци ју по да та ка, ства ра ју ћи ко му ни ка ци о ни вр тлог!

у са мо не ко ли ко цен та ра све та об ли ку ју се уку си и аспи ра ци је ко је зра че 
це лом пла не том. „исти прин цип – аси ме трич ност мо ћи – го спо да ри и на вр ху 
свет ске ин фор ма тич ке пи ра ми де: као што ма сов на кул ту ра За па да те жи да 
овла да (не)за пад ном, та ко аме рич ка кул ту ра те жи да вла да за пад ном сце ном, 
не из бе жно иза зи ва ју ћи ре ак ци је, осо би то ста рих и моћ них за пад них цен та ра. 
Функ ци о не ра фран цу ског ми ни стар ства кул ту ре до бар део свог рад ног вре-
ме на про во де уво де ћи сло жен си стем кво та и до та ци ја сми шље них да фран-
цу ску кул ту ру за шти те од Аме ри ке, ко ја ни је за ин те ре со ва на са мо да из во зи 
аме рич ке фил мо ве”, ка же жил же коб, ди рек тор Кан ског фе сти ва ла, „њој је 
ста ло да из во зи свој на чин жи во та” (Пе чуј лић, 2002:79). О кул тур ним иден-
ти те ти ма се не пре го ва ра за по ли тич ким сто ло ви ма. Свет бу дућ но сти по чи ва 
на не рав но прав но сти ин фор ма ци ја, но вом по хлеп ном по хо ду на ме та ња кул-
тур не гло ба ли за ци је, ко ја као бу ме ранг про из во ди мо рал ну па ни ку10.
10   По ли Тојн би до ми на ци ју аме ри ка ни зма ви ди кроз на ста нак „кул тур не па ни ке„ 

као бли ске ро ђа ке мо рал не па ни ке (мо рал ног су но вра та), „ин те лек ту ал не па ни ке„ 
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2. ШОК – ДЕ МО КРА ТИ ЈА ТВ СЛИ КА

То ком са мо две де це ни је шок-де мо кра ти је ис точ на евро па про ме ни ла 
је по ли тич ки шар, пар це ли шу ћи се у ду ху но ве ет но гра фи је при ме ре не 
ин те ре си ма ве ли ких игра ча на ша хов ској та бли. „Ко год по сма тра ма сов но 
дру штво, од мах опа жа да сва ку вла ду, де мо крат ску или ауто крат ску, на 
власт до во ди про па ганд на ма ши на чи је де ло ва ње има до тад не слу ће не раз-
ме ре” (Мо ско ви си, 1997:117). Дру гим ре чи ма, тех но ло шка ре во лу ци ја је у 
по ли ти ку укљу чи ла све об ли ке ма сов не ко му ни ка ци је, ста па ју ћи умо ве 
по је ди на ца у свест ма се под ло жне ма ни пу ли са њу од стра не при кри ве них 
цен та ра мо ћи. Буч не кам па ње у штам пи, на ра ди ју и те ле ви зи ји, по сред-
ством ин тер не та, СМС-по ру ка ма, бло го ви ма и слич ним ме та ме ди ји ма, 
ну ди ле су при вид дру штве ног упра вља ња, пре тва ра ња рад ни ка и се ља ка у 
гра ђан ску сна гу ко ја од лу чу је, при кри ва ју ћи да се на по зор ни ци од и гра ва 
но ва па ра зит ска пред ста ва ко ја тран сфор ми ше исто риј ске фор ме то та ли-
та ри зма. Бер лин ски зид ни су ру ши ли аме рич ки вој ни ци већ са те лит ски 
та њи ри при кри ве ни по кро во ви ма и кро шња ма ис точ но не мач ких гра до ва, 
рас ко шно ну де ћи сно ве о бо љем жи во ту ко ји их че ка раз би ја њем по сто је-
ћег по ли тич ког по рет ка. Пор но ка се те сим бо ли зо ва ле су то ли ко же ље ну 
сло бо ду по је ди на ца, хо ли вуд ска ин ду стри ја не ште ди ми це је ну ди ла фил-
мо ве ко ји су про мо ви са ли са вр ше ност ка пи та ли стич ког дру штва, док су 
„Глас Аме ри ке” и слич не про па ганд не ста ни це си му ли ра ле отво ре ност 
за јед ни це за све про бле ме, не об ја шња ва ју ћи збу ње ном ста ду да та кве 
са др жа је не еми ту ју сво јим гра ђа ни ма!

По ли тич ка сли ка дра ма тич но је про ме ње на, дух Јал те на пу стио је 
евро пу, али су се из ча у ра иде о ло шких кон фрон та ци ја из ле гле број не 
на ци о нал не, ре ли гиј ске, еко ном ске и дру штве не не јед на ко сти, уда ра ју ћи 
свом си ли ном у хри ди не кла сич них др жав них за јед ни ца. Со ци ја ли стич ка 
са рад ња и ко лек ти ви зам у ни зу не ка да шњих ко му ни стич ких др жа ва за ме-
ње ни су про фит ном по хле пом но вог по рет ка, та ко да је ско ро по лу ве ков ни 
хлад ни рат ре зул ти рао со фи сти ци ра ном хе ге мо ни јом, одво је ном од ствар-
них ис ку ста ва. Схва та ју ћи да они ко ји рас по ла жу мо но по лом на ту ма че ње 
про шло сти, кон тро ли шу са да шњост и бу дућ ност, про мо те ри ли бе рал не 
де мо кра ти је па жњу су скон цен три са ли ка ма сов ним ме ди ји ма, уви ђа ју ћи 
њи хо ву за па њу ју ћу моћ. Jедином ал тер на ти вом пред ста вље на је па ра диг ма 
ли бе рал не де мо кра ти је „као крај ње тач ке иде о ло шке ево лу ци је чо ве чан-
ства и као ко нач ног об ли ка вла да ви не” (Fu kuyama, 1989:3). Но вим стра те-

(за глу пљи ва ња) и „па три от ске па ни ке„ (гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та). у: на 
иви ци, жи ве ти са гло бал ним ка пи та ли змом, при ре ди ли Ха тон, В. и Ги денс, е, Пла-
то, Бе о град, 2003:251. 
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ги ја ма вла да ња ме ди ји ма су до де ље ни кљу че ви до ми на ци је, по ти ску ју ћи 
кла сич не ра то ве као ну жно зло тек у си ту а ци ја ма ка да се не обез бе ди при-
ста нак др жа ве да се на ње ној те ри то ри ји ин ста ли ра ју ли бе рал ни си сте ми. 
Не ки те о ре ти ча ри11 отво ре но за го ва ра ју ства ра ње де мо крат ског им пе ри ја-
ли зма, јер Аме ри ка као је ди на су пер си ла има пра во да ко ри сти сва сред-
ства (укљу чу ју ћи и вој на), ка ко би „свет са чу ва ла од ра су ла”!

По тро шач ки дух ма те ри јал ног три јум фа ли зма, за хва љу ју ћи гло бал ним 
ма сме диј ским са др жа ји ма и ге не ра тив ној сна зи сли ка и сим бо ла, про мо ви-
сан је као уни вер зал ни си стем у чи ју ис прав ност не тре ба сум ња ти. Ре кла ма 
је по ста ла део жи во та ве ћи не жи те ља пла не те, убе ђу ју ћи и нај о ко ре ли је 
скеп ти ке да ве ру ју да су срећ ни и ка да су ту жни, али је по треб но да им не ко 
то и са оп шти! Ма гиј ска и естет ска ком по нен та ве што су утка не у по тре бу 
но вог жр тво ва ња, док је у ин фор ма тив не то ко ве мејнстрим ме ди ја спрет но 
уба че но иде о ло шко пре о бли ко ва ње ма са. Кул тур на фор ма при ла го ђа ва се 
зах те ви ма све раз ма же ни јег ме диј ског тр жи шта, па та ко при че о бо га тим, 
слав ним и кон тро верз ним лич но сти ма по ста ју по жељ ни обра сци успе ха код 
но вих ге не ра ци ја. Мно штво но ви на, ра дио или те ле ви зиј ских ста ни ца не 
зна чи и мно штво по гле да и иде ја, јер ко мер ци ја ли за ци ја усме ра ва оп ти ку 
ко јом се кул тур ни про це си осми шља ва ју. Све је под ре ђе но про фи ту, за ба ви 
и сен за ци о на ли зму, реј тин зи ма и ти ра жи ма, во де ћи да љем сни жа ва њу 
кул тур них кри те ри ју ма. Јав на сфе ра се успо ра ва пре ма ка рак те ри сти ка ма 
ма сов не те ле ви зи је и та бло и да, док се гу бље њем гра ни ца из ме ђу јав ног и 
при ват ног отва ра про стор иде о ло шким об ма на ма. Са пу ни це, ри ја ли ти 
шо уи, кви зо ви, скри ве не ка ме ре, елек трон ске кла ди о ни це, јав не при ча о-
ни це, ро ман тич ни се ри ја ли и кри ми на ли стич ке се ри је, кре и ра ју на ра тив ни 
опус ко јим се ре кон стру и шу по сто је ћи кул тур ни обра сци.

Ма сме ди ји су до би ли за да так кре и ра ња но ве ико но гра фи је, са по пу ли-
стич ком ре то ри ком и спек та ку лар ним пред ста ва ма ко је су сна гом мо ћи дик-
ти ра ле ства ра ње но вих ко ри до ра вла сти, под ре ђе них вла да ју ћим ма три ца ма. 
Од њих се оче ку је да по кре ну и гру пи шу ва жне те ме, на чи не ин тер пре та ци је 
и угао дис кур зив не об ра де, ка ко би јав но мне ње до би ло од ре ђе ну усме ре ност, 
пре ма оче ки ва њи ма на ло го да ва ца. у по моћ при ска чу и раз ли чи те ПР аген-
ци је, пла ће ни ло би сти, не вла ди не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на, спон зо-
ри са ни „не за ви сни ин те лек ту ал ци”, пред став ни ци син ди ка та, уни вер зи те та, 
умет ни ци и лич но сти из за ле ђа јав ног жи во та, спрем ни да син те ти зу ју до ми-
нант ну па ра диг му ко јом ће псе у до до га ђај би ти пред ста вљен као ге не ра тор 
кон флик та. Од ре ђе ни кру го ви над гле да ју кре и ра ње но ве све сти, ко ја се мо де-
лу је кроз нај у ти цај ни је ко му ни ка ци о не то ко ве, фил три ра и фор ма ти ра пре ма 
по жељ ним обра сци ма. Чу ва ри ин фор ма ци о них ка пи ја су по ли тич ки ода ни 
или ин те ре сно рен ти ра ни уред ни ци, ко лум ни сти, ре пор те ри, про ду цен ти, 
11   Френ сис Фу ку ја ма, Збиг њев Бже жин ски, Са мју ел Ханг тинг тон, џорџ Шо рош итд.
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спрем ни да де ба ту днев ног ре да кон тек сту а ли зу ју у скла ду са ди рек ти ви ма 
не ви дљи вих ар кан ских цен та ра. Де мо кра ти ја по сто ји са мо за при ви ле го ва не 
ели те, чи ме се јав на ко му ни ка ци ја де ге не ри ше, по ста ју ћи сан за ве ћи ну гра-
ђа на, по себ но ако су ван пар тиј ских то ро ва. Та ко је јав на сфе ра при вид но 
по ну ди ла но ве про сто ре вред но сти и сло бо да, при кри ва ју ћи да ње ним то ко-
ви ма го спо да ре про па ганд ни ин же ње ри, об у че ни да про ме ном иде о ло шке 
све сти пре о бли ку ју кла сич не по ли тич ке од но се. Оту да ни је ва жна исти ни-
тост иде о ло ги ја, већ ме диј ска пре зен та ци ја ко ја ис пу ња ва же ље и по тре бе све 
си ро ма шни је и сег мен ти ра ни је пу бли ке. Кул тур ни ра то ви за вр ша ва ју по ли-
тич ким по бе да ма, али о то ме ни је по жељ но го во ри ти, још ма ње пи са ти!

у цен тру па жње код ве ћи не те ле ви зиј ских ку ћа је ин фор ма тив ни про-
грам, при че му у ве ћим ма сме диј ским пред у зе ћи ма функ ци о ни шу по себ не 
ре дак ци је, док у ма њим ста ни ца ма об ли ко ва ње, пре зен та ци ју и ди стри бу-
ци ју по ру ка вр ше но ви на ри ко ји упо ре до ра де и дру ге за дат ке. При ста ли це 
ова квог уче ња на во де објек тив ност ин фор ма ци ја као глав ни раз лог по сто-
ја ња те ле ви зи је, па би по њи ма „ho mo vi dens” био до бро ин фор ми сан чо век.

Лу ка во ко ри сте ћи ме тод ме ха нич ког гле да ња сли ке, те ле ви зи ја опу-
шта не ви дљи вог гле да о ца да у кон тек сту сли ке и ре чи пла си ра не ку ин фор-
ма ци ју, бр зо, ја сно и су ге стив но, не оста вља ју ћи про стор за раз ми шља ње. 
До га ђај на те ле ви зи ји тра је ко ли ко и сли ка, оно ли ко ко ли ко за о ку пља 
па жњу, да би је већ на ред них тре ну та ка за ме ни ла но ва пред ста ва. Фа сци-
ни ран ње ном увер љи во шћу, као не ка да ма са у ан тич ком по ли су, чо век не 
сум ња у ње ну ве ро до стој ност. За то вест има са мо ин ди ка тив пре зен та, 
без фу ту ра или кон ди ци о на ла, спо соб ност ра ста гле да но сти из ми ну та у 
ми нут, по што са мо та ко оп ста је на свет ској пи ја ци. Реј тинг ни је ме ри ло 
па ме ти, већ сна ге до га ђа ја или пред ста ва ко је кли за ју екра ном. Ја ча њем 
ме ди ја ши ри се сна га по ру ка, њи хов сми сао и по пу лар ност, уз обр ну ту 
про пор ци о нал ност зна ња и кре а тив них спо соб но сти. Та мо где гло бал на 
кул ту ра хо ли вуд ске еро сгра фи је на пре ду је, на ци о нал на кул ту ра по ла ко 
на за ду је, али упо ре до и ње на ре ли ги ја, обра зов ни си стем, тра ди ци ја. Опа-
сност се кри је у мо гућ но сти да ће јед ног тре нут ка чи тав свет из мно штва 
те ле ви зо ра гле да ти јед ну сли ку, је дан по глед, јед ну иде ју.

За раз ли ку од штам пе ко ја по ла ко од у ми ре, ви зу ел ни ме ди ји има ју аутен-
тич ни ји за пис са ме ста до га ђа ја, при вид ну исти ни тост ко ја ин фор ми ше и убе-
ђу је исто вре ме но, па гле да лац су жа ва пер цеп ци ју већ се лек то ва них по да та ка. 
у све ја чој кон ку рен ци ји ме ђу ТВ ка на ли ма, екс клу зив ност ин фор ма ци ја, 
при ло га, из ја ва, све су ва жни ји за сти ца ње пу бли ке. Сто га до бар но ви нар 
ре чи ма по ја ча ва ефе кат сли ке, ци ља ју ћи на пси ху и во љу хе те ро ге ног ауди то-
ри ју ма, те же ћи да се по кло пи са ње го вим ин те ре сним сфе ра ма. Ми то твор на 
моћ те ле ви зи је12ис по ља ва се у кон стру и са њу на ра тив но то плих при ча, ко је 
12   По јам Див не Вук са но вић, у Фи ло зо фи ја ме ди ја, Чи го ја, Бе о град, 2007, стр. 49.
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као не ка да бај ке раз и гра ва ју ма шту кон зу ме на та, уве ре них да је сли ка ко ју 
гле да ју огле да ло све та. ин фор ма тив но тки во ко јим се ко му ни ци ра са ре ци-
пи јен ти ма јав но сти ну ди за јед нич ке ци ље ве, иде је ко је по ве зу ју, афир ми шу 
и вред ну ју са др жај. ис по ве да ње пред екран ском пу бли ком ни је са мо лич на 
дра ма, већ по ја ва ко ју јав ност па жљи во пра ти. у тр ци за сен за ци ја ма че сто 
се об ја вљу ју не про ве ре не ин фор ма ци је, пре ко ра чу ју гра ни це ин ти ме, удо во-
ља ва ба на ли зо ва ним зах те ви ма уред ни ка. едвин Дај монг пре при ча ва раз-
го вор ис ку сног ве те ра на те ле ви зиј ског но ви нар ства са ре пор те ром – жу то-
кљун цем: „ис при ча ћу ти јед ну при чу и по што ти је ис при чам зна ћеш све што 
тре ба о те ле ви зиј ским ве сти ма… Ру ко во ди о ци ове ста ни це (у њу јор ку) гле-
да ју све три еми си је ве сти у то ку ве че ри. Де си ло се да је у ка то лич ком си ро-
ти шту на Стеј тен Ај лен ду бук ну ла ва тра. Је дан од ру ко во ди ла ца се по жа лио 
да је кон ку рент ска ста ни ца има ла бо љи филм ски ма те ри јал о то ме. „њи хо ви 
пла ме но ви су ви ши од на ших” – ре као је. Али је дру ги ру ко во ди лац од го во-
рио: „Да, али је на ша опа ти ца за по ма га ла ви ше не го њи хо ва”.

Под ути ца јем иде о ло шких дог ми су жа ва ју се ин фор ма тив но-по ли тич ки 
са др жа ји, сво де ћи се на пар тиј ске бил те не, без естет ско-етич ког вред но-
ва ња чи ње ни ца. еми си је ти па „Ве сти”, „Днев ник”, „Те ле факт”, „ин фо топ”, 
„24 са та” и слич не, пред ста вља ју су ма ран пре глед ва жних ин фор ма ци ја, 
днев ни од раз све та, уз ис ти ца ње сли ке као ме диј ске пред но сти. Оне ни су 
за ме на днев них но ви на, већ елек трон ска из да ња ве сти ко је бр зом ви зу ел-
ном мон та жом при ка зу ју и ко мен та ри шу чи ње ни це. Не ки со ци о ло зи већ 
су до ка за ли да ко ри шће ње по ли тич ких ме ди ја сто ји у ја кој ко ре ла ци ји са 
со ци јал ним ста ту сом и кул тур ном по за ди ном.13 Ре до след еми то ва ња од ре-
ђу је ва жност до га ђа ја, али и праг ма тич ну вред ност на по ли тич кој пи ја ци. 
у кри зним си ту а ци ја ма или из бор ним кам па ња ма ни је све јед но да ли ће те 
пр ву вест да ти пред став ни ци ма вла сти или опо зи ци је, чак и број се кун ди 
илу стру је по зи ци ју ма сме ди ја. Те ле ви зи ја ни ка да не мо же би ти ком плет на 
сли ка ре ал но сти, по што но ви на ри по сре ду ју у пре зен та ци ји са мо ма лог де ла 
сва ко днев них де ша ва ња. Ве ро ват но сте уочи ли да је све ви ше при ло га из 
„цр них хро ни ка”, при ча о на си љу, пре ва ра ма, сек су, филм ским ле по ти ца ма, 
бер зан ским афе ра ма, по ли тич ким пре пу ца ва њи ма и слич ним скан да ли ма. 
Пре ма по да ци ма ин сти ту та за еко но ми ју ме ди ја кра јем про шлог ве ка, за 
из ве шта ва ње о до га ђа ји ма у све ту аме рич ка ТВ мре жа CNN тро ши ла је у 
про се ку 50 ми ли о на до ла ра го ди шње, што је ако из у зме мо бри тан ски BBC, 
ви ше не го све др жа ве евро пе! Ве ли чи на и раз гра на тост до пи снич ке мре же 
пра ве џи но ве или па туљ ке, та ко да за оста нак у ме диј ској тр ци по ред зна ња 
и ква ли тет них но ви на ра, мо ра те има ти и зна чај ну фи нан сиј ску за ле ђи ну.

Шу ме ин фор ма циј ских по да та ка ко ји сва ко днев но стру је број ним 
ди фу зним ка на ли ма, уз не ве ро ват ну моћ екран ске сли ке, агре сив но ула зе 
13   Ca pri ni, 2004; Ver ba, Schlo zman & Bra dey, 1995.
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у про сто ре ин ди ви ду ал них сло бо да. Чо ве ко ва чу ла по ста ју све огра ни че-
ни ја, кри тич ки дух све за пар ло же ни ји, јер са вр ше не тех но ло шке ма ши не 
кре и ра ју пер спек ти ву бр же од би ло ког ума. Бр зи на и тех ни ка по бе ђу ју 
тај ну, не ви дљи во по ста је ви дљи вим, док пер цеп ци јом уме сто „оч не ре ал-
но сти” вла да ме диј ска ин сце на ци ја. ин тер ак тив ност, си му ла ци ја и те ле-
при су ство ну де ауто ма ти за ци ју људ ског окру же ња. Дру гим ре чи ма, у 
но вом по рет ку ме ди ји про из во де сли ке си му ли ра не ствар но сти, уз спе ци-
фич ну ин фо р ма циј ску хи је рар хи ју пре пу ну екс пло зив не енер ги је. Мен-
тал на за га ђе ност пре ти кри тич кој јав но сти, ко ја се пред си ло ви тим на ле-
ти ма ба ха тих, елек трон ско-ди ги тал них „до бо ша ра” по сте пе но по вла чи, 
схва та ју ћи да но ву ствар ност де фи ни шу они ко ји вла да ју, а не они ко ји је 
раз у ме ју. Чи ње ни ца до би ја вред ност тек ка да се по ја ви у јав но сти, па сред-
ства ко му ни ка ци ја по ста ју сту бо ви са вре ме ног дру штва. Сва ка власт их 
ко ри сти за ства ра ње спе ци ја ли зо ва них са знај них сер ви са, слич но Ор ве-
ло вој сен тен ци да „Пра ва моћ, моћ за ко ју се мо ра бо ри ти, ни је моћ над 
ства ри ма не го над љу ди ма”. Про тив ни ке не тре ба фи зич ки уни шта ва ти, 
већ ду хов но „ме ња ти”. Струк ту ра но вог дру штва вр ло је јед но став на: на 
вр ху пи ра ми де на ла зи се све моћ ни Ве ли ки брат, ис под ње га је ужа пар ти ја, 
иза Ши ра пар ти ја, и на кра ју за глу пље не ма се ко је чи не 85% ста нов ни штва. 
„Сва ве ро ва ња, на ви ке, уку си, мен тал ни ста во ви ко ји ка рак те ри шу на ше 
вре ме у ства ри су упра вље ни на то да очу ва ју ми сти ку Пар ти је и спре че да 
се уви ди пра ва при ро да да на шњег дру штва” (Ор вел, 1999:167).

3. ИН ФОР МА ЦИ О НИ РА ТО ВИ ОБ ЛИ КУ ЈУ БУ ДУЋ НОСТ

Об ли ко ва ње све та пре ма но вим обра сци ма те ме љи се на ка му фли ра ним 
иде ја ма по ли тич ке до ми на ци је, вој не хе ге мо ни је и не скри ве не аро ган ци је 
пре ма сви ма ко ји ми сле дру га чи је. Аме рич ки пред сед ник Ха ри Тру ман је у 
свом Ме мо ран ду му од 28. ав гу ста 1945. из дао на ре ђе ње да се од јав но сти кри је 
сва ка ин фор ма ци ја ко ја се од но си на ста тус тех ни ке, ме то де, успе хе и пла но ве 
ко ји ма ће се вр ши ти над зор над дру гим на ро ди ма. успе шно во ди ти ра то ве 
мо гу са мо го спо да ри ин фор ма ци ја ма јер они вла да ју пла не том. Пре ма ре зул-
та ти ма ис тра жи ва ња оба вље ног за по тре бе европ ског пар ла мен та, по чет ком 
2004. го ди не, у све ту су по сто ја ла 132 са те лит ска си сте ма за при слу шки ва ње 
и кон тро лу ко му ни ка ци ја. Је ди на зе мља ко ја кон тро ли ше све је сте Аме ри ка 
ко ја пре ко гло бал не оба ве штај но-са те лит ске ор га ни за ци је „Vor tex” (осно ва не 
1947. са ен гле ском) и нај ве ће шпи јун ске ор га ни за ци је ен-ес-еј при ба вља 
ско ро 70% оба ве штај них по да та ка. у Форт Ми ду, гра ди ћу у др жа ви Ме ри-
ленд, на ла зи се глав ни штаб ове та јан стве не уста но ве, ко ја за по шља ва 38.000 
слу жбе ни ка. Та јан стве на ор га ни за ци ја осно ва на је 1952. ди рек ти вом 6 На ци-
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о нал ног са ве та, а јав ност је не што ви ше о раз ло зи ма по сто ја ња са зна ла то ком 
афе ре „Во тер гејт”, ка да су ма ске му ње ви том бр зи ном по че ле да от кри ва ју 
ли ца функ ци о не ра ко ји су се ба ви ли не до зво ље ним ак тив но сти ма. „Мно го 
то га про ме ни ло се од вре ме на ка да смо мо гли да не ги ра мо да ова аген ци ја 
чак и по сто ји, а смео бих да до дам да је би ло и пред сед ни ка САД ко ји ни кад 
ни су са зна ли за по сто ја ње ове ин сти ту ци је, ма да су ње не услу ге и те ка ко 
ко ри сти ли”, из ја вио је Ро берт Стил14, ди рек тор ове ма мут ске ком па ни је, при-
зна ју ћи да је због тех но ло шке ре во лу ци је кон тро ла све те жа. Ана ли ти ча ри 
твр де да је ова слу жба ефи ка сни ја од Цие или eф-Би-Аја, што је до ка за ла 
ан га жо ва њем у свим ра то ви ма во ђе ним по след њих де це ни ја.

Од европ ских са ве зни ка, на овом пла ну нај ве ћи са рад ник је Ве ли ка 
Бри та ни ја, а за тим Не мач ка, Фран цу ска, Аустри ја, Тур ска итд. Ме ђу тим, 
по ме ну те зе мље увек су под буд ним над зо ром аме рич ких струч ња ка ко ји 
пре у зи ма ју де ши фро ва ње по вер љи вих по да та ка и да љу ди стри бу ци ју. Ве ли-
ком ко ли чи ном ин фор ма ци ја рас по ла же и изра ел, ко ји је, на при мер, од мах 
по по гор ша њу по ли тич ких од но са са ира ном у ко смос лан си рао са те лит 
„ерос Б”, те жак око 350 ки ло гра ма, спо со бан да ди ги та ли зо ва ним ка ме ра ма 
сни ми сва ки пред мет или обје кат на зе мљи ве ли чи не од са мо 70 сан ти ме-
та ра! Су пер тај ни си стем „еша лон” (енг. „усме ре ње”) ста ци о ни ран у Ment-
with Hi lu, у Ве ли кој Бри та ни ји, кон тро ли ше це ло ку пан европ ски про стор. 
За ко му ни ка ци је на Па ци фи ку од го во ран је при слу шни цен тар yaki ma, 
око 200 ки ло ме та ра од Си е тла, Wa i o pai на Но вом Зе лан ду има слич на за ду-
же ња, на аустра лиј ском кон ти нен ту де лу је ge ral ton, ко ји над зи ре ин диј ски 
оке ан, док Su gar gro ve, уда љен 250 ки ло ме та ра од ср ца Аме ри ке, „бри не” о 
си гур но сти аме рич ких ко му ни ка ци ја. Ста ни це у Нор ве шкој и на Ки пру под 
ди рект ном су кон тро лом НА Се, а ра ди сми ри ва ња свет ске јав но сти зва-
нич но се ба ве „еко ном ском”, а од не дав но и „ан ти те ро ри стич ком” шпи ју на-
жом, што је са мо де ли мич но тач но. Са 11 зе маљ ских при слу шних та ча ка, уз 
по моћ мре же од 120 са те ли та и око 1.320 моћ них крип то-ком пју те ра (ре а-
гу ју на ко до ве, кључ не ре чи), „еша лон” при слу шку је све вој но-оба ве штај не 
и по ли тич ке ко му ни ка ци је (те ле фо не, фак со ве, ко мју те ре, ме ди је) ши ром 
евро пе и све та, са ци љем кон тро ли са ња и по сле дич ног ре а го ва ња. По дат ке 
раз ме њу ју САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Ка на да, Аустра ли ја и Но ви 
Зе ланд, чи ме је пла не та по кри ве на мре жом кон тро ле ви со ког сте пе на. До би-
је ни по да ци из при слу шних цен та ра се 90% де ле, али нај ва жни је свет ска 
си ла за др жа ва са мо за се бе. џи нов ске ан те не бри тан ских при слу шних цен-
та ра на Кри ту за ду же не су за лов сиг на ла са Бли ског ис то ка, али и ју жних 
де ло ва евро пе. елек тро маг нет но уво Ме ди те ра на, на вр ху пла ни не Тро дос, 
не за до во ља ва же ље аме рич ких са ве зни ка ко ји су због то га из гра ди ли сво је 
апа ра ту ре у Ни ко зи ји, та ко да, прак тич но, да нас сви при слу шку ју све!
14   „Was hing ton post”, 11. XII 1999.
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Ко ми сли да ће у кон флик ти ма XXI ве ка од лу чи ва ти уда ри ин тер кон-
ти нен тал них ра ке та или тен ков ских кли но ва (о пе ша ди ји ви ше ни ко и не 
го во ри), ни је све стан ду би не ин фор ма ци о не ре во лу ци је. Пост би по лар ни 
свет нај бо ље раз у ме го вор си ле, та ко да гро мо гла сна про па ганд на бу ка око 
сма ње ња гло ма зних и не е фи ка сних ар ми ја, при кри ва су штин ску тран-
сфор ма ци ју вој них тех но ло ги ја, ко је се уве ли ко при пре ма ју за ин фор ма-
тич ки рат. Др жав не гра ни це по ста ју про шлост, кон флик ти се пла ни ра ју 
да ле ко од про сто ра ве ли ких си ла, а пред ност до би ја ју сна ге об у че не да 
бр зим елек трон ским уда ри ма до пру да ле ко од по зна тих ва тре них мо ћи. То 
је тре ну так ка да рат из бес кон фликт ног об ли ка пре ла зи у кла сич ни, ка да 
ће при мат има ти ви со ка мо рал но-пси хо ло шка при пре мље ност ста нов ни-
штва, за шта су за ду же ни ма сме ди ји.

ин фор ма тич ки су ко би су оса вре ме ње не вер зи ја пси хо ло шког ра та, 
ко јим се уз при ме ну тех но ло шки мо дер ног оруж ја ци ља на ме диј ско об ли-
ко ва ње ма са и њи хо ву кон тро лу. Аме рич ке оба ве штај не слу жбе и Пен та гон 
на пси хо ло шко-про па ганд не и суб вер зив не де лат но сти днев но тро ше око 
900 ми ли о на до ла ра, усме ра ва ју ћи по себ ну па жњу ка Ру си ји, Ки ни, Се вер-
ној Ко ре ји, Си ри ји, Ви јет на му, ира ку, ира ну, Ли би ји, Су да ну и Тај ва ну, 
под руч ји ма ко ја су и зва нич но при о ри те ти на ци о нал не без бед но сти.

4. ИСТИ НА У МРЕ ЖИ ЕКРАН СКИХ ЛА ЖИ

у све ту у ко јем сва ки де ве ти жи тељ има бар је дан те ле ви зиј ски апа рат, 
моћ ни ме ђу на род ни ло би ји на ме ћу сво је ин те ре се пла си ра ју ћи ин фор ма-
ци је по пре ци зно ар ти ку ли са ној стра те ги ји. По сто ји ви ше исти на, за сво ју 
и ту ђу јав ност, пре ма ин те ре си ма оних у чи јим су ру ка ма ка ја си упра-
вља ња. Од ра ног ју тра, ка да у ку па ти лу слу ша те пр ве ве сти, док у пре во зу 
на по сао чи та те ак ту ел ну штам пу, на по слу раз ме њу је те ин фор ма ци је са 
при ја те љи ма и ко ле га ма, би ло вер бал но би ло ин тер не том, до ка сне ве че ри 
ка да од гле да те не ки филм или по ноћ ну ин фор ма тив ну еми си ју, под ло жни 
сте њи хо вом нар ко тич ком деј ству. Они вам на ме ћу шта ће те, ка да, због 
че га и ка ко раз ми шља ти, во де ћи за кључ ци ма за ко је ми сли те да су ва ши!

„Ме ди ји ни су по ста ли ору ђе при ку пља ња и ши ре ња ин фор ма ци ја ко је 
не ко дру ги про из во ди, већ про из во ђач, кон тро лор и го спо дар ин фор ма ци ја”, 
твр ди Алек сан дар Зи но вјев, уоча ва ју ћи по сто ја ње „не ви дљи ве ру ке” ко ја 
њи ма упра вља. Ме ђу тим, си ла ни је у ин фор ма ци ја ма као ни зо ви ма вред но-
сних сим бо ла, већ у пра ви ли ма јав не пре зен та ци је, ко јом до би ја ју праг ма-
тич ну вред ност: „Ни штав ни су то ко ви ин фор ма ци ја ко ји про ђу ми мо њих, 
у по ре ђе њу са они ма ко ји про ла зе кроз њих, а и уло га им је још ни штав-
ни ја. Они су у се би кон цен три са ли основ не и нај у ти цај ни је ин фор ма ци-
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о не то ко ве и сна ге дру штва” (Зи но вјев, 2003:134). Аме рич ки се на тор Ри чард 
Лу гар ова кву по ја ву на зи ва „ме ди ја ли змом”, као но вим фе но ме ном ин тер-
ак тив ног по ли тич ко-ме диј ског од но са, ко ји у жа ри шту скри ва до ми нант ни 
ути цај цен та ра по ли тич ке мо ћи. Ме ди ји ма је да нас да то моћ но оруж је ко је 
мо же да спа ја и раз два ја, кре и ра ево лу ци је и ре во лу ци је, љу бав и су ко бе, 
па ни је све јед но да ли су у функ ци ји об на вља ња гло бал них и на ци о нал-
них кул ту ро ло шко-ко му ни ка циј ских те ме ља и за јед ни штва, или ства ра ња 
„по тро шач ког” ду ха за ве де ног ча ри ма илу зи ја и ме диј ске опи је но сти.

Но ве тех но ло ги је бит но су ути ца ле на спе ци фич ност мо дер ног те ле ви-
зиј ског из ра за ко ји, за хва љу ју ћи ди ги та ли за ци ји, ну ди са вр ше ни ре пер то ар 
ути ца ја на свест пу бли ке, ко ја слу ђе на обе ћа њи ма и на да ма ку пу је вре ме 
и илу зи је. Ви ре ћи у ту ђе жи во те, ин ти ме не по зна тих, ауди то риј при хва та 
за ба ву као оп шти укус, ви зу ел ну ди мен зи ју ко јом хра ни све ве ћу зна ти-
же љу. Оп хр ван све ве ћим по слов ним оба ве за ма, гле да лац се ола ко пре пу-
шта ег зо тич ном све ту сно ви ђе ња ко ји оку ла ри ма ка ме ра ну ди јед но став ну, 
ба на ли зо ва ну пред ста ву ко му ни ка ци је. Основ ни циљ је да се пу бли ци у 
што кра ћем ро ку и на што ве ћем про сто ру до ста ви што ви ше ин фор ма-
ци ја. умно жа ва њем бро ја ка на ла и уве ћа ва њем кон ку рен ци је по ве ћа ва се 
ва жност до брог про гра ми ра ња еми си ја. Па жљи вом ана ли зом по на ша ња 
пу бли ке до би је ном ста ти стич ким и со ци о ло шким ме то да ма, нај бо ље про-
грам ске це ли не ну де се у нај гле да ни је вре ме (pri me ti me, из ме ђу 19 и 22 са та), 
док се јев ти не се ри је, до ку мен тар ни про гра ми, му зич ке еми си је и слич ни 
са др жа ји оста вља ју за пе ри о де од ли ва гле да ла ца. Спек та кли се пла ни ра ју 
за удар но вре ме, про дук ци ја мо ра да од го во ри функ ци ји ка на ла и пу бли ке, 
а фил мо ви, спорт ске при ред бе, се ри ја ли и ре кла ме тре ба да ства ра ју рав-
но те жу ко јом се по бе ђу је кон ку рент ска схе ма. Та ко се за ро бља ва сло бод но 
вре ме, па жња чи та ла ца, гле да ла ца, слу ша ла ца и то што је ду же мо гу ће. 
Аме ри ка нац Ли Бра ун пр ви се осме лио да из ја ви (још 1971) ка ко циљ те ле-
ви зи је ни је да за ба ви и ин фор ми ше, већ да пу бли ку од ве де огла ши ва чу!

Ан ти ме диј ски Ва ви лон жан ров ском раз у ђе но шћу ши ри шу му при-
ви да и фал си фи ка та. Та ко се ја вља „ме диј ски за сно ван ка пи та ли зам” у 
ко јем за во ђе ње пред ста ва ма по ста је део сва ко днев ног ри ту а ла, док „роб не 
ку ће, мо дер ни тр жни цен три, ма га мар ке ти, би о ско пи или те ле шоп еми-
си је, за са вре ме ног по тро ша ча пред ста вља ју не ка да шње све то ве бај ки, 
же ља и сно ва, зе мљу чу де са Али се и Пи но ки ја, сво је вр сне ка те дра ле по тро-
шње, с ка рак те ри стич ним сце но гра фи ја ма, у чи јим су из ло зи ма сме ште не 
за во дљи ве ро бе” (Вук са но вић, 2007:61). Дру штве на свест се та бу и ра, што 
ре зул ти ра из о стан ком ко му ни ка ци је и на стан ка кри тич ког ми шље ња. 
Но ва пу бли ка већ до жи вља ва чу де сну тран сфор ма ци ју ко ја је по сле ди ца 
на до ла ска но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, али и еро зи је мо но пол ских 
др жав них ма сме ди ја ко ји се и да ље по на ша ју као сло но ви у ку ли од ста кла. 
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уме сто ис тра жи вач ко-ана ли тич ког, ду бин ског но ви нар ства ко је им по ну је 
озбиљ но шћу, ин фор ма тив но шћу и есте ти ком, са др жа ји се по пу ли стич ки 
пре пу шта ју фор му ли „2F – ePP -2P” (фуд бал: ди рект но или сни мак – 
ре кла ме – пе сма и по ли ти ка), док се из ме ђу еми ту ју фил мо ви и се ри ја ли.

Те ле ви зи ја као ин стру мент бо љег раз у ме ва ња има оба ве зу да се су прот-
ста ви ма ни пу ли са њу. Јо сеф Вагл, про фе сор исто ри је и те о ри је ве штач ких све-
то ва на Фа кул те ту за ме ди је на Ба у ха ус уни вер зи те ту у Вај ма ру, по раст на си ља 
у све ту ту ма чи ути ца јем фил мо ва, те ле ви зи је и ко мју тер ских ига ра, из но се ћи 
по да так да де те у САД до сти ца ња пу но лет ства ви ди ви ше од 80.000 уби ста ва! 
уно ше њем сце на агре сив но сти и на си ља у со бе гле да ла ца, они по ста ју по тен-
ци јал не жр тве пси хо ло шког те ро ра ко ји се мо же ре флек то ва ти по стра у мат-
ским про це си ма и де фор ма ци ја ма. Ви ше ни је ва жан сам до га ђај, већ на чин 
ње го ве ме диј ске ин тер пре та ци је. Си стем ски и кон тро ли са но об ли ку је се 
за во дљи ва пред ста ва у ко јој се чи ње ни це ме ња ју, се лек ту ју или пре ћут ку ју, 
усме ра ва ју ћи пу бли ку ка про јек то ва ном ци љу. Ауди то ри ју му се ну де сно ви 
ко ји за до во ља ва ју же ље и дух ин ди ви дуа, док је за да так ма сме ди ја да уоб ли че 
по сту ли ра ну ствар ност та ко да је сви при хва те као исти ну. Све по ста је под-
ло жно про ме на ма, ре ке људ ских жи во та ута па ју се у гру бе ци фре у но ви нар-
ским из ве шта ји ма, по ста ју ћи сег мент ме диј ског ми љеа или трун ке па жње у 
ту ђим жи во ти ма. Ко не слу ша глас јав но сти, бр зо ће чу ти хук улич них про те-
ста! Го спо да ре ње ту ђим све сти ма по ста је нај по жељ ни ја про фе си ја, а оп скур на 
ме та мор фо за до каз је ра њи во сти ети ке са вре ме ног жур на ли зма. у усло ви ма 
оп ште до ми на ци је цен та ра мо ћи, кон тро ла ин фор ми са ња план ски се ко ри сти 
за ин вер зи ју ствар но сти, ко ја се да ље рас про сти ре ви со ко со фи сти ци ра ним 
ко му ни ко ло шким тех но ло ги ја ма, кре и ра ју ћи гло бал но зна че ње.

Го ди не 1815. две хи ља де бри тан ских и аме рич ких вој ни ка по ги ну ло 
је у ме ђу соб ном ра ту код њу Ор ле ан са, јер је вест о пот пи са ном при мир ју 
у Бри се лу до њих пу то ва ла 16 да на. По сле ма ње од два ве ка, за хва љу-
ју ћи са те лит ској тех но ло ги ји, по ру ка је то ли ко убр за на да на ста је у ре ал-
ном вре ме ну. Пу бли ка је про ме ње на, ње на свест је ме диј ски об ра ђе на, па 
се па у пе ри за ци ја ме ња, си му ли ра њем до га ђа ја ко јих мо жда ни је ни би ло. 
џорџ Стин, про фе сор аме рич ког вој ног ко ле џа на во ди ка ко „ком би но ва-
њем жи вих глу ма ца са ком пју тер ски ге не ри са ном ви део гра фи ком мо же 
ла ко ство ри ти вир ту ел ну кон фе рен ци ју за штам пу или при ка за ти са мит 
ко ји се ни ка да ни је одр жао. ускла ди ште не сли ке ли ко ва мо гу се ре ком би-
но ва ти или про ме ни ти бес крај но пу та, ка ко би се до био же ље ни ефе кат” 
(Ви ћа но вић, 1999:361). Ста ро мод но схва та ње об ра де ме диј ских са др жа ја 
на но си огром ну ште ту раз во ју са вре ме ног гра ђан ског дру штва и та ко ће 
би ти све док иде о ло ги ја има пред ност над зна њем.

Про тив реч но сти са вре ме ног дру штва до брим де лом про ис ти чу из зло-
у по тре бље не при ро де ме ди ја, по ли ти ке и јав ног мне ња, при че му је ма ње 



Проф. др Зо ран Јев то вић

Годишњак Факултета за културу и медије

206

бит но ко ли ко су ме ха ни зми кон тро ле при кри ве ни. уни форм ност и стан-
дар ди за ци ја по ру ка во де ди ри го ва ном гло бал ном мне њу ко је јед на ко до бро 
или ло ше мо же про це њи ва ти о стра те шки ва жним од лу ка ма, ко је пред ста-
вља ју бу дућ ност пла не те. Оп се сив на же ља ели та за вла да ви ном, за сно ва на 
на гу ше њу ме диј ских сло бо да, са мо цен зу ри, фи нан сиј ским при ти сци ма и 
ре стрик ци ји ин фор ма ци ја, мо же нас од ве сти у ка та кли зму то тал не пот чи-
ње но сти и при ну де. Пла не тар на ме диј ска ин ду стри ја про из вод је др жав-
них, по ли тич ких и мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја. Без са мо ре гу ли шу ћег 
од но са ко ји би омо гу ћио плу ра ли зам иде ја, ми шље ња и по на ша ња раз-
ли чи тих јав но сти, ин фор ма ци је ће по ста ти при ви ле ги ја вла да ју ћих ели та 
и пре пре ка за да љу де мо кра ти за ци ју гра ђан ског дру штва. Од го вор ност је 
кључ на ка ри ка у лан цу сло бо да и она мо ра ва жи ти за све, јер са мо та ко 
јав но мне ње мо же по ста ти не за ви сно. Сло бо да из ра жа ва ња ва жи за све, 
али сло бо да штам пе са мо за оне ко ји кон тро ли шу или по се ду ју ме ди је.

Гло ба ли зам у ко му ни ка ци о ној ор би ти ства ра но ви ин фор ма ци о-
но-ко ло ни јал ни по ре дак. Кон цен тра ци ја ме ди ја и њи хо ва кор по ра тив на 
кон тро ла во де ка успо ну псе у до ин фор ма тив них сер ви са ко ји фа во ри зу ју 
ла жни плу ра ли зам ка на ла и ин фор ма ци ја. Та ко до ла зи мо до сво је вр сног 
па ра док са: мно штво ин фор ма ци ја уби ја њи хо ву ва жност. Као по сле ди цу 
до би ја мо спе ку ла тив но но ви ме диј ски обра зац у ко јем то та ли тар на кон-
тро ла ме ди ја ну ди си му ли ра ну ства р ност. За јед нич ка је рав но ду шност 
пре ма исти ни, па се на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма у те о ри ју уво ди но ва 
ка те го ри ја – мо рал но ла га ње? елек трон ски Ва ви лон ушао је у дра му ко му-
ни ка ци о не ек ста зе, ре ал ност је све бр жа и не пред ви дљи ви ја, док се за не-
ма ри ва ње ствар ног жи во та мо же вра ти ти као бу ме ранг! По ред би ос фе ре, 
ат мос фе ре и ин фос фе ре, све мир до би ја че твр ту ди мен зи ју, са ви шком 
ин фор ма тич ких бом би ра зор не и за стра шу ју ће мо ћи.
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CUL TU RAL WARS  
IN THE SPHE RE OF ME DIA IMA GES

Ab stract: Po pu lar cul tu re re f lects the re la ti ons of po li ti cal po wer thus re lo ca ting 
so cial dif fe ren ces from one mo del to anot her, cre a ting the pas si ve pu blic wit ho ut any class 
or na ti o nal awa re ness, with nar co tic ad dic tion for the ir daily do se of spec tac les and shows, 
of ten re sul ting in ide o lo gi cal ste re otypes and pre ju di ces. Con fu sing tec hno lo gi cal chan ges 
and harsh com mer ci a li za tion of com mu ni ca ti ve spa ce sho ok the mo no poly and aut ho
rity of pu blic me dia; the sa me pic ked the glo ve that was thrown to them and un wit tingly 
ac cep ted the ga me of trash, pla ti tu de and che ap en ter ta in ment, over lo o king that ra tings 
can not think. Mass me dian is be co ming mo re and mo re re spon si ble for con sti tu tion of 
re pre sen ta ti ve pu blic, but it wo uld be wrong to con si der them a part of a system. Be hind it 
all are pe o ple or „ar kan” cen ters and thro ugh de moc ra ti za tion and edu ca tion of the men
ti o ned, the fra me is be ing cre a ted for a mo re dyna mic chan ge of our cul tu ral map.

new re di stri bu tion of po wer gi ves a stal wart ro le to cul tu ral pat terns, na ti o nal iden
ti ti es, so cial con flicts and li fe styles, thus par ti ci pa ting in re con fi gu ra tion of tra di ti o nal 
sta te which is na i vely trying to re sist the chan ges, un wil ling to re lo ca te the cul tu ral energy 
from sta te and bu re a uc ra tic ca bi nets out to the open mar ket or un der fa vor of ci vi lian 
so ci ety. De moc ra tic cul tu re im pli es the right for a va ri ety of cul tu ral va lu es and mo dels, 
law ful ness of na ti o nal in sti tu ti ons and spe ci fic cul tu ral iden tity con ver gent with po li ti cal 
ide as of a free and open so ci ety.

KEY WORDS: so ci ety, me dia, cul tu ral pat terns, con flicts, tran sfor ma tion, com mu
ni ca ti ve ac ti ons, de moc ra tic cul tu re
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Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

МЕ ТОД ФО КУС ГРУ ПА  
У МЕ ДИЈ СКИМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊИ МА

Ре зи ме: Фо кус гру пе се де фи ни шу као ме тод ква ли та тив ног ис тра жи ва ња 
ста во ва, осе ћа ња, ве ро ва ња и по на ша ња љу ди. као кључ на раз ли ка из ме ђу овог и 
срод них ме то да ис ти че се уну тар груп на и ди ја ло шка ди на ми ка у ко јој се пра те 
ста во ви и по на ша ње уче сни ка. По сто је два кључ на ци ља фо кус гру па: 1) пред ис
тра жи ва ње ко је прет хо ди при ме ни кван ти та тив них тех ни ка и при ме њу је се у 
слу ча је ви ма кад не ма мо ни ка квих прет ход них са за ња о пред ме ту ис тра жи ва ња; 
2) оста ри ва ње ду бљег и оп се жни јег уви да у пред мет ис тра жи ва ња не го што то 
пру жа ју кван ти та тив на ис тра жи ва ња.

Раз ма тра ју се раз ли чи те вр сте фо кус гру па: кла сич не, у ко ји ма су сви уче
сни ци у ис тој про сто ри ји, он лајн ди ску си је, ди ску си је у об ли ку те ле фон ских кон
фер нци ја; ди ску си је ко је во де два мо де ра то ра, оне у ко ји ма је мо де ра тор је дан од 
уче сни ка итд. ко ри сте ћи сво је ско ро два де се то го ди шње ис ку ство у при ме ни овог 
ме то да, аутор на во ди кон крет не при ме ре ис тра жи вач ког на цр та, као и во ди ча 
за ди ску си ју о јед ном кон крет ном пред ме ту ис тра жи ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме тод фо кус гру па, ме диј ска ис тра жи ва ња

у овом тек сту ће се нај пре пред ста ви ти ме тод фо кус гру па, раз мо-
три ти ње го ве раз ли ке у од но су на слич не ме то де ис ку стве ног ис тра жи-
ва ња и прак тич ни про бле ми њи хо вог организовањa; у дру гом де лу ће се 
да ти при мер кон крет не при ме не овог ме то да у ис тра жи ва њу чи та но сти 
днев них но ви на.

Фо кус гру пе су ме тод ква ли та тив ног ис тра жи ва ња ста во ва, ве ро ва ња, 
осе ћа ња и по на ша ња љу ди. По себ ност овог ме то да је у то ме што се пред мет 
ис тра жи ва ња ис пи ту је у ди ја ло шкој си ту а ци ји и у усло ви ма уну тар груп не 
ин тер ак ци је. Он се на сла ња на ону фи ло зоф ску и ме то до ло шку тра ди ци ју 
у со ци јал ним на у ка ма, ко ја сма тра да се дру штве не по ја ве мо гу по и ма ти 
пре ва сод но као по је ди нач ни ак ти во ље ко ји има ју свој сми сао, зна че ње, 
мо тив, циљ. По том ста но ви шту дру штве не по ја ве се мо гу пр вен стве но 
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раз у ме ва ти, али не и об ја шња ва ти на на чин при род них на у ка, бу ду ћи да 
оне ни су објек тив на да тост, пре ци зно мер љи ва, до ступ на уоп шта ва њу.

Овај ме тод се у лте ра ту ри углав ном по ја вљу је у об ли ку на ла за ко ји су 
ње го вом при ме ном до би је ни, а мно го ма ње се раз ма тра као пред мет ме то-
до ло шких раз ма тра ња; с дру ге стра не, и у ме то до ло шким рас пра ва ма о 
фо кус гру па ма се нај че шће пи ше без пре те ра ног упу шта ња у њи хо ве пра ве 
до ме те. Ко нач но, ма ло је раз ма тра ња овог ме то да из ком па ра тив не пер-
спек ти ве, да кле, у по ре ђе њу са ње му слич ним, као што су ду бин ски ин тер-
вју и по сма тра ње.

1. ИСТО РИ ЈАТ

Че сто се не пра ви до вољ на раз ли ка из ме ђу фо кус гру па и груп ног 
ин тер вјуа, та ко да, за не ма ру ју ћи ту раз ли ку, не ки со ци ло зи ви де по че так 
при ме не овог ме то да још у Бо гар ду со вим ис тра жи ва њи ма из 1926. (Мор-
ган, 1996, Бо гар дус, 1926). ипак, пра ви раз мах ме то да груп них ди ску си ја 
на ста је сре ди ном 80-их го ди на XX ве ка (Мор ган, 1996, Кно дел 1987), а већ 
то ком де ве де се тих би ло је то ли ко ис ку ства у ње го вој при ме ни да на ста ју 
по себ не сту ди је ко је се ба ве са мим ме то дом.

Да нас фо кус гру пе има ју ве о ма ши ро ку при ме ну у со ци ло ги ји и по је-
ди ним ње ним ди сци пли на ма, као што су: по ли тич ка со ци о ло ги ја, со ци-
о ло ги ја ра да, со ци о ло ги ја дру штве них по кре та, со ци о ло ги ја ме ди ци не, 
по том у по ли тич ким на у ка ма, ко му ни ко ло ги ји, кул ту ро ло шким и фе ми-
ни стич ким сту ди ја ма итд. На ро чи то је ши ро ко рас про стра ње но ко ри-
шће ње фо кус гру па у при ме ње ним ис тра жи ва њи ма, по себ но у мар ке тин гу, 
од но си ма с јав но шћу, ис тра жи ва њи ма по тро ша ча, јав ног мње ња итд.

2. РАЗ ЛИ КО ВА ЊЕ ОД СЛИЧ НИХ МЕ ТО ДА

Нај бли жи ме тод фо кус гру па ма, с јед не стра не, је ду бин ски ин тер вју; с 
дру ге стра не њи ма је бли ско по сма тра ње, има ју ћи у ви ду да је по на ша ње, 
као нај че шћи пред мет по сма тра ња, чест пред мет ис тра жи ва ња и у фо кус 
гру па ма.
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Та бе ла: Раз ли ке из ме ђу фо кус гру па и ду бин ских ин те р вјуа
Ду БиН СКи иН ТеР ВЈу ФО КуС ГРу Пе

Пред мет и по пу ла ци ја ко ја се ис тра жу је:
То су нај че шће ста во ви, осе ћа ња и 
ин фор ма ци је ко је не ко по се ду је; че сто 
се ис тра жу ју ква ли фи ко ва не јав но сти, 
во ђе и ства ра о ци мње ња, струч ња ци, 
ути цај ни љу ди итд.

Не ис тра жу ју се са мо ста во ви и осе-
ћа ња, већ и по на ша ње, што по не кад 
по при ма од ли ке екс пе ри мен та
Најчешће се истражује општа 
популација, или њени поједини 
сегменти.

узо рак:
Ма ли узор ци, од не ко ли ко де се ти на до 
100; че сто су то на мер ни узор ци – нпр. 
ме ђу они ма ко ји чи не струч ну јав ност 
би ра се 30 нај по зна ти јих – да кле, по 
име ни ма и пре зи ме ни ма, а не слу чај но.

Гру пе и не пред ста вља ју узо рак у пра-
вом сми слу; Број љу ди укљу че них у 
ис тра жи ва ње за ви си од бро ја гру па, 
али мо же би ти сли чан као и код ду бин-
ских ин тер вјуа – од не ко ли ко де се ти на 
до 100.

Ци ље ви:
Сло је ви ти ји опис не ке по ја ве у ква ли та-
тив ном сми слу; основ не кла си фи ка ци је. 

ис пи ти ва ње ка ко се по је ди ни ста во ви 
“по на ша ју” у усло ви ма ди ску си је и 
груп не ин тер ак ци је; та ко ђе, као циљ 
мо же би ти и пре ци зни ји (ква ли та-
тив ни) опис ис тра жи ва них по ја ва.

Сред ства:
упит ник са др жи те ме за раз го вор, 
а ин тер вју ер углав ном сам са ста вља 
пи та ња, нај че шће у то ку раз го во ра. 

Во дич за ди ску си ју ни је оби чан упит-
ник, већ па жљи во раз ра ђен ин стру-
мент ко јим се рас пра ва усме ра ва на 
пред мет ис тра жи ва ња; са став ни део 
овог ин стру мен та је сце на рио ко јим се 
мо же ства ра ти и кон тро ли са ти екс пе-
ри мен тал на си ту а ци ја.

ин тер вју ер – Мо де ра тор:
Стру чан и до дат но об у чен за те му о 
ко јој се во ди раз го вор; има мно го ве ћу 
сло бо ду: пи та ња сам по ста вља; раз го-
вор усме ра ва ка оним де ло ви ма те ме 
ко ји ни су до вољ но раз ја шње ни, или 
о ко ји ма би ис пи та ник мо гао ви ше да 
ка же од оста лих. 

Мо де ра тор, по ред струч но сти и до бре 
при пре мље но сти, мо ра да има и 
ве шти ну под сти ца ња и кон тро ли са ња 
груп не ко му ни ка ци је.
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Раз ли ке из ме ђу фо кус гру па и по сма тра ња

По сма тра ње се од ви ја у при род ним усло ви ма; фо кус гру пе се по на ша-
њем углав ном ба ве на на чин екс пе ри мен та, да кле, ве штач ким ства ра њем 
усло ва у ко ји ма се од ви ја ју.

у по сма тра њу на гла сак је на са мом до га ђа ју, или про це су, или по на ша њу; 
код фо кус гру па на гла сак је на го вор ној и не вер бал ној ко му ни ка ци ји ме ђу 
љу ди ма, тј. на ста во ви ма и осе ћа њи ма ко је они том при ли ком из ра жа ва ју.

уло га ис тра жи ва ча: мо де ра тор је у фо кус гру па ма мно го ак тив ни ји и 
чи та вим то ком рас пра ве на сто ји да ак ти ви ра све уче сни ке, али и да цео 
про цес др жи под кон тро лом; у по сма тра њу ис тра жи вач ни по што не сме да 
ути че на ток до га ђа ја.

ис тра жи вач ки ин стру мен ти: Фо кус гру пе мо ра ју да бу ду ве о ма пре-
ци зно ис пла ни ра не. Во дич за ди ску си ју че сто са др жи тач не фор му ла-
ци је пи та ња за уче сни ке, шта и ко ли ко тре ба на гла си ти, вре ме ко је тре ба 
по све ти ти сва кој те ми у рас пра ви. За њих се че сто пи шу пра ви сце на ри ји 
– он да кад тре ба ин сце ни ра ти не што о че му би уче сни ци рас пра вља ли, 
про из ве сти раз не асо ци ја ци је итд. Код ти пич них по сма тра ња1 се са ста вља 
са мо окви ран ис тра жи вач ки на црт ко ји са др жи опис про бле ма ко ји тре ба 
ис тра жи ти, ци ље ве ис тра жи ва ња и оп шти опис пред ме та (оно га што би 
тре ба ло да бу де у фо ку су по сма тра че ве па жње), а цео ис тра жи вач ки по сту-
пак се раз ви ја (па и ме ња и при ла го ђа ва) у то ку са мог по сма тра ња.

3. ДВА МО ГУ ЋА ОП ШТА ЦИ ЉА ФО КУС ГРУ ПА

у дру штве ним ис тра жи ва њи ма фо кус гру па ма се мо гу оства ри ва ти 
два основ на ци ља: 1) пред ис тра жи ва ње, тј. ства ра ње усло ва за не ко дру го 
(обич но кван ти та тив но) ис тра жи ва ње; 2) сло је ви ти ји опис и ду бље раз у-
ме ва ње ис тра жи ва не по ја ве, што би тре ба ло да пред ста вља ко рак да ље у 
од но су на ру тин ска кван ти та тив на ис тра жи ва ња.

Ад 1. Пред ис тра жи ва ње има за циљ да се по ста ви и раз ра ди на црт за 
при ме ну не ког дру гог ис тра жи ва ња – ре ци мо ис пи ти ва ња на ве ли ким 
узор ци ма. Фо кус гру пе ће се ко ри сти ти у ову свр ху кад ис тра жи ва чи има ју 
вр ло оскуд не по дат ке о пред ме ту ис тра жи ва ња и ни су у мо гућ но сти да 
на чи не по треб не кла си фи ка ци је пој мо ва, да де фи ни шу ис тра жи ва ни уни-
вер зум, мо де ли ра ју узо рак, раз ви ју ис тра жи вач ке алат ке, као на при мер 
упит ник итд. То сва ка ко ни је ти пи чан на чин при ме не фо кус гру па, али је 
ова област њи хо ве при ме не из у зет но зна чај на.
1 Ов де се ми сли на она по сма тра ња ко ја за пред мет има ју не ке ду го трај не про це се или 

по ја ве и ко ја и са ма ду го тра ју.
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Ре ци мо, ако је не ко пр вих го ди на при ме не ин те р не та на ме ра вао да оба ви 
јед но ве ли ко ис пи ти ва ње ко јим би бли же опи сао тај фе но мен – ко су ко ри сни ци 
ове мре же, ка кве ци ље ве же ле да по стиг ну, шта на њој нај че шће ра де, ка ко то 
ути че на њи хо во сло бод не вре ме и на це ло ку пан на чин жи во та, ка кав је њи хов 
со ци јал ни и пси хо ло шки про фил – он се мо рао на ћи у ве ли ким не во ља ма јер 
ни је имао ни ка кве пред ста ве о то ме ко ји су ци ље ви ко ри шће ња ин тер не та уоп-
ште мо гу ћи, шта се све на Мре жи мо же ра ди ти, да ли ко ри шће ње Мре же има 
ика кве ве зе са жи вот ним сти ло ви ма љу ди, ка ко су љу ди по че ли да се ин те ре су ју 
за ин тер нет и шта их је то ме при ву кло итд. А сви ти по да ци су ну жни да би се 
раз вио упит ник за ис пи ти ва ње, да би се сте кла ка ква-та ква пред ста ва о струк-
ту ри те но во на ста ле по пу ла ци је, те да би се на осно ву то га мо гао мо де ли ра ти 
узо рак. упро шће но ре че но, ис тра жи вач без пред ис тра жи ва ња не би знао ни 
ко га да пи та ни шта да пи та. За то је циљ фо кус гру па у овој фа зи сти ца ње нео п-
ход них зна ња да би се спро ве ло јед но ве ће ис тра жи ва ње.

2. Ко ри шће ње фо кус гру па у свр ху сло је ви ти јег опи са и раз у ме ва ња 
не ке по ја ве је у ства ри ти пи чан ис тра жи вач ки циљ ко ји овим ме то дом 
на сто ји да се оства ри.

ис тра жи ва њем по ја ва и до га ђа ја ко је се те ме љи на ис пи ти ва њу њи хо вих 
ак те ра, ми мо же мо да ти ста ти стич ки опис тих по ја ва: шта љу ди ми сле о не че му, 
ко ли ко њих раз ми шља на је дан на чин, а ко ли ко на дру ги, ко ли ко су њи хо ви 
по ступ ци по ве за ни са њи хо вим ин те ре си ма и вред но сним на че ли ма, ка ко се 
то ис по ља ва итд. То су од го во ри на пи та ња шта се де ша ва, ко ли ко че сто, у 
ко јој ме ри итд. Ла ко ће мо ви де ти, нај пре, да су то кван ти та тив ни по да ци и 
по том да се они углав ном осла ња њу на спољ не ма ни фе ста ци је и ин ди ка то ре. 
За нас, ме ђу тим, у ве ли кој ме ри оста је тај на за што се све то баш та ко де ша ва2; 
ка ко из гле да ствар но ре зо но ва ње глав ног ак те ра – ко ји раз ло зи има ју нај ве ћу 
те жи ну, ко ји ма њу, а ко ји не ма ју ни ка кав ути цај3; шта је осо бе но у том ре зо-
2 На при мер, ако смо ви де ли да тре ћи на мла дих љу ди ко ри сти јед ну по пу лар ну свет-

ску мар ку па ти ка, ми још не зна мо шта је све то што њу у њи хо вим очи ма чи ни 
пре сти жном, за што се та квом сма тра баш она а не не ка дру га ко ја по ква ли те ту не 
за о ста је за њом итд.

3 До бро је зна нао да ис пи ти ва ње про сте ко ре ла ци је ме ђу две ма про мен љи ви ма мо же 
да нам ука же на њи хо ву уза јам ну по ве за ност, али ни по што не мо же да по твр ди 
по сто ја ње узроч них ве за, ни ти њи хов смер. Мо гу ће је, ре ци мо, да је њи хо ва по ве-
за ност са сви ма слу чај на, да је по сле ди ца то га што су обе усло вље не не ком тре ћом 
по ја вом, ко ја је њи хов за јед нич ки узрок, а ко ју ми ис тра жи ва њем ни смо об у хва ти-
ли. Обич но се, ре ци мо, твр ди да је сла ба оба ве ште ност љу ди о по ли тич ким пи та-
њи ма усло вље на сте пе ном њи хо вог обра зо ва ња, тј. да су ни же обра зо ва ни мно го 
ма ње оба ве ште ни јер не ма ју до вољ но прет ход них зна ња ко ја би им омо гу ћи ла бо љу 
пер цеп ци ју по ли тич ких зби ва ња. Мо гу ће је, ме ђу тим, да су и сла ба оба ве ште ност и 
ни же обра зо ва ње про из вод на чел но ма ле за ин те ре со ва но сти тих љу ди за свет око 
се бе, или ре ла тив но ни ским ни во ом ин те ли ген ци је итд. С дру ге стра не, и ако ме ђу 
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но ва њу, оно што ни је мо гу ће уоп шта ва ти; шта је глав ни узрок што се не ким 
раз ло зи ма да је ве ћи а не ки ма ма њи зна чај (да ли су то ин те ре си, пред ра су де, 
ре ли ги о зна убе ђе ња...); ка ко је на стао на чин ми шље ња ко ји смо опи са ли.

4. ПО СЕБ НИ ЦИ ЉЕ ВИ ФО КУС ГРУ ПА

Мо же се на ве сти не ко ли ко по себ них ци ље ва, ка рак те ри стич них за 
ме тод фо кус гру па:

Да да ју бли жи и ни јан си ра ни ји опис •	 ста во ва љу ди од оног ко ји 
до би ја мо пу тем стан дар ди зо ва ног ис пи ти ва ња.
Да опи шу •	 по на ша ње љу ди у раз ли чи тим, на уч но или прак тич но 
за ни мљи вим си ту а ци ја ма.
Да опи ше ра спо не у по и ма њу и вред но ва њу раз ли чи тих по ја ва.•	

На ро чи то плод но тле за при ме ну фо кус гру па, оно што их чи ни по себ
ним у од но су на све дру ге ис тра жи вач ке тех ни ке је сте пи та ње мо гућ но сти 
да се не ки став или на чин ми шље ња про ме ни4. њи хо вом при ме ном мо же 
се ис пи ти ва ти чвр сти на ста во ва и уве ре ња:

Да ли је •	 про ме на уоп ште мо гу ћа;
Ако да, •	 у ко јој ме ри су ти ста во ви под ло жни про ме на ма:
Ка ко •	 – под ути ца јем ко јих ар гу ме на та?
У ком сме ру•	  иде про ме на?
Ко•	  мо же да ути че на про ме ну ста во ва?
Да утвр ди ко је су ре фе рент не гру пе у фор ми ра њу и ме ња њу ста во ва.•	

5. ПРИ ПРЕ МА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Рет ко кад се не ко ис тра жи ва ње осла ња са мо на фо кус гру пе, али и та да 
и кад су оне са мо је дан од ме то да ко ји се при ме њу је, мо ра ју се пре са мог 
ис тра жи ва ња оба ви ти при пре ме.

1. Фор му ла ци ја про бле ма ко ји тре ба ре ши ти

Као и у свим дру гим ис тра жи ва њи ма, ис тра жи вач ки тим нај пре тре ба 
да ја сно опи ше шта је то због че га се по кре ће ис тра жи ва ње. Про блем мо же 
би ти: 1) на уч не при ро де – пра зни на у по сто је ћем ис тра жи вач ком фон ду и 

не ким по ја ва ма по сто ји узроч но-по сле дич на ве за, ми не мо же мо са свим по у зда но 
твр ди ти у ком сме ру она де лу је – од пр ве ка дру гој или обр ну то, или обо стра но. 

4 Та кав циљ ис тра жи ва ња се не мо же ни за ми сли ти код кван ти та тив них ис тра жи ва ња.
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уоп ште у на уч ном зна њу; 2) про блем мо же би ти и прак ти чан, нпр. ка ко љу ди 
до жи вља ва ју про из во де јед ног про из во ђа ча, а ка ко про из во де кон ку рен ци је, 
ко ли ко су све сни зна ча ја оси гу ра ња вла сти тог жи во та и имо ви не, шта сма-
тра ју нај ве ћим про бле мом у сво јој ужој за јед ни ци...; 3) ко нач но, мо гу ћа је и 
ком би на ци ја и јед ног и дру гог. Не мо же се по сти ћи по треб на ја сно ћа, до след-
ност у при ме ни ме то да и ква ли тет до би је них на ла за ако се не по ђе од ове 
тач ке, без об зи ра на то да ли се ра ди о на уч ном или прак тич ном про бле му.

2. По ста вља ње ци ље ва ис тра жи ва ња

ис тра жи вач ки тим мо ра да се опре де ли за не ки од ци ље ва ко ји је 
мо гу ће до сти ћи при ме ном овог ме то да (на ве де ни у прет ход ном одељ ку), 
јер од из бо ра ци ља за ви си на чин при ме не овог ме то да.

3. Раз ра да пред ме та ис тра жи ва ња

у овом де лу на цр та се нај пре да ју опе ра ци о нал не де фи ни ци је пред-
ме та ко ји се ис тра жу је и ње го вих по је ди них це ли на. По том се те ма о ко јој 
се ор га ни зу је рас пра ва бли же раш чла ња ва и раз ра ђу је, раз у ме се у за ви-
сно сти од по ста вље них ци ље ва. Ово слу жи као основ за ка сни ју из ра ду 
ин стру ме на та ис тра жи ва ња и за од ре ђи ва ње бро ја и са ста ва гру па.

4. Утвр ђи ва ње бро ја и са ста ва фо кус гру па

Број гру па и тип уче сни ка од ре ђу је се у за ви сно сти од по ста вље них 
ци ље ва и свој ста ва пред ме та ко ја су утвр ђе на тач ка ма 2 и 3. Пра ви ла у 
ком по но ва њу гру па би ће из ло же на не што ка сни је.

5. Раз ви ја ње ис тра жи вач ких алат ки – во ди ча за ди ску си ју, сце на ри ја

5.1 Во дич за ди ску си ју сле ди из раз ра де пред ме та ис тра жи ва ња. Он 
по чи ње пред ста вља њем осо бе ко ја ру ко во ди ди ску си јом, као и ис тра жи-
вач ке ку ће ко ја је ор га ни зу је. По том се украт ко из ла жу ци ље ви ис тра жи-
ва ња, раз у ме се, во де ћи ра чу на да се при том ка же са мо оно што не ће ути-
ца ти на ста во ве уче сни ка у ди ску си ји.

у во ди чу се по том сва ка тач ка пред ме та ис тра жи ва ња пре во ди у од го-
ва ра ју ћа пи та ња ко ја се по ста вља ју уче сни ци ма и за сва ку тач ку се оквир но 
утвр ђу је ко ли ко ду го ће се о њој ди ску то ва ти.

5.2 План и сце на рио ди ску си ја. Сце на рио се раз ра ђу је ако се же ле 
по сти ћи не ки по себ ни ефек ти: не по сред ни до жи вљај не че га, су о ча ва ње 
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са дру гом (не по зна том) стра ном ства ри итд. њи ме се тач но од ре ђу је шта 
се, осим пи та ња за уче сни ке, уво ди у ди ску си ју (не ко зби ва ње, де мон стра-
ци ја, при ка зи ва ње не ког слај да, фил ма, спо та итд.). То под ра зу ме ва да се 
тач но утвр ди шта тре ба учи ни ти, кад тре ба учи ни ти, ко то чи ни, на ко ји 
на чин, уз по моћ ко јих сред ста ва, с ко јим ци љем, ка ко то осо ба ко ја ру ко-
во ди ди ску си јом тре ба да пред ста ви и об ја сни уче сни ци ма итд.

Пла ном се пред ви ђа ју по треб на ма те ри јал на и тех нич ка сред ства: 
ка ме ре, озву че ње, уре ђа ји за пре нос сли ке и гла са пу тем ин те р не та уко-
ли ко на ру чи лац ис тра жи ва ња же ли да га пра ти на да љи ну, узор ци ро бе 
ко ја се про ба у тач ним ко ли чи на ма и ти по ви ма па ко ва ња (уко ли ко је реч о 
при ме ње ном ис тра жи ва њу), сним ци ко ји се при ка зу ју уче сни ци ма итд.

5.3 Упит ни ци ко ји се де ле уче сни ци ма ако је пред ви ђен и та кав 
об лик ис пи ти ва ња ста во ва. уко ли ко као циљ ис тра жи ва ња иза бе ре мо 
пра ће ње ге не зе ста во ва у њи хо вом су о ча ва њу са ста во ви ма и ар гу мен ти ма 
дру гих љу ди, са но вим чи ње ни ца ма и ин фор ма ци ја ма, ми пр во тре ба да 
сни ми мо ка кви су ти ста во ви би ли на по чет ку ди ску си је, или пре пред ста-
вља ња но вих ин фор ма ци ја и чи ње ни ца ко је же ли мо уче сни ци ма да са оп-
шти мо. То се чи ни та ко што уче сни ци по пу ња ва ју кра ће упит ни ке и на тај 
на чин из но се сво је прет ход не ста во ве.

6. ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ДИ СКУ СИ ЈЕ

Овај ме тод се спро во ди та ко што се по уна пред од ре ђе ним кри те ри ју-
ми ма ода бе ре не ко ли ци на љу ди (обич но из ме ђу 8 и 12) ко ји се ме ђу соб но не 
по зна ју, а по том се са њи ма ор га ни зу је рас пра ва о пред ме ту ко ји се ис тра-
жу је. Рас пра вом ру ко во ди осо ба ко ју је за то по себ но од ре дио и об у чио 
ор га ни за тор ис тра жи ва ња и ко ја се обич но на зи ва мо де ра тор. Ова рас пра ва 
тра је око 90 ми ну та и уче сни ци ма се да је сим бо лич на на док на да за вре ме 
ко је ту про ве ду, би ло у об ли ку ма лих по кло на, или у нов ча ном из но су.

По се бан об лик фо кус гру па су оне ко је се ор га ни зу ју пу тем ин тер не та5. 
Оне се не од ви ја ју у ствар ном, већ у вир ту ел ном про сто ру. уче сни ци су у сво јим 
до мо ви ма, рад ним про сто ри ја ма или на дру гим ме сти ма, мо де ра тор и на ру-
чи лац су та ко ђе у сво јим про сто ри ја ма, али су сви исто вре ме но и „на истом 
ме сту’’ – да кле, на Мре жи – и уче ству ју у ди ску си ји о за да тој те ми. Бу ду ћи да се 
сви ме ђу соб но ви де и чу ју, да их мо де ра тор, као и на ру чи лац, та ко ђе, све ви де 
и чу ју, све је као и код пра вих фо кус гру па, са мо што уче сни ци ни су фи зич ки 
5 Под овим се не под ра зу ме ва ју фо кус гру пе ко је се ор га ни зу ју у ре ал ном про сто ру 

– да кле, у јед ној про сто ри ји – а да се сли ка пу тем ин тер не та пре но си до на ру чи о ца 
ис тра жи ва ња ко ји се мо же на ла зи ти на са свим дру гом кра ју све та.
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у ис тој про сто ри ји. ис тра жи вач ке фир ме ко је ор га ни зу ју ова кав об лик фо кус 
гру па стал но огла ша ва ју ове сво је услу ге и по зи ва ју све за ин те ре со ва не да се 
при ја ве за уче шће у ова квим ис тра жи ва њи ма. За ин те ре со ва ни при ли ком при-
ја вљи ва ња по пу ња ва ју упит ник, а по том их, кад су по треб ни уче сни ци њи хо-
вог со цио-де мо граф ског про фи ла, или њи хо вих вред но сних ори јен та ци ја и 
на ви ка, по зи ва ју да се укљу че у не ку груп ну ди ску си ју.

Фо кус гру пе су по год не за чи та во оби ље про јек тив них тех ни ка и дру-
гих об ли ка под сти ца ња уче сни ка. у ту свр ху ко ри сте се ра зни по ступ ци, 
од не до вр ше них ре че ни ца, до вр ша ва ња за по че тих сли ка и цр те жа, са ста-
вља ња при че о не кој те ми, пер со на ли за ци је не ких не фи зич ких по ја ва, као 
што су роб не мар ке, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је итд.

Фо кус гру пе до пу шта ју и ко ри шће ње ра зних тех нич ких ала та за пре ци-
зно ме ре ње ста во ва и осе ћа ња љу ди. Ти пи чан та кав алат је тзв. ана ли ти чар 
опа жа ња. То је елек торн ски уре ђај ко ји пред со бом има ју уче сни ци гру пе у 
тре нут ку кад им се при ка зу је не ки те ле ви зиј ски спот, или сни мак не ког до га-
ђа ја, из ја ва по ли ти ча ра итд. Свој став и осе ћа ња пре ма оном што ви де они 
ис ка зу ју та ко што обр ћу дуг ме, ре ци мо, на ска ли од -100 (што, ре ци мо, мо же 
да зна чи да су зга ђе ни и огор че ни оним што ви де) до 100 (што зна чи да су оду-
ше вље ни). Ко на чан про из вод то га је што се пре ци зно ме ри и по се кун да ма 
ви ди ко ји еле мен ти, ре ци мо ТВ спо та, су од бој ни, ко ји не у трал ни а ко ји ве о ма 
при влач ни; да ли по сто ји раз ли ка у сте пе ну до па да ња ме ђу по је ди ним ка те-
го ри ја ма уче сни ка итд. На рав но, оно што се оце њу је мо же би ти раз ли чи то 
од ре ђе но: не кад су то осе ћа ња ко ја на по сма тра че про из во ди оно што им се 
при ка зу је, дру ги пут оце на схва тљи во сти и ра зу мљи во сти ин фор ма ци ја ко је 
им се ну де, тре ћи пут до па дљи вост фи зич ког из гле да не ких осо ба итд.

7. СА СТАВ ФО КУС ГРУ ПА

уче сни ци у рас пра ва ма се би ра ју по два основ на кри те ри ју ма:
Со цио-де мо граф ски: пол, ста рост, обра зо ва ње, се ло / град, ет нич ка или 1. 
вер ска при пад ност итд. Ови кри те ри ју ми се при ме њу ју кад се по ла зи 
од прет по став ке, или кад су прет ход на кван ти та тив на ис тра жи ва ња 
по ка за ла да со ци јал на и де мо граф ска свој ства има ју ве зе са оним што је 
пред мет ис тра жи ва ња – на при мер, од ре ђе ни ста во ви или по на ша ње.
Те мат ски: уче сни ци се раз вр ста ва ју по ти пу од но са пре ма са мој те ми 2. 
ко ја се у фо кус гру па ма ис тра жу је – на при мер чвр сте, уме ре не, ме ке 
при ста ли це и про тив ни ци не ке иде је, они ко ји ре дов но, че сто, по вре-
ме но, рет ко упра жња ва ју не ке ак тив но сти итд.
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8. ВР СТЕ ФО КУС ГРУ ПА

Фо кус гру пе мо же мо кла си фи ко ва ти пре ма: 1) на чи ну њи хо вог во ђе ња, 
и 2) на чи ну ор га ни зо ва ња;

Пре ма пр вом кри те ри ју му – на чи ну во ђе ња рас пра ве – раз ли ку је мо:
Кла сич не фо кус гру пе у кој ма се за истим сто лом на ђе 8-12 љу ди ко ји 1. 
се ме ђу соб но не по зна ју и ко ји ди ску ту ју о не кој те ми, уз по моћ јед не 
осо бе ква ли фи ко ва не за во ђе ње та квих ди ску си ја (мо де ра то ра).
Ди ску си је о су прот ста вље ним гле ди шти ма; ова кве гру пе има ју бар два 2. 
во ди те ља ко ји за сту па ју су прот на ста но ви шта о те ми ко ја је пред мет рас-
пра ве. уче сни ци су он да ста вље ни у си ту а ци ју да оце њу ју ар гу мен те за и 
про тив ових ста во ва и да се о њи ма из ја шња ва ју. На рав но, мо гу ће је да 
се у игри на ђе и ви ше од два су прот на ста ва, што зна чи да бу де и ви ше 
во ди те ља, али то је ве о ма рет ко.
Фо кус гру пе у ко ји ма ди ску си ју во ди и усме ра ва је дан од уче сни ка. Ова-3. 
квим гру па ма се при бе га ва: 1) кад се же ли сма њи ти дис тан ца из ме ђу не ког 
ко је ту „зва нич ник’’ (про фе си о нал ни ис тра жи вач) и оста лих, „обич них’’ 
уче сни ка; 2) кад же ли мо да по стиг не мо што ве ћу спон та ност у рас пра ви. 
Кад рас пра ву во де са ми уче сни ци, он да је за да та са мо те ма, а све оста ло 
је на њи ма са ми ма, по чев од из бо ра пи та ња о ко ји ма ће се у окви ру те 
те ме рас пра вља ти, њи хо вог ре до сле да, вре ме на ко је ће по све ти ти сва ком 
од њих, па до оно га што ће о њи ма ре ћи.
Дво смер не фо кус гру пе; у овом слу ча ју ра ди се о две ма гру па ма: јед на 4. 
је кла сич на, ор га ни зу је је и во ди је дан мо де ра тор, ди ску си ја се од ви ја 
пре ма во ди чу и сце на ри ју ко ји је за ми слио ор га ни за тор ис тра жи ва ња; 
дру га гру па пра ти ток ди ску си је на пр вој и ди ску ту је о оно ме што је 
ре че но у пр вој гру пи. Нај че шће се две гру пе од ви ја ју исто вре ме но, с тим 
што она дру га гру па из по себ не про сто ри је и пу тем јед но смер ног огле-
да ла пра ти шта се де ша ва у пр вој. Мо гу ће је и да се ди ску си ја на пр вој 
гру пи на кнад но про јек ту је на плат ну и да се про јек ци ја пре ма по тре би 
за у ста вља (да би уче сни ци из не ли све што има ју да ка жу о оно ме што 
су ви де ли) и да се по том на ста вља. То је у из ве сном сми слу мул ти-
пли ци ран учи нак груп не ин тер ак ци је јер је за дру гу гру пу обез бе ђен 
дво стру ки сти му ланс: с јед не стра не са ма уну тар груп на де ша ва ња, а 
с дру ге стра не та ква де ша ва ња ко ја се од ви ја ју у пр вој гру пи. у овом 
слу ча ју је та ко ђе ва жно да уче сни ци за у зи ма ју дис тан цу пре ма оно ме 
што се ја вља и де ша ва у основ ној гру пи и што би се мо жда де ша ва ло 
и у њи хо вој, али та да мно ги уче сни ци из раз ло га фи зич ке при сут но-
сти ди ску та на та и кон фор ми зма ко ји она про из во ди не би из не ли сво је 
из вор но ста но ви ште. у си ту а ци ји кад не ма фи зич ке при сут но сти, они 
сло бод ни је из но се сво ја ми шље ња.
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 Шта ви ше, не ке љу де фи зич ка оде ље ност сти му ли ше да из но се су прот на 
ми шље ња. Че сто се ме ђу уче сни ци ма гру па ус по ста вља спон та на со ли-
дар ност, чи је дру го ли це је же ља да се су прот ста ве не кој дру гој гру пи. 
у том слу ча ју они ра ди је тра га ју за раз ло зи ма не сла га ња не го сла га ња.

Пре ма на чи ну ор га ни зо ва ња мо гу се раз ли ко ва ти:
Обич не фо кус гру пе у ко ји ма се уче сни ци на ла зе на истом ме сту у исто 1. 
вре ме и уче ству ју у рас пра ви ли цем у ли це.
Фо кус гру пе у ко ји ма су уче сни ци на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи-2. 
тим ло кал ним вре ме ни ма, а ди ску си ја се ус по ста вља у фор ми тзв. те ле-
фон ских кон фе рен ци ја. Пред ност ових гру па је што мо гу да обез бе де 
прак тич но нео гра ни че ну про стор ну по кри ве ност и да пра те ре ги о-
нал не раз ли ке у на чи ну ре зо но ва ња о не ком пи та њу. С дру ге стра не, ту 
је сте пен отво ре но сти не што ве ћи јер не по сто ји кон такт ли цем у ли це, 
тј. фи зич ко при су ство са го вор ни ка. Љу ди су по не кад спрем ни ји да се 
оштри је су прот ста ве ано ним ном са го вор ни ку не го оном ко је фи зич ки 
при су тан у то ку рас пра ве. Али, на рав но, упра во то што се узи ма као 
њи хо ва пред ност мо же би ти и не до ста так: ако же ли мо да ис пи та мо 
суд би ну не ког ста ва у груп ној ин тер ак ци ји, он да је по жељ ни је да то 
бу де при род на ин тер ак ци ја, тј. ли цем у ли це, а не на дис тан ци.
„Оn li ne’’ фо кус гру пе: реч је о већ по ми ња ним груп ним ди ску си ја ма 3. 
ко је се од ви ја ју уз по моћ гло бал не мре же (ин тер не та) ко јим се бар вир-
ту ел но обез бе ђу је исто вре ме ност и ви зу ел на при сут ност, бу ду ћи да 
сва ко ви ди све оста ле уче сни ке, иако они ни су фи зич ки при сут ни у 
ње го вој про сто ри ји. њи хо ва пред ност је што су мно го јеф ти ни је и што 
у од но су на те ле фон ски об лик ко му ни ка ци је сма њу ју дис тан цу ме ђу 
уче сни ци ма. ипак, оста је чи ње ни ца да је сва ки уче сник све стан да раз-
го ва ра с не ким ко је да ле ко од ње га и да то мо же ути ца ти на ње го ве 
ста во ве у са мој ди ску си ји.

9. ФО КУС ГРУ ПЕ  
НИ СУ СА МО ДИ СКУ СИ ЈА

Ме тод фо кус гру па че сто има из ве сне од ли ке екс пе ри мен та. То је слу чај 
кад се, ка ко је већ опи са но, уче сни ци ма рас пра ве при ка зу ју те ле ви зиј ски 
спо то ви, исеч ци из не ких те ле ви зиј ских или ра диј ских еми си ја, на пи си из 
штам пе, фо то гра фи је и сл. и тра жи да они го во ре сво је ути ске и ми шље ња 
о по ме ну том ма те ри ја лу. На овај на чин се ве штач ки ства ра ју усло ви у 
ко ји ма пу бли ка при ма не ки ме диј ски са др жај и ис пи ту ју се на чин на ко ји 
она ре а гу је на те са др жа је. Та ко ђе, уче сни ци ма у гру пи се мо гу на мер но 
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пре до чи ти ар гу мен ти за и про тив не ког ста ва, не кад ком би но ва ни са раз-
ли чи тим об ли ци ма ко му ни ка тив не стра те ги је: про во ка ти ван на чин пред-
ста вља ња тих ар гу ме на та, афек ти ван на ступ, или пак ста ло жен, ми ран 
на ступ осло њен на ра ци о нал ну ар гу мен та ци ју. Ко нач но, уче сни ци ма се 
мо гу по де ли ти узор ци не ке ро бе и за тра жи ти да је (ис)про ба ју. Ту се та ко ђе 
ра ди о си му ли ра њу јед не ствар не си ту а ци је (про ба ње или упо тре ба не ког 
про из во да), те се и то мо же сма тра ти вр стом екс пе ри мен та.

у фо кус гру па ма се не пра ти са мо оно што је ре чи ма ис ка за но. Не вер-
бал ни го вор ни је ни шта ма ње зна ча јан од вер бал ног, а по не кад је и зна чај-
ни ји. Ако се на при мер во ди рас пра ва о ква ли те ту не ког же сто ког пи ћа, 
он да се обич но уче сни ци ма да је да про ба ју раз не узор ке тог пи ћа. Сва ко 
зна да при том из раз ли ца (на мр штен, рав но ду шан, при јат но за чу ђен, оду-
ше вљен...), као и го вор те ла (да ли се онај ко ји про ба при том стре се, за ста не, 
или на ње му ни су ви дљи ве ни ка кве ре ак ци је) ка зу је ви ше од са мих ре чи. 
Ако се, пак, во ди рас пра ва о не ким ак ту ел ним пи та њи ма (по ли тич ке те ме, 
спорт, мо рал на пи та ња), он да ге сти ку ла ци ја, бо ја и ви си на гла са, из ра зи 
ли ца (за ја пу ре ност, на мр ште ност, смех...) мо гу мно го бо ље да илу стру ју 
при ро ду и чвр сти ну не ког уве ре ња не го ре чи.

Сто га се рас пра ва на фо кус гру па ма че сто пра ти из не ке дру ге про сто ри је. 
у ту свр ху се ко ри сте огле да ла ко ја су с дру ге стра не про вид на и на ру чи лац 
ис тра жи ва ња као и ис тра жи вач ки тим мо гу да пра те рас пра ву. Ток рас пра ве 
се ско ро увек сни ма и упра во из ових раз ло га се пра ви и ви део за пис, да би се 
по ме ну те ре ак ци је мо гле па жљи ви је и де таљ ни је ана ли зи ра ти.

На рав но, пра ће ње рас пра ве без зна ња уче сни ка отва ра низ мо рал-
них ди ле ма. Кад је у пи та њу сни ма ње ка ме ром, она је обич но ви дљи ва и 
уче сни ци су то га све сни, та ко да сва ко мо же да од у ста не ако сма тра да му 
то на ру ша ва при ват ност. По сма тра ње из дру ге про сто ри је је већ не што 
дру го. Ствар са мо рал ног ста но ви шта до не кле олак ша ва чи ње ни ца да се 
ова кве рас пра ве ве ро ват но ни кад не ор га ни зу ју с на ме ром да се ви ди шта 
ће ре ћи и ка ко ће се по на ша ти баш та и та осо ба, а сва ка ко не с ци љем да 
се о не ко ме при ба ве ком про ми ту ју ћи по да ци, или да се не по жељ ним осо-
ба ма из ло жи ње го ва при ват ност. Та ко ђе, ме ђу те ма ма о ко ји ма се рас пра-
вља на гру па ма огром ну ве ћи ну чи не оне ко је ни на ко ји на чин не за ди ру 
у ин тим ност (до па дљи вост не ке по ру ке, спо та, ро бе итд). С дру ге стра не, 
са мо при хва та ње да се уче ству је у рас пра ви пред де сет не по зна тих љу ди 
је у зна чај ној ме ри при ста нак да се са сво јих ста во ва ски не озна ка „по вер-
љи во’’. ипак, мо рал не ди ле ме за ис тра жи ва ча са свим не ста ју је ди но ако 
пре по чет ка ра да уче сни ци ма на ја ви да се рас пра ва сни ма и пра ти, та ко да 
они са ми од лу че да ли ће ра ди ти под тим усло ви ма или не.
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10. ПРЕД НО СТИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ФО КУС ГРУ ПА

Нај ве ћа пред ност фо кус гру па је њи хо ва ди ја ло шка и ак ци о на ди на-
ми ка ко ју не мо же да обез бе ди ни је дан дру ги ме тод, осим по сма тра ња.

уз то, фо кус гру пе омо гу ћа ва ју ис тра жи ва чу да кон тро ли ше си ту а ци ју 
и да сми шље ним уво ђе њем и ис кљу чи ва њем по је ди них сти му ла на са ис пи-
ту је њи хов учи нак. Са тог ста но ви шта фо кус гру пе су у из ве сном сми слу 
у пред но сти и над по сма тра њем јер код овог дру гог ме то да ис тра жи вач не 
сме да ути че на при род ни ток до га ђа ја, иако би по не кад за ци ље ве ис тра-
жи ва ња мо гло би ти дра го це но да се ства ри поч ну од ви ја ти на дру га чи ји 
на чин не го што се од ви ја ју.

Нај о збиљ ни ји не до ста так фо кус гру па је што се сли ка о ста во ви ма и 
по на ша њу не ких пси хо ло шких ти по ва лич но сти не мо же сма тра ти са свим 
ве ро до стој ном. Осо бе скло не кон фор ми зму, сти дљи ви љу ди, или они ко ји 
се бе сма тра ју ин фе ри ор ним у од но су на оста ле, ра ди је ће пре ћу та ти оно 
што за и ста ми сле или од глу ми ти са гла сност са до ми нант ним уче сни ци ма 
рас пра ве. То мо же у из ве сној ме ри да за кри ви сли ку о пред ме ту ис тра-
жи ва ња. Но, ако је мо де ра тор вешт, он ће спре чи ти до ми на ци ју „ја чих’’ и 
охра бри ти уче шће сла би јих, или ће бар у ана ли зи пре по зна ти не ис кре но 
по на ша ње, што мо же да обо га ти ис тра жи вач ке на ла зе и ти ме да по ме ну те 
не до стат ке пре тво ри у пред но сти.

Мно ги љу ди се ус те жу да о осе тљи вим пи та њи ма го во ре пред осо ба ма 
ко је пр ви пут ви де и то сва ка ко мо же ути ца ти на ре зул та те ис тра жи ва ња. 
Но, ис тра жи ва чи мо ра ју би ти све сни тог не до стат ка и за осе тљи ве те ме 
ода бра ти дру ге ме то де.

Не ки пи сци као сла бост ис ти чу ефе кат по ла ри за ци је ста во ва, тј. скло ност 
уче сни ка да се то ком ди ску си је по де ле на два или не ко ли ко ма ње-ви ше ра ди-
кла них гле ди шта. То се, ме ђу тим, ни по што не мо же сма тра ти не до стат ком, 
већ, на про тив, јед ном од кључ них пред но сти фо кус гру пе. На при мер, ако 
су упит ни ком по де ље ним на по чет ку сни мље ни ста во ви уче сни ка, а по ка же 
се да се они то ком ди ску си је ра ди ка ли зу ју, он да је то упра во нај дра го це ни ји 
до при нос це ло ви том са зна ва њу ста во ва и по на ша ња љу ди: ти ме се опи су је 
и ме ри сте пен њи хо ве под ло жно сти про ме на ма, смер про ме на, ар гу мен ти и 
окол но сти под ко ји ма до про ме на до ла зи. С дру ге стра не, то мо же да зна чи 
и да уче сни ци ни су би ли ис кре ни у пр во бит ном ис ка зи ва њу сво јих ста во ва, 
да су мо жда же ле ли да се при ка жу тре зве ни јим, уме ре ни јим, али да их је ток 
ди ску си је упра во из вео на чи стац и по ву као да ипак ого ле сво је ствар но ста-
но ви ште. На ис тра жи ва чи ма је да оце не ствар не раз ло ге ова квих про ме на.
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Кључ на огра ни че ња од но се се на до мет ис тра жи вач ких на ла за сте че-
них овим ме то дом. То су огра ни че ња:

у по гле ду вре мен ско-про стор ног за хва та и са гла сно то ме оби ма пој-•	
мо ва об у хва ће них ис тра жи ва њем: оправ да ни је је да се фо кус гру-
па ма ис тра жу ју пре пред ме ти ко је ви ди мо „са да и ов де’’, не го ве ли ке 
исто риј ске и дру штве не по ја ве, тј. пре по је ди нач ни и по себ ни не го 
оп шти и уни вер зал ни и пре кон крет ни не го ап стракт ни пој мо ви;
у по гле ду ци ље ва ис тра жи ва ња: ме тод фо кус гру па за ре а лан циљ •	
мо же да по ста ви кла си фи ка ци ју и де та љан опис сво јих пред ме та, 
евен ту ал но раз у ме ва ње. Не ре ал но је оче ки ва ти да се уз по моћ овог 
ме то да мо гу об ја шња ва ти по ја ве, от кри ва ти за ко ни то сти и пред ви-
ђа ти бу ду ћа де ша ва ња. За то се он нај че шће при ме њу је у ком би на-
ци ји с дру гим ме то ди ма;
у сми слу да ле ко се жно сти за кљу ча ка: ни је ре ал но пла ни ра ти и из во-•	
ди ти уоп штва ња и ге не ра ли за ци је за сно ва не на ис тра жи вач ком 
ма те ри ја лу фо кус гру па, као што је то по не кад мо гу ће у ис пи ти ва њу 
или у ра зним вр ста ма си сте мат ских ме ре ња.

Ја сно је да ни је дан ме тод не мо же во ди ти пот пу ном са зна ва њу не ке 
по ја ве. Ако је ис тра жи вач све стан мо гућ но сти и огра ни че ња сва ког ме то да, 
он ће на пра ви ти та кав ис тра жи вач ки на црт и та кав из бор ме то да ко јим ће 
нај це ло ви ти је ис тра жи ти, опи са ти и раз у ме ти ис тра жи ва не по ја ве.
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ПРИ ЛОГ: 
иН СТи ТуТ ЗА Ме ДиЈ СКА иС ТРА жи ВА њА 

иС ТРА жи ВАЧ Ки НА ЦРТ ЗА Ди СКу Си Ју у ФО КуС ГРу ПА МА  
НА Те Му Чи ТА НО СТи НО Ви НА

ПРО БЛеМ: Со ци ло зи ма ма сов них ко му ни ка ци ја ни је ја сан вред но сни 
про фил са вре ме не ме диј ске пу бли ке у дру штву ко је је по пут на шег из ло-
же но дра ма тич ним дру штве ним про ме на ма и с при лич но из ра же ном ано-
ми јом. из ис пи ти ва ња ста во ва пу тем ин тер вјуа ли цем у ли це, до шло се до 
по да та ка ко ли ко љу ди у Ср би ји чи та по је ди не но ви не; ка ко их уоп ште но 
оце њу ју; ко ли ко им ве ру ју; ко је те ме у њи ма нај ра ди је чи та ју итд.

ис тра жи ва че по ред то га за ни ма: ка ко ме диј ска пу бли ка би ра ме диј-
ски са др жај на не по сред ном опа жај ном ни воу (фор ма ме диј ског са др жа ја 
– из глед, об лик, фор мат…); ка ко се од лу чу је ко ји са др жај ће иза бра ти; ка ко 
ре а гу је на по је ди не вр сте тек сту ал ног и гра фич ког са др жа ја

Од лу чи ли су се за ме тод ди ску си је у фо кус гру па ма са ста вље ним од 
чи та ла ца днев них но ви на.

Циљ
На уч ни: да се од го во ри на сле де ћа пи та ња: где је до њи праг опа жа ја? 

Ко је су ка рак те ри сти ке са др жа ја (тек сту ал ног, гра фич ког) ко ји при вла чи 
па жњу и ко ји од би ја; ко је те ме иза зи ва ју ин те ре со ва ње (по вр шно или 
па жљи во чи та ње); ка ко по је ди не ка те го ри је чи та ла ца при ма ју по је ди не 
при сту пе и сти ло ве у об ра ди те ма (агре си ван, ци ни чан, иро ни чан, урав-
но те жен, тре звен, објек ти ван…) По зи тив не и не га тив не иден ти фи ка ци је у 
по гле ду са др жа ја и фор ме.

Дру штве ни: да се бо ље раз у ме про фил са вре ме не ме диј ске пу бли ке и 
да се, уко ли ко је мо гу ће, до при не се по бољ ша њу ме диј ске по ли ти ке.

СА СТАВ ФО КуС ГРу ПА
из ис пи ти ва ња ста во ва пу тем ин тер вјуа ли цем у ли це, до шло се до 

за кључ ка да су пол, обра зо ва ње, ста рост и ме сто жи вље ња нај те шње по ве-
за ни са из бо ром но ви на, као и са др жа ја ко ји се у њи ма чи та од но сно гле да.

Са ста но ви шта ци ље ва ис тра жи ва ња, та ко ђе је ва жно раз ли ко ва ти 
чи та о це по вер но сти од ре ђе ним но ви на ма.

има ју ћи све то у ви ду, гру пе се ком по ну ју по два ме ри ла: вер ност по је-
ди ним но ви на ма и со цио-де мо граф ска обе леж ја (пол, обра зо ва ње, ста рост, 
ме сто жи вље ња).
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По пр вом чи та о це де ли мо на:
ВеР Не (оне ко ји увек ку пу ју исте но ви не и уна пред зна ју ко је ће да 1. 
ку пе).
Ме ШО Ви Те – оне ко ји углав ном има ју у ви ду јед ну или две но ви не, 2. 
али од лу ку ипак до но се на тра фи ци.
ПРО БиР Љи Ве – оне ко ји од лу ку до но се на тра фи ци, без не ког прет-3. 
ход ног ста ва.

По дру гом ме ри лу чи та о це де ли мо на:
Сред ње и ви ше обра зо ва ни,•	
До 30, од 31 до 50, 50+,•	
При град ска на се ља, град.•	

укр шта њем ових кри те ри ју ма фор ми ра се 12 гру па. Мак си ма лан број ком-
би на ци ја је 36, али се због еко но мич но сти не иде на из два ја ње свих мо гу ћих 
ком би на ци ја. Сва ки мо да ли тет ва риј aбли ко је има ју по две ка те го ри је (пол, 
обра зо ва ње, тип на се ља) за сту пљен је у шест слу ча је ва, а мо да ли те ти ва ри ја-
бли са три ка те го ри је (ста рост, тип чи та ла ца) за сту пље ни су по че ти ри пу та. То 
је до вољ на за сту пље ност да се мо же ис пи та ти зна чај сва ке ва ри ја бле. уко ли ко 
се по ка же да су не ке ва ри ја бле зна чај но по ве за не, та ко да је по треб но из дво-
ји ти не ку још ужу гру пу, он да ће се ура ди ти по тре бан број до дат них гру па.

же не, сред ње обра зо ва не, до 30 го ди на, при град ско на се ље – •	
ВеР Ни чи та о ци.
Му шкар ци, сред ње обра зо ва не, до 30 го ди на, град ско на се ље – •	
Ме ШО Ви Ти тип чи та ла ца.
же не, ви со ко обра зо ва не, до 30 го ди на, при град ско на се ље – ПРО-•	
БиР Љи Ви чи та о ци.
Му шкар ци, ви со ко обра зо ва ни, до 30 го ди на, град ско на се ље – •	
ВеР Ни чи та о ци.
же не, сред ње обра зо ва не, од 30 до 50 го ди на, при град ско на се ље – •	
Ме ШО Ви Ти тип чи та ла ца.
Му шкар ци, сред ње обра зо ва ни, од 30 до 50 го ди на, град ско на се ље •	
– ПРО БиР Љи Ви чи та о ци.
же не, ви со ко обра зо ва не, од 30 до 50 го ди на, при град ско на се ље – •	
ВеР Ни чи та о ци.
Му шкар ци, ви со ко обра зо ва ни, од 30 до 50 го ди на, град ско на се ље •	
– Ме ШО ВиТ тип чи та ла ца.
же не, сред ње обра зо ва не, до 50+ го ди на, при град ско на се ље – •	
ПРО БиР Љи Ви чи та о ци.
Му шкар ци, сред ње обра зо ва ни, 50+ го ди на, град ско на се ље – •	
ВеР Ни чи та о ци.
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же не, ви со ко обра зо ва не, до 50+ го ди на, при град ско на се ље – •	
Ме ШО Ви Ти тип чи та ла ца.
Му шкар ци, ви со ко обра зо ва ни, 50+ го ди на, град ско на се ље – ПРО-•	
БиР Љи Ви чи та о ци.

ПРеД МеТ / Те МА / 
ин ди ка тор Ме тод ПОД СеТ НиК ЗА МО Де РА ТО РА:  

Пи та ња ко ја по ста вља уче сни ци ма
Опре де љи ва ње на 
не по сред но опа-
жај ном ни воу: шта 
нај ви ше при вла чи 
па жњу на тра фи ци.

Си му ла ци ја из бо ра 
но ви на и пра ће ње 
ствар ног по на ша ња.

Но ви не су по ре ђа не као да су из ло же не на тра фи ци:
Ко је би сте но ви не ода бра ли са ове го ми ле? За што сте ода бра ли 
баш те но ви не?
Кад се сви из ре ђа ју са од го во ри ма: Да ли би још не ко ода брао 
но ви не ‚’те и те’’ по што је чуо раз ло ге ко је је на вео ‚’тај и тај’’?
Ко је од њих ни ка ко не би сте ода бра ли? За што не би сте ода-
бра ли те но ви не?
Кад се сви изређају са одговорима: Да ли би још неко одбацио 
новине ‚’те и те’’ пошто је чуо разлоге које је навео ‚’тај и тај’’?

Ре фе рент не гру пе 
при ли ком из бо ра 
ме диј ског са др жа ја: 
по зи тив на и не га-
тив на иден ти фи-
ка ци ја 

Ди ску си ја Ко још од ва ма бли ских љу ди чи та ове но ви не ко је сте ода-
бра ли?
За новине које никако не би одабрали: знате ли неког ко чита 
те новине?

Опре де љи ва ње на 
осно ву са др жа ја: 
Шта у но вин ском 
са др жа ју (фо то-
гра фи је, на сло ви, 
ти по ви сло ва) 
при вла чи нај ви ше 
па жње?
Шта одбија људе?

Си му ли ра ње ли ста ња 
но ви на
Попуњавање упитника: 
учесници писмено 
одговарају које би (су) 
све новине изабрали 
и које никако не би 
изабрали

Ли стај те но ви не ко је сте ода бра ли, ре дом ко јим ви хо ће те и, ако 
има те ко мен та ра, ре ци те их на глас (не мо ра о са мим но ви на ма, 
већ о би ло че му што вам при ву че па жњу: над на слов, на слов, 
под на слов, фо то гра фи ја, ка ри ка ту ра, ан тр фи ле, не ка реч или 
син таг ма и сл.);
Шта дру ги ка жу о то ме?
Шта је оно што вас од би ја, или ума њу је ва шу же љу да отво ри те 
не ке но ви не?
Листајте новине које вам се не свиђају и коментаришите

Суд о са др жа ју и 
при сту пу:
* ствар ном
* по жељ ном
* не по жељ ном
Како се прихватају 
поједине врсте 
текстова: добар и 
лош пријем

Си му ли ра ње чи та ња 
но ви на
Даје се пауза да 
учесници прочитају 
неке текстове, а потом 
се постављају питања

Шта ми сли те о тек сту ко ји сте про чи та ли? (уче сник га украт ко 
пре при ча и ка же шта о ње му ми сли)
Да ли би још не ко ова ко оце нио овај текст?
(Оно ме ко је про чи тао текст) Кад би сте га ви пи са ли, ка ко би 
он из гле дао?
Да ли би још не ко ова ко на пи сао овај текст?
А како би овај текст изгледао кад би га написао... (навести 
особу која би по мишљењу учесника купила новине које он 
никако не би изабрао)

По је ди не те ме: раз-
ло зи због ко јих оне 
при вла че па жњу

Ди ску си ја За што вас та те ма ко ју сте ода бра ли за ни ма? (ако је по треб но, 
под сти ца ти: има те прак тич ну ко рист од то га? ко ли ку? ва ша 
ра до зна лост иде у том прав цу? ко ли ка је та ра до зна лост – нео-
до љи ва, или тек спо ра дич на? бо ји те се те ства ри? ко ли ко? 
до па да вам се то? ко ли ко? итд.)

Од лу ка о ку по ви ни Ди ску си ја Од че га за ви си да ли ће те ку пи ти не ке но ви не? (ако је 
по треб но, под ста ћи: од мо је на ви ке да стал но ку пу јем ‚’те и те’’ 
или би ло ко је но ви не; од на сло ва ко ји вас при ву че; од про во ка-
тин вних фо то гра фи ја; од то га да ли тог да на има те па ра...).
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ИЗ РА ДА ИЗ ВЕ ШТА ЈА:

На ла зе ис ка за ти по ре до сле ду те ма. ис ка зу ју се: збир но и по ти по ви ма 
чи та ла ца, пре ма ме ри ли ма на осно ву ко јих су са ста вље не гру пе

По себ на па жња по све ћу је се Ге Не Зи ста во ва: Пи та ња обе ле же на цр ве-
ним сло ви ма слу же да се пра ти да ли је то ком ди ску си је не ко про ме нио 
свој став. у ана ли зи се од го ва ра на пи та ња: КО Ли КО Љу Ди је про ме ни ло 
став? КО (пре ма со цио-де мо граф ском и чи та лач ком про фи лу) је про ме нио 
став? у КО ЈОЈ Ме Ри је про ме њен пр во бит ни став? КО Ји АР Гу МеН Ти су 
би ли пре суд ни да се став про ме ни?
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FO CUS GRO UPS МETHOD  
IN ME DIA RE SE AR CHES

Ab stract: Fo cus gro up met hod is de fi ned as a form of qu a li ta ti ve re se arch of pe o ple’s 
at ti tu des, be ha vi or and be li efs. First, in ter ac ti ve gro up and di a lo gue dyna mics of fo cus 
gro ups are con si de red and de no ted as dif fe ren tia spe ci fi ca of that met hod. Se cond, dif fe
ren ces among fo cus gro up and in depth in ter vi ew as well as par ti ci pant ob ser va tion are 
di scus sed.

the re are two main pur po ses of the fo cus gro up met hod: first, it may be used as 
ex plo ra ti ve re se arch, when we do not ha ve any sig ni fi cant pre vi o us know led ge abo ut the 
su bject of re se arch. Se cond, this met hod may pro vi de ex ten si ve in depth in sight in the 
su bject of in te rest. Fo cus gro up di scus sion is par ti cu larly use ful when chan ging of pe o ple’s 
opi nion and at ti tu des is stu died.

Va ri o us types of fo cus gro ups are di scus sed: fa ce to fa ce di scus sion, on li ne, te lep ho ne 
con fe ren ce call, di scus sion with two mo de ra to rs and op po si te at ti tu des, par ti ci pant as 
mo de ra tor etc. Using his two de ca des ex pe ri en ce in im ple men ting that met hod the aut hor 
de mon stra tes re se arch and in stru ment de sign for a con cre te pro blem sol ving.

KEY WORDS: fo cus gro up met hod, qu a li ta ti ve re se arch
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ака де ми ја умет но сти, бе о град

РА ДИО:  
ЧИ ТА ЊЕ И ПИ СА ЊЕ ЗВУ КА

Ре зи ме: у ра ду се го во ри о раз во ју си сте ма ра диоди фу зи је и о аспек ти ма 
аудио ко му ни ка ци је. чо век пи ше по ру ке дру гом чо ве ку зву ком. Због то га је ве о ма 
ва жно опи са ти пој мо ве чи та ња и пи са ња зву ка. аутор се ба ви и фе но ме ном гле
да ња зву ка и об ја шња ва ла тент ни ди на ми зам ви зи бил но сти зву ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ра дио, аудио ко му ни ка ци ја, чи та ње зву ка, пи са ње зву ка

Раз во јем си сте ма ра дио-ди фу зи је до шло се до са зна ња да је чо ве чан-
ство оства ри ло но во тех но ло шко под руч је, њим свој стве но и тим свој-
стви ма је дин стве но, ко је ус по ста вља, до ње го ве по ја ве не по сто је ћу, об ли-
ци ма ко му ни ка ци је са свим раз ли чи ту и но ву ло ги ку слу ша ња.

Кра јем ХIХ и по чет ком ХХ ус по ста вље на је ера ра ди о фо ни је ко ја пред-
ста вља би тан чи ни лац ве за ме ђу љу ди ма у свим обла сти ма људ ске де лат но-
сти – од ра та до ко смич ких ле то ва; од умет но сти до на у ке.

Да нас је пла не та озву че на и „при слу шки ва на” од свих за све и на сва-
ком ме сту, у сва ко до ба.

у ва си о ни, из над пла не те Зе мља ус по ста вље на је ауди ос фе ра.
Чо век пи ше по ру ке дру гом чо ве ку зву ком.

1. РА ДИО

Аудио ко му ни ка ци ја, у нај ши рем сми слу зна че ња тог чул ног фе но ме на, 
углав ном се ве зу је мо за ра дио ко ји про стор на ше сва ко дне ви це, сво јим 
про грам ским са др жа ји ма, пре тва ра у ра ди о фо ниј ски про стор, где и ка да 
про грам ска ра зно вр сност ве зу је на ше чу ло слу ха за мно штво раз ли чи-
тих са др жа ја, од ин фор ма ци ја, му зич ког зву ка, пре ко обра зов них, за бавнх 
са др жа ја… до осо бе не умет но сти чи ји је те мељ ни об лик ра дио-дра ма.

По ја ва ра ди ја про бу ди ла је на ду да ће усуд чо ве ко ве уса мље но сти бит 
пре ва зи ђен при сно шћу са опле ме ње ном, ху ма ном ко му ни ка ци јом.
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За нет ме та фи зич ким чу дом ко је се ра ђа ло из фи зи ке, слу ша лац је 
ра дио при мао пoк ушавајући да га об ја сни, пре све га сво јим по ет ским 
би ћем, ко јим се и од го не та ла су шти на ме ди ја. Ра дио је је дин ствен ме ди јум 
у исто ри ји умет но сти ко ји је под сти цао пе снич ку ма шту. То се ни је де си ло 
ма ши ни за штам па ње ни ти филм ској ка ме ри, али ра дио-апа ра ту је сте. 
Пе сни ци су пе ва ли ко му ни ка ци ји са, и пре ко ва си о не; опе ва ли ко му ни ка-
ци ју без гра ни ца и огра ни че ња, „сви ма и на сва ком ме сту до ступ ну”.

исто ри ја ра ди ја се сто га огле да и у исто ри ји књи жев но сти мно гих на ро да. 
Пе сник Де си мир Бла го је вић пр ви у Ср би ји, још у пр вом ме се цу по сто ја ња 
Ра дио Бе о гра да (апри ла 1929), по нет до жи вља јем „тог чу да из ва зду ха”, или 
„чу дом ра ди о фо ни је”, об ја вљу је пе де се так сти хо ва под на сло вом:

ПЕ СМА О РА ДИ ЈУ МО ГА ГРА ДА

  Та бе ла, бе ла не ви дљи ва ти ца
  Ја вља нам но во до ба
  и кроз ноћ ср би јан ску пе ва ју ан те не

Пи са ли су Бог да Чи плић, Ду шан Јер ко вић, Гви до Тар та ља, Бер толд 
Брехт, Ма ја ков ски... Ма ри не ти, пе сме о ра ди ју.

Ко ли ко и ка ко тра је та на да у бли скост чо век и ме ди ја све до че и 
пе сни ци, на ши са вре ме ни ци, а чи ни ми се да је то нај бо ље из ра зио Бра ни-
слав Пе тро вић на пи сав ши 1975. го ди не:

РА ДИО

  Ја не знам шта бих ра дио
  да не мам – ра дио.
  Кад сам до био је ди ни цу,
  кад сам згре шио
  ра дио ме је те шио.
  Па ка ко да се чо век не чу ди –
  у та ко ма лој ку ти ји
  то ли ко до брих љу ди.
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2. РА ДИ О ФО НИ ЈА

Ра дио је ус по ста вио два бит на чи ни о ца са вре ме ног све та: ра ди о фо ни ју 
као ма сов ну ко му ни ка ци ју из ко је је про ис те кла ма сов на кул ту ра.

Ра ди о фо ни ја у са вре ме ним усло ви ма је ши ро ка област ко му ни ка ци је 
људ ским гла сом, не му зич ким и му зич ким зву ком. На ста ла ства ра лач ким 
мо ћи ма чо ве ка: фи зи ком сни ма ња као ме ха ни змом на но ше ња зву ка на 
но сач и си сте мом пре но ше ња зву ка на да љи ну (без жи ца), ус по ста ви ла је 
но ве мо гућ но сти ис по ља ва ња и об ли ко ва ња ду хов них са др жа ја у про це-
си ма ко му ни ка ци је.

Пре у зи ма ју ћи и раз ви ја ју ћи мо гућ но сти ми кро фон ског зву ка ра ди о-
фо ни ја је, у од но су на об ли ке и на чи не ко му ни ка ци ја ко је су јој пред хо-
ди ле, ус по ста ви ла не ко ли ко бит них раз ли ка о пред ста ва ма све та, про сто-
ра–вре ме на и об ли ка тих пред ста ва.

Сни ма њем и об ра дом зву ка раз ви је на је но ва област ин ду стриј ске 
про из вод ње и про ме та но са ча зву ка, ко ја под ра зу ме ва и раз вој си сте ма за 
ре про ду ко ва ње звуч них са др жа ја.

Пре нос зву ка „на вр ло ве ли ке да љи не без жи ца” (Те сла), се лек ти ван 
при јем звуч ног сиг на ла (из бор ра дио-про гра ма) и ин ду стри ја но са ча зву ка 
омо гу ћи ли су на ста ја ње и раз вој ма сов не кул ту ре, као гло бал ног пој ма.

ус по ста вље на су два па ра лел на звуч на све та: при род ни и онај ко ји 
на ста је и по сто ји у усло ви ма са вре ме не фи зи ке – ра дио ди фу зног и сни-
мље ног зву ка.

3. ЗВУК

Звуч ном та ла сном кре та њу у при ро ди не мо же мо од ре ди ти ни по че-
так ни крај, али мо же мо уочи ти бес крај ну раз ли чи тост зна че ња, на ста ја ња, 
тра ја ња и не ста ја ња из ра же них у зву ку.

При ро да сво јим ис по ља ва њем, трој ством у јед ном: ма те ри је, све тло сти и 
зву ка, на ме ће се на шим чу ли ма као стал но кре та ње ме ђу соб но усло вље них 
по сто ја ња. Ка да др во го ри ма те ри ја ме ња об лик – по ста је пе пео. Та про ме на се 
да уочи ти чу ли ма. То ком са го ре ва ња око ре ги стру је све тлост, уво пуц ке та ње.

уми ра ње и ра ђа ње, ноћ и дан, се ло и град, сан и ја ва – жи вот, се ну ди и 
у зву ку. Ства ра лац тај звук пре у зи ма ми кро фо ном, ус по ста вља ју ћи об ли ке 
ко му ни ка ци је ко ји се ја вља ју у ме ђу про сто ру оно га што се при род но чу је 
и оно га што је од ре ђе но ства ра лач ком на ме ром да се чу је по сре до ва њем 
ми кро фо на, је зи ком радиофoније.

Ме так чу је мо, а не ви ди мо. Де си се да је то и по след ња ко му ни ка ци ја са 
све том. Звуч ни за пис пуц ња по ста је сим бол, знак и зна че ње смр ти; шкри па 
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зна че ње отва ра ње или за тва ра ње вра та итд; звук у ис ку ству слу ша ња до би ја 
сво је зна че ње – чу је мо, од но сно има мо са зна ње о оно ме шта смо чу ли.

Пред ста ва о зву ку, ма ка ко би ла сло же на, схва тљи ви ја је од са ме звуч не 
ствар но сти. Кон вен ци ју слу ша ња, на ви ке слу ша ња омо гу ћа ва ју да чул ну 
сва ко дне ви цу сма тра мо ре ал ни јом од све оп што сти звуч не ствар но сти. 
Пре у зи ма њем еле ме на та сни мље ног зву ка и њи хо вим ства ра лач ким ор га-
ни зо ва њем у ко му ни ка циј ски об лик ми за бо ра вља мо звук. При ма мо зна-
че ње, емо ци је, иде је ства ра ла ца.

„Прст је по тре бан да по ка же Ме сец. Али, кад јед ном пре по зна мо Ме сец, 
ви ше се не би тре ба ло ба ви ти пр стом.”

(Зен бу ди стич ка из ре ка)

уста ље на зна че ња пој ма чу ти, схва ти ти и раз у ме ти оно што се слу ша, 
зах те ва ју но ва пре и спи ти ва ња, ши ре ња и ту ма че ња. Свест о сни мље ном и 
на да љи ну пре не том зву ку ши ри гра ни це фе но ме на чу ти.

4. ПИ СА ЊЕ ЗВУ КОМ – ЧИ ТА ЊЕ ЗА ПИ СА

Од бе ле же ња зву ка си сте мом фо но гра фа (1877), уво ђе њем маг не то фо на 
са ги бљи вом тра ком (1948) пре шло се на пи са ње зву ком и чи та ње за пи са-
ног. Ги бљи ва тра ка омо гу ћи ла је пре ме шта ње звуч ног са др жа ја се че њем 
и ле пље њем, или пре сни ма ва њем звуч них за пи са чи ме се тво ри про стор 
ра ди о фо ниј ске ко му ни ка ци је (на пи са но – про чи та но).

Ра ди о фо ниј ски про стор је мон та жни про стор. Нај ма ња мон та жна 
је ди ни ца про стор но сло же не звуч не це ли не је звуч ни за пис.

Звуч ним за пи сом у по ступ ци ма мон та же омо гу ће на је но ва, са мо-
свој на, област ко му ни ка ци је људ ског ду ха ра ди о фо ни је, сло же ног пој ма 
из ве де ног из ла тин ске ре чи ra di a re са зна че њем зра чи ти и од грч ке ре чи 
fo ni kus са зна че њем зву чан, од но сно ко ји зву чи.

За бе ле же ни звуч ни са др жај, од укљу че ња до ис кљу че ња си сте ма за 
сни ма ње, де фи ни ше се као звуч ни за пис, сим бол, знак и зна че ње, а по сту-
пак ње го вог сла га ња и уса гла ша ва ња у про ши ре но зна че ње је по сту пак 
мон та же као уневeрзални прин цип ко му ни ка ци је сим бо ли ма. Звуч на 
је ди ни ца, сим бол озна ча ва не што оп ште и мо же по слу жи ти раз ли чи тим 
аутор ским на ме ра ма ства ра ла ца у обла сти ин фор ми са ња и умет но сти. 
Са о зна ча ва ње по ступ ци ма мон та же ви ше сим бо ла, звуч них за пи са, као 
чи на ства ра лач ке во ље, звуч ни за пис би ва са др жај но, емо тив но… и рит-
мич ки про дук ти ван. Од ре ђе но шта? (иде ја, на ме ра) усло вље но је са ка ко? 
(тех но ло ги ја, уме ће, та ле нат).
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ка ко и шта од ре ђу ју са др жај и об лик це ли не ра ди о фо ниј ског про сто ра.
у на чи ну по ве зи ва ња звуч них за пи са ус по ста вљен је си стем ин тер-

пунк ци је, од но сно гра ма ти ка на ра ци је зву ком.
Ови прин ци пи су ве о ма бли ски по ступ ци ма мон та же у ки не ма то гра-

фи ји. Рез омо гу ћа ва је дин ство ме ста, вре ме на, до след ност ло ги ке са др жа ја, 
кон ти ну и тет рад ње. ублен да ва ње и из блен да ва ње из ме ђу два звуч на за пи са 
озна ча ва дис кон ти ну и тет рад ње, вре ме на, про ме ну про сто ра до га ђа ња, а 
за др жа ва ло ги ку те ме, са др жа ја, рад ње. По ред ова два нај зна чај ни ја пре ла за 
са звуч ног за пи са на звуч ни за пис, по сто је и пре та па ње, удва ја ње звуч них 
са др жа ја, му зич ке за ве се…, и то сва ки са сво јом гра ма тич ком функ ци јом у 
кон вен ци ји пер цеп ци је звуч них об ли ка ко му ни ка ци је – је зи ка ра ди о фо ни је.

Ра ди о фо ни ја, слу же ћи се људ ским го во ром, не му зич ким и му зич ким 
зву ком у са вре ме ним об ли ци ма ко му ни ка ци је, под ра зу ме ва две основ не 
обла сти ства ра ла штва: но ви нар ство (са оп шта ва ње ве сти, ра дио-ре пор-
та жа) и умет ност (ра дио-дра ма, као њен те мељ ни об лик са из ве де ним 
об ли ци ма: до ку ме тар ни и ап стракт ни) у си сте му еми то ва ња (ра дио ди фу-
зи ја) и при је ма звуч но об ли ков них – зву ком пи са них – са др жа ја, по ру ка 
(ра дио-апа рат).

Ну жност да се ар ти ку ли ше је зик ра ди о фо ни је уко ре ње на је у по тре би 
чо ве ка да ко му ни ци ра зна ком. Крик – по вик – ур лик; ар ти ку ли са на реч – ре че-
ни ца – ми сао; пе ва ње – но та – му зи ка; цр те жи у пе ћи ни Ал та ми ре; пи са ни знак 
– сло во – Гу тем бер го ва га лак си ја; звук – ми кро фон – Те сли на га лак си ја…

уочи ти знак, ана ли зи ра ти га и усво ји ти, зна чи до ћи до сми сла по ру ке.

5. НО ВИ ЈЕ ЗИК, НО ВА СВЕСТ – МАГ НЕ ТО ФОН

исто ри ја људ ске ево лу ци је укљу чу је не пре ки дан раз вој је зи ка, но вих 
кон цеп ту ал них ору ђа, но вих на чи на раз го во ра и раз ми шља ња и омо гу-
ћа ва да се жи вот про во ди на на чи не ко ји до та да ни су би ли мо гу ћи.

Гра ни це на шег је зи ка су гра ни це на шег све та. Но ва реч је по че так 
но вог је зи ка. Но во зна че ње је екви ва лент но вој ре чи. Но ви је зик је основ 
но ве све сти. Но ва свест и но ви је зик су су шти на људ ског про гре са.

Део ци ви ли за циј ке од го вор но сти ко ју тре ба да пре у зме на ше до ба сва-
ка ко при па да и ства ра о ци ма у обла сти зву ка. По сле ре чи, цр те жа, сце не, 
штам пе, фо то гра фи је, фил ма и ра ди о фо ни ја ус по ста вља ди рек тан од нос са 
ин те ли ген ци ја ма, осе ћа њи ма и же ља ма, ви ше стра но и ра зно род но от кри-
ва ју ћи мо гућ но сти ства ра лач ки ар ти ку ли са ног зву ка.

Ста ви ти ми кро фон ис пред жи вот не по ја ве, кре а тив но га ко ри сти ти, 
зна чи звуч ним за пи сом са вла да ти вре ме, а у по врат ном сми слу де ло ва ти 
на ње га и ис тра жи ва ти по ло жај и моћ чо ве ка ме ђу си ла ма вре ме на и не вре-
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ме на, ме ђу си ла ма ствар но сти. Тра жи ти и ус по ста вља ти по ло жај и моћ 
сло бо де ме ђу си ла ма ну жно сти.

По ја ва маг не то фо на је за то ли ко и уто ли ко про ме ни ла свет.

6. СЛУ ША ЛАЦ

Драм ске умет но сти ме ња ју ћи сво је би ће: по зо ри ште, филм, ра дио – 
ме ња ле су би ће при ма о ца естет ске по ру ке. Од гле да о ца драм ских до га ђа ња 
у по зо ри шту и би о скоп ској са ли, до слу ша ла ца драм ске игре по ред ра дио-
апа ра та.

Ра дио-драм ски об лик (про стор–вре ме) је аутор ски аку стич ки знак, са мо-
сво јан, не по но вљив…, ко ји ну жно те жи да се про жме са све шћу слу ша о ца:

Слу ша лац, при ма лац естет ске по ру ке је дру штве ни и естет ски чи ни-
лац ра ди о фо ниј ског оства ре ња, та ко што се у мо мен ту слу ша ња на ла зи 
пред две мо гућ но сти:

–  не чу ти, а то зна чи не по сто ја ти у ра ди о фо ниј ском сми слу ко му ни-
ка ци је,

–   чу ти, што, пак, зна чи по ста ти ак ти ван су бјект ра ди о фо ниј ског про-
сто ра – вре ме на; ко му ни ци ра ти.

Слу ша лац чу је, од но сно раз у ме зву ком на пи са но – чи та и гле да, чи ме 
ак ти ви ра се бе као чи ни о ца ра ди о фо ниј ског про сто ра – вре ме на, а то под-
ра зу ме ва да сво ди сво ју чул ну ствар ност, као јед ну и је дин стве ну, на аутор-
ску као ње му (слу ша о цу) дру гу ствар ност, опет је дин стве ну у свом по јав-
ном и са др жај ном об ли ку – чи та и ви ди звук.

„Свест о зна ку слу жи да мо ти ви ше свест слу ша о ца. Оту да су штин ска 
уло га зна ко ва: они тре ба да осве тле, да во де свест.”

(ЖанПол Сар тр, Итен ци о нал на струк ту ра пред ста ве, 1981)

ГЛЕ ДА ЊЕ ЗВУ КА

По не где се мо же чу ти ка ко на ра ди ју не ма шта да се ви ди!?
Не ви ди са мо онај ко ји не ма око за звук.
у кон такт – еми си ји „Ме да ља 202” Про гра ма 202 Ра дио Бе о гра да, у 

раз го во ру са слу ша о ци ма аутор и во ди тељ по ста вио је пи та ње: „Шта ви ше 
во ли те – ра дио или те ле ви зи ју?” Од го во ри су би ли раз ли чи ти. Огла си ла се 
и јед на сед мо го ди шња де вој чи ца ре кав ши да ви ше во ли ра дио. На пи та ње 
„за што?!” од го во ри ла је: „За то што на ра ди ју има ви ше сли ка”.
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7. ЈЕ ДАН ЈЕД НО СТА ВАН ПРИ МЕР  
ЗВУЧ НЕ ВИ ЗУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ НА РА ЦИ ЈЕ

Ову крат ку при чу из кри ми жан ра пре не ће мо чи та о цу слу же ћи се 
звуч ним ефек ти ма, без ко му ни ка ци је људ ским го во ром. Звук ће, ло ги ком 
мон та же звуч них за пи са, ис кљу чи вом упо тре бом не му зич ког зву ка – звуч-
них ефе ка та, ира зи ти и по ка за ти: дра ма ти ку, на пе тост… чи ме је из вр шен 
зло чин и пол жр тве, да кле све еле мен те ко ји при па да ју уоби ча је ним пи са-
ним или усме ним сред стви ма при по ве да ња:

  „Је два чуј ни, опре зни ко ра ци по по ду ко ји шкри пу ће.
  Ко ра ци за ста ју.
  /Ти Ши НА/
  Ти ха шкри па вра та ко ја се спо ро, опре зно, отва ра ју.
  /Ти Ши НА/
  Ре вол вер ски пу цањ.
  Крик по го ђе ног му шкар ца”.

Овај при мер мо же мо са гле да ти и као ”ла тент ни ди на ми зам ви зи бил-
но сти зву ка”.

Ва јар, про фе сор и те о ре ти чар ли ков них умет но сти Ко ста Бог да но вић 
до ка зу ју ћи „ла тент ност ди на ми зма зву ка у ли ков ном де лу”, ус по ста вио је 
по јам, а ка сни је и те о ри ју ви зи бил но сти (Бог да но вић, „По е ти ка ви зи бил-
ног”, 2005).

Грч ком ко ва ни цом од две ре чи ви де ти и по дат но, од ре ђу ју ћи оно што је 
мо гу ће „ви де ти” су ге стив но шћу дру гих по сред ни ка или пред ви де ти уобра-
зи љом (ви зу ел но је оно што се ну ди ви ђе њу и оно што се ре ал но мо же ви де ти 
у усло ви ма за нор мал но ви ђе ње), Бог да но вић об ја шња ва да је ли ков но де ло 
и аку сти бил но, од но сно да но си у се би и ла тент ни звуч ни об лик.

По ла зе ћи од ла тент но сти ди на ми зма зву ка, од но сно од прет по став ке 
да сва ки звуч ни об лик но си у се би ла тент ни ви зу ел ни об лик, у књи зи „Ра ди-
о фо ниј ски про стор” ука зао сам на ви зи бил ност зву ка као об ли ка звуч не 
ствар но сти у ко ре ла ци ји са уобра зи љом слу ша о ца. Чул на пер цеп ци ја је дин-
стве на, исто вре ме на и це ло ви та, са зда на од чул них по да та ка: око ви ди – уво 
чу је, уза јам но гра де ћи је дин стве ну свест о по кре ту пред ме та и зву ка као 
је дин стве не и исто вре ме не по сле ди це тог по кре та и на око и на уво.

На јед но став ном при ме ру ти хих опре зних ко ра ка по по ду ко ји шкри пи, 
шкри пу та вог, опре зног, отва ра ња вра та, пуц ња и кри ка по го ђе ног „око” је 
ви де ло и у све сти ре ги стро ва ло по крет вра та: об лик, ма те ри јал од ко га су 
на пра вље на, ве ли чи ну… уво чу је и у све сти ре ги стру је шкри пу вра та, раз-
ли чи ту у за ви сно сти од ма те ри ја ла, ве ли чи не, и што је ве о ма бит но, а у гор-
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њем при ме ру при сут но, за слу ша о ца слу те ће на ме ре – оно што се и не ви ди и 
не чу је, а ја вља се као ко ре ла тив на ре зул тан та ре ал ног зву ка и за ми шље них 
вра та, за ми шље ног чо ве ка ко ји опре зно отва ра баш та, за ми шље на вра та.

Ако ра дио у ме диј ском сво ђе њу од стра ни око, уво ће чу ти шкри пу а 
слу ша лац ће у том звуч ном ефек ту пре по зна ти ве ли чи ну (ве ли ка-ма ла) 
и ма те ри јал од ко га су вра та из ра ђе на (др во или ме тал) та ко, и у то ли кој 
ме ри, да ће ви де ти та вра та. Звуч ни за пис отва ра ња вра та пред ста вља 
сим бол, знак и зна че ње отва ра ња вра та.

Чи та лац мо же да ка же: шта ако под ма же мо шар ке на вра ти ма? Од го-
вор је да оно што се не чу је не спа да у до мен ра ди ја. Као и оно што се не 
ви ди не спа да у до мен ви зу ел них ко му ни ка ци ја.

Да кле, на ра ди ју има мно го сли ка и ра дио је сте мо гућ ност у ко јој се 
мо же ви де ти, чи тај чи та ти, звук, ма да при то ме не тре ба за не ма ри ти 
тврд њу јед ног де ла те о ре ти ча ра ме ди ја: „да ра дио не ма по тре бу за ова квим 
сли ка ма: он је са свим одво јен од оно га што ми ви ди мо – у соп стве ним тер-
ми ни ма, ра дио је са мо до во љан”. Ова сле по ћа је по овим ауто ри ма кључ на и 
„за и ста де тер ми ни шу ћа од ли ка за ме диј ра ди ја”.

„Већ 25 ве ко ва на у ка на За па ду по ку ша ва да ви ди свет. Она ни је схва-
ти ла да се свет не гле да не го чу је. Да се не чи та не го слу ша. На ша је на у ка 
хте ла да над гле да, про ра чу на ва, из дво је но по сма тра и ка стри ра сми сао, 
за бо ра вља ју ћи да је жи вот гла сан и да је је ди но смрт не ма”.

(Жак Ата ли, Бу ка, 1977)

Пред сто је ћем вре ме ну пред сто ји пре и спи ти ва ње хе лен ске из ре ке да је: 
„Бо ље је дан пут ви де ти не го пет пу та чу ти.”
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СВЕТ СКИ СИ СТЕМ  
И ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Ре зи ме: у овом ра ду, у скла ду са до стиг ну ћи ма те о ри је свет ског си сте ма Ф. 
бро де ла и И. ва лер штај на, на при ме ри ма ком плек сних ту ма че ња гло ба ли за ци је 
и оспо ра ва ња ва шинг тон ског кон сен су са до ка зу је се да Фу ку ја ми ног Кра ја исто
ри је не ма и да, осим у иде о ло шким кон струк ци ја ма и про јек ци ја ма, ово и ни је 
по ли тич коисто риј скоеко ном ска па ра диг ма ко ја мо же да ту ма чи про шлост и 
пред ви ђа бу дућ ност.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: крај исто ри је, свет ски си стем, гло ба ли за ци ја, ва шинг тон
ски кон сен сус.

1. НЕ МА КРА ЈА ИСТО РИ ЈЕ:  
И РАСТ И РАЗ ВОЈ

у овом ра ду, у скла ду са до стиг ну ћи ма те о ри је свет ског си сте ма Ф. 
Бро де ла и и. Ва лер штај на, на при ме ри ма ком плек сних ту ма че ња гло ба-
ли за ци је и оспо ра ва ња Ва шинг тон ског кон сен су са до ка зу је се да Фу ку ја-
ми ног Кра ја исто ри је не ма и да, осим у иде о ло шким кон струк ци ја ма и 
про јек ци ја ма, ово и ни је по ли тич ко-исто риј ско-еко ном ска па ра диг ма ко ја 
мо же да ту ма чи про шлост и пред ви ђа бу дућ ност.

Рас ту ће не за до вољ ство по ли ти ком ко ју на ме ћу ММФ и дру ге ме ђу на-
род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је – по ли ти ком ко ја иза зи ва и по ја ча ва стаг-
на ци ју, не за по сле ност, не рав но те жу и ко ле бљи вост – ука зу је на не га тив не 
по сле ди це ма кро е ко ном ске по ли ти ке ММФ-а, по ли ти ке тр жи шног фун да-
мен та ли зма ко ја по чи ва на раз дво је но сти ста бил но сти и ра ста у тра ди ци ји 
мо не та ри зма. Нео ли бе рал ни Ва шинг тон ски кон сен сус ис трај но ин си сти ра 
на ли бе ра ли за ци ји, де ре гу ла ци ји, шок те ра пи ји, мо не тар ној ри го ро зно сти, 
во ђен ло ги ком да је то је ди ни пут про чи шће ња: ал тер на ти ве не ма, а по твр-
ђе не ра зор не по сле ди це та кве мо не та ри стич ке ста би ли за ци о не и ан ти-
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кеј нзи јан ске не раз вој не по ли ти ке ни су по ко ле ба ле ње го ве те о ре ти ча ре и 
прак ти ча ре; раз лог, ве ро ват но тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су раз ли ке 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних од не ко ли ко де се ти на пу та по чет ком 60-тих 
го ди на XX ве ка са да на ра сле на не ко ли ко сто ти на пу та под окри љем Гло-
ба ли за ци је и да су ста би ли за ци о ни па ке ти ММФ би ли во ђе ни по тре ба ма 
за шти те фи нан сиј ске по зи ци је кре ди то ра, а не ре ал не по зи ци је ду жни ка.1

Ста бил ност и раст су не сум њи во нај ва жни ји по ка за те љи пер фор ман си 
јед не при вре де, а у не раз ви је ним зе мља ма још и ва жни ји јер ра ста не ма или 
је за не мар љив. исто риј ска је иро ни ја да је ММФ ство рен под ин те лек ту ал-
ним окри љем џо на Мај нар да Кејс на на пу стио по ли ти ку ра ста и за по шља-
ва ња у ко рист мо не тар не ста бил но сти. ипак, по сто је од ре ђе ни по ма ци, јер 
да нас и ММФ на гла ша ва зна чај ин сти ту ци ја, вла да ви не пра ва, до брог вла-
да ња, зна чај ин сти ту ци о нал ног на сле ђа и као под сти цај ног и огра ни ча-
ва ју чег фак то ра. и нај но ви ји при ме ри по др жа вље ња нај моћ ни јих фи нан-
сиј ских ин сту ту ци ја у В. Бри та ни ји и САД, где је др жа ва уло жи ла сто ти не 
ми ли јар ди до ла ра не би ли спа сла фи нан сиј ски си стем, нај о чи глед ни ја су 
по твр да исто риј ских огра ни че них до ме та ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је 
и сна ге кеј нзи јан ске ин тер вен ци о ни стич ке ре гу ла ци је.

Јед на од кључ них раз ли ка ста би ли за ци о не по ли ти ке у раз ви је ним и 
не раз ви је ним при вре да ма ти че се да ле ко ве ћег зна ча ја ра ста у не раз ви је ним 
при вре да ма и ве ће ва жно сти ре ал них агре га та у од но су на мо не тар не. Хи пе-
рин фла ци ја има ра зор не по сле ди це на раст, али исто не ва жи и за уме ре ну 
ин фла ци ју (из ме ђу 25 и 30 од сто го ди шње), јер не по сто је чвр сти до ка зи да 
она ште ти ра сту као што то, ина че, апри ор но прет по ста вља ју мо не та ри сти. 
Ка да је ин фла ци ја ни ска, до дат ни тро шко ви ње ног оба ра ња по сва ку це ну 
да ле ко пре ва зи ла зе оче ки ва не до бит ке; шта ви ше, ре ал не сто пе ра ста у при-
вре да ма са ин фла ци јом из ме ђу 15 и 30 од сто су ви ше у од но су на оне ко је су 
ин фла ци ју по сва ку це ну оба ра ле, што по твр ђу ју ис ку ства Бра зи ла (1965-
80), Чи леа (1986-96), Ар ген ти не (1965-74) , Пољ ске (1992-98).

уко ли ко вла да спро во ди ре стрик тив ну ста би ли за ци о ну по ли ти ку без 
ши рег при ла го ђа ва ња, мо гу ће је да се си ту а ци ја по гор ша, по го то ву ка да 
је шок већ иза звао по гор ша ва ње си ту а ци је; Грин валд и Шти глиц су по ка-
за ли да иису ви ше ни ска ин фла ци ја – оп шта де фла ци ја – у од но су на ре ал не 
(при род не) пер фор ман се јед не при вре де мо же би ти ите ка ко штет на. За то је 
тар ге ти ра ње ин фла ци је из над нул те сто пе, што са да чи ни НБС, по жељ но, 
јер је ди на мич ној при вре ди по треб но при ла го ђа ва ње ре ла тив них це на, 
по себ но у усло ви ма сво јин ског и струк тур ног ре струк ту ри ра ња. По ред 
то га, у усло ви ма де фла ци је и нул та ка мат на сто па мо же би ти по зи тив на, 
јер це не па да ју, и као та ква не при хва тљи ва је за ре ал ни сек тор. За кљу чак 
1 Stability with growth, Stiglitz, A. ocampo, S. Spiegel, R. Ffrench-Davis, D. Nayyar, oxford 

niversity Press, 2006.
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гла си: ,,оп ти мал на сто па ин фла ци је, ма да ју је те шко пре ци зно утвр ди ти, 
мо ра би ти ве ћа од ну ле. уме ре на ин фла ци ја ни је то ли ко штет на за раст, 
нул та је сте штет на”. Ви со ке ка ма те као сред ства са вла да ва ња ин фла ци је 
обес хра бру ју ин ве сти ци је и успо ра ва ју раст, а ис кљу чи ви осло нац на мо не-
тар ну по ли ти ку чи ни их ва ри ја бил ним. у не раз ви је ним зе мља ма фи нан-
сиј ска тр жи шта су не раз ви је на, и нај ва жни ји из вор фи нан си ра ња фир ми 
су бан кар ски кре ди ти, ко ји у овим усло ви ма по ста ју ску пи, не при сту пач ни 
и са не из ве сним ефек ти ма. За то, у не раз ви је ним при вре да ма, вла да мо ра 
са ме ра ва ти тро шко ве оба ра ња ин фла ци је у од но су на ши ре по ста вље не 
ци ље ве ефи ка сно сти, ра ста, бла го ста ња.

По пра ви лу, ди ску си ја о ста би ли за ци о ној по ли ти ци се сво ди на рас-
пра ву о ста бил но са ти це на, ма да обич не љу де мно го ви ше ин те ре су ју 
ре ал ни до хо ци про ис те кли из за по шља ва ња: и ма ле про ме не сто па ра ста 
има ју на ду ги рок ва жне по сле ди це: уве ћа ва ње ра ста са, на при мер, 2,5 на 
3 од сто го ди шње, зна чи да се удво стру ча ва ње дру штве ног про из во да скра-
ћу је са 28 на 23 го ди не. За то се раст и ста би ли за ци ја не мо гу раз два ја ти, 
јер крат ко роч на по ли ти ка има ду го роч не по сле ди це: кон зер ва тив на еко-
но ми ја Ва шинг тон ског кон сен су са до ка зу је да се не раз ви је не зе мље мо ра ју 
су о чи ти са бол ним при ла го ђа ва њи ма, и да ће бу ду ћа про из вод ња би ти 
ви ша, ако је са да шња еко ном ска кри за ду бља.2

То има да ле ко се жне по сле ди це: тро шко ви сма њи ва ња ГДП-а за 1% 
да нас у при вре ди ко ја има 4% сто пу ра ста, ако је дис конт на сто па 6% зна чи 
да ће у пе ри о ду од 20 го ди на би ти из гу бљен не 1% не го 50% ГДП-а. Пре-
ко мер ни осло нац на ка ма ту ра ди ста би ли за ци је це на, од вра ћа фир ме од 
за ду жи ва ња на бан кар ском и фи нан сиј ском тр жи шту и усме ра ва их на 
са мо фи нан си ра ње и ма ње ефи ка сно ко ри шће ње соп стве них сред ста ва.

За то вла да мо ра пра ви ти из бор из ме ђу крат ко роч них еко ном ских пер-
фор ман си и ду го роч но одр жи вог ра ста. Ре стрик тив на мо не тар на по ли-
ти ка иза зи ва раст ка ма та, при лив стра ног ка пи та ла у бан ке, апре си ја ци ју 
кур са до ма ће ва лу те, сма њи ва ње ин фла ци је, али и пад из во за, про из вод ње 
и за по сле но сти. Све то до при но си под ва ја њу ре ал не и мо не тар не сфе ре: 
мо не тар на сфе ра има свет ске пер фор ман се, јер је отво ре на, док ре ал на 
оста је на сво јим при род ним пу та ња ма, усло вља ва ју ћи још ве ћу осе тљи вост 
на ви со ке и ко ле бљи ве ка ма те и де ви зни курс. Циљ еко ном ске по ли ти ке 
мо ра би ти мак си ми за ци ја ду го роч ног бла го ста ња дру штва на пра ве дан и 
одр жив на чин, и за то се еко но ми сти и еко ном ска по ли ти ка мо ра ју усме-
ри ти на ре ал не ва ри ја бле ра ста, за по сле но сти, си ро ма штва, бла го ста ња, а 
не на ин тер ме ди јар не ва ри ја бле ин фла ци је и плат ног би лан са.

2  исто.
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еко но ми ја је на у ка о ал тер на тив ном ко ри шће њу рет ких ре сур са и под-
ра зу ме ва из бор и опор ту ни тет ни тро шак. Три ва жне по ла зне пре ми се о 
по ве за но сти ста бил но сти и ра ста гла се:

Не по сто ји Па ре то до ми нант на су пер и ор на по ли ти ка ко ја обез бе ђу је 1) 
да ће свим по је дин ци ма би ти бо ље у од но су на не ку дру гу по ли ти ку, 
јер раз ли чи те по ли ти ке има ју раз ли чи те по сле ди це на раз ли чи те дру-
штве не гру пе (рад ни ци у од но су на фи нан сиј ска тр жи шта, до ма ћи у 
од но су на стра не кре ди то ре, ду жни ци у од но су на по ве ри о це);
Раз ли чи те гру пе су при си ље не да сно се раз ли чи те ри зи ке, по го то ву 2) 
оне скоп ча не са до би ци ма и гу би ци ма;
С об зи ром на раз ли чи те по сле ди це ма кро е ко ном ске по ли ти ке, ње но 3) 
во ђе ње де мо крат ско дру штво не мо же пре пу сти ти тех но кра та ма – 
екс пер ти ма, већ у сре ди шту по ли ти ке мо ра би ти од го вор ност пре ма 
пар ла мен ту.

2. ДА ЛИ ЈЕ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
ИСТО РИЈ СКИ НО ВУМ?

Кра јем XX ве ка, гло ба ли за ци ја је по ста ла све мо гу ћа кључ на реч – зу ја-
ли ца – јав них и ака дем ских ди ску си ја. Она на ме ће сле де ћа пи та ња:

Шта до но си гло ба ли за ци ја? По сле II свет ског ра та, ин фра струк ту ра 
ко му ни ка ци ја и тран спор та дра ма тич но се уве ћа ла, по ве зу ју ћи по је дин це, 
ин сти ту ци је, др жа ве, на пот пу но нов на чин – оне по ста ју по тка но вих 
ор га ни за ци о них об ли ка ко ји се ја вља ју на свет ском пла ну.

Да ли је гло ба ли за ци ја но ва по ја ва? Мно ги ње не из во ре на ла зе већ 
на по чет ку исто ри је ка пи та ли зма, у XVI ве ку, или Ва лер штај но вом Ду гом 
XVI ве ку (1450-1650), ка да је евро па у мре жу тр го ви не и роб не лан це ин те-
гри са ла ва не вроп ска под руч ја, ства ра ју ћи свет ски ка пи та ли стич ки си стем, 
ко ји је то ком ка сни јих ве ко ва уна пре ђи ван и уса вр ша ван.

Да ли гло ба ли за ци ју под сти чу на ста ју ћа и раз ви ја ју ћа тр жи шта? 
Од го вор је по твр дан, јер је то ком по ла ми ле ни ју ма пре ђен пут од свет ског 
тр жи шта до свет ске про из вод ње уте ме ље не на про фи то но сним мо гућ но-
сти ма тр жи шта.

Да ли гло ба ли за ци ја чи ни свет хо мо ге ни јим? Од го вор је по твр дан 
уто ли ко што од ре ђе не ак тив но сти или ин сти ту ци је за ме њу ју оне ло кал не 
и по при ро ди ства ри су ујед на че не.

Да ли гло ба ли за ци ја опре де љу је до га ђа је на ло кал ном ни воу? Од го-
вор је по твр дан, јер са ра сту ћом ин те гра ци јом по је дин ци по ста ју са став ни 
де ло ви гло бал них мре жа од но са.
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Гло ба ли за ци ја отва ра дру штва и сма њу је Ти ра ни ју ме ста, она по чи ва 
на ком пре си ји про сто ра вре ме на: про стор по ста је не де љив и је дин ствен, 
ин те гри сан, као и вре ме ре а го ва ња свих ак те ра ко је се скра ћу је.

Три су до ми нант на ту ма че ња гло ба ли за ци је:
1. Те о ри ја свет ског си сте ма: по чев од сре ди не 16. ве ка свет је ин те гри-

сан у мре жу ко му ни ка ци ја, тр го ви не и про из вод ње на осно ва ма тр жи шних 
од но са и роб них ла на ца: на ци о нал не др жа ве, по и. Ва лер штај ну ре ци-
проч ни ми ни си сте ми, по ста ју де ло ви свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма 
и на ла зе се у по ло жа ју пе ри фе ри је, по лу-пе ри фе ри је или цен тра. е. Хоб-
сба ум је ука зао на сле де ћа обе леж ја ује ди ње ног све та: у пе ри о ду 1720–1780, 
свет ска тр го ви на је по вред но сти удво стру че на, у пе ри о ду 1780–1840, утро-
стру че на; per ca pi ta вред ност тр го ви не Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке, 
Аустри је и Скан ди на ви је 1870. го ди не, би ла је 45 пу та ве ћа у од но су на 
1830. го ди ну; у пе ри о ду 1840-1875, вред ност тр го ви не из ме ђу нај ра зви је ни-
јих и не раз ви је них зе ма ља уве ћа на је шест пу та.

2. Нео ли бе рал ни ин сту ци о на ли зам: уме сто др жа ва ко је су де ло ви 
свет ског си сте ма, у фо ку су је свет ска мре жа ин те ре са – мо ћи и без бед но-
сти – уну тар ко је, као у те о ри ји ига ра, ис ход за ви си од иза бра не стра те ги је 
дру гих парт не ра. По Р. Ке о ха неу и џ. Ни еу то је тран сна ци о нал ни си стем 
ком плек сне уза јам не за ви сно сти. На су прот по ли тич ком ре а ли зму ко ји 
на ци о нал не др жа ве ви ди као ап со лут но су ве ре не, ови ауто ри де фи ни шу 
ком плек сну ме ђу за ви сност уну тар ко је ап со лут ни су ве ре ни тет по ста је 
ре ла ти ван. Ре а ли сти су по ла зи ли од три прет по став ке:

Др жа ве као склад не је ди ни це су до ми нант ни ак те ри свет ске по ли ти ке;a) 
Си ла је ефи ка сно сред ство по ли ти ке ко је се мо же ко ри сти ти, иb) 
у свет ској по ли ти ци по сто ји хи је рар хи ја пи та ња и про бле ма, а вој на c) 
без бед ност је на пр вом ме сту.

Ово је иде ал ни тип свет ске по лити ке ко ме ови ауто ри про тив ста вља ју 
свој мо дел.

Др жа ве ни су је ди ни ак те ри свет ске по ли ти ке;a) 
Не по сто ји хи је рар хи ја про бле ма, већ сло же на мре жа пи та ња;b) 
Си ла ни је ефи ка сно сред ство по ли ти ке.c) 

Ком плек сна ме ђу за ви сност по ли ти ке у пот пу но сти од го ва ра мре жним 
мо де ли ма и плит кој ор га ни за цји еко но ми је, јер:

Ви ше стру ки ка на ли по ве зу ју др жа ве и дру штва (ме ђу др жав ни, a) 
тран сдр жав ни и тран сна ци о нал ни): ме ђу др жав ни од го ва ра ју ре а-
ли стич ком мо де лу, тран сдр жав ни се ја вља ју ако др жа ве ви ше не 
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по сма тра мо као је дин стве не ак те ре, а тран сна ци о нал ни ако др жа ве 
ви ше не по сма тра мо као је ди не ак те ре,
Не по сто ји хи је рар хи ја про бле ма и пи та ња на чи јем вр ху је вој на b) 
без бед ност, већ се раз ви ја сло же на ма три ца гло бал них про бле ма 
(енер ги ја, ре сур си, еко ло ги ја, и сл.);
Вој на си ла у про ме ње ним окол но сти ма ком плек сне ме ђу за ви сно сти c) 
ви ше ни је је ди но и ефи ка сно сред ство раз ре ша ва ња су ко ба.

Та бе ла. По ли тич ки про це си у усло ви ма ре а ли зма и ком плек сне  
   ме ђу за ви сно сти.3

Ре а ли зам Ком плек сна ме ђу за ви сност

Ци ље ви ак те ра Вој на без бед ност је 
до ми нант ни циљ

Ци ље ви др жа ва ме ња ју се у за ви сно сти од про бле ма.
Трансдржавна политка отежава дефинисање циљева. 

Транснационални актери постављају сопствене циљеве

ин стру мен ти 
др жав не по ли-

ти ке

Вој на си ла је нај е фи-
ка сни ја, ма да се мо гу 
ко ри сти ти и дру ги, 
еко ном ски, ин стру-

мен ти

из во ри мо ћи при ме ре ни за по је ди не про бле ме су нај ва-
жни ји. Ма ни пу ли са ње ме ђу за ви сно шћу, ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма и тран сна ци о нал ним ак те ри ма је нај ва-

жни ји ин стру мент

Скуп про бле ма

Мо гу ћа про ме на 
ба лан са сна га и без-

бед но сни иза зо ви 
од ре ђу ју про блем 

ко јим се ба ви Ви со ка 
по ли ти ка и то ути че 

на све дру го

На скуп про бле ма ути чу про ме не у рас по де ли мо ћи у по је ди-
ним до ме ни ма; ста ње ме ђу на род ног ре жи ма; про ме не у зна-
ча ју тран сна ци о нал них ак те ра; по ве за ност по јед них пи та ња 

са њи хо вом по ли ти за ци јом услов рас ту ће ме ђу за ви сно сти

При ступ про-
бле ми ма

Ве зе су бје ка та ума-
њу ју раз ли ке у при-

сту пи ма и ја ча ју 
ме ђу на род ну хи је-

рар хи ју

Те же се ус по ста ља ју ве зе из ме ђу сна жних др жа ва, јер си ла 
по ста је не е фи ка сни ја. Ве зе сла би јих др жа ва по сред ством 

ме ђу на род них ор га ни за ци ја ће сла би ти, а не сна жи ти хи је-
рар хи ју

уло га ме ђу на-
род них ор га ни-

за ци ја

њи хо ва уло га је за не-
мар љи ва и огра ни-

че на вој ном си лом и 
мо ћи др жа ва

Ор ган за ци је ће де фи ни са ти про бле ме, под сти ца ти на ста ја ње 
ко а ли ци ја и би ти по при ште на ко ме ће мо ра ти да де ла ју сла-

би је др жа ве. Спо соб ност да се иза бе ре ор га ни за ци о ни фо рум 
и мо би ли ше по др шка би ће ва жан по ли тич ки ре сурс

3 R. Keohane, op. cit., стр. 83.
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3. Те о ри ја свет ске за јед ни це: др жа ве је су ва жне, али су сме ште не у 
ам би јент свет ске за јед ни це, ко ја њи хов су ве ре ни тет су жа ва ак тив но-
шћу ме ђу на род них ин сти ту ци ја и по кре та. Пред став ни ци су џ. Мјер и С. 
Стрејнџ.

Но бе ло вац А. Сен4 ука зу је на чи ње ни цу да се у ни зу Ре не сан са, ин ду-
стриј ска ре во лу ци ја, да нас Гло ба ли за ци ја, ту ма чи као Ве стер ни за ци ја. 
Ово ни је тач но, јер гло ба ли за ци ја ни је ни нов, ни ти ис кљу чи во За пад ни 
фе но мен, као што не ма ни ти је, осим као иде о ло шка кон струк ци ја, ика да 
по сто јао Крај исто ри је Ф. Фу ку ја ме. То ком ми ле ни ју ма свет је на пре до вао 
на сно ви ма успо на тр го ви не, пу то ва ња, раз ме не иде ја, кул тур них ути ца ја, 
ко ја се по себ но убр за ла по ло ви ном дру гог ми ле ни ју ма. Ни но со ци ни су 
ис кљу чи во би ли са За па да, ка да се има ју у ви ду на уч но-тех но ло шки и кул-
тур ни до при но си ва не вроп ских про сто ра и ци ви ли за ци ја. Кључ но пи та ње 
за то ни је да ли су по је ди ни аран жма ни за све бо љи у од но су на си ту а ци ју 
ка да их не би би ло, већ да ли су до би ци рав но мер но рас по ре ђе ни: ни је 
до вољ но да си ро ма шни бу ду ма ње си ро ма шни или бо га ти ји већ да се јаз 
у од но су на бо га те су жа ва. За то би ланс гло ба ли за ци је ни је за си ро ма шне 
по во љан, јер њи хов удео ни је ни до во љан, ни пра ви чан.

Гло ба ли за ци ја на те ме љи ма ва шинг тон ског кон сен су са се из јед на ча ва са 
ства ра њем гло бал ног сло бод ног тр жи шта и де мо крат ског ка пи та ли зма ко ји 
на свим про сто ри ма и вре ме ни ма до но си јед на ке до бит ке.5 Ва шинг тон ски 
кон сен сус, по јам ко ји је увео џ. Ви ли јам сон, де фи ни ше се на сле де ћи на чин: 
„Под Ва шинг то ном џ. Ви ли јам сон ни је под ра зу ме вао са мо вла ду САД, већ 
и све оне ин сти ту ци је и мре же ути цај них ли де ра у de fac to пре сто ни ци све та 
– ММФ, Свет ска бан ка, think-thanks, ин ве сти ци о ни бан ка ри, ми ни стри 
фи нан си ја и сви дру ги ко ји се са ста ју у Ва шин го ну и за јед нич ки де фи ни шу 
у да том тре нут ку ко лек тив ну му дрост. Овај кон сен сус мо же су ми ра ти да су 
сло бод на тр жи шта и здрав но вац пре суд ни за еко ном ски раз вој.”6

еко ном ска гло ба ли за ци ја не ја ча, већ, на про тив, угро жа ва гло бал ни 
la is sezfa i re по ре дак, јер не по сто је по ли тич ке коч ни це и кон тра те жне 
сна ге, по пут др жав не ин тер вен ци је на на ци о нал но-др жав ном ни воу. То, 
шта ви ше, отва ра пр о стор за Су коб ци ви ли за ци ја на гло бал ном ни воу, о 
ко ме пи ше С. Хан тинг тон:7

4 A. Sen,”How to Jud ge glo ba lism”, The Ame ri can Pro spect, 13. јан. 2002., u glo ba li za tion 
– Re a der, стр. 16. и сл.

5 J. gray, Fal se Dawn: The De lu si ons of Glo bal Ca pi ta lism, New Press, 1998., u The glo ba-
li za tion, op. cit., стр. 23. i сл. 

6 L. Sklair, "Transnational Practices, Corporatons, class and Consumerism", u Globalizaton, 
3. изд., ouP, oksford, 2002, u globalization, op. cit., стр. 70. i сл.

7 S. Huntington, "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs, t. 72, бр. 3, лето 1993., u 
globalizaton, op. Cit., стр. 36. и сл.



Проф. др Ми о мир Јак шић

Годишњак Факултета за културу и медије

246

Раз ли ке ци ви ли за ци ја не са мо да су ре ал не, оне су ба зич не;a) 
Свет је згу сну ти ји за хва љу ју ћи ин тен зи ви ра ним ко му ни ка ци ја ма;b) 
Про цес еко ном ске мо дер ни за ци је одва ја љу де од ло кал не за јед ни це;c) 
Те ко ви не За пад не ци ви ли за ци је на и ла зе на рас ту ће при хва та ње, d) 
али и од би ја ње;
еко ном ски ре ги о на ли зам је у успо ну.e) 

Су коб ци ви ли за ци ја, по Хан тинг то ну, од и гра ва ће се око осе За пад – 
Оста ли (енгл west and the Rest): За пад на ци ви ли за ци ја је исто вре ме но и 
За пад на и мо дер на; Не-за пад не ци ви ли за ци је на сто је да бу ду мо дер не, али 
не и За пад не, што је је ди но ус пе ло Ја па ну.

у из ве шта ју бри тан ске ор га ни за ци је за пре ко мор ску по моћ (oX FAM) 
оспо ра ва се јед на од ва жних од ред ни ца гло ба ли за ци је оли че на у сло га ну 
Раст је до бар за си ро ма шне и ука зу је на сла бе еко ном ске ре зул та те си ро-
ма шних на гло бал ном пла ну. и као што то убе дљи во до ка зу ју но бе лов ци 
А. Сен и Ј. Сти глиц, ни је ва жна ста бил ност по сва ку це ну, ва жан је раст, 
по себ но сто пе ра ста ко је су осно ви ца укуп ног еко ном ског и дру штве ног 
раз во ја. Са мо раз вој ели ми ни ше си ро ма штво; раст по ве зан са по зи тив ним 
ефек ти ма у рас по де ли у ко рист си ро ма шних има ве ћи ути цај на њи хо во 
бла го ста ње, у од но су на раст ко ји ко ри сти до но си са мо бо га ти ма.8

Пре по ру ке Ва шинг тон ског кон сен су са:
Раст је до бар за си ро ма шне;a) 
Ма кро е ко ном ска по ли ти ка под сти ца ња ра ста до бра је за си ро ма шне, b) 
и
Гло ба ли за ци ја је до бра за си ро ма шне ни су уни вер зал но ва же ће на c) 
свим про сто ри ма и у свим фа за ма раз во ја.

Тр го вин ска ли бе ра ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла и еко-
ном ска гло ба ли за ци ја ни су ин хе рент но до бри:

у ин ди ји у ко јој жи ви по ло ви на свет ског ста нов ни штва ко ја днев но •	
има ма ње од 1 до ла ра, јаз бо га ти – си ро ма шни се уве ћао,
у Ки ни број си ро ма шних се 1997. уве ћао за ми ли он,•	
у Мек си ку у пе ри о ду 1990-1996, број си ро ма шних се уве ћао за 11 •	
ми ли о на;
у ис точ ној евро пи број си ро ма шних се од по чет ка 90-тих го ди на •	
уве ћао пет пу та.

8 oxfam, Growth with Equity is ood for the Poor, oxfam Policy Papers 6-00, u Globalization, 
op. cit., стр. 181. и сл.
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По треб на сто па сма-
ње ња си ро ма штва за 
оства ре ње ци ља 2015. 

го ди не

Оства ре на сто па сма-
ње ња си ро ма штва у 
пе ри о ду 1990-1998. 

го ди не
ис точ на Ази ја 2 2,40

Ла тин ска Аме ри ка 2 0,15
Ју жна Ази ја 2 0,50

Суб са хар ска Афри ка 2 0,17
Све не раз ви је не зе мље и 

зе мље у тран зи ци ји 2 0,62

Не за довљство гло ба ли за ци јом из ра жа ва оштри кри ти чар ММФ-а и 
Ва шинг тон ског кон сен су са – но бе ло вац џ. Сти глиц.9 Ме ђу на род не фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је под сти чу иде о ло ги ју тр жи шног фун да мен та ли зма 
ко ја је и ло ша еко но ми ја и ло ша по ли ти ка. Она по чи ва на прет по став-
ка ма о то ме ка ко тр жи ште функ ци о ни ше, а то не ва жи ни у раз ви је ним, а 
још ма ње нер зви је ним зе мља ма. успе шне зе мље ис точ не Азје су: 1. Од ре-
ди ле соп стве ни мо дел и тем по раз во ја, и 2. Од ба ци ле Ва шинг тон ски кон-
сен сус.10 у чи та вом пе ри о ду по сле 60-тих го ди на XX ве ка, оне су бе ле жи ле 
и: а) ви со ке, и б) ста бил не сто пе ра ста, осла ња ју ћи се на до ма ћу аку му ла-
ци ју ко ју су до ма ће бан ке пла си ра ле до ма ћим ин ве сти то ри ма и соп стве но 
зна ње. Нај не по вољ ни ја по сле ди ца гло ба ли за ци је по не раз ви је не зе мље је 
про ис те кла из пре ко мер не и на гле ли бе ра ли за ци је фи нан сиј ских тр жи-
шта и тр жи шта ка пи та ла. Ова ли бе ра ли за ци ја је отво ри ла пут и про стор 
за вру ћи ка пи тал ко ји је, ру ко во ђен ис кљу чи во спе ку ла тив ним раз ло зи ма, 
ушао на до ма ћа фи нан сиј ска тр жи шта у услов ни ских ка ма та Кеј нсо ве 
зам ке ли квид но сти и ус по ста вио мо но пол ску струк ту ру ба на ка и по ди гао 
ка ма те и отво рио енорм ну мар ги ну ак тив не – па сив не ка ма те. ин ве сти ци је 
су у тим усло ви ма оне мо гу ће не. Је ди но су ус пе ле ис точ но а зиј ске зе мље ко је 
су за шти ти ле до ма ће бан ке и очу ва ле по лу ге до ма ћег раз во ја.

То је Ме та фо ра мо ра ко ју џ. Сти глиц опи су је на сле де ћи на чин: „Ма ле 
не раз ви је не зе мље до слов це не мо гу да се од у пру овој ко ле бљи во сти. Ли бе-
ра ли за ци ју тр жи шта ка пи та ла упо ре дио сам са јед но став ном ме та фо ром: 
ма ле же ље су по пут ма лог бро да. Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла ли чи 
на од ве зи ва ње њи хо вог бро да на не мир ном мо ру. Чак и да бро дом упра-
вља спо соб на по са да, и чак и да је брод до бар, вр ло је ве ро ват но да ће он 
по то ну ти или се на су ка ти. Ме ђу тим, ММФ гу ра бро до ве на нај не мир ни је 
9 J. Stiglitz, "globalism's Discontents", The American Prospect, 13, jan. 2002, u Globalization, 

op. cit.
10 исто, стр. 201.
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мо ре, чак и оне бро до ве ко ји су сла би, без од го вра ју ће по са де и то за вре ме 
нај ве ће бу ре, без опре ме за спа са ва ње. Не тре ба да чу ди што сла би ма иде 
то ли ко ло ше.”11

Ово Сти глиц илу стру је при ме ром: „ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи-
та ла не до но си раст: ни ко не мо же да по диг не фа бри ке или отво ри рад на 
ме ста са нов цем ко ји пре ко но ћи уле ће и из ле ће из зе мље. Још је го ре: здра во 
по на ша ње на ме ће да се у ре зер ве из дво је исти из но си као и одо бре ни кре-
ди ти; ако си ро ма шна зе мља по зај ми 100 ми ли о на до ла ра по ка ма ти од 20% 
исти из нос мо ра се из дво ји ти у ре зер ве, оне су нај че шће у аме рич ким бла-
гај нич ким за пи си ма као пр во кла сним хар ти ја ма од вред но сти. у су шти ни, 
зе мља узи ма кре дит од 100 ми ли о на до ла ра и одо бра ва ке дит од 100 ми ли-
о на до ла ра САД. Ме ђу тим, ка да узи ма кре дит пла ћа ка ма ту од 20%, а ка да 
она одо бра ва кре дит до би ја око 4%.”12

Ли бе ра ли за ци ја тр жи шта ка пи та ла под ра зме ва ко ле бљи вост, ко ја угро-
жа ва раст и уве ћа ва си ро ма штво. Она уве ћа ва и ри зик пла сма на, и ви ше 
пре ми је ри зи ка ко је се за ра чу на ва ју у ка ма те за одо бре не зај мо ве не раз ви-
је ним зе мља ма, што све за јед но уве ћа ва си ро ма штво и за у ста ља раз вој.

Тај си стем Сти глиц на зи ва гло бал на вла да ви на без гло бал не вла де, и 
на во ди при мер САД, где се еко ном ске од лу ке до но се углав ном од стра не 
Са ве та еко ном ских са вет ни ка у чи јем са ста ву су пред став ни ци ми ни стар-
ста ва фи нан си ја, ра да, тр го ви не, син ди ка та, ан ти тру стов ске ко ми си је. Шта-
ви ше, они су од го вор ни би рач ком те лу. Ми ни стар ство фи нан си ја има са мо 
је дан глас, за раз ли ку од ме ђу на род не си ту а ци је у ко јој ММФ и Свет ска 
бан ка је ди ни има ју пре суд ни глас, и не од го ва ра ју свет ском би рач ком те лу.

3. БИ ЛАНС ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

и при ста ли це и про тив ни ци гло ба ли за ци је сла жу се у јед ном: као 
са би ја ње про сто ра и вре ме на она рад ни ке, фир ме и др жа ве из ла же ра сту-
ћим при ти сци ма и свим ак те ри ма на ме ће бр зо и ефи ка сно при ла го ђа ва ње. 
По нај ви ше се то од но си на рад ко ји, за раз ли ку од ка пи та ла, ни је то ли ко 
флек си би лан и при ла го дљив; јед на од нај зна чај ни јих по сле ди ца гло ба ли-
за ци је је гу би так рад них ме ста услед рас ту ће отво ре но сти на ци о нал них 
при вре да. Број из гу бље них рад них ме ста услед ра сту ћег уво за се уве ћа ва, 
от пу ште ни рад ни ци се те же по но во за по шља ва ју јер су ста ри ји, ма ње фор-
мал но обра зо ва ни.

11 исто, стр. 202.
12 исто, стр. 203.
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Би ланс гло ба ли за ци је 
До бра је за: Ло ша је за:

Ја пан, евро па, Се вер на Аме ри ка, 
ис точ на и Ју жна Ази ја Мно ге не раз ви је не зе мље

Аут пут За по сле ност 
По је дин це са имо ви ном По је дин це без имо ви не 

Про фит Над ни це 
Љу де са ква ли фи ка ци ја ма Љу де без ква ли фи ка ци ја 

Обра зо ва не Нео бра зо ва не 
Про фе си о нал це, ме на џе ре и тех-

нич ко осо бље Рад ни ке 
По је дин це ко ји се мо гу при ла го ди ти По је дин це ко ји се не мо гу при ла го ди ти 

Кре ди то ре Ду жни ке 
Оне ко ји не за ви се од јав них услу га Оне ко ји за ви се од јав них услу га 

Ве ли ке фир ме Ма ле фир ме 
Му шкар це же не, де цу 

Сна жне Сла бе 
Оне ко ји пре у зи ма ју ри зик Ко ји бри ну о ег зи стен ци ји 

Гло бал на тр жи шта Ло кал не за јед ни це 

Про дав це тех но ло ги је Про дав це стан дард них ин ду стриј ских 
про из во да 

Гло бал ну кул ту ру Ло кал не за јед ни це 
Гло бал ни мир Кри зна жа ри шта 

Би зни сме не, еко но ми сте Рад ни ке, бор це за људ ска пра ва,  
фар ме ре 

Ра сту ћа гло бал на кон ку рен ци ја и увоз уве ћа ва ју шан се за гу би так 
по сла и по сто ји ја сна ве за из ме ђу ра сту ћег уде ла уво за и гу бит ка рад них 
ме ста у тра ди ци о нал ним гра на ма ко је пре у зи ма ју но во ин ду стри ја ли зо-
ва не зе мље, али је та ве за мно го сла би ја на ни воу чи та ве при вре де, с об зи-
ром на ре а ло ка ци ју рад них ме ста ка тер ци јар ном сек то ру. ефек ти гу бит ка 
рад них ме ста са свим су раз ли чи ти за мла де и ста ре рад ни ке: ста ри ји рад-
ни ци за по сле ни у сек то ру ко ји кон ку ри ше уво зном је ди но мо гу да ра чу-
на ју на бо љи так у слу ча ју по бољ ша ња од но са раз ме не; ста ри ји рад ни ци 
ће у од су ству ових по зи тив них про ме на за жа ли ти што се у мла до сти ни су 
опре де ли ли за по сао у из во зном сек то ру.13

Због ових ри гид но сти тр го вин ска ли бе ра ли за ци ја мо ра би ти по сте-
пе на, јер се на тај на чин мо гу убла жи ти тро шко ви скоп ча ни са пре ла ском 
13 Adjusting to globalization, D. greenway, ur., Blackwell, 2006
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на но ву рав но те жу и сма њи ли при ти сци на рад ни ке, ко ји су нај ви ше из ло-
же ни при ти сци ма гло ба ли за ци је с об зи ром на огра ни че ну мо бил ност; 
мо бил ност ка пи та ла, с дру ге стра не, је ви ше стру ко ве ћа и ка пи та лу отва ра 
про стор за при ла го ђа ва ње. Гло ба ли за ци ја уве ћа ва кон ку рен ци ју, ума њу је 
пре го ва рач ку моћ син ди ка та и рад ни ка, с об зи ром на ра сту ћу ела стич ност 
тра жње за ра дом и ра сту ћу опа сност од гу бит ка по сла и га ше ња рад ног 
ме ста. То са сво је стра не сма њу је моћ син ди ка та и ко лек тив ног пре го ва-
ра ња, па се при вла че ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја по пра ви лу сво ди 
на за о штра ва ње рад ног за ко но дав ства на ра чун ра да. То и је сте у осно ви 
да на шњих ан ти гло ба ли стич ких по кре та ши ром све та.

Тр жи ште ка пи та ла је гло бал но, тр жи ште ро ба и услу га ре ги о нал но, 
а тр жи ште ра да на ци о нал но. Мо бил ност и флек си бил ност ра да је ре ла-
тив но ни ска и чи ни га вр ло осе тљи вим на ра сту ћу кон ку рент ност, отво ре-
ност ко ју до но си гло ба ли за ци ја. Ка кав ће би ти од нос до би та ка и гу би та ка 
за ви си од мно гих окол но сти.

4. СВЕТ СКИ СИ СТЕМ, А НЕ КРАЈ ИСТО РИ ЈЕ

иде ал ни си стем не по сто ји, рав но те жа ни је ве чи та и трај на, не по сто је 
про ро ци, ни ино стра ни, а још ма ње до ма ћи ко ји мо гу спа сти зе мље и 
на ро де. То је нај ва жни ја по ру ка те о ри је свет ског си сте ма о ду гим тра ја-
њи ма, успо ни ма и па до ви ма, хи је рар хи зо ва ним од но си ма, про ла зно сти 
свет ских цар ста ва, па и оних но во у ста но вље них.

Кон цеп ци ја свет ског си сте ма раз ви је на је на те ме љи ма те о ри је за ви-
сно сти и од ње пре у зе ла кључ не по став ке: не раз ви је ност као исто риј ски 
про дукт ка пи та ли стич ког раз во ја, од но си за ви сно сти пе ри фе ри је и раз вој 
не раз ви је но сти, учвр шћи ва ње од но са за ви сно сти и њи хо во пре тва ра ње у 
кључ ни струк ту ри ра ју ћи фак тор не раз ви је них при вре да.

Основ не по став ке те о ри је свет ског си сте ма:
На ци о нал на при вре да не мо же би ти је ди ни ца ана ли зе и па жњу 1) 
тре ба усме ри ти ка свет ској при вре ди ко ју ка рак те ри ше је дин стве на 
по де ла ра да;
у окви ру свет ске при вре де из два ја ју се цен тар, по лу пе ри фе ри ја и 2) 
пе ри фе ри ја са тач но од ре ђе ним ме сти ма и за да ци ма у хи је рар хиј-
ски струк ту ри ра ном си сте му;
Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да нео дво ји ва је од ка пи та ли зма и 3) 
јед но дру го усло вља ва ју;
Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да је ди на је свет ска при вре да ко ја 4) 
се ни је пре тво ри ла у свет ско цар ство са је дин стве ним по ли тич ким 
под руч јем;
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Су ве ре ни тет др жа ва у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му озбиљ но 5) 
је угро жен ин тер на ци о на ли за ци јом про из вод ње, ко ја се оства ру је 
ге не ра ли за ци јом роб не про из вод ње, ко мо ди фи ка ци јом све га по сто-
је ћег и уз по моћ роб них ла на ца ко ји хо ри зон тал но по ве зу ју раз ли-
чи те при вред не су бјек те, а вер ти кал но од ре ђу ју од ре ђе не за дат ке;
Са да шње раз ли ке у по ло жа ју по је ди них зе ма ља у свет ској при вре ди 6) 
исто риј ски су про дукт и по сле ди ца раз ли чи те сна ге њи хо вих др жа ва;
По ло жај се ме ња то ком вре ме на, и др жа ве, као и ро бе, кре ћу се по 7) 
хи је рар хиј ској ле стви ци по ло жа ја и зна ча ја др жа ва у свет ској ка пи-
та ли стич кој при вре ди;
Про ме не у по ло жа ју по је ди них зе ма ља, про ме не у ску пи ни во де ћих 8) 
зе ма ља цен тра, по сле ди ца су ду гих три де се то го ди шњих ра то ва, ко ји 
су, са сво је стра не, ре гу лар на по сле ди ца ду гих ци клу са и се ку лар ног 
раз во ја свет ске ка пи та ли стич ке при вре де.

„Ми ни си сте ми ви ше не по сто је... је ди на вр ста си сте ма ко ја по сто ји је 
свет ски си стем, ко ји ми јед но став но де фи ни ше мо као је ди ни цу са дру-
штве ном по де лом ра да и ра зно вр сним кул тур ним си сте ми ма.

Ми ни си сте ми су це ли на са пот пу ном по де лом ра да, је дин стве ном кул-
ту ром, а мо гу би ти уте ме ље ни на ло ву, јед но став ној по љо при вре ди и са ку-
пља њу.”

Ми ни си стем је це ли на са је дин стве ном за јед ни цом, при вре дом и кул-
ту ром; свет ска при вре да је це ли на са је дин стве ном при вре дом, а раз ли чи-
тим кул ту ра ма и за јед ни ца ма, а свет ско цар ство је це ли на са је дин стве ном 
при вре дом, за јед ни цом, али раз ли чи тим кул ту ра ма. Та ко ви ди мо да се 
ши ри ла раз ли чи тост, и то пр во из до ме на кул ту ре, а за тим за јед ни це, али 
да је за др жа на за јед нич ка при вред на осно ви ца.

у окви ру свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма из два ја ју се цен тар, по лу-
пе ри ве ри ја и пе ри фе ри ја. Се ве ро за пад на евро па по ста ла је цен тар то ком 
ду гог XVI ве ка (1450-1650) ко ме је прет хо ди ла кри за фе у да ли зма (1300-
1450) и спе ци ја ли зо ва ла се за про из вод њу ко ја из и ску је на јам ни рад.

Ме ди те ран је по стао по лу пе ри фе ри ја спе ци ја ли зо ва на за по лу ин ду-
стриј ску про из вод њу, кре дит не тран сак ци је и тр го ви ну за чи ни ма и по сре-
до вао је у од но си ма цен тра и пе ри фе ри је. ис точ на евро па и ва не вроп ска 
под руч ја по ста ла су пе ри фе ри ја спе ци ја ли зо ва на за из воз жи та, зла та, 
др ве та, ше ће ра. Она је ка сни је кре ну ла на пут ка пи та ли стич ког раз во ја.

у евро пи до ла зи до ра сло ја ва ња то ком ду гог XIX ве ка (1780-1914), Скан-
ди на ви ја се при кљу чи ла цен тру, а оста ла под руч ја (Ру си ја, сред ња евро па, 
Бал кан, ибе риј ско и Апе нин ско по лу о стр во) услед не по вољ них при вред-
них усло ва, не до вољ ног уну тра шњег је дин ства, не раз ви је но сти др жа ве, 
још ви ше се уда љу ју од цен тра.
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Ка пи та ли зам је од по чет ка имао обе леж ја свет ског си сте ма, они су нео-
дво ји ви, две стра не истог про це са и пи та ње је да ли свет ска при вре да мо же 
по сто ја ти без ка пи та ли зма, и обр ну то, да ли ка пи та ли зам мо же по сто ја ти 
без свет ске при вре де: Ка пи та ли зам је од по чет ка имао обе леж ја свет ске 
при вре де, а не на ци о нал ног раз во ја.

То ком ду гог XVI ве ка (1450-1650) Се ве ро за пад на евро па по ста ла је 
цен тар, Шпа ни ја и ита ли ја по лу пе ри фе ри ја, ис точ на евро па и ибе риј ска 
Аме ри ка пе ри фе ри ја.

у на ред ној фа зи (1650-1730) ен гле ска је мер кан тил ном по ли ти ком 
од стра ни ла Хо лан ди ју, успе шно се од у пр ла, а за тим и по ра зи ла Фран цу-
ску; у вре ме ли бе рал ног ка пи та ли зма до ла зи до ши ре ња ка пи та ли зма на 
но ва под руч ја, а у пе ри фе ри ју се укљу чу ју Ру си ја, Афри ка и Ази ја. ин ду-
стриј ски ка пи та ли зам на вео је ен гле ску да тр го ви ну са по лу пе ри фе ри је 
про ши ри и на пе ри фе ри ју. Го ди на 1917. и Ок то бар ска ре во лу ци ја озна чи ли 
су крај ета пе ко ја тра је од 1730. и свет ска при вре да сту пи ла је у че твр ту 
ета пу, у ко јој но ве зе мље угро жа ва ју при мат во де ћих: као што је ен гле ска 
по ра зи ла Шпа ни ју, а за тим САД ен гле ску, та ко да нас, ис ти че Ва лер штајн, 
Ја пан и За пад на евро па угро жа ва ју во де ћу по зи ци ју САД у свет ској ка пи-
та ли стич кој при вре ди.

„Је ди ни ца ана ли зе мо ра ју би ти исто риј ски си сте ми, а не др жа ве ко је су 
огра ни че ног су ве ре ни те та, и стал но су угро же не од ан ти си стем ских по кре та. 
Од ре ђу ју ћа ка рак те ри сти ка је ан ти но ми ја др жа ва-дру штво, а њи хо ви од но си 
да ле ко од то га да су ускла ђе ни, јер се ра ди о од но си ма фор мал не струк ту ре 
(др жа ва) и не фор мал не (дру штво); на ме сто ових је ди ни ца ана ли зе (дру-
штво/на ци ја, др жа ва) је ди ни ца ана ли зе мо ра ла би би ти за сно ва на на мер љи-
вој дру штве ној ре ал но сти ме ђу за ви сне про из вод не ак тив но сти, што се мо же 
на зва ти по сто је ћом по де лом ра да” или, скра ће но, при вре дом”.

Та при вре да као је ди ни ца ана ли зе је свет ска при вре да, ко ја по чев од 
XVI ве ка до би ја обе леж ја ка пи та ли стич ке свет ске при вре де. Свет ску при-
вре ду чи ни мре жа ве за ме ђу соб но по ве за них про из вод них про це са ко је 
мо же мо на зва ти „роб ним лан ци ма”, па та ко за сва ки про из вод ни про цес 
у лан цу по сто ји низ ве за ко је пред ња че или сле де и од ко јих за ви си тај 
про цес. Про и зо вод ни про це си мо гу би ти по ве за ни тр го ви ном, али је нај-
ва жни ја ве за по мо ћу про из вод ње ко ја се те ме љи на прин ци пи ма аку му-
ла ци је ка пи та ла. Про из вод њу чи не роб ни лан ци, у ко ји ма по сто је ула зне 
тач ке и тач ке укр шта ња ко је пре ла зе др жав не гра ни це: сву да где по сто је 
рад ни ци по сто ји и др жав ни при ти сак на до хо дак рад ни ка. На сва кој тач ки 
где по сто ји раз ме на про из во да, по сто ји и др жав ни при ти сак на це не.
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уме сто др жа ва тре ба ко ри сти ти ка те го ри је:
Ре ци проч ни ми ни-си стем,1) 
Свет ско цар ство, и2) 
Свет ска при вре да.3) 

1. Ре ци проч ни ми ни-си стем: при дев ре ци проч ни ко ри сти се за то што 
си стем по чи ва на да ро ви ма, то је ма ли си стем, по кри ва ма лу те ри то ри ју; 
тај си стем је је дин стве на при вре да, за јед ни ца и кул ту ра, а чи не га по ро-
ди це ко је су ме ђу соб но по ве за не, а ви шак је не до во љан, има ју ћи у ви ду 
не раз ви је не про из вод не сна ге.

Ма ли ви шак по ја ча ва при ну ду, а за јед ни ца про па да оног тре нут ка ка да у 
од су ству фи зич ке или тр жи шне при ну де не мо же ви ше да га обез бе ди. Су ко би 
у овом си сте му за вр ша ва ју се ис кљу чи ва њем по је ди на ца из за јед ни це, а при-
сут ни су и су ко би ве за ни за при род не усло ве и на па де свет ских цар ста ва;

2. Ре ди стри бу тив на свет ска цар ства: то су већ др жа ве про дук ти раз во ја 
тех но ло ги је, а ка рак те ри ше их јед на при вре да, јед на за јед ни ца а мно штво 
кул ту ра. Сва ки про из во ђач мо ра да про из ве де ко ли ко је по треб но да би се 
др жа ла ад ми ни стра ци ја. Не кад су, као у Грч кој, Ри му, Ки ни, ова цар ства по 
про стран ству би ла огром на, а не кад, као у сред њем ве ку, ма ња, а на чин про-
из вод ње ка рак те ри ше при ну да да про из во ђа чи за вла да ју ћу кла су про из во де 
ви шак, по де ла ра да је сло же ни ја, али и ар би трар на, јер је ве за на за по тре бе 
би ро кра ти је ко ја се ши ри и уве ћа ва од у зе ти ви шак. Ни во тех но ло ги је ни је 
до пу штао да се ова свет ска цар ства пре тво ре у свет ску при вре ду, па је не ко-
ли ко ових си сте ма, за јед но са ми ни си сте ми ма, ко ег зи сти ра ло исто вре ме но;

3. Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да: на ста ла у евро пи у XVI ве ку ели-
ми ни са ла је све ре ци проч не ми ни си сте ме и ре ди стри бу тив на свет ска цар-
ства, и то је пр ва и је ди на свет ска при вре да ко ја се одр жа ла. ње ну струк ту ру 
чи ни јед на при вре да и мно штво др жа ва и кул ту ра; док се у свет ском цар ству 
од лу ке до но се ра ди одр жа ва ња си сте ма, ов де се оне до но се ра ди ства ра ња 
про фи та ко ји се од у зи ма рад ни ци ма у про из вод њи или кроз раз ме ну. Основ 
си сте ма је аку му ла ци ја ка пи та ла, а пред у слов јед на ко сти је про да ја рад не 
сна ге. За раз ли ку од свет ских цар ста ва у ко ји ма су по тла че ни на ро ди аси ми-
ли ра ни, ов де се они не пре кид но за себ но ре про ду ку ју ра ди екс пло а та ци је;

4. Свет ска со ци ја ли стич ка вла да ви на: ово је че твр ти и ко нач ни об лик 
исто риј ских си сте ма и Ве ле р штајн по себ но ис ти че да тај си стем не тре ба 
по и сто ве ћи ва ти са со ци ја ли стич ким др жа ва ма ко је су би ле огра ни че не 
ре про дук ци јом свет ске ка пи та ли стич ке при вре де, што је на лик ана ли зи 
ко ја свет ску ка пи та ли стич ку при вре ду сво ди на ра ван изо ло ва них ита-
ли јан ских или фла ман ских гра до ва-др жа ва. Циљ овог си сте ма мо ра би ти 
пре тва ра ње роб не про из вод ње у про из вод њу упо треб них вред но сти и уки-
да ње ре пре сив не др жа ве.
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Две по ли ти ке ко је обе ле жа ва ју свет ску ка пи та ли стич ку при вре ду су:
Су ко би бур жо а зи је и про ле та ри ја та, и1) 
Су ко би уну тар бур жо а зи је.2) 

Пре пли та ње роб них ла на ца по ка зу је да су и др жа ве, као и свет ска 
ка пи та ли стич ка при вре да исто риј ски по ро и звод. Гло ба ли за ци ја роб них 
ла на ца до ве ла је до то га да се све ви ше и ви ше про це са у лан ци ма ко је је 
нај лак ше мо но по ли зо ва ти кон цен три ше у ма лом бро ју обла сти – цен тру, а 
све ве ћи број про це са ко ји зах те ва ју не ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу, екс тен-
зив ну, ко ја се у дру гим обла сти ма мо же на гра ђи ва ти ма ло, кон цен три шу се 
као пе ри фер ни про це си у пе ри фер ним обла сти ма.

Од но си из ме ђу др жа ва у усло ви ма свет ске ка пи та ли стич ке при вре де 
ни су од но си ауто ри тар них и су ве ре них др жа ва, већ од но си сла би јег и ја чег. 
Ме ра сна ге др жа ве је у ње ној сна зи да ми ни ми зи ра све ква зи мо но по ле и 
да на мет не док три ну сло бод не тр го ви не, по што је са ма већ до вољ но раз ви-
је на: уко ли ко хе ге мо ни ју од ре ди мо као си ту а ци ју у ко јој јед на др жа ва има 
ја сне пред но сти и ефи ка сни ја је у про из вод њи, тр го ви ни и фи нан си ја ма, 
та да сле ди да ће мак си мал но сло бод на тр го ви на мо гу ће оси гу ра ва ти мак-
си мал ни про фит пред у зе ћи ма хе ге мо ни стич ке си ле.

При мер та квог за ла га ња за ли бе ра ли зам је чу ве ни рад Ху га Гро ци ју са, 
на пи сан у XVII ве ку у епо хи до ми на ци је Хо лан ди је, где, из ме ђу оста лог, 
пи ше: „Сва ка на ци ја је сло бод на да иде у дру ге зе мље, да са њи ма тр гу је, јер 
је акт тр го ви не до пу на ње не не за ви сно сти ко ја је зе мљи по треб на.“ Ова кве 
про ме не у од но си ма на ме ђу на род ном пла ну до пу ње не су бор бом кла са 
на уну тра шњем пла ну: оно што је но во је да кла се као гру пе по је ди на ца са 
слич ним по ло жа јем ни су ви ше кла се др жа ве, већ кла се свет ске при вре де, 
па се кон фу зи ја о про тив реч но сти ма кла сне и на ци о нал не све сти мо ра 
ре ша ва ти на ни воу ак си јал не по де ле ра да уз по моћ ан ти но ми је: кла са по 
се би свет ске при вре де и кла са за се бе др жа ве.

Мо ра се пра ви ти раз ли ка из ме ђу ме ђу на род не при вре де и свет ске при-
вре де, јер пр ва прет по ста вља низ одво је них при вре да ко је су на ци о нал не 
и јед на са дру гом тр гу ју, док свет ска при вре да прет по ста вља да при вре да 
увек по сто ји ка да (и са мо он да) по сто ји и екс тен зив на и пот пу на дру-
штве на по де ла ра да са ин те гри са ним ску пом про из вод них про це са ко ји су 
у ме ђу соб ним од но си ма по сред ством тр жи шта. Та је дин стве на по де ла ра да 
у ства ри је свет ска ка пи та ли стич ка при вре да.

еко ном ска осно ва свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма је ка пи та ли стич ка 
по де ла ра да чи ји је циљ мак си ми за ци ја про фи та кроз бес ко нач ну аку му-
ла ци ју ка пи та ла; по ли тич ку над град њу чи ни ме ђу др жав ни си стем: по сто је 
од но си су ве ре них др жа ва, али је ауто но ми ја њи хо вог од лу чи ва ња су о че на 
са огра ни че њи ма. По што се је ди но до са да одр жа ла свет ска ка пи та ли стич ка 
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при вре да и ни је се пре тво ри ла у свет ско цар ство, Ва лер штајн пи ше: „Мо же мо 
по сум ња ти да су ова два те о риј ска фе но ме на по ве за на: да би свет ска при-
вре да пре жи ве ла мо ра има ти ка пи та ли стич ки на чин про из вод ње; и обр ну то, 
да ка пи та ли зам не мо же би ти на чин про из вод ње из у зев као свет ски си стем.“

Свет ску при вре ду ка рак те ри шу од но си ка пи та ли зма: у рад ном про це су 
спа ја ју се рад и ка пи тал, по том осно ву рад ни ци ма се од у зи ма ви шак вред-
но сти, а ви шак дру гих од у зи ма се кроз раз ме ну; ти од но си из јед не при вре де 
пре но се се на свет ски план, про из вод ња се ин те р на ци о на ли зу је, по сто ји 
не јед на ка раз ме на. Раз ви ја се про стор на хи је рар хи ја про из вод них про це са.

Три кључ не по лу ге екс пан зи је и одр жа ва ња свет ског ка пи та ли стич ког 
си сте ма су:

Ме ха ни за ци ја про це са про из вод ње (усме ре на на ка пи тал);1) 
Ко мо ди фи ка ци ја рад не сна ге, кроз ње ну про ле та ри за ци ју (усме ре на 2) 
на рад), и
Ши ре ње гра ни ца свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма и на но ве обла-3) 
сти и ре ги о не кроз про цес пе ри фе ри за ци је.

Пе ри фе ри за ци ја вр ло бр зо до сти же сво је гра ни це па се за то нај ве ћа 
па жња при да је про це су ко мо ди фи ка ци је, од но сно одр жа ва ња рад не сна ге 
у зе мља ма пе ри фе ри је у по лу про ле тер ском ста ту су. Ко мо ди фи ка ци ја ра да 
зна чи да рад ни ци је ди но кроз про да ју рад не сна ге има ју при ступ сред-
стви ма за про из вод њу, док ко мо ди фи ка ци ја ка пи та ла и зе мље зна чи да 
је ди но кроз мак си ми за ци ју аку му ла ци је ка пи та ла вла сни ци има ју при ступ 
овим сред стви ма за про из вод њу. То зна чи да су не ки, али не и сви рад ни ци, 
про ле те ри, док су сви вла сни ци ка пи та ла и зе мље бур жо а зи ја.

Др жа ве су и еко ном ски и по ли тич ки као је ди ни це ана ли зе огра ни че не 
па се њи хо ва ауто но ми ја и ин те гри тет мо ра ју ана ли зи ра ти у про сто ру и вре-
ме ну. Ка да би гра ни це ин те гри са ног про из вод ног про це са, раз ме не, по ли-
тич ке ју рис дик ци је, кул тур не ко хе зи је, еко ло ги је би ле ја сно уоч љи ве, та да би 
др жа ве мо гле би ти је ди ни це ана ли зе; по што се оне пре пли ћу, то ком вре ме на 
ме ња ју, је ди ни ца ана ли зе мо ра би ти исто риј ски си стем уну тар ко га по сто ји 
ин те гри са ни про из вод ни про цес: то је ем пи риј ски низ та квих про из вод них 
про це са ин те гри са них у скла ду са од ре ђе ним ску пом пра ви ла, где се љу ди 
по ве зу ју на од ре ђе ни ор ган ски” на чин, и то та ко да про ме не у функ ци ја ма 
сва ке гру пе или про ме не у гра ни ца ма исто риј ског си сте ма мо ра ју сле ди ти 
од ре ђе на пра ви ла уко ли ко се не же ли до во ђе ње у пи та ње це ли не“.

Јед на та ква исто риј ска це ли на је ка пи та ли стич ка при вре да: Свет ска 
ка пи та ли стич ка при вре да је си стем за сно ван на же љи да се аку му ли ра 
ка пи тал, по ли тич ки усло вља ва ју це не (ка пи та ла, ро ба и ра да), по ступ но 
по ла ри зу ју кла се и ре ги о ни (цен тар/пе ри фе ри ја) то ком вре ме на.
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По што је од ре дио ак те ре у свет ском си сте му (цен тар, по лу пе ри фе ри ја и 
пе ри фе ри ја), по лу ге раз во ја (ко мо ди фи ка ци ја, ши ре ње гра ни ца си сте ма, раз-
вој тех но ло ги је), Ва лер штајн сво ју ана ли зу упот пу ња ва ана ли зом хе ге мо ни-
стич ких од но са уну тар са мог цен тра, ко ји обез бе ђу ју до ми на ци ју по је ди ним 
др жа ва ма: пр во Хо лан ди ји, за тим ен гле ској и да нас Сје ди ње ним Др жа ва ма.
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Проф. др Зо ран Авра мо вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА ДР ЖА ВЕ  
У ДРУ ШТВИ МА ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ

Ре зи ме: у ра ду се ана ли зи ра про цес про ме не ци ље ва и ин стру ме на та кул
тур не по ли ти ке др жа ве у тран зи циј ским дру штви ма. По ла зи се од прет по став ке 
да је кул ту ра јед на од нај зна чај ни јих функ ци ја др жа ве. По сто је два ни воа од лу чи
ва ња у кул ту ри: 1) од лу чи ва ње на ре ла ци ји др жа ва – кул ту ра, 2) од лу чи ва ње у 
кул тур ним уста но ва ма (де ло круг и са др жај). Тран зи циј ска кон цеп ци ја дру штва 
под ра зу ме ва ја ча ње тр жи шта у свим ње го вим обла сти ма и сла бље ње др жав не 
ре гу ла ти ве. кул ту ра се све ви ше по ти ску је на тр жи ште. на том по слу све ве ћу 
уло гу до би ја ју ме наџ мент и мар ке тинг. Мар ке тинг у кул ту ри и умет но сти је 
за ин те ре со ван за по на ша ње и ста во ве ко ри сни ка кул тур них до ба ра и умет нич
ких оства ре ња. у за кључ ку се твр ди da не ка да шње со ци ја ли стич ке др жа ве тре ба 
да се ада па ти ра ју на но ве усло ве при вред ног и дру штве ног жи во та. Ме ђу тим, 
та кви про це си ни су без бол ни по ква ли тет кул ту ре и умет но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул тур на по ли ти ка, др жа ва, тр жи ште, тран зи ци ја.

Др жа ва је то ком ве ћег де ла свог по сто ја ња увек би ла зна ча јан чи ни лац 
кул тур ног и умет нич ког жи во та дру штва. Јед на од ње них основ них функ-
ци ја је, ју че као и да нас, кул тур на. Ов де не ће мо ула зи ти у рас пра ву ко ли ко 
је под сти ца ла а ко ли ко оме та ла и спре ча ва ла кул тур ни жи вот то ком свог 
исто риј ског раз во ја. Си гур но је да се не де мо крат ска и де мо крат ска др жа ва 
ни је јед на ко односилe пре ма кул ту ри и умет но сти, а са мим тим ни до но си-
о ци (они ко ји од лу чу ју) кул тур не по ли ти ке ни су би ли би ра ни на исти на чин. 
Чи ње ни ца је да се др жа ва „ме ша ла“ на раз не на чи не у кул тур ни и умет нич ки 
жи вот, за то што су то и раз вој на пи та ња дру штва. њој су то омо гу ћа ва ли 
пра во на до но ше ње за ко на, ства ра ње ин сти ту ци ја, зна чај но фи нан си ра ње 
кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва – бу џет ски или пу тем по др шке кул-
тур них про је ка та. Ка ко су кул ту ра и умет ност „про из во ди“ јав ног до бра сва-
ког дру штва, др жа ва је у оба ве зи да по др жа ва об ли ке ства ра ла штва ко ји су 
„елит ни“ по свом ка рак те ру али при па да ју на ци о нал ном фон ду кул ту ре. 
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Оту да ста ра прак са да се ин сти ту ци је кул ту ре и умет ни ци обра ћа ју др жав-
ним ор га ни ма за ма те ри јал ну и прав ну по др шку. у овом ра ду се по ла зи од 
прет по став ке да је кул ту ра јед на од нај зан чај ни јих функ ци ја др жа ве.

у те о риј ским ис тра жи ва њи ма кул ту ре по сто ји са гла сност око кључ-
ног еле мен та кул тур не по ли ти ке: то је под руч је усме ра ва ња кул тур ног 
жи во та јед не за јед ни це са ста но ви шта од ре ђе них ци ље ва и уз по моћ од го-
ва ра ју ћих сред ста ва. Ши ра раз ма тра ња пој ма кул тур не по ли ти ке зах те ва ју 
пре ци зи ра ња зна че ња кул ту ре (уни вер за ли стич ко, со ци јал но уте ме ље ње, 
на ци о нал ни из раз). Не за ви сно од де фи ни ци је кул ту ре, усме ра ва ње кул-
тур ног по сто ја ња јед не др жа ве ни је оства ри во без иде је о кон ти ну и те ту. 
По су ду Кар ла Ман хај ма (есе ји о со ци о ло ги ји кул ту ре), „ни шта што се по ја-
ви ло у кул тур ном про це су не мо же на про сто иш че зну ти, већ у из ме ње ном 
об ли ку ула зи у ка сни је струк ту ре“ Отво ре но је пи та ње у ко јој ме ри иде ју о 
кон ти ну и те ту об ли ку ју ин сти ту ци је кул ту ре и ства ра лач ке лич но сти.

Фор му ли са ње ци ље ва кул тур не по ли ти ке мо ра да по ђе од за те че ног 
ста ња у кул ту ри, од ана ли тич ког ин вен та ри са ња кул тур не си ту а ци је. Број 
кул тур них ин сти ту ци ја (би бли о те ка, из да ва ча, по зо ри шта, му зе ја, ки не-
ма то гра фи је), струк ту ра за по сле них у кул ту ри, про стор ни рас по ред кул-
ту ре, оства ре ња кул тур них про гра ма и про је ка та са мо су по чет ни ко ра ци 
у кон ци пи ра њу кул тур не по ли ти ке. За ми сао основ них ци ље ва пред ста вља 
дру ги кључ ни еле ме нат усме ра ва ња кул тур ног раз вит ка. Пла но ви у кул-
ту ри са др же при о ри те те кул тур них по тре ба. у не ким дру штве ним при-
ли ка ма при о ри тет ће се да ти др жав ном ин те ре су у кул ту ри, а у дру гим 
оп штин ским или по је ди ним де лат но сти ма кул ту ре (по зо ри ште, би бли-
о те ка, филм, итд). Са тог ста но ви шта, не мо же се из бе ћи пи та ње на чи на 
при хва та ња кул тур них про гра ма и кул тур них ак ци ја, као ни ис пи ти ва ње 
уло ге и оправ да но сти кул тур них уста но ва, вред но ва ње њи хо вог ра да, про-
ме ну кул тур них по тре ба али и вла да ју ћих ме ха ни за ма од лу чи ва ња.

из бор при о ри те та у кул тур ној по ли ти ци, по сле ди ца је си сте ма од лу-
чи ва ња. Ра спон ци ље ва кре ће се од чу ва ња кул тур не про шло сти, под сти-
ца ња ства ра ла штва, раз ви ја ње ве за са ме ђу на род ним кул тур ним ор га ни-
за ци ја ма, итд.

Кул тур на по ли ти ка је из бор кул тур них при о ри те та и по де сних ин стру-
ме на та. Оства ри ва ње ци ље ва кул тур не по ли ти ке нео дво ји во је од из бо ра 
сред ста ва за њи хо во оства ри ва ње. А сред ства су ра зно ли ка: си стем фи нан-
си ра ња, за ко но дав ни про пи си, идеј но-по ли тич ка ори јен та ци ја, на гра-
ђи ва ње, из бор ка дро ва, струч на ис тра жи ва ња. О сред стви ма мо же да 
се го во ри као о сти му ла тив ним (за шти та, сти пен ди је, на гра де, от куп), и 
су зби ја ју ћим (по ре зи, за кон ске за бра не, мо рал не осу де).

Од де фи ни са них ци ље ва и иза бра них сред ста ва кул тур на по ли ти ка 
мо же би ти праг мат ска или ели ти стич ка. Ства ра лач ки део кул ту ре ни је 
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ели ти зам у од но су на функ ци о нал ни или тра ди ци о нал ни („осво је на кул-
ту ра“) кон цпет кул ту ре. Нај че шће се елит на кул ту ра ве зу је са ре мек-де-
ли ма кул ту ре. Вред ност кул ту ре од ре ђу ју ве ли ке ства ра лач ке лич но сти, 
ко је се по ја вљу ју не на да но и не мо гу се раз у ме ти као за јед нич ко до стиг-
ну ће на ци је.

Кључ но пи та ње кул тур не по ли ти ке је иден ти фи ка ци ја су бјек та од лу-
чи ва ња. Ко од лу чу је о кул тур ном раз вит ку? По сто је два ни воа од лу чи ва ња 
у кул ту ри: 1) од лу чи ва ње на ре ла ци ји др жа ва – кул ту ра, 2) од лу чи ва ње у 
кул тур ним уста но ва ма (де ло круг и са др жај). Пр ви ни во од лу чи ва ња нај че-
шће при па да кул тур ној лич но сти ко ја при па да по ли тич кој пар ти ји, дру ги 
је ствар кул тур ног ме на џе ра. Схва ће не на иде ал но тип ски на чин, од лу ке 
у кул ту ри мо гу се кла си фи ко ва ти на три на чи на. Прав ноби ро крат ско 
од лу чи ва ње у ко ме сва ка од лу ка тра жи осло нац у прав ној нор ми. Овај тип 
од лу чи ва ња на сто ји да сва ки ствар ни про блем пре тво ри у про блем управ-
но-прав ног по сту па ња и ми шље ња. Де мо крат ско од лу чи ва ње за сно ва но је 
на уна пред по зна тој про це ду ри. Овај тип од лу чи ва ња о кул ту ри тре ба да 
ми ни ма ли зу је удео ира ци о нал них чи ни ла ца – стра сти, во ље, же ље, по је-
ди нач них ин те ре са. Де ци зи о ни зам у кул ту ри је си стем од лу чи ва ња у ко ме 
на гла ше ну уло гу има лич ност ко ја до но си од лу ке, бу ду ћи да прав на нор ма 
не мо же да по кри је сло же ну ствар ност.

Струк ту ра од лу ке у кул ту ри са др жи зна ње о кул ту ри, умет нич ко ис ку
ство и иде је. Сва ка од лу ка у кул ту ри мо ра да укљу чи део ис ку стве ног уви да 
у при ро ду де лат но сти и њен са др жај. Зна њу о спе ци фич но сти кул тур ног 
пред ме та тре ба до да ти и зна ње о ор га ни за ци ји де лат но сти и по ли тич ко-
прав ну нор му. иде је за кул тур ну по ли ти ку су нео п ход не, бу ду ћи да ва же ћа 
ре ше ња у кул ту ри ни су трај на, а без но вих иде ја пре ти опа сност да ка дров-
ске, ма те ри јал не и фи нан сиј ске мо гућ но сти оста ну не ис ко ри шће не.

Раз у ме се, ни је дан тип од лу чи ва ња не га ран ту је успе шни ре зул-
тат. Оту да по тре ба за ева лу а ци јом кул тур не по ли ти ке. ева лу а ци ја у кул-
ту ри има две функ ци је: тре ба да уна пре ди ква ли тет од лу чи ва ња, као и 
да по бољ ша ко му ни ка ци ју из ме ђу оних ко ји до но се од лу ке и оних на ко је 
се од лу ке од но се. Ка да је реч о кул тур ним про гра ми ма, ме тод ева лу а ци је 
слу жи да се пре ки не са кул тур ним про гра ми ма ко ји не оства ру ју по ста-
вље не ци ље ве, да се по бољ ша ју про гра ми ко ји су у то ку ре а ли за ци је, да се 
по бољ ша ју про гра ми ко ји су у при пре ми, да се уна пре ди спо соб ност упра-
вља ња кул тур ним уста но ва ма.

у Ре пу бли ци Ср би ји, кул тур ну по ли ти ку до но си Вла да, од но сно Ми ни-
стар ство за кул ту ру. у окви ру Ми ни стар ства по сто је сек то ри за по је ди на 
пи та ња: 1) кул тур но на сле ђе и би бли о теч ка де лат ност, 2) умет нич ко ства-
ра ла штво и кул тур на ин ду стри ја (ви зу ел на умет ност, му зич ка умет ност и 
дис ко гра фи ја, сцен ска и му зич ко-сцен ска де лат ност, ки не ма то гра фи ја и 
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мул ти ме ди ји, ин спек циј ски по сло ви у ки не ма то гра фи ји), 3) ме ђу на род ни 
од но си и европ ске ин те гра ци је, 4) фи нан сиј ски по сло ви и ин ве сти ци је.

у свим сек то ри ма оба вља ју се сту диј ско-ана ли тич ки, управ ни, управ-
но-над зор ни по сло ви. Две основ не функ ци је Ми ни стар ства су да пра ти 
ста ње у од ре ђе ној обла сти и да пред у зи ма ме ре за уна пре ђе ње.

уста но ве кул ту ре на бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је су: На род на би бли-
о те ка Ср би је, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Ар хив Ср би је, На род ни му зеј, 
Ју го сло вен ска ки но те ка, исто риј ски му зеј Ср би је, ет но граф ски му зеј, 
Му зеј са вре ме не умет но сти, Му зеј при ме ње не умет но сти, Му зеј по зо ри-
шне умет но сти, При род њач ки му зеј, Му зеј жр та ва ге но ци да (Кра гу је вац), 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
На род но по зо ри ше, Бе о град ска фил хар мо ни ја, Ан самбл Ко ло, ин сти ту за 
филм, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

* * *

Тран зи циј ска кон цеп ци ја дру штва под ра зу ме ва ја ча ње тр жи шта у свим 
ње го вим обла сти ма и сла бље ње др жав не ре гу ла ти ве. Овај тер мин из ра-
жа ва но ва обе леж ја и же ље мо дер ног све та. Она је део гло ба ли за ци је. Ра ди 
се пре све га о по ра сту уза јам не по ве за но сти ме ђу на ро ди ма и љу ди ма. Овај 
про цес се огле да у свим обла сти ма дру штва: у еко но ми ји, по ли ти ци, кул-
ту ри, ко му ни ка ци ји итд. Циљ је ства ра ње „све та као је дин стве ног си сте ма“, 
„ши ре ње је дин стве ног дру штва“ (уста но ве, тр жи шта, вред но сти).

Ко је су ка рак те ри сти ке са вре ме не тран зи ци је? иде ја око ко је се кон-
цен три ше но ви по глед на свет је сте на пор да се бив ше со ци ја ли стич ке 
др жа ве укљу че у јед ну над на ци о нал ну тво ре ви ну са је дин стве ним про сто-
ром, ко ја уки да исто риј ски из гра ђе не ин сти ту ци је, вред но сти, схва та ња. 
Пре све га, у пи та њу је ши ре ње еко ном ских ин те ре са пре ко на ци о нал них 
гра ни ца. Ка пи тал уну тар на ци о нал них гра ни ца еко ном ски нај моћ ни јих 
др жа ва све та те жи но вим ин те гра ци ја ма и тр жи шти ма.. На ци ја и др жа ва 
у еко ном ском зна че њу на пад ну ти су из три прав ца – мул ти на ци о нал не 
кор по ра ци је, ре ги о нал не еко ном ске ин те гра ци је (еу, НАФ ТА, уМА) и 
ме ђу на род не фи нан сиј ске, мо не тар не, тр го вин ске и ца рин ске ин сти ту ци је 
(Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан ка). Основ ни циљ гло бал не 
еко но ми је је ли бе ра ли за ци ја свет ског тр жи шта, а то зна чи да ће бо га ти ји 
по ста ти још бо га ти ји а си ро ма шни ће у пот пу но сти за ви си ти од свет ских 
еко ном ских и по ли тич ких цен та ра мо ћи.

Про це си тран зи ци је до бро су до шли оним др жа ва ма у све ту чи ји иде-
о ло зи и по ли ти ча ри за сту па ју кон цепт де су ве ре ни за ци је, као фор му лу за 
ус по ста вља ње но вих од но са по ли тич ке мо ћи у све ту. Огра ни ча ва ње су ве-
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ре ни те та или ње го вог пот пу ног пре да ва ња у ру ке моћ ним др жа ва ма је 
са став ни део аме рич ког и за пад но е вроп ског раз у ме ва ња гло ба ли за ци је. у 
та квим по ли тич ким ин те гра ци ја ма до ла зи до пре ме шта ња од лу ка из за ко-
но дав но на ци о нал них те ла у ру ке вла да ко је опет ви ше ускла ђу ју од лу ке са 
дру гим вла да ма не го са соп стве ним пар ла мен том.

Ви ди мо да у са вре ме ном гло ба ли зо ва ном све ту, моћ др жа ве да ре гу-
ли ше уну тра шњи кул тур ни и дру штве ни жи вот сво јих гра ђа на би ва по ти-
сну та у ко рист свет ског тр жи шта. На ци о нал на др жа ва гу би моћ да ути че на 
еко ном ске и тр жи шне то ко ве. Два де се ти век је ста вио на днев ни ред по јам 
кла сич ног схва та ња су ве ре ни те та, осо би то по сле Пр вог свет ског ра та. 
По ли тич ки фи ло зо фи и по ли ти ча ри за пад них др жа ва, на во ди ли су раз ло ге 
да др жа ве тре ба да је дан део свог су ве ре ни те та пре не су на ме ђу на род не 
ор га ни за ци је, Дру штво на ро да, па ује ди ње не на ци је. Са овог ста но ви шта 
и у кон тек сту свет ске ре ал но сти, ди ску си ја о су ве ре ни те ту мо же се при-
хва ти ти и оправ да ти. Ме ђу тим, оно га тре нут ка ка да је у де фи ни ци ју но вог 
су ве ре ни те та про дро ин те рес за гло бал ном вла да ви ном, за ли де ром све та, 
це ла ди ску си ја је до би ла но во зна че ње и но во усме ре ње. Тај по ли тич ки про-
цес се име ну је као де су ве ре ни за ци ја, што зна чи или под ре ђи ва ње су ве ре-
ни те та ма лих др жа ва не са мо мо ћи ве ли ких већ и во љи свет ског тр жи шта.

При ста ли це ви зи је „свет ске ме ђу за ви сно сти и гло ба ли за ци је“, из чи ње-
ни це да свет по ста је све ви ше по ве зан („гло бал на аре на“), пре ла зе на по зи-
тив не вред но сти и стан дар де. Они из бе га ва ју про бле ма ти за ци ју про це са 
тран зи ци је – уну тра шње про тив реч но сти и не га тив не по сле ди це. из ове 
тен ден ци је сле ди ста ри про блем на пе то сти из ме ђу гло бал ног и ло кал ног. 
увек је ово пи та ње би ло на днев ном ре ду, али ни јед но вре ме ни је на шло 
фор му лу за тра јан од го вор. То је из вор ра зних ди ску си ја о иден ти те ту, 
при пад но сти, ис ко ре њи ва њу, „гра ђа ни ну све та“ итд.

Тран зи ци ја афир ми ше кул ту ру ма те ри ја ли зма и ин ди ви ду а ли зма. Чул на 
кул ту ра је при род ни из раз дру штва ко је је ори јен ти са но на про фит. Ка кав је 
то чо век ко ји се по ма ља на та ла су тран зи ци је? Он за бо ра вља на свој ду хов-
но-на ци о нал ни иден ти тет и пре пу шта се ма те ри ја ли стич ким ужи ва њи ма 
свет ског дру штва. На рав но, то дру штво ни је „свет ско“ већ дру штво у ко ме 
су глав ни ре жи се ри нај бо га ти је др жа ве и мул ти на ци о нал не кор по ра ци је.

Круп не про ме не у на чи ну про из вод ње, кул тур ним по тре ба ма, ко му-
ни ка ци ји, усло ви ле су и не јед на ку рас по де лу мо ћи и ути ца ја у свет ским 
раз ме ра ма. Кул ту ра се све ви ше по ти ску је на тр жи ште.

Све што се на ла зи на под руч ју кул ту ре и умет но сти има сво ју це ну. 
Ства ра о ци ко ри сте сво ја аутор ска пра ва, до би ја ју хо но ра ре за сво ја де ла и 
јав не на сту пе, кул тур на и умет нич ка де ла се от ку пљу ју од стра не др жа ве, 
при вред них пред у зе ћа, или љу би те ља умет но сти. Пу бли ка пла ћа сво је 
умет нич ке и кул тур не по тре бе, та ко што ку пу је књи гу, ула зни цу за по зо ри-
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ште или филм. Па ипак, фи нан си ра ње кул ту ре и умет но сти је спе ци фич но 
и раз ли ку је се од дру гих по слов них рад њи. На тр жи шту ро ба, но ва ца и 
рад не сна ге кон ку рен ци ја до во ди до успе ха јед них и не у спе ха дру гих. Онај 
ко ви ше ула же не го што до би ја, про па да и ута па се у успе шни ју фир му или 
не ста је са тр жи шта.

„При вре да“ и фи нан си је у кул ту ри су знат но дру га чи ји. Кул тур ни про-
из во ди ни су про фи та бил ни а пу бли ка ни је оба ве зна да за до во љи сво је 
кул тур не по тре бе као што је то са хле бом или обу ћом. То је раз лог што 
сва ка мо дер на др жа ва на сто ји да се „ме ша“ у кул ту ру та ко што их по ма же 
или од ма же. Ве ћи или ма њи те рет фи нан си ра ња кул ту ре па да на др жа ву и 
ин сти ту ци је ко је она осни ва.

По сто ји не ко ли ко на чи на фи нан си ра ња кул ту ре и умет но сти: 1) бу џет, 
2) тр жи ште, 3) за ду жби не, фон да ци је, 4) спон зо ри, до на то ри, и 5) по кло ни.

Мо дер на др жа ва по сред ством бу џе та фи нан си ра оне кул тур не ин сти ту-
ци је ко је су од на ци о нал ног ин те ре са и ко је углав ном чу ва ју кул тур но на сле ђе. 
То су на ци о нал не би бли о те ке, му зе ји, по зо ри шта, опе ре, ар хи ви, уста но ве за 
за шти ту спо ме ни ка. Раз у ме се, да ове уста но ве кул ту ре не мо гу фи нан сиј ски 
да оп ста ну без ма те ри јал не по мо ћи из др жав не ка се. Др жа ва ни је са мо вла да 
и пар ла мент, већ и ње на вер ти кал на ор га ни за ци ја – по кра ји не, оп шти не, 
ло кал не за јед ни це – ко је та ко ђе ути чу на фи нан си ра ње кул ту ре.

Не ке дру ге де лат но сти у кул ту ри и умет но сти мо гу у ве ћој ме ри да се 
осло не на тр жи ште и ње го ве за ко ни то сти. из да вач ке ку ће и филм ске ком-
па ни је, дис ко граф ске про дук ци је мо гу да ра чу на ју на до бит на тр жи шту. 
успе шне орга ни за ци је у овим обла сти ма мо гу да ра чу на ју на са мо фи нан-
си ра ње и у том слу ча ју бу џет ска по моћ ни је по треб на. Шта ви ше, ове ор га-
ни за ци је су до бар по ре ски об ве зник.

Др жа ва по сред ством бу џе та да је до та ци је и суб вен ци је ор га ни за ци ја ма 
и ин сти ту ци ја ма кул ту ре и умет но сти. По зна то је да су тро шко ви по зо ри-
шне пред ста ве, му зеј ске по став ке, ку по ви не књи га за на ци о нал ну би бли-
о те ку, ви со ки тро шко ви и не мо гу се ци ље ви тих уста но ва оства ри ти уко-
ли ко их др жа ва сво јим фи нан си ја ма не по мог не. Ме ђу тим, др жа ва ко ри сти 
и ин стру мен те по ре ске по ли ти ке да би ути ца ла на фи нан сиј ске про це се у 
кул ту ри. Над ле жно ми ни стар ство мо же да сма њи или по ве ћа по ре ску сто пу 
не кој де лат но сти у кул ту ри, да одо бри по вољ не кре ди те и ни же ка мат не 
сто пе. То за ви си од лич но сти или вла сти ко ја од ре ђу ју кул тур ну по ли ти ку.

Ор га ни за ци је у кул ту ри и умет но сти мо гу да се фи нан си ра ју ди рект но 
од ко ри сни ка њи хо вих де ла и услу га и у том слу ча ју они фор ми ра ју сво ју 
це ну на тр жи шту. При ват на ини ци ја ти ва на кул тур ном тр жи шту упра во 
то зна чи – сва ки кул тур ни про из вод има сво ју це ну – ма ла по зо ри шна дру-
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жи на, при ват на из да вач ка ку ћа, ли ков на га ле ри ја, дис ко граф ска про дук-
ци ја, итд. Це на се фор ми ра на тр жи шту као и сва ка дру га це на. Циљ је 
при ват не кул тур не по ну де да не бу де у мањ ку, да рас хо ди не бу ду ма њи од 
при хо да, а то зна чи да се до би је про фит. Ка ко до ћи до про фи та ствар је о 
ко јој тре ба да раз ми шља ме на џер у кул ту ри.

Ме на џер у кул ту ри и умет но сти пла ни ра при хо де од пу бли ке, од 
др жа ве, од фон да ци ја и спон зо ра, али и од дру гих при вред них де лат но сти 
ко је су у бли ском до ди ру са кул ту ром – ту ри зам, и тзв. ин ду стри ја кул ту ре. 
Ту ри стич ка при вре да мо же да се ко ри сти и за фи нан си ра ње кул тур них 
обје ка та, де ла, услу га, на сту па умет ни ка. Објек ти из обла сти за шти ће них 
спо ме ни ка кул ту ре мо гу се укљу чи ти у ту ри стич ке по ну де са од го ва ра ју-
ћом це ном. Књи ге, сли ке и ка се те мо гу се про да ва ти у ту ри стич ким цен-
три ма, умет нич ки на ступ та ко ђе се мо же на пла ти ти.

Дру ги вид фи нан сиј ског по ве зи ва ња је ин ду стри ја кул ту ре или при ме-
ње на умет ност. Све што се ства ра у кул ту ри и умет но сти мо ра про ћи кроз 
„ин ду стриј ске ру ке“: штам па ње књи га, сни ма ње пло ча, му зич ки ин стру-
мент, ко сти ми за опе ру и по зо ри ште, филм ска ин ду стри ја. По ве зи ва ње са 
ин ду стри јом ко ја уче ству је у при пре ми де ла кул ту ре, ко ја омо гу ћа ва ма те-
ри јал но по ја вљи ва ње ду ха кул ту ре и умет но сти та ко ђе је те рен на ко ме се 
мо гу на ћи фи нан сиј ска сред ства за кул тур не про јек те. По треб но је про-
на ћи за јед нич ки ин те рес из ме ђу кул ту ре и умет но сти, од но сно кул ту ре.

На ово ме по слу све ви ше се пре по зна ју ме наџ мент и мар ке тинг. Раз-
мо три ће мо овај дру ги ин стру мент са мо про мо ци је кул ту ре. Реч мар ке тинг 
озна ча ва тр жи ште (енг. mar ket – тр жи ште) и те ко ви на је мо дер не ка пи та-
ли стич ке при вре де. За раз ли ку од кла сич не при вре де у ко јој је па жња пред-
у зе ће би ла усме ре на на про из вод ко ји тре ба про да ти, мо дер на при вре да се 
окре ће по тре ба ма и по на ша њу куп ца. Сва ки мар ке тинг је за ин те ре со ван 
за по на ша ње и ми шље ње гра ђа на као по тро ша ча (ути цај сре ди не и по тро-
шње). То је осо бе на ин тер ак ци ја по тро ша ча и тр жи шта у ко ме се за до во-
ља ва ју по тро ша че ве по тре бе, же ље, укус, оби ча ји. По тро шач мо же да се 
по на ша ра ци о нал но (це на, трај ност, тро шко ви) и емо ци о нал но (љу бав, 
страх, ве се ље). Про фил по тро ша ча се из ра жа ва уз ра стом, по лом, ста но ва-
њем, мо бил но шћу, за ни ма њем, обра зо ва њем, брач ним ста ту сом.

По ну да и тра жња на тр жи шту је ва жан ори јен тир при вред них су бје-
ка та и да нас, али ин те ре со ва ње се по ме ра пре ма ње го вој мак си мал ној 
ис ко ри шће но сти. То је по сао мар ке тин га – за до во љи ти по тре бе по тро ша ча 
али и иза зва ти и но ве по тре бе (про да ти ста ри и про да ти но ви про из вод). 
По гре шно је ми шље ње да мар ке тинг зна чи са мо успе шну про да ју про из-
во да на тр жи шту. Мар ке тинг је укљу чен у све фа зе ства ра ња про из во да: 
од иде је но вог про из во да ње го вог естет ског из ра за, на ја вљи ва ња, ре кла-
ми ра ња, пред ста вља ња на тр жи шту, по хва ле ко ри сни ка. Да би мар ке тинг 
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ус пео, по треб не су иде је, зна ња, ин фор ма ци је. Ово по след ње об у хва та: 
ин фор ма ци је о окру же њу, ин фор ма ци је о до ба вља чи ма, ин фор ма ци је о 
куп ци ма и дру гим до ба вља чи ма, ин фор ма ци је о кон ку рен ци ји, ин тер не 
ин фор ма ци је. Са овог аспек та по јам мар ке тин га се од ре ђу је као ре дов но, 
план ско, при ба вља ње, ана ли за и оце на ин фор ма ци ја ко је се ко ри сте у 
до но ше њу од лу ка. Реч је о ин фор ма ци ја ма о тр жи шту (по ну да-по тра жња), 
про из вод њи, це ни, ди стри бу ци ји, про мо ци ји (ими џу).

Че ти ри основ не функ ци је мар ке тин га су: 1) лич не ка рак те ри сти ке 
по тро ша ча, 2) ка рак те ри сти ке про из во да, 3) ста ње у си сте му по тро шње, 4) 
мар ке тинг стра те ги ја.

Мар ке тинг у при вре ди стук тур но се не раз ли ку је од мар ке тин га у кул-
ту ри и умет но сти. Мар ке тинг у кул ту ри се та ко ђе осла ња на ин фор ма ци је 
о кул ту ри и умет но сти да би се про да ла или при ка за ла не ка умет нич ка 
вред ност, да би се оства рио кон такт умет но сти и пу бли ке. Као део ме наџ-
мен та у кул ту ри, мар ке тинг мо ра да са вла да тех ни ке ис тра жи ва ња кул тур-
них по тре ба, по ве ћа тр жи ште кул тур них до ба ра („про из во да“) и ре кла ми-
ра ње кул тур ног и умет нич ког про гра ма.

Мар ке тинг у кул ту ри и умет но сти је за ин те ре со ван за по на ша ње и ста-
во ве ко ри сни ка кул тур них до ба ра и умет нич ких оства ре ња.

Ци ље ви ма кр ке тин га у кул ту ри су ис тра жи ва ње тр жи шта кул ту ре (по ну да 
и по тра жња кул тур них вред но сти, по тре бе пу бли ке, ства ра ње про гра ма), 
ши ре ње кул тур не пу бли ке (укљу чи ва ње не пу бли ке у пу бли ку кул ту ре).

Ка ко из гле да про цес мар ке тин га у кул ту ри и умет но сти?
Нај пре се при сту па ис тра жи ва њу пу бли ке (циљ них гру па) и тр жи шта 

(кон ку рен ци је). Ана ли за пу бли ке тре ба да от кри је вред но сти и сти ло ве 
жи во та пу бли ке и да би их од ре ђе ном ре кла мом мо ти ви са ла.

Од ре ђи ва ње су шти не, ци ље ва и ду ха мар ке тин шке ак ци је је на ред ни 
ко рак. Мо ра се од ре ди ти ли ков ни кон цепт (ло го, знак), вер бал ни кон цепт 
(сло ган). ин сти ту ци ја кул ту ре или ор га ни за ци ја умет ни ка тре ба да има 
свој ди зајн – мар ке тин шко ли це ко је ће би ти пре по зна тљи во за по зна ту 
пу бли ку и при влач но за не по зна ту пу бли ку. То зна чи да је умет нич ка и кул-
тур на пу бли ка ра зно ли ка по мо ти ва ци ји и ин те ре со ва њи ма (тзв. па рад на 
и истин ска пу бли ка).

По сле ово га сле ди од ре ђи ва ње сред ста ва мар ке тин шке ак ци је. из бор 
пла ка та, слај да, спо та, ка та ло га, про гра ма, џин гла. ин сти ту ци ја кул ту ре 
или умет нич ки про грам об у хва та ју ви ше мар ке тин шких сред ста ва – ви зу-
ел ни иден ти тет (нат пи си на згра ди), уну тра шња „сиг на ли за ци ја“ (нат пи си 
на са ла ма, ход ни ци ма), озна ка иден ти те та (ло го, сло ган, ме мо ран дум), гра-
фич ки ре клам ни ма те ри јал (ме сеч ни бил те ни, бро шу ре, ка та ло зи, ле ци), 
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пла ка ти, но вин ски оглас), ме диј ски ре клам ни ма те ри јал (спот, џингл). 
Ре кла ма као вид мар ке тин шке ак ци је ори јен ти ше се ви ше на за до во ља-
ва ње на чи на жи во та и ми шље ња не го на сам кул тур ни про из вод.

Ре а ли за ци ја пла ни ра них сред ста ва мар ке тин шке ак ци је пре ма спе ци-
фич ним при ли ка ма- pu blic re la tion, је на ред ни по тез. Си стем јав них од но са 
под ра зу ме ва кре а ци ју од но са мар ке тин га (ме на џе ра) са јав но шћу кул ту ре 
ко ју чи не дру ге ин сти ту ци је, пу бли ка, ства ра о ци, обра зов не ин сти ту ци је. 
у ту свр ху ме на џер ко ри сти пла ће не и не пла ће не ре кла ме, кон фе рен ци је 
за штам пу, про мо ци је, кон такт – pu blic re la tion. Си стем јав них од но са под-
ра зу ме ва кре а ци ју од но са мар ке тин га (ме на џе ра) са јав но шћу кул ту ре ко ју 
чи не дру ге ин сти ту ци је, пу бли ка, ства ра о ци, обра зов не ин сти ту ци је.

Ко нач но, ева лу а ци ја мар ке тин шке ак ци је. Сва ка оства ре на мар ке тин-
шка ак ци ја тре ба да се ана ли зи ра са ста но ви шта учин ка и ефе ка та. Тај ко рак 
је нео п хо дан да би смо оце ни ли ло ше и до бре стра не мар ке тин шке за ми сли.

За кљу чак

Са вре ме на кул тур на по лит ка др жа ве по ме ра те жи ште сво је де лат но-
сти са по зи ци је вла сти и бу џе та на тр жи ште и са мо фи нан си ра ње кул ту ре 
и умет но сти. Овај про цес је на мет ну ла гло ба ли за ци ја, а пре у зе ла тран зи-
ци ја. Не ка да шње со ци ја ли стич ке др жа ве се ада па ти ра ју на но ве усло ве 
при вред ног и дру штве ног жи во та. Ова кви про це си ни су без бол ни по кул-
ту ру и умет ност. Кул тур но ства ра ла штво зах те ва ма те ри јал ну обез бе ђе-
ност, а мо дер но тр жи ште ства ра не си гур ност и по тре бу по тра ге за куп цем. 
у тој по зи ци ји је и ства ра лац кул тур них и умет нич ких вред но сти.
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STA TE CUL TU RAL PO LICY  
IN THE TRAN SI TI O NAL SO CI E TI ES

Ab stract: the pa per analyzes the pro cess of go als and in stru ments chan ges of sta te 
cul tu ral po licy in the tran si ti o nal so ci e ti es. it starts with the as sump tion that cul tu re is 
one of the most im por tant fun cti ons of the sta te. the re are two le vels of de ci sionma king 
in cul tu re: 1) de ci sionma king in co un tri es – cul tu re re la tion, 2) de ci sionma king in the 
cul tu ral in sti tu ti ons (sco pe and con tent). tran si ti o nal con cept of so ci ety me ans the stren
gthe ning of the mar ket in all are as of so ci ety and loss of sta te re gu la ti ons. Cul tu re is in cre
a singly pus hed to the mar ket. in this pro cess ma na ge ment and mar ke ting ap pe ar to ha ve 
mo re im por tant ro le. Mar ke ting in cul tu re and art is in te re sted in be ha vi or and at ti tu des 
of users of cul tu ral go ods and ar ti stic ac com plis hments. in con clu sion, it is ar gued that 
for mer so ci a list co un tri es sho uld be adap ted to the new con di ti ons of eco no mic and so cial 
li fe. ho we ver, such pro ces ses are not pa in less re gar ding the qu a lity of cul tu re and art.

KEY WORDS: cul tu ral po licy, the Sta te, mar ket, tran si tion.
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Проф. др Дра ган Ми лин ко вић Фи мон
бе о град ска бан кар ска ака де ми ја

КУЛ ТУР НИ КА ПИ ТАЛ И ОДР ЖИ ВОСТ

Ре зи ме: ова рас пра ва афир ми ше иде ју кул тур ног ка пи та ла као вр сте основ
ног ор га ни за ци о ног прин ци па за кон цеп ту а ли за ци ју кул ту р ног фе но ме на у сми слу 
пре по зна тљи во сти у оба дис кур са, еко ном ском и кул тур ном, и за иден ти фи ко
ва ње њи хо вих раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја. на во ди се не ко ли ко бит них ка рак
те ри сти ка кул тур ног ка пи та ла, ко је мо гу би ти ко ри сне за ана ли тич ке свр хе, а 
за тим се текст ба ви ис тра жи ва њем при ме не пој мо ва одр жи во сти на кул тур ни 
ка пи тал, из во де ћи сет прин ци па и кри те ри ју ма на осно ву ко јих би се, уз прак
тич ну упо ред бу са до ме ном еко ло шке еко но ми ке, те ка рак те ри сти ке одр жи во
сти кул тур ног ка пи та ла мо гле про су ђи ва ти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул тур ни ка пи тал, при род ни ка пи тал, одр жи вост, еко
ло шка еко но ми ка, окру же ње, еко си стем, раз вој, ра зно вр сност, кул тур на до бра, 
ме ђу ге не ра циј ска јед на кост, ди на мич ка ефи ка сност, ин тер тем по рал на ди стри
бу тив на прав да, прин цип опре зно сти.

1. УВОД

еко но ми сти иг но ри шу кул ту ру на сво ју ште ту‘
б. а. Си мен

По јам кул тур не вред но сти је пред мет мно гих рас пра ва, че сто ис кљу чи вих 
па и не при јат них, ка ко у те о риј ском де лу овог еко ном ског фе но ме на, та ко и у 
сфе ри ње го ве при ме не. Би ло да се ра ди о ап со лу ти зму ме ре ња кул тур не вред-
но сти ис кљу чи во у хо ло ви ма ака де ми ја или о де ба та ма о кул тур ним за слу га ма 
ре сто ра на-књи жа ра у од но су на ка фе-те а тре, по јам кул тур не вред но сти оста је 
из ра зи то по ле ми чан. За то мо же да де лу је као си па ње бен зи на на раз бук та ли 
по жар сва ки по ку шај при зи ва ња еко ном ског при сту па у пи та њи ма про це њи-
ва ња вред но сти кул тур них про из во да и услу га. еко ном ске ди сци пли не, че сто 
по сма тра не као им пе ри ја ли стич ке и пре те ра но ра ци о нал не, не ги ра њем спе-
ци фич но сти ове обла сти и са ме до при но се по ме ну тој пи ро ма ни ји.
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С дру ге стра не, ху ма ни стич ки уче ња ци из обла сти кул тур них фор ми 
и вред но сти, нај че шће се од мах на ро гу ше на зи ва ју ћи ‘ко ло ни за ци јом кул-
ту ро ло шких сту ди ја’ сва ки по ку шај не ког еко но ми сте аут сај де ра да о те ми 
про го во ри са осно ва еко ном ске те о ри је це на. По сто ји (при)ви ђе ње да је 
еко ном ски при ступ ‘без ду шан’, хла дан и пре те ран у ра ци о нал ном кал ку-
ли са њу. То на во ди мно ге ко ји ра де у сфе ри кул ту ре да бу ду сум њи ча ви и 
да кат кад чак не ги ра ју би ло ка кву мо гућ ност еко ном ског до при но са. По 
дру ги ма је сва ка еко ном ска те о ри ја по ве за на са иде јом ви со ког про фи та 
пот пу но не по де сна да опи ше мно ге умет ни ке.

Је дан од на чи на да се пре бро ди по сто је ћи јаз из ме ђу еко но ми је и кул-
ту ре је сте да се пред ло жи ме тод пред ста вља ња кул тур них фе но ма на ко ји 
об у хва та њи хо ве глав не ка рак те ри сти ке на на чин ра зу мљив исто вре ме но 
и у еко ном ском и све о бу хват ном кул тур ном дис кур су. Та кав при ступ омо-
гу ћа ва кон цепт кул тур ног ка пи та ла. Ма да је овај тер мин од ра ни је у упо-
тре би у со ци о ло ги ји, да би се опи са ле од ре ђе не ин ви ду ал не ка рак те ри-
сти ке, при хва ћен је и у еко но ми ци у не што дру га чи јој фор ми, мно го бли же 
иде ји о ка пи та лу ка ква је ду го би ла стан дард на у еко ном ској ми сли.

Као што ће мо ви де ти у на став ку, кул тур ни ка пи тал у еко ном ском сми-
слу мо же обез бе ди ти на чи не ре пре зен то ва ња кул ту ре, што омо гу ћа ва и 
ви дљи вим и не ви дљи вим ма ни фе ста ци ја ма кул ту ре да бу ду ар ти ку ли са не 
као ду го роч не при че од вред но сти и до ба вља чи ко ри сти за гру пе и по је-
дин це. Мо же се оче ки ва ти да би и кул тур ни те о ре ти ча ри и еко но ми сти 
тре ба ло да бу ду спо соб ни да пре по зна ју ову вр сту атри бу та у кул ту ри са 
по ла зи шта сво јих ди сци пли на. Ако је та ко, кон цепт кул тур ног ка пи та ла 
мо же да обез бе ди за јед нич ку осно ву са ко је би се про сле ђи ва ле обе ана-
ли зе, са еко ном ског и кул тур ног аспек та, о кул тур ним до бри ма, услу га ма, 
по на ша њу и дру гим фе но ме ни ма.

у овој рас пра ви пла си ра мо иде ју кул тур ног ка пи та ла, по ка зу ју ћи ка ко 
она мо же би ти де фи ни са на за јед но са оста лим фор ма ма ка пи та ла у еко но-
ми ји, и ка ко се укла па у те о риј ском сми слу у еко ном ски и кул тур ни уни-
вер зум. ње не ду го роч не ка рак те ри сти ке, ре флек ту ју ћи кон ти ну и тет ску 
или раз вој ну при ро ду кул ту ре, мо гу би ти пр о ми шља не и уну тар окви ра 
ко ји ну ди кон цепт одр жи во сти, ана ли тич ке обла сти у ко јој су ме ђу ге не-
ра циј ска пи та ња по себ но ва жна. Ка ко ни јед на по себ на де фи ни ци ја ни је 
до вољ на да об у хва ти све ка рак те ри сти ке пој ма одр жи во сти, пред ла же мо 
не ко ли ко прин ци па или кри те ри ја ко ји ма се одр жи вост мо же про су ђи-
ва ти ка да се при ме њу је на кул тур не фе но ме не (Throsby, 1997, стр. 7-20).



Год. I (2009): стр. 267-286

Кул тур ни ка пи тал и одр жи вост 269

2. ШТА ПРЕД СТА ВЉА КА ПИ ТАЛ?

При хва та ју ћи ве ћи ну до са да по зна тих де фи ни ци ја кул ту ре, мо же се 
ре ћи да мно ге та ко де фи ни са не ма ни фе ста ци је кул ту ре мо гу пред ста вља-
ва ти кул тур ни ка пи тал. Ка да је кул ту ра из ра же на у ви дљи вој фор ми, као 
што су умет нич ка де ла или гра ђе вин ско на сле ђе, по јам кул ту ре, у сми слу 
ка пи та ла, је ја сно ра зу мљив. Слич но, уко ли ко су ши ри кул тур ни фе но ме ни, 
као што су је зик, тра ди ци ја, оби ча ји и слич но, по сма тра ни као не ви дљи ви 
ка пи тал у по се ду гру пе на ко ју се од но се, они та ко ђе мо гу би ти ста вље ни 
у исти оквир. Сма тра се да смо, пре сва ке озбиљ не рас пра ве, иден ти фи ко-
ва ли фор ми ра ње вред но сти као кључ ни еле ме нат у раз два ја њу кул тур них 
од еко ном ских фе но ме на. Та ко смо у ста њу да раз ли ку је мо кул тур ни ка пи-
тал од ‘обич них’ еко ном ских оства ре ња по зи ва ју ћи се на раз не вр сте вред-
но сти ко је оне ства ра ју. Кул тур ни ка пи тал ства ра обе вред но сти, и кул тур ну 
и еко ном ску, док ‘обич ни’ ка пи тал обез бе ђу је са мо еко ном ску вред ност.

Ка ко се ова кав кон цепт сла же са кон вен ци о нал ним ин тер пре та ци ја ма 
ка пи та ла у еко но ми ци? Са вре ме не еко ном ске ана ли зе иден ти фи ку ју три 
глав не фор ме ка пи та ла:

фи зич ки ка пи тал •	 под ра зу ме ва за ли хе ствар них про из во да, као 
што су по стро је ња, ма ши не, згра де и слич но, ко је до при но се про-
из вод њи но вих до ба ра, а био је по знат и о ње му се рас пра вља ло од 
са мих по че та ка еко но ми ке;
људ ски ка пи тал •	 је про и за шао из са зна ња да је спој људ ских ве шти на 
и ис ку ста ва у ис тој ме ри зна ча јан као фи зич ки ка пи тал у ства ра њу 
при хо да у еко но ми ји, а иден ти фи ка вао га је у но ви је вре ме џе ри 
Беј кер (gary Bac ker) за јед но са гру пом еко но ми ста (Bac ker,1964; 
Schulz,1963; Schulz, 1970);
при род ни ка пи тал •	 пред ста вља об но вљи ве и нео б но вљи ве за ли хе 
из во ра ко је омо гу ћу је са ма при ро да, укљу чу ју ћи и еко ло шке про-
це се овла да ва ња њи хо вим по сто ја њем и ко ри шће њем. Ово је нај-
но ви ја фор ма ка пи та ла на ста ла као по сле ди ца по ве ћа не бри ге због 
про бле ма ве за них за људ ско окру же ње и њи хо ве не га тив не по сле-
ди це за при вре ду у це ли ни.

Мо же се та ко ђе ре ћи да по ре кло при род ног ка пи та ла мо же мо тра жи ти 
већ код пред став ни ка кла сич не по ли тич ке еко но ми је за ин те ре со ва не за 
зе мљи ште као фак тор про дук ци је, те да је он био зна ча јан и за Ал фре да 
Мар ша ла (Mar chall, 1891) и нео кла си ча ре, ка кав је био Са лах ел Са ра фи 
(Sa lah el Sa rafy), али се оправ да но сма тра да је фор мал на ана ли за при род-
ног ка пи та ла по ја ви ла тек не дав но као око сни ца но во на ста ле пост ди сци-
пли не на зва не еко ло шка еко но ми ка (el Sa rafy, 1991, стр. 168-175).
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кул тур ни ка пи тал, ко ји ће мо по ку ша ти у на став ку пре ци зни је да де фи-
ни ше мо, мо же да за у зме сво је ме сто као че твр та вр ста ка пи та ла, ја сно дру-
га чи ја од три го ре по ме ну те. усва ја ју ћи ва же ће ин тер пре та ци је еко ном ске 
и кул тур не вред но сти, мо гу ће је де фи ни са ти кул тур ни ка пи тал као оства-
ре ња ко ја оте ло тво ру ју, са др же или обез бе ђу ју до дат ну кул тур ну вред ност, 
по ред би ло ко је еко ном ске вред но сти ко ју они мо гу има ти. Као и код дру гих 
вр ста ка пи та ла, нео п ход но је раз ли ко ва ти за ли хе и то ко ве. За ли хе кул тур-
ног ка пи та ла, уоп ште но или спе ци фич но опи са не, од но се се на по сто је ћу 
ко ли чи ну та квог ка пи та ла у да том тре нут ку, ме ре ну би ло ко јом од од го ва-
ра ју ћих мер них је ди ни ца за фи зич ке ко ли чи не или збир не вред но сти. Ове 
за ли хе ка пи та ла вре ме ном омо гу ћа ва ју раст то ко ва кон зу мент ских услу га 
или мо гу би ти упо тре бље не у даљ њој про из вод њи до ба ра или услу га.

Као што је ра ни је на зна че но, кул тур ни ка пи тал мо же по сто ја ти у два 
об ли ка. Пр во, мо же би ти до дир љив, по ја вљу ју ћи се у фор ми згра да, ме ста, 
на се ља, квар то ва, умет нич ких де ла ка ква су сли ке и скулп ту ре, ар те фак та 
и слич но. Он укљу чу је, али ни је ти ме ли ми ти ран, до дир љи во кул тур но 
на сле ђе. Та кав ка пи тал мо же има ти ско ро са свим исте спољ не ка рак те ри-
сти ке као фи зич ки и људ ски ка пи тал. Као фи зич ки ка пи тал и он је ство-
рен људ ским ра дом, тра је не ки пе ри од вре ме на, мо же оси ро ма ши ти ако 
се не одр жа ва, омо гу ћа ва то ко ве услу га у од ре ђе ном вре ме ну, мо же по ра-
сти кроз ин ве сти ци је у те ку ће из во ре ње го ве из ра де, мо же уоп ште но би ти 
ку пљен или про дат и има фи нан сиј ску вред ност ко ја се мо же ме ри ти. Кул-
тур на вред ност ње го вих за ли ха или то ко ва мо же на из ме нич но да се иден-
ти фи ку је упо тре бом ин ди ка то ра или кри те ри ја кул тур не вред но сти ко је 
смо по ми ња ли у ра ни јем из ла га њу.

Дру го, кул тур ни ка пи тал мо же би ти не до дир љив, по ја вљу ју ћи се као 
ин те лек ту ал ни ка пи тал, у фор ми иде ја, прак се, ве ро ва ња и вред но сти 
ко ји ма при па да не ка гру па, са гла сно са са став ним де ло ви ма те кул ту ре. Ова 
фор ма кул тур ног ка пи та ла по сто ји та ко ђе у об ли ку умет нич ких де ла као 
што су му зи ка и ли те ра ту ра, ко ја се по ја вљу ју као јав на до бра. Де фи ни са не 
за ли хе ин те лек ту ал ног ка пи та ла мо гу та ко ђе оси ро ма ши ти или се по ва-
ћа ти кроз но ве ин ве сти ци је. Одр жа ва ње по сто је ћег ин те лек ту ал ног ка пи-
та ла и кре а ци ја но вог ка пи та ла ова квог ти па под ра зу ме ва ју но ве ре сур се.

Да ре зи ми ра мо до са да ре че но. Мо же мо да за ми сли мо и до дир љи ви и 
не до дир љи ви по сто је ћи кул тур ни ка пи тал у да том вре мен ском тре нут ку 
као за ли ху ка пи та ла вред но ва ну у оба сми сла, еко ном ском и кул тур ном. 
Та за ли ха ра ђа про ток услу га ка пи та ла, ко ји мо же во ди ти ди рект но фи нал-
ној по тро шњи, или мо же би ти ком би но ван са оста лим ин пу ти ма у про из-
вод њи но вих до ба ра и услу га ко је има ју и еко ном ску и кул тур ну вред ност. 
Ова но ва до бра мо гу по том ући у ко нач ну по тро шњу или би ти ком би но-
ва на са но вим ин пу ти ма и та ко ре дом. у би ло ко јој фа зи тог про из вод-
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ног ни за про из ве де на до бра и услу ге мо гу се бе до да ти за ли ха ма ка пи та ла, 
по ве ће ва ју ћи ње гов ни во или вред ност на по чет ку сле де ћег пе ри о да.

На исти на чин за ли хе ка пи та ла мо гу се сма њи ва ти то ком вре ме на и 
мо гу зах те ва ти рас хо де сред ста ва за одр жа ва ње. Не то ефе кат свих ових 
до да ва ња и од у зи ма ња на за ли хе ка пи та ла у да том вре мен ском пе ри-
о ду озна ча ва ју не то ин ве сти ра ње/де зин ве сти ра ње у кул тур ни ка пи тал у 
то ку пе ри о да мер љи во у еко ном ским и кул тур ним тер ми ни ма, и од ре ђу ју 
старт ну вред ност за ли ха на по чет ку на ред ног пе ри о да.

Да са да по бли же по гле да мо еко ном ску и кул тур ну вред ност, као и ре ла-
ци је из ме ђу њих, у кон тек сту кул тур ног ка пи та ла. ура ди мо то на при ме ру 
не ког до дир љи вог кул тур ног ка пи та ла, ка кав је ре ци мо јед на исто риј ска 
гра ђе ви на. Та ква згра да мо же има ти еко ном ску вред ност ко ја јед но став но 
по ти че из ње ног по сто ја ња као гра ђе ви не и не за ви сно од ње ног кул тур ног 
зна ча ја. Али ће та ње на вред ност ве ро ват но по ра сти, мо жда зна чај но, због 
ње не ку тур не вред но сти. Ово се мо же по сма тра ти као ка у зал на ве за: кул-
тур на вред ност мо же по ве ћа ти еко ном ску вред ност.

Та ко, на при мер, по је дин ци мо гу би ти спрем ни да пла те за са др жа ну 
кул тур ну вред ност ко ју обје кат има, ве ћу це ну од оне ко ју би би ли спрем ни 
да пла те са мо за фи зич ку вред ност тог објек та. Дру гим ре чи ма, исто риј-
ска згра да мо же са др жа ва ти ‘чи сту’ кул тур ну вред ност, сход но јед ној или 
ви ше ра ни је пред ло же них ска ла, као и еко ном ску вред ност као обје кат ко ји 
има исто вре ме но свој фи зич ки и свој кул тур ни са др жај.

На сли чан на чин се мо же из ра чу на ти вред ност дру гих до дир љи вих кул-
тур них ка пи та ла, ма да се зна чај са став них еле ме нан та мо же раз ли ко ва ти. 
умет нич ка де ла, сли ке на при мер, мо гу по ву ћи ве ћи део сво је еко ном ске вред-
но сти из свог кул тур ног са др жа ја, по што њи хов чи сто фи зич ки зна чај (не што 
плат на, не ко ли ко ко ма да др ве та) мо же би ти за не мар љив. Слич не при мед бе 
мо гу би ти из ре че не о еко ном ској и кул тур ној вред но сти и о про то ку до ба ра и 
услу га ко је сред ства до дир љи вог кул тур ног ка пи та ла омо гу ћу ју.

Не до дир љи ви кул тур ни ка пи тал, са дру ге стра не, има дру га чи ју ре ла-
ци ју из ме ђу кул тур не и еко ном ске вред но сти. За ли хе по сто је ће му зи ке и 
ли те ра ту ре, на при мер, или за ли хе кул тур них оби ча ја и ве ро ва ња, или 
за ли хе је зи ка, има ју огром ну кул тур ну вред ност, али не и еко ном ску, јер се 
не мо гу тре ти ра ти као сред ства, из у зев на рав но као пра ва за бу ду ће за ра де 
(ре ци мо ли те рар ни и му зич ки аутор ски хо но ра ри) ко ја мо гу би ти ку пље на 
или про да та. Пре су то про то ци услу га ко је та кве за ли хе ства ра ју, ко ји 
по ди жу кул тур ну и еко ном ску вред ност тих сред ста ва.

и опет је дан део еко ном ске вред но сти та квих то ко ва по сто ји у чи сто 
фи зич ком или ме ха нич ком сми слу, као јав на сред ства тра же на из чи сто 
еко ном ских раз ло га (прак тич на упо тре ба је зи ка, на при мер, или упо тре ба 
ам би јен тал не му зи ке у хо тел ским ло би ји ма и лиф то ви ма). Али, по но во, 
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еко ном ска вред ност та квих то ко ва услу га са тим кул тур ним сред стви ма ће 
ве ро ват но би ти по ве ћа на као ре зул тат њи хо вог кул тур ног зна ча ја.

С об зи ром на то да се кул тур на и еко ном ска вред ност не за ви сно од ре-
ђу ју, ова ква раз ма тра ња су ге ри шу да они ипак ути чу јед не на дру ге. Дру-
гим ре чи ма, ка ко смо ра ни је ка за ли, по сто ји из ве сна ко ре ле ци ја из ме ђу 
кул тур не и еко ном ске вред но сти до ба ра из до ме на кул тур ног ка пи та ла, 
али је тај од нос да ле ко од са вр ше ног. На ро чи то ка да је реч о про це на ма 
ко је се кре ћу од кул тур не ка еко ном ској вред но сти, мо гу ћее је ви ше раз-
ли чи тих ин тер пре та ци ја тих од но са. На при мер, пред мет ви ше кул тур не 
вред но сти ге не рал но тре ба да има и ве ћу еко ном ску про це ну. Али је мо гућ 
и обр нут слу чај, да, на при мер, љу ди про це њу ју кул тур ну вред ност не ког 
пр о из во да по ње го вој це ни на тр жи шту, где ве ћа це на ин ди ку је ве ћу естет-
ску вред ност и слич но (Ve blen 1973; Jan sson, 1994).

3. ОСТА ЛЕ УПО ТРЕ БЕ ТЕР МИ НА ’КУЛ ТУР НИ КА ПИ ТАЛ’

у по пу лар ном жар го ну, нај ве ро ват ни ји кон текст у ко ме ће се чу ти тер-
мин ‘ку тур ни ка пи тал’ је у ве зи са пре тен зи ја ма ра зних гра до ва да има ју 
из у зе тан или спе ци фи чан кул тур ни ста тус. Та ко Фи рен ца са му се бе ви ди 
као глав ни град То ска не, па и це ле ита ли је, док Лон дон или њу јорк те же 
с по но сом ти ту ли свет ске пре сто ни це кул ту ре или ба рем ка да је у пи та њу 
жи ви те а тар итд.

у струч ном сми слу, тер мин ‘кул тур ни ка пи тал’ упо тре бља ва се, са 
ви ше или ма ње тач но сти, у не ко ли ко раз ли чи тих дис кур са. Ка ко је на по-
ме ну то у увод ном де лу овог по гла вља, нај ра спро стра ње ни ја је упо тре ба у 
со ци о ло ги ји и кул тур ним сту ди ја ма. Та ко Пjер Бурдиjе, (Pi er re Bo ur di eu) 
иден ти фи ку је осо бе да по се ду ју кул тур ни ка пи тал уко ли ко су осво ји ле 
ком пе тен ци је у дру штве ној ви со ко ста ту сној кул ту ри. Пре ма Бур ди еу, та 
вр ста кул тур ног ка пи та ла по сто ји у три ста ња:

у оте ло тво ре ном ста њу, као ду го трај на дис по зи ци ја ин ди ви ду ал ног •	
ума и те ла;
у објек тив ном ста њу, ка да је кул тур ни ка пи тал пре тво рен у кул тур на •	
до бра као што су сли ке, књи ге, реч ни ци, ин стру мен ти, ма ши не итд. 
(Bo ur di eu, 1986, стр. 243);
у јед ном ин сти ту ци о нал ном ста њу, ка да је оте ло тво ре ни кул тур ни •	
ка пи тал пре по знат у фор ми, ре ци мо ака дем ских акре ди ти ва.

За Бурдиjеа, нај ва жни ји је оте ло тво рен ка пи тал, и он под вла чи ‘да се 
ве ћи на осо би на кул тур ног ка пи та ла мо же за кљу чи ти из чи ње ни це да је он, 
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у свом основ ном ста њу, ве зан за те ло и прет по ста вља оте ло тво ре ње’ (Bo ur-
di eu, 1986, стр. 244). Ја сно је, да кле, да је кон цепт кул тур ног ка пи та ла, ка ко 
је раз ви јен код Бур ди еа, у сво јој ин ди ви ду а ли стич кој фор ми ве о ма бли зак, 
ма да не и иден ти чан, са људ ским ка пи та лом у еко но ми ци.

Бур ди е о ве иде је су про ши ре не у ви ше су сед них по ља, ка кав је ли те-
рар ни кри ти ци зам, где је ње гов кон цепт кул тур ног ка пи та ла при зи ван 
ра ди иден ти фи ка ци је са ли те рар ним ‘ка но ном’ (gu il lory, 1993). Слич но и 
по ве за но, марк си стич ки кон цепт про из вод ње кул тур них до ба ра из и ску је 
ин тер пре та ци ју кул тур ног ка пи та ла ко ји се гра на кроз зна чај на по ља со ци-
о ло ги је и по ли тич ке еко но ми је. Та ко, на при мер, марк си стич ко ви ђе ње 
тран сна ци о нал них кор по ра ци ја сма тра исте као кре и ра ње ка пи та ла из 
кул ту ре (Рyан, 1992). Шта ви ше, иде ја дру штве не кул ту ре је под ра зу ме ва на 
ду го вре ме на као по сто је ћи ка пи тал у ан тро по ло шким сту ди ја ма, на при-
мер у ана ли зи роб них вред но ва ња ‘при ми тив не’ умет но сти (Ste i ner, 1994).

Ве ћи на прак тич них про ве ра со ци о ло шког кон цеп та кул тур ног ка пи-
та ла се ба ви ла укуп ним учин ком обра зо ва ња и Бур ди е о вом на по ме ном о 
„ха би ту су” ко ји ути че на еко ном ске и дру штве не ре зул та те. На ова квом 
ни воу, ка да су у пи та њу ре ла ци је из ме ђу ин ди ви ду а ла ца и гру па у дру штву, 
иде ја кул тур ног ка пи та ла по ста је дво стра на са иде јом дру штве ног ка пи та ла, 
иден ти фи ко ва ном не са мо од стра не Бур ди еа, не го и дру где у со ци о ло шкој 
ли те ра ту ри. По себ но од стра не џеј мса Ко ле ма на (Co le man, 1998, стр. 95-120). 
Тај кон цепт је по ма ло те шко де фи ни са ти, али он бит но за ви си од по сто ја ња 
дру штве не мре же и од но са по ве ре ња ме ђу гра ђа ни ма. (Се ра гел дин, ет ал, 
2000, стр. 40-58). у по зна тој сту ди ји, Ро берт Пат нам (Ro bert Put nam) де мон-
стри ра на чин на ко ји је та ква со ци јал на ин фра струк ту ра до при не ла еко ном-
ском ра сту у ру рал ном де лу ита ли је. (Put nam, et al, 1993).

Ма да је ја сно да је фе но мен ве зан за иде ју дру штве ног ка пи та ла 
до вољ но ре а лан, и да ути че на еко ном ско по на ша ње на ви дљи ве на чи не, 
има не ке сум ње да ли се дру штве ни ка пи тал мо же по сма тра ти као фор ма 
ка пи та ла или ра ђе као не што дру го. елај нор естром (eli nor ostrom) на гла-
ша ва кључ не раз ли ке из ме ђу фи зич ког и дру штве ног ка пи та ла, кон крет но 
за то што дру штве ни ка пи тал не ба ра та са упо тре бом не го пре не у по тре-
бом, ко је је те шко ви де ти и ме ри ти и не мо же се кон стру и са ти на мер ном 
ин тер вен ци јом (ostrom, 2000, стр. 179). Она ви ди дру штве ни ка пи тал као 
ва жан до да так фи зич ком и људ ском ка пи та лу.

еко но ми сти као што су Ке нет Ароу (Ken neth Ar row) и Ро берт Со лоу 
(Ro bert So low), с дру ге стра не, ви де ову вр сту раз ли ка као ин ди ка ци ју да 
ду штве ни ка пи тал и ни је ка пи тал уоп ште. Ароу су ге ри ше на пу шта ње 
ме та фо ре ка пи та ла у овом кон тек сту де лом на осно ву ста ва да дру штве ни 
ка пи тал не под ра зу ме ва све сно жр тво ва ње за бу ду ће до бро (Ar row, 2000, 
стр. 3-5; So low, 2000, стр. 6-10).
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На кра ју, и Бур ди е ов кон цепт кул тур ног ка пи та ла, као и не ке ин тер пре-
та ци је дру штве ног ка пи та ла ко је се од но се на ин ди ви ду ал це, при бли жа ва ју 
се иде ји људ ског ка пи та ла ко ја се упо тре бља ва у еко но ми ци. Та ко, на при-
мер, ка да Ри чард Цвај ген халт (Ric hard zwe i gen halt) ис тра жу је ефек те кул-
тур ног и дру штве ног ка пи та ла на учи нак хар вард ских ди пло ма ца, упо тре-
бља ва ју ћи ‘кул тур ни ка пи тал’ у зна че њу ра зних фор ми зна ња и ве шти на, а 
‘дру штве ни ка пи тал’ у зна че њу по зна ва ња пра вих љу ди, умре жа ва ња итд. 
Па ра ле ла са људ ским ка пи та лом је ско ро ком плет на с об зи ром на бли ску 
ве зу из ме ђу кул тур ног ка пи та ла, ка ко га иден ти фи ку је со ци о ло ги ја, и људ-
ског ка пи та ла ка ко га раз у ме ју еко но ми сти (Zwe i gen haft, 1993, стр. 211 -225). 
Ко ри сно је за пи та ти се да ли је та ве за по врат на, од но сно до ко је ме ре кул-
тур ни ка пи тал, ви ђен од стра не еко но ми ста, мо же да при хва ти кул ту ру.

По не кад де фи ни ци је људ ског ка пи та ла у еко но ми ци ди рект но укљу-
чу ју кул ту ру као јед ну од ње них ком по нен ти. Та ко Ро берт Кон стан ца 
(Ro bert Con tan za) и Хер ман Деј ли (Her man Daly) го во ре о људ ском ка пи-
та лу као о ‘ко ли чи ни обра зо ва ња, ве шти на, кул ту ре и зна ња у са мим људ-
ским би ћи ма’. (Co stan za, et al, 1992, стр. 37-46). Не ки еко но ми сти екс пли-
цит но ши ре људ ски ка пи тал укљу чу ју ћи кул ту ру у тра же њу ем пи риј ских 
об ја шње ња ра зних фе но ме на. На при мер, ис тра жу ју ћи раз ли ке у при ма-
њи ма из ме ђу ими гра на та и рад ни ка ро ђе них у уСА, не ко ли ко ауто ра је 
при пи са ло ‘кул ту ри’ нео бја шњи ви гап у при ма њи ма, на кон што су раз мо-
тре ни мер љи ви па ра ме три за људ ски ка пи тал.

Ко нач но, у на шем крат ком пре гле ду по сто је ћих упо тре ба тер ми на 
‘кул тур ни ка пи тал’ раз мо три мо пред лог ко ји су из не ли Фи крет Бер кес и 
Карл Фол ке (Carl Fol ke). Ови ауто ри сма тра ју ре а ли за ци је из ме ђу при род-
ног и фи зич ког ка пи та ла из си стем ске пер спек ти ве, твр де ћи да је по треб на 
‘тре ћа ди мен зи ја’ кроз ко ју би при род ни ка пи тал мо гао да се упо тре би за 
ства ра ње фи зич ког ка пи та ла. Бер кес и Фол ке ко ри сте тер мин ‘кул тур ни 
ка пи тал’ ве за но за спо соб ност људ ске по пу ла ци је да де лу је и да ме ња при-
род но окру же ње. Кон цепт има мо рал ни, етич ки и ре ли ги о зни при звук, 
упр кос чи ње ни ци да се њи хов пред лог не од но си на људ ски ка пи тал као 
та кав (Ber kes, et al, 1992, стр. 1-8).

Чи ни се да аутор ска иде ја кул тур ног ка пи та ла са др жи ба рем не ку 
слич ност са тим фе но ме ном, по што се ти че про из вод ног ка па ци те та у 
ква ли та тив ном и кван ти та тив ном сми слу. На гла ша ва ју ћи спе ци фич ност 
Бер ке со ве и Фол ке о ве упо тре бе тер ми на кул тур ни ка пи тал, ко ји се од но си 
ис кљу чи во на људ ске ре ла ци је са при род ним окру же њем, мо жда је ште та 
што они ни су ди рект но при хва ти ли тај тер мин, уме сто ал тер на тив ног тер-
ми на ‘адап тив ни ка пи тал’, ко ји је сте ве ро ват но при клад ни и ји за си стем ску 
пер спек ти ву из ко је они пи шу. Јер да је су, на тај на чин би се омо гу ћи ло тер-
ми ну ‘кул тур ни’ још јед но про ши ре ње зна че ња.
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4. ПА РА ЛЕ ЛА ИЗ МЕ ЂУ КУЛ ТУР НОГ  
И ПРИ ВРЕД НОГ КА ПИ ТА ЛА

Де фи ни ци ја кул тур ног ка пи та ла има мно го за јед нич ког са де фи ни ци-
јом при род ног ка пи та ла у слич ним фа за ма њи хо вог раз во ја. Да по гле да мо 
крат ко раз вој те де фи ни ци је у ли те ра ту ри еко ло шке еко но ми ке. По че ци 
раз ма тра ња окру же ња као ка пи та ла се жу de fac to до 19. ве ка и еко но ми-
ста ка кви су Да вид Ри кар до и То мас Мал тус, ко ји су се ба ви ли до при но сом 
по љо при вред ног зе мљи шта про из вод њи до ба ра и услу га у еко но ми ји. Али 
са вре ме на фор му ла ци ја кон цеп та при род ног ка пи та ла, ко ја опи су је ‘сло-
бод не да ро ве при ро де’, да ти ра из ка сних осам де се тих и по ја ве пот ди сци-
пли не еко ло шке еко но ми је де ве де се тих го ди на 20. ве ка. еле мен ти при род-
ног ка пи та ла, уоп ште но са гла сно, да нас под ра зу ме ва ју че ти ри ком по нен те:

об но вљи ве при род не ре сур се, ка кви су ри бљи и шум ски фонд;•	
нео б но вљи ве ре сур се, као што су наф та и ми не ра ли;•	
еко си стем ко ји по др жа ва и одр жа ва ква ли тет зе мље, ва зду ха и во де, •	
и
одр жа ва ње це ло ви тог ге нет ског бо гат ства, по за тог као био-ра зно-•	
вр сност.

у окви ру ова квог кон цеп та, мо же мо раз ли ко ва ти за ли хе при род ног 
ка пи тла: ри бља и шум ска по пу ла ци ја, за ли хе ми не ра ла итд., као и про ток 
око ли шних услу га: до хра на ри ба и ста ба ла, ре ци кли ра ње ка ба стих ма те-
ри ја ла, кон тро ла еро зи је, естет ске услу ге у кра јо ли ку итд. (el Sa rafy, 1991, 
стр. 168-175; Co stan za, 1992, стр. 37-46; Fol ke, 1994, стр. 1-20; Bar bi er, 1998). 
у не ким фор му ла ци ја ма про то ка услу га по зи ва се на ‘при род ни ка пи тал’, 
ре флек ту ју ћи раз ли ку ка пи тал-при ход на ко ју је по чет ком про шлог ве ка 
ука зао ир винг Фи шер (Fis her, 1927).

Па ра ле ла из ме ђу при род ног и кул тур ног ка пи та ла са да по чи ње да се 
уоб ли ча ва за до дир љи ви кул тур ни ка пи тал ко ји је на сле ђен из про шло-
сти и мо же се сма тра ти да има не што за јед нич ко са при род ним ре сур си ма 
ко ји су нам та ко ђе при ба вље ни као за ве шта ње. При род ни из во ри до ла зе 
из да ре жљи во сти при ро де, кул тур ни ка пи тал је про ис те као из кре а тив них 
ак тив но сти људ ске ра се. Оба усло вља ва ју оба ве зу бри ге са да шње ге не ра-
ци је, што је су шти на про бле ма одр жи во сти са ко јом се ва ља су о чи ти.

Да ље, мо же се уочи ти слич ност у функ ци о ни са њу еко си сте ма ко ји 
по др жа ва и одр жа ва „при род ну рав но те жу” и функ ци о ни са ња оно га што 
би се мо гло на зва ти „кул тур ним еко си сте мом”, кроз по др жа ва ње и одр-
жа ва ње кул тур ног жи во та и ви тал но сти људ ске ци ви ли за ци је. Ко нач но, 
по јам ра зно вр сно сти, та ко зна ча јан у при род ном све ту, мо жда има још 
зна чај ни ју уло гу у окви ру кул тур ног си сте ма. То је ка рак те ри сти ка мно-
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гих кул тур них до ба ра ко ја су је дин стве на. Ори ги нал на умет нич ка де ла, 
на при мер, су дру га чи ја од дру гих, све исто риј ске гра ђе ви не и гра до ви су 
ин ди ви ду ал но раз ли чи ти. Ова кул тур на ра зно вр сност је мо жда чак да ле ко 
бо га ти ја, не го ра зно врст ност у при ро ди.

Осим пи та ња одр жи во сти, по сто је два дру га пи та ња ко ја про ис ти чу 
из де ба те о кул тур ном ка пи та лу, ко ја су ре ле вант на за кул тур ни кон текст. 
Пр во се ти че про це не за ли ха ка пи та ла. у те о ри ји при род ног ка пи та ла, 
пи та ње про це не је би ло пред мет зна чај них кон тро вер зи. Не дав ни по ку-
шај кван ти фи ка ци је гло бал ног при род ног ка пи та ла иза звао је мно го кри-
ти ка од стра не ко мен та то ра ко ји су при го ва ра ли на вод ном ду плом ра чу-
на њу, као и да су очи глед но бес ко нач не це не ста вље не на но ве про из во де 
(Co stan za, стр. 253-260; el Sa rafy, 1998, стр. 257-266; To man, 1998, стр. 57-60). 
Би ло ка ко би ло, по ку шај је био успе шан, ако не из дру гих раз ло га, он да 
због то га што је скре нуо па жњу на те шко ће ‘ста вља ња це не на не про це-
њи во’. Слич но, на по ри да се про це не за ли хе кул тур ног ка пи та ла та ко ђе ће 
ве ро ват но би ти по ве за не са ова квом опа сно шћу и пра те ћом чи ње ни цом да 
би, осим еко ном ског ме ре ња, мо ра ла би ти са гле да не и не ке вр сте кул тур не 
фор ме тог ка пи та ла.

Дру го пи та ње се ти че од но са из ме ђу раз ли чи тих фор ми ка пи та ла и 
сте пе на до ко га је је дан од њих за ме њив за дру ги. у де ба ти о при род ном 
ка пи та лу, ве ли ки део па жње по све ћен је упра во мо гућ но сти ма за ме не 
фи зич ког за при род ни ка пи тал. Глав ни је ар гу мент да уко ли ко људ ски про-
из ве ден ка пи тал мо же про из ве сти иста до бра и услу ге као при род ни ка пи-
тал, он да ми не мо ра мо би ти за бри ну ти око одр жа ва ња ни воа ку тур ног 
ка пи та ла у бу дућ но сти (на при мер, чу ва ње за ли ха нео б но вљи вих ре сур са) 
по што фи зич ки ка пи тал мо же би ти за ме на за то. По зи ци је за у зе те у овој 
де ба ти кре ћу се од нул те одр жи во сти на јед ној, до са вр ше не на дру гој. 
Мо гу ћи кон сен зус је да не ке аспек те услу га ко је обез бе ђу је при род ни ка пи-
тал мо гу би ти за ме ње не про из вод ним ка пи та лом, али има и оних ко је не 
мо гу (Ka uf mann, 1995, стр. 67-79).

у слу ча ју кул тур ног ка пи та ла, сма тра се да је мно ге еко ном ске функ-
ци је кул тур не вред но сти мо гу ће за ме ни ти фи зич ким ка пи та лом (услу ге 
сме шта ја, при јат ност) ко је се обез бе ђу ју исто риј ским згра да ма, па се мо гу 
за ме ни ти дру гим без кул тур ног са др жа ја. Ме ђу тим, ка ко је по де фи ни ци ји 
кул тур ни ка пи тал раз ли чит од фи зич ког ка пи та ла сво јим оте ло тво ре њем 
и про из вод њом кул тур не вред но сти, би ло би за оче ки ва ње да бу де ну ла 
за мен љи во сти из ме ђу кул тур ног и фи зич ког ка пи та ла у сми слу њи хо вог 
кул тур ног до при но са.
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5. ОДР ЖИ ВОСТ И КУЛ ТУР НИ КА ПИ ТАЛ

Ви ђе ње кул ту ре као ка пи та ла при зи ва ду го роч но раз ма тра ње ди на-
ми ке, ево лу ци је, ин тер тем по рал но сти аспек та кул ту ре, ње не по ну де и 
тра жње, про из вод ње и по тро шње. Те о риј ски оквир за та кво ви ђе ње про-
ис ти че из ко цеп та одр жи во сти, од но сно тер ми на ко ји се че сто чу је у кон-
тек сту окру же ња, где је реч ‘одр жи ви’ углав ном ве за на за реч ‘раз вој’. Одр-
жи ви раз вој је бли ско ве зан за одр жи вост еко ном ског раз во ја и озна ча ва 
раз вој ко ји се не ће успо ри ти или осла би ти, не го ће би ти у не ком сми слу 
са мо по кре тач ки, док еко ло шка одр жи вост озна ча ва очу ва ње и по ве ћа-
ва ње од ре ђе них вред но сти у окру же њу кроз одр жа ва ње еко си сте ма у при-
род ном све ту.

Ве ћи на раз ми шња ња и пи са ња на ову те му у по след њој де це ни ји из ра-
жа ва ју дуг, на овај или онај на чин, де фи ни ци ји тер ми на ко ји је из не ла Свет-
ска ко ми си ја за окру же ње и раз вој (Бран тлен до ва ко ми си ја) ко ја је спе ци-
фи ци ра ла нео др жи ви раз вој као ‘раз вој ко ји за до во ља ва са да шње по тре бе, 
али не и по тре бе бу ду ћих ге не ра ци ја за за до во ље ње сво је по тре бе’ (World 
Com mis sion on en vi ron ment and De ve lop ment, 1987, стр. 43). За то је кључ ни 
еле ме нат одр жи во сти пи та ње ин тер ге не ра циј ског тран сфе ра и од лу чи-
ва ња ко ји га пра те.

Бли жа ре ла ци ја из ме ђу кул ту ре и одр жи вог раз во ја за слу жу је по себ ну 
рас пра ву, али ов де је наш при мар ни за да так да раз мо три мо ка ко по јам 
одр жи во сти мо же до при не ти да про ши ри мо на ше раз у ме ва ње кул тур-
ног ка пи та ла. Циљ се мо же ова ко из не ти: кул тур ни ка пи тал по сто ји као 
из вор кул тур них до ба ра и услу га ко ји омо гу ћа ва ко рист и са да и убу ду ће. 
Као ин ди ви дуе или као дру штво ми мо же мо омо гу ћи ти да се кул тур ни 
ка пи тал по гор ша то ком вре ме на, мо же мо га одр жа ва ти или по ве ћа ва ти; 
украт ко, мо же мо њи ме упра вља ти на на чин ко ји од го ва ра по је ди нач ним 
или дру штве ним ци ље ви ма. Ко ји би прин ци пи тре ба ло да во де на ше упра-
вљач ке од лу ке?

Ар ти ку ли шу ћи пре ци зни је шта одр жи вост под ра зу ме ва ка да се при-
ме њу је на кул ту ру, про ис ти че од го ва ра ју ћи сет прин ци па. у овом по гла-
вљу их из но си мо у сми слу кул тур ног ка пи та ла де фи ни са ног у нај оп шти јој 
фор ми, ко ја се од но си на де фи ни ци ју кул ту ре у кон сти ту тив ном и функ ци-
о нал ном сми слу, па иден ти фи ку је мо шест прин ци па, ди мен зи ја или кри-
те ри ја ко ји де фи ни шу одр жи вост и ње ну при ме ну на кул тур ни ца пи тал.
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6. МА ТЕ РИ ЈАЛ НО И НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НО БЛА ГО СТА ЊЕ

Про ток кул тур них ро ба и услу га про из ве де них из кул тур ног ка пи та ла, 
омо гу ћа ва ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну до бит за љу де као по је дин це и 
чла но ве дру штва. На чин иден ти фи ко ва ња ове до би ти се оства ру је спе ци-
фи ка ци јом еко ном ских и кул тур них вред но сти као њи хо вим двој ним ком-
по нен та ма. Пр ви кри те ри јум за оце ну одр жи во сти је, да кле, да ли је про из-
вод ња ма те ри јал них до би ти у фор ми ди рект не ко ри сно сти за по тро ша че, 
про ис те кла из тих вред но сних еко ном ских и кул тур них ре сур са. До дат но, 
мо гли би смо та ко ђе иден ти фи ко ва ти оп шту вр сту не ма те ри јал них бе не-
фи та про ис те клих из кул тур ног ка пи та ла ши рих јав них до ба ра, ко ји при-
па да ју дру штву као ре зул тат кул тур ног ка пи та ла ко ји се мо же по сма тра ти 
као обо га ће ње ква ли те та жи во та ко ме кул ту ра до пи но си.

7. МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКА ЈЕД НА КОСТ  
И ДИ НА МИЧ КА ЕФИ КА СНОСТ

Тер мин ме ђу ге не ра циј ска јед на кост и ин тер тем по рал на ди стри бу тив на 
прав да ко ри сти се за де фи ни са ње пра вед но сти у ди стри бу ци ји до ба ра, ко ри сти 
и ре сур са ме ђу ге не ра ци ја ма. Ма да се прин цип ме ђу ге не ра циј ских јед на ко сти 
мо же при ме ни ти на од но се ме ђу се ри јом ге не ра ци ја у би ло ком вре ме ну, ов де 
је прак ти чан ин те рес фо ку си ран на бри гу оних жи вих ме ђу на ма о до бри ма за 
бу ду ће ге не ра ци је. Ме ђу ге не ра циј ска јед на кост мо же се раз ма тра ти у ре ла ци ји 
кул тур ног ка пи та ла јер је то оно што смо на сле ди ли од на ших пре да ка и што 
тре ба да пре да мо бу ду ћим ге не ра ци ја ма. ин тер тем по рал на пи та ња про ис ти чу 
из на чи на при сту па ка пи та лу и про из во ди ма то га ка пи та ла. Јед на кост у при-
сту пу кул тур ном ка пи та лу мо же се ана ли зи ра ти на исти на чин као јед на кост у 
ме ђу ге не ра циј ској по де ли бен фи та би ло ко је дру ге вр сте ка пи та ла.

у еко но ми ци је ин тер ге не ра циј ска јед на кост де фи ни са на и ве за на 
за одр жа ва ње јед ног стал ног ни воа до ба ра и ко ри сти ме ђу ге не ра ци ја ма 
из ра же но као per ca pi ta по тро шње, или за ве шта ња или за ли ха ка пи та ла. 
Pri ma fa cie, да кле, ди ле ма ме ђу ге не ра циј ске јед на ко сти је кла си чан про-
блем ин тер тем по рал не ало ка ци је, ка кав је, ре ци мо, из бор из ме ђу са да-
шње и бу ду ће по тро шње. По ста вља ње овог про бле ма као не че га што под-
ра зу ме ва ко рект ност и прав ду, чи ни мно ге еко но ми сте не спо кој ним, због 
њи хо ве не у спе шно сти да пра ве или под ра зу ме ва ју вред но сне су до ве у име 
дру гих. Та ква ре зер ва до ла зи из ви ђе ња еко но ми ке (по себ но нео кла сич не 
еко но ми ке) као објек тив не и вред но сно сло бод не на у ке.

Та ко не ки еко но ми сти по сма тра ју ин тер тем по рал ни раз ме штај ре сур са 
као пи та ње ефи ка сно сти, ра ђе не го јед на ко сти, тра же ћи мак си ма ли за-
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ци ју не то при сут не вред но сти до би ти, ко ју ре сур си ге не ри шу. За то Ро берт 
Со лоу су ге ри ше ‘да би про из вод ни ка па ци тет био пре но сив кроз ге не-
ра ци је у фор ми руд них за ли ха или ка пи тал не опре ме или тех но ло шког 
зна ња, ви ше је пи та ње ефи ка сно сти не го јед на ко сти’ (So low, 1986, стр. 142).

у се ри ји тек сто ва џон Хер твик (john hart wick) и Ро берт Со лоу (Ro bert 
So low), не за ви сно су по ка за ли да ако се не то при ход или „рен та” из не ког 
при род ног ре сур са мо же ин ве сти ра ти на од ре ђе ни на чин, мо же се тра си ра ти 
пут ефи ка са ног ра ста за јед ну еко но ми ју. Деј вид Пирс (Da vid Pi er ce) и џи лес 
ет кин сон (gi les At kin son) гу ра ју ову прет по став ку да ље раз ви ја ју ћи тест одр-
жи во сти за јед ну еко но ми ју ко ји зах те ва да укуп на за ли ха ка пи та ла (фи зич ки 
плус при род ни) оста не кон стант на све вре ме (So low, 1974, стр. 29-45; Hart wick, 
1977, стр. 972-974; Hart wick, 1978, стр. 85-88; Hart wick, 1978, стр. 347-354).

Ме ђу тим, ова кво по ста вља ње про бле ма ме ђу ге не ра циј ских ало ка ци ја 
ре сур са иза зи ва про бле ме, по себ но ка да је у пи та њу, ре ци мо, из бор сто пе 
са по пу стом ко ји ће се при ме ни ти на бу ду ће не то прав це ко ри сти. Чак и 
ка да би се ре шио кон цеп ту ал ни про блем да ли је при ме њи ва сто па вре-
мен ска пре фе рен ци ја или је дан мо гу ћи ин ди ца тор ко шта ња, оста је мно го 
пи та ња за сва ки по је ди нач ни еле ме нат ана ли зе ко ја че ка ју да бу ду бли же 
де фи ни са на (Har vey, 1994, стр. 31-51; We it zman, 1998, стр. 201-208).

има ви ше на чи на за при сту па ње етич кој ба зи ме ђу ге не ра циј ске про-
це не. ути ли та ри стич ко ви ђе ње мо же тра жи ти мак си ма ли за ци ју укуп не 
дру штве не ко ри сти, где је ин ди ви ду ал на етич ка по зи ци ја ре флек то ва на 
ме ром њи хо вог лич ног бла го ста ња. у та квом слу ча ју при зна ти ал тру и зам, 
не за ин те ре со ва ну тра жњу, на след не вред но сти, и дру ге слич не про мен-
љи ве у ин ди ви ду ал ној функ ци ји ко ри сно сти, мо гло би евен тул но по и сто-
ве ти ти са мо-ин те рес љу ди ко ји да нас жи ве са ин те ре сом и бла го ста њем 
ге не ра ци ја ко је до ла зе. Ал тер на тив но, уго вор ни при ступ, ко ји за го ва ра 
џон Ро улз (john Rawls), мо гао би омо гу ћи ти ви ше јед на ко сти и лак ше ре ша-
ва ње про бла ма ме ђу ге не ра циј ске јед на ко сти са ко ји ма се мо ра мо су о чи ти. 
(Rawls, 1972; Pa ge, 1977; Bec ker, 1982, стр. 165-185).

и док се на ста вља ју мно ге ди ску си је о ин тер ге не ра циј ским пи та њи ма 
ка да се тре ти ра ју при род ни ре сур си, ка ко то да ова пи та ња оста ју без пра-
вог од го во ра ка да се при ме не на кул тур ни ка пи тал? За по че так, мо ра мо 
кон ста то ва ти да мо де ли оба тан де ма Хер твик-Со лоу и Пирс-ет кин сон, 
под ра зу ме ва ју са вр ше ну одр жи вост из ме ђу при род ног и фи зич ког ка пи-
та ла. Ме ђу тим, ка да се до ђе до кул тур ног ка пи та ла, та прет по став ка не ће 
оп ста ти, јер, по де фи ни ци ји, са мо кул тур ни ка пи тал мо же ство ри ти кул-
тур ну вред ност, а оста ле фор ме ка пи та ла ле же у ге не ра ци ја ма кул тур них 
и еко ном ских вред но сти. При ме на кри те ри ја ефи ка сно сти у од лу ка ма о 
ин тер тем по рал ној ин ве сти ци ји кул тур ног ка пи тла, би ла би не ком плет на 
ако би се раз ма тра ле са мо еко ном ске вред но сти. Пра во раз ма тра ње та квих 
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од лу ка по ста вља оба ве зу дво стру ке про це не ак ту ел не до би ти, са еко ном-
ским и кул тур ним бе не фи том ко ји су исто вре ме но узе те у об зир.

ин тер ге не ра циј ска пи та ња као пред мет јед на ко сти, пре не го ефи ка-
сно сти, има ју не ку ре зо нан су ка да се при ме не на кул тур ни ка пи тал као 
што га има ју у кон тек сту при род них ре сур са. То је у ве зи са мо рал ном или 
етич ком оба ве зом ко ја се мо ра при стој но по што ва ти од са да шњих ге не ра-
ци ја у име бу дућ но сти. у кул тур ном сми слу, то зна чи оси гу ра ти да бу ду-
ћим ге не ра ци ја ма не бу де оне мо гу ћен при ступ кул тур ним ре сур си ма ни ти 
да оне бу ду ли ше не по сто је ћих кул тур них вред но сти у њи хо вим бу ду ћим 
еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним жи во ти ма, као по сле ди ца крат ко-
роч них и се бич них ак тив но сти не ких од нас ко ји жи ви мо да нас.

8. ИН ТЕ ГРА ЦИЈ СКА ЈЕД НА КОСТ

Овај прин цип утвр ђу је пра ва и оба ве зе са да шње ге не ра ци је на фер 
од нос у при сту пу кул тур ним ре сур си ма и до би ти ма из кул тур ног ка пи та ла, 
гле да но кроз со ци јал не кла се, при ход не гру пе, ре ги о нал не ка те го ри је итд. 
иде ја јед на ко сти и ко рект но сти, на рав но, игра зна чај ну уло гу у оп штој еко-
ном ској и со ци јал ној по ли ти ци, ма да је то по след њих го ди на ма ло у сен ци 
због пре о ку пи ра но сти ства ра ла ца по ли ти ке пи та њи ма еко ном ске ефи ка-
сно сти. То, на рав но, су ге ри ше да у кул ту ри мо же до ћи до озбиљ них за не-
ма ри ва ња пи та ња ди стри бу ци је кул тур них ре сур са, при сту па кул тур ном 
уче шћу, бри ге о кул тур ним услу га ма за ма њи не и хен ди ке пи ре не итд. За то 
је и ва жно да прин ци пи ме ђу ге не ра циј ске јед на ко сти стал но под се ћа ју на 
то пи та ње, ако се же ли по сти ћи одр жи ва упо тре ба кул тур них ре сур са.

9. ОДР ЖА ВА ЊЕ РА ЗНО ВР СНО СТИ

Већ смо на по ме ну ли да је кул тур на ра зно вр сност, баш као што је би о-
ло шка ра зно вр сност та ко зна чај на у при род ном све ту, исто та ко зна чај на 
за одр жа ва ње кул тур них си сте ма. Ра зно вр сност иде ја, ве ро ва ња, тра ди-
ци ја и вред но сти ра ђа про ток кул тур них услу га ко ји је вр ло раз ли чит од 
услу га про из ве де них ин ди ви ду ал ним ком по нен та ма. Ра зно вр сност је зна-
ча јан атри бут кул тур ног ка пи та ла по себ но за то што има ка па ци тет да ини-
ци ра но во фор ми ра ње ка пи та ла. На при мер, све док је кре а тив но ства ра ње 
ин спи ри са но по сто је ћим за ли ха ма кул тур них ре сур са, ве ћа ра зно ли кост 
ре сур са ће во ди ти ства ра њу раз ли чи тих и ви ше кул тур но вред них про из-
во да у бу дућ но сти.
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10. ПРИН ЦИП ПРЕ ДО СТРО ЖНО СТИ

Основ ни став прин ци па пре до стро жно сти је сте да од лу ке ко је мо гу 
во ди ти по врат ној раз ме ни, због не мер љи во сти по сле ди ца та квих од лу ка, 
тре ба да се до но се са по себ ном опре зно шћу и са стро го не ри зич не по зи-
ци је, у при род ном све ту тај прин цип је на сна зи у ве зи са од лу ка ма ко је 
мо гу ре зул ти ра ти, на при мер, не ста ја њем вр ста. Слич но то ме, уни ште ње 
не ког про из во да кул тур ног ка пи та ла мо же пред ста вља ти слу чај не по врат-
ног гу бит ка уко ли ко је тај про из вод је дин ствен и не за ме њив. у та квом 
слу ча ју прин цип пре до стро жно сти мо же би ти аде кват но при ме њен, уко-
ли ко се прет ход но са си гур но шћу утвр ди ло да је реч о та квом про из во ду. 
Прин цип не под ра зу ме ва оба ве зну и стал ну упо тре бу, не го је пре реч да се 
на мет не ве ћи сте пен бри ге у слу ча је ви ма ка да су у пи та њу не за мен љи ва 
оства ре ња, има ју ћи у ви ду оста ле прин ци пе одр жи во сти, ко ји до при но се у 
до но ше њу од лу ка.

11. ОДР ЖА ВА ЊЕ КУЛ ТУР НИХ СИ СТЕ МА  
И ПРИ ЗНА ВА ЊЕ МЕ ЂУ ЗА ВИ СНО СТИ

Вр хун ски прин цип одр жи во сти је са др жан у ста ву да ни је дан део 
си сте ма не по сто ји не за ви сно од дру го га. у том сми слу се мо же твр ди ти 
да кул тур ни ка пи тал да је до при нос ду го роч ној одр жи во сти, ко ји је сли чан 
прин ци пу у при род ном ка пи та лу. Вр ло је ја сно да су при род ни еко си сте ми 
кључ ни за по др шку ре ал ној еко но ми ји, као и да не бри га о пре те ре ној упо-
тре би нео б но вљи вих при род них ре сур са мо же иза за ва ти слом си сте ма са 
пра те ћим гу бит ком бла го ста ња и еко ном ског при но са.

Па ра ле лан став мо же да се из не се ка да је у пи та њу кул тур ни ка пи тал. 
Као што ће мо ви де ти де таљ ни је у на ред ним по гла вљи ма, све је ја сни је да 
кул тур ни ‘еко си стем’ опо на ша опе ра ци је ре ал не еко но ми је, ути чу ћи та ко 
на на чи не људ ског по на ша ња и од лу ке ко је се до но се. За по ста вља ње кул-
тур ног ка пи та ла на на чин ко ји ће уна за ди ти на сле ђе, ко ји не ће по др жа ти 
кул тур не вред но сти ко је љу ди ма да ју сми сао иден ти те та, и не ин ве сти ра-
ју ћи да ље у одр жа ва ње и по ве ћа ње за ли ха до дир љи вог и не до дир љи вог 
кул тур ног ка пи та ла, ста ви ће та ко ђе цео кул тур ни си стем у опа сност, а 
мо же га и бло ки ра ти, са кон се квент ним гу бит ком бла го ста ња и еко ном-
ског на прет ка. За то овај фи нал ни прин цип, у су шти ни, од ре ђу је у це ло-
ку пан си стем одр жи во сти ка да се при ме њу је на кул тур ни ка пи тал, обез-
бе ђу ју ћи це ло вит оквир у ко ме оста ли спе ци фич ни прин ци пи успе ва ју да 
функ ци о ни шу.
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12. ЗА КЉУ ЧАК

По сто ји не ко ли ко на чи на на ко ји би се кон цепт кул тур ног ка пи та ла и 
одр жи во сти мо гао при ме њи ва ти. Пр ви под ра зу ме ва де таљ но раз ма тра ње 
уло ге кул ту ре у еко ном ском раз во ју. С об зи ром на то да је по јам одр жи вог 
раз во ја про жет мно гим са вре ме ним раз ми шља њи ма о ра сту, струк тур ним 
про ме на ма и со ци јал ним про гра ми ма у раз ви је ном све ту, ни је из не на ђу-
ју ће да кул тур на ди мен зи ја тих про це са мо же би ти ста вље на у фо кус упо-
тре бом истог при сту па одр жи во сти.

Дру ги на чин мо ра ува жи ти чи ње ни цу да ма те ри ја кул тур ног на сле ђа 
омо гу ћа ва јед ну очи глед но спе ци фич ну при ме ну иде ја кул тур ног ка пи-
та ла и прин ци па одр жи во сти. Већ од ра ни је су про јек ти на сле ђа по че ли да 
би ва ју про це њи ва ни као ин ве сти ци о не по ну де спо соб не да сле де по зна те 
ме то де ис про ба не не где у еко но ми ји. То би нас за тим мо гло до ве сти до 
мо гућ но сти али и те шко ћа тре ти ра ња на сле ђа као одр жи вог кул тур ног 
ка пи та ла, што пред ста вља по себ ну те ма ко ја зах те ва по се бан трет ман.
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CUL TU RAL CA PI TAL & SU STA I NA BI LITY

Ab stract: this pa per puts for ward the idea of cul tu ral ca pi tal as a sort of fun da men
tal or ga ni zing prin ci ple for con cep tu a li zing cul tu ral phe no me na in terms re cog ni za ble in 
both an eco no mic and a cul tu ral di sco ur se, and for iden tifying the ir va ri o us ma ni fe sta
ti ons. it is spel led out so me of the cha rac te ri stics cul tu ral ca pi tal which co uld be help ful 
for analyti cal pur po ses, than the text is go ing on to in ve sti ga te the ap pli ca tion of no tion 
of su sta i na bi lity to cul tu ral ca pi tal, de ri ving a set of prin ci ples or cri te ria by which the 
su sta i na bi lity cha rac te ri stics of cul tu ral ca pi tal might be jud ged, with di rect com pa ri son 
with the fi eld of eco lo gi cal eco no mics.
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Проф. др Љу би ша Де спо то вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд универзит етa

МИ ТО ВИ И СТЕ РЕ О ТИ ПИ  
У ФУНК ЦИ ЈИ ГЕ О ПО ЛИ ТИ КЕ  

– СР БО ФО БИ ЈА И ЊЕ НИ ИЗ ВО РИ

Ре зи ме: у ра ду се об ја шња ва основ на функ ци ја, на ста нак и ме диј ска екс пло
а та ци ја ми то ва и сте ре о ти пи ја ка ко у њи хо вој исто риј ској, та ко и у ак ту ел
ној ге о по ли тич кој пер спек ти ви. Ср бо фо би ја, као и чи тав низ дру гих не га тив них 
ми то ва и сте ре о ти па о срп ском на ро ду, по сма тра ју се као ак тив ни из дан ци ру со
фо би је и за јед нич ког им ко ре на у ре ли гиј скокон фе си о нал ној при пад но сти пра во
сла вљу. осве тља ва ју се ве зе ко је ан ти ср би зам има у од но су пре ма ан ти се ми ти
зму ка ко у њи хо вој тем по рал ној, та ко и у њи хо вој функ ци о нал ној ди мен зи ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми то ви, сте ре о ти пи, ср бо фо би ја, ру со фо би ја, ан ти се ми
ти зам, ге о по ли ти ка.

Основ на по ли тич ка функ ци ја со ци јал них стра хо ва (фо би ја) одав но је у 
дру штве ној на у ци оп сер ви ра на као кон тро ли са на и план ска де лат ност усме-
ре на на по сти за ње иде о ло шке, по ли тич ке и на ци о нал не мо би ли за ци је за рад 
оства ре ња не ких ци ље ва мо ћи, а нај че шће за крај њи циљ успе шне при пре ме 
јав ног мње ња за во ђе ње ра та и оправ да ва ња рат них ра за ра ња и на па да на 
не ку зе мљу (на ци ју). Мо дер на тех но ло ги ја и си сте ми ма сов ног ко му ни ци-
ра ња да нас су ову функ ци ју фо би ја до ве ли до мак си мал них гра ни ца ме диј ске 
ма ни пу ла тив но сти, а учин ке ње не де лат но сти по оп шти ли на го то во све при-
пад ни ке јед ног дру штва, а ако је то нео п ход но и за хва љу ју ћи ма сме диј ским 
ка па ци те ти ма у вре ме ну гло ба ли за ци је и на чи та ва дру штва јед ног ци ви-
ли за циј ског и еко ном ско-кул ту ро ло шког окви ра, па и ши ре, све до гра ни ца 
пла не тар не ин док три на ци је. Но, без об зи ра на сред ства ко ји ма се ма ни пу ла-
ци ја из во ди, ње на основ на ин тен ци ја је од вај ка да ускла ђе на са на ме ром да се 
кроз ру ко ва ње са ства ри ма и љу ди ма по стиг не не ки пла ни ра ни циљ.

Са вре ме ни по јам ма ни пу ла ци је као јед ног од сред ста ва кон тро ле по на-
ша ња ве ли ког бро ја љу ди, ка рак те ри шу сле де ћи ва жни аспек ти: ма ни пу ла-



Проф. др Љу би ша Де спо то вић

Годишњак Факултета за културу и медије

288

ци ја је без бол но убе ђи ва ње љу ди ко ји тог чи на нај че шће ни су ни све сни, 
јер је он рас те ре ћен осе ћа ња при ну де; ма ни пу ла ци ја се те ме љи на до бром 
по зна ва њу чо ве ка, осо би то ње го вих со цио-пси хо ло шких ка рак те ри сти ка 
и по на ша ња, што до при но си уве ћа њу сте пе на ње не ефи ка сно сти; ма ни пу-
ла ци ја је по сре до ва на ви со ко со фи сти ци ра ним сред стви ма ма сме диј ских 
и ко му ни ка ци о них си сте ма чи ја је ма ни пу ла тив на моћ до сти гла огром не 
раз ме ре; ра сте за ви сност је дин ке од ин сти ту ци о на ли зо ва них фор ми 
ин фор ми са ња, ко је нај че шће на сто је да ја ча ју свој мо но пол у ко му ни ко-
ло шкој рав ни; због из вр ше не спе ци ја ли за ци је по де ле ра да, по је дин цу је 
те шко да сам, без по мо ћи ме ди ја, скло пи вла сти ту сли ку ствар но сти; од 
гра ђа ни на је скри ве на ма ни пу ла тив на су шти на ко му ни ка ци о не де лат-
но сти, сто га што она не ма оба ве зну фор му сво је јав не пре зен та ци ја као 
об ли ка мо ћи, оте жа на је ефи ка сна кон тро ла про це са, сред ста ва али и кре-
а то ра ма ни пу ла ци ја, осо би то ако она до ла зи из по ља ин сти ту ци о на ли зо-
ва не сфе ре др жав не по ли ти ке.

„Ђу ро Шу шњић сма тра да у еко ном ској обла сти ма ни пу ла ци ја по тро-
ша чи ма узи ма об лик ре кла ме; у по ли тич кој обла сти ма ни пу ла ци ја би ра-
чи ма узи ма об лик про па ган де; у пе да го шкој обла сти ма ни пу ла ци ја уче ни-
ци ма и сту ден ти ма узи ма об лик ин док три на ци је; у обла сти сло бод ног вре-
ме на ма ни пу ла ци ја уку си ма и на го ни ма узи ма об лик ин ду стри је за ба ве; у 
обла сти ре ли ги о зног жи во та ма ни пу ла ци ја вер ни ци ма узи ма об лик ре ли-
ги о зних про по ве ди.“ (Д. Ко ко вић, 2007, 115).

За раз ли ку од про па ган де ко ја има ја сну на ме ру да об ли ку је јав но 
мње ње, и да га под стак не на сна жну по ли тич ку ак ци ју и де лат ност, а у вре-
ме ни ма кри за и рат них су ко ба ху шка ње на обе ле же ног не при ја те ља иза 
ко јег обич но сле ди што спон та на што ор га ни зо ва на ак ци ја ма са, ин док-
три на ци ја има основ ну функ ци ју да си сте мат ски и кон тро ли са но ши ри 
по ли тич ку иде о ло ги ју та ко да она по ста не тран сфе ри са ни по глед на свет 
оп ште при хва ћен од стра не чи та вог дру штва. Про из вод ња сте ре о ти пи ја 
на ро чи то оних ко је про ду ку ју ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња, има ка рак-
те ри сти ку ти пи зи ра них, чвр стих и кли ше и зи ра них пред ста ва и схва та ња 
о од ре ђе ним дру штве ним по ја ва ма или објек ти ма (на ци о нал на, вер ска, 
ре ли гиј ска, или ра сна при пад ност – гру па), ко ја има ју ши ро ку рас про стра-
ње ност и ду бо ку уко ре ње ност у јед ном дру штву. Сте ре о ти пи се пре но се и 
пу тем вас пит ног си сте ма, по ро ди це и дру штва а че ста је по ја ва да се со ци-
ја ли зу ју као по сле ди ца не кри тич ке ге не ра ли за ци је од ре ђе них ис ку ста ва 
или пак план ски про јек то ва них ста во ва о не ком или о не че му, пред ста вља-
ју ћи ко лек тив ну пред ста ву чи та вих ге не ра ци ја. „По ли тич ка бор ба се во ди 
у по љу ак тив не јав но сти, па чи та ве со ци јал не гру па ци је, има нент но људ-
ској при ро ди, скре ће мо ка по жељ ним обра сци ма. За раз ли ку од ре кла ме 
чи ји је циљ да ути че на по на ша ње у ко мер ци јал не свр хе осла ња ју ћи се на 
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ира ци о нал ну свест, дез ин фор ма ци ја за о би ла зним сред стви ма по ку ша ва 
да нас убе ди да смо по ли тич ки у пра ву, при че му се не би ра ју сред ства и 
са др жа ји.“ (З. Јев то вић, 2003, 171)

Сте ре о ти пи пред ста вља ју уна пред фор ми ра не ста во ве и пред ста ве, 
че сто и пред ра су де ко је се ла ко усва ја ју иако су ли ше не објек тив но сти. Оно 
што сте ре о ти пи ма да је ак ци о ну сна гу и при влач ност, је сте њи хо во на ли-
ко ва ње ре ал ној ствар но сти, они су нај че шће не ка кве сли ке или ски це од ре-
ђе не по ја ве или објек та о ко ме не по сто је објек тив на са зна ња (или се она 
на мер но ис кри вљу ју) па нам сте ре о ти пи пред ста вља ју по моћ не обра сце за 
кла си фи ка ци ју и об ја шње ње. Оту да и њи хо ва при влач на сна га ма ни пу ла-
тив но сти ко ја је дав но уоче на, а раз во јем ме ди ја опа сно по тен ци ра на, ка ко 
због по ли тич ких та ко и због про фи тер ских ин те ре са. Сте ре о ти пи, на ро-
чи то они ко ји се од но се на при пад ни ке дру гих на ци ја или кон фе си ја, увек 
су пра ће ни и по ја ча ва ни сна жним емо ци ја ма ко је до дат но упро шћа ва ју и 
ис кри вљу ју чи ње ни це. Сте ре о ти пи је су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по сле-
ди ца де лат но сти скри ве них ин сти ту ци ја мо ћи, би ло да се оне ло ци ра ју у 
сфе ри др жав не по ли ти ке или еко ном ских ин те ре са. Они не са мо да про-
из во де нај ве ћи део сте ре о ти па (ста вља ју ћи их у функ ци ју сво јих ци ље ва 
и по тре ба) већ их ве штом ма ни пу ла ци јом пре тва ра ју у „при род ни“ ред 
ства ри, фор ми ра ју ћи илу зи ју њи хо ве нор мал но сти.

Сте ре о ти пи је, као и фо би је, че сто на ди рек тан на чин ути чу на про из-
вод њу оно га што се у со ци о ло ги ји и со ци јал ној пси хо ло ги ји озна ча ва као 
мо рал на па ни ка. „Ово упу ћу је на не ко ли ко ста но ви шта бит них за раз у ме-
ва ња фе но ме на мо рал на па ни ка. Пр во, ја вља се у об ли ку кам па ња (кр ста-
шких по хо да) ко је тра ју не пре кид но то ком не ког пе ри о да, би ло крат ког 
или ду гог. Дру го, она од го ва ра љу ди ма уз не ми ре ним очи глед ним ра сло ја-
ва њем или сло мом од ре ђе ног дру штве ног по рет ка, што их на не ки на чин 
угро жа ва. Тре ће, она по ка зу је да су мо рал не смер ни це не ја сне. Че твр то, 
да по ли ти ча ри и од ре ђе ни део ме ди ја про сто жу де да по ве ду кам па њу и 
пре ду зму ак ци је за ко је твр де да ће за у ста ви ти опа сност. и на кра ју, аутор 
ко мен та ра за кљу чу је да мо рал на кам па ња са свим за не ма ру је пра ве раз ло ге 
дру штве ног сло ма.“ (исто, 129)

у тра га њу за ко ре ни ма ср бо фо би је, па и фо би ја као све сно ра ши ре-
них стра хо ва о не ко ме или о не че му, мо ра мо по ћи од по сто је ћих со цио-
кул ту ро ло шких раз ли ка. Раз ли ке ко је по сто је на ни воу ци ви ли за циј ско-
кул ту ро ло шких обра за ца мо гу би ти осно ва за кон струк ци ју стра ха пре ма 
не ко ме. Но, да би та кон струк ци ја има ла ду го тра ја ње и ефи ка сност, она 
мо ра да по га ђа не ки ду бин ски ин те рес оно га ко ме се тај страх пла си ра, 
као и оно га ко ји тај страх фор ми ра и ши ри. у осно ви свих фо би ја ко је се 
те ме ље на по сто ја њу раз ли чи тих кул ту ро ло шких обра за ца, пре све га ле же 
раз ли ке ко је се мо гу си ту и ра ти у сфе ру ре ли гиј ско-кон фе си о нал них осо-
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бе но сти . Али са ме раз ли ке као та кве ни су до вољ но јак основ да се са мо на 
њи ма гра ди ка пи тал со ци јал них и по ли тич ких фо би ја. Глав ни по кре та чи, 
пре све га, је су ин те ре си ко ји из тих раз ли ка про ис ти чу, и ко ји се ве штом 
ма ни пу ла ци јом при кри ва ју, гу ра ју ћи у пр ви план очи глед ни оквир иден-
ти тет ских и кул ту ро ло шких осо бе но сти ко је и ни је по треб но по себ но об ја-
шња ва ти, јер је њи хо ва са мо ра зу мљи ва очи глед ност не што што по де фи-
ни ци ји тре ба да ути че на увер љи вост про из ве де них фо би ја. у ко ре ну свих 
фо би ја нај че шћа осно ва су раз ли ке ре ли гиј ско-кон фе си о нал них са др жа ја, 
а на ро чи то сна жних ин те ре са ко ји про из ла зе из по тре бе ши ре ња и ус по-
ста вља ња кон тро ле и до ми на ци је на што ши рем ге о по ли тич ком про сто ру. 
Ло ги ка ши ре ња ре ли ги је, уве ћа ња бро ја вер ни ка и њи хо во ста вља ње под 
вла сти ту кон фе си о нал ну ју рис дик ци ју и об ред, пред ста вља основ ни ин те-
рес по кре тач. „Про па ги ра ње ве ре по чи ње све ви ше да се за сни ва на сна зи 
ин сти ту ци о нал но за шти ће ног ауто ри те та про па ган ди сте, на све на гла-
ше ни јем хи је рар хиј ском од но су про па га то ра и пу бли ке, на јед но смер ној 
ко му ни ка ци ји и па сив но сти ауди то ри ју ма, на по сре до ва ној ко му ни ка-
ци ји, и слич но, че му од го ва ра ју и дру га чи ја сред ства про па ган де – го во ри 
ве ли ко до стој ни ка на ма сов ним ску по ви ма, про па ган да пу тем пи са не ре чи, 
од лу ке цр кве них кон ци ла итд.“ (З. Сла ву је вић, 2006, 99) уз ова ко де фи ни-
са ну осно ву фо би је и ње ног ши ре ња пу тем про па ган де, увек се при дру-
жу ју по ли тич ки и еко ном ски ин те ре си др жа ва ко је при па да ју истом ре ли-
гиј ско-кон фе си о нал ном обра сцу, а осо би то нај ве ћих и нај ја чих др жа ва тог 
кру га, ко је та ко ђе, по ис тој ло ги ци ши ре ња сво јих ин те ре са и ути ца ја, пот-
по ма жу, фи нан си ра ју и из во де ра до ве на про из вод њи и ди стри бу ци ји ста-
ро-но вих фо би ја.

По ми шље њу М. ек ме чи ћа, ко ре не ср бо фо би је тре ба тра жи ти у исто-
ри ји ру со-фо би је ко ја је про ду ко ва на на За па ду, а осо би то у Ве ли кој Бри-
та ни ји и Не мач кој. „у овој исто ри ји ру со фо би је у бри тан ском дру штву се 
кри ју кљу че ви и за од го вор на пи та ње где је ме сто ср бо фо би је у исто ри ји 
ко лек тив них фо би ја за пад них дру шта ва мо дер ног вре ме на. Ср бо фо би ја је 
би ла са мо ру ка вац ру со фо би је у ан гло сак сон ским др жа ва ма.“ (М. ек ме-
чић, 2002, 346) Дру ги из вор ср бо фо би ја мо же мо тра жи ти у оно ме што се 
на За па ду по че ло фор ми ра ти по чет ком два де се тог ве ка, уку љу чу ју ћи ту и 
САД, по себ но на кон Ок то бар ске ре во лу ци је, а то је страх од тзв. цр ве не 
фо би је, или оп ту жбе да су сви пра во слав ни на ро ди на че лу са Ру си јом, бољ-
ше вич ко-ко му ни стич ка опа сност по за пад не де мо кра ти је. „у фор ми ра њу 
и ши ре њу ми та о Ср би ма као бољ ше вич ком на ро ду, у За пад ној евро пи 
кључ ну уло гу од и гра ли су, по ред Не ма ца и Аустри ја на ца, Хр ва ти и Сло-
вен ци . Срп ски бољ ше ви зам се, та ко ђе, ра ди по ја ча ва ња „ар гу мен та ци је“, 
по ве зу је с ви зан ти змом и пра во сла вљем. Пре ци зни је ре че но, ви зан ти зам и 
пра во сла вље су озна че ни као род но тло бољ ше ви зму – за то се он нај ви ше 
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при мио у Ру си ји и Ср би ји. Раз ли ке из ме ђу Нас (евро пе / Хр ва ти и Сло-
вен ци/) и Дру гих (Ср ба) се, по том про ка зу ју као по ли тич ке (де мо кра ти ја 
– бољ ше ви зам) и ци ви ли за циј ске (За пад – мрач ни ис ток), као раз ли ке ко је 
се не мо гу пре ва зи ћи. По сто је ће раз ли ке се на гла ша ва ју и ми то-ло ги зу ју а 
за тим се си сте мат ски про из во де но ве.“ (С. Ву ко вић, 2007, 12) „Ру си ја ни ка да 
не ће да бу де ко оп ти ра на у за пад ну по ли тич ку за јед ни цу, ни ти уоста лом у 
За пад ни свет.“, кон ста ту је Кри сто фер Ко кер. (К. Ко кер, 2006, 210).

Чак ће и во ђа не мач ких ли бе ра ла са по чет ка XX ве ка, Фри дрих На у ман, 
у сво јој књи зи „Bulgarien und Mitteleuropa“ (1916) у ко јој раз ма тра ге о по ли-
тич ке ко ор ди на те Сред ње евро пе, пот пу но не скри ве но Ср би ју озна чи ти као 
ме ту за уни ште ње. ...за Ср би ју ди рект но ка же да се она „као смет ња ис пре-
ча ва на пу ту ства ра ња Сред ње евро пе, и за то се као не при ја тељ ско утвр ђе ње 
усред сред ње е вроп ског од брам бе ног си сте ма не мо же тр пе ти.“ (исто, 77) 
Да кле, Ср би ја се не ви ди као део тог сред ње е вроп ског кул ту ро ло шког кру га, 
већ пот пу но су прот но, као стра но тки во ко је се мо ра од стра ни ти. Ср бо фо-
би ја је, и на овом при ме ру ја сно се то мо же ви де ти, би ла ши ро ко рас про ста-
њен фе но мен у це лом не мач ком дру штву, па чак и у оним ин те лек ту ал но-по-
ли тич ким кру го ви ма ко ји су се бе озна ча ва ли као про гре сив не.

Ко ре ни и јед ној и дру гој фо би ји је сте при пад ност Пра во сла вљу. „исто-
ри чар Бреј слфорт је у вре ме Анек си о не кри зе 1908. пи сао да Ср би ни су од 
ко ри сти за људ ску ци ви ли за ци ју и да „њи хо во по ли тич ко уми ра ње не би 
био озби љан гу би так за евро пу“. Хај ка про тив Ср би је на кон уби ства кра-
љев ског па ра у Ср би ји 1903. угра ђе на је у трај но не по ве ре ње пре ма ди на-
сти ји Ка ра ђор ђе ви ћа до ње ног по ли тич ког ски да ња са по зор ни це 1943. 
из вор фо би ја у ду би ни тре ба тра жи ти у ра зли ци ре ли ги је.“ (М ек ме чић, 
352) Ре ли гиј ске а још ви ше кон фе си о нал не раз ли ке (осо бе но сти) на ро-
чи то рас цеп и рас кол ко ји у Хри шћан ству тра је го то во је дан ми ле ни јум, 
чи не по год но тло за ма ни пу ла ци ју и ства ра ње не га тив них сте ре о ти пи ја 
о оним дру ги ма, а на ро чи то ка да су пра во слав ни хри шћа ни у пи та њу. „О 
свим дру штви ма „иза за ве се“, као и о на ро ди ма ко ји су та мо жи ве ли, на 
За па ду су вла да ли ду бо ко уко ре ње ни не га тив ни сте ре о ти пи. уко ли ко су ти 
на ро ди при па да ли дру гој ре ли ги ји (пра во сла вљу), ти сте ре о ти пи су би ли 
не га тив ни ји и же шћи.“ (С. Ву ко вић, 18) Ср би ма је по себ но апо стро фи ра на 
као оте жа ва ју ћа окол ност још и то што је Пра во сла вље обо га ће но Све то-
сав ском ду хов ном по себ но шћу и као та кво пред ста вља до дат но ири тант но 
обе леж је за ва ти кан ске и за пад њач ке про из во ђа че сте ре о ти пи ја и фо би ја. 
Не ки од њих иду у сво јим не га тив но сти ма до то га да од ри чу чак и мо гућ-
ност ус по ста вља ња ди ја ло га две ју цр ка ва док се Срп ска пра во слав на цр ква 
не од рек не свог Све то са вља. „На За па ду су, под ути ца јем ста во ва ка то-
лич ке цр кве о пра во сла вљу (са оба ве зним до дат ком ис точ ном) – пр вен-
стве но због ње не по ли ти ке ши ре ња на ис ток пу тем про зе ли ти зма – фор-
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ми ра ни не га тив ни сте ре о ти пи ко ји су, та ко ђе, у де лу јав ног мње ња ду бо ко 
уко ре ње ни због ви ше ве ков ног под гре ја ва ња. Због свог ге о граф ског по ло-
жа ја на уда ру су ме ђу пр ви ма би ли Ср би. За то има мно штво до ка за, али 
то са свим до вољ но од сли ка ва ста но ви ште Тон чи Тр сте ња ка (до пи сни ка 
Ра дио Ва ти ка на из Хр ват ске), ко ји за пра во сла вље ка же да је „им пе ри ја ли-
стич ка иде о ло ги ја Срп ске пра во слав не цр кве“. Ди ја лог из ме ђу Ка толич ке 
и Срп ске пра во слав не цр кве „не ће би ти мо гу ће ус по ста ви све док Срп ска 
пра во слав на цр ква бу де све то сав ска“ (исто, 19)

у са вре ме ној ва ри јан ти ма сме диј ског про из во ђе ња и ди фу зи је сте ре о-
ти пи ја (и фо би ја) у пр ви план су до шли елек трон ски и штам па ни ме ди ји, 
ко ји су за рад свог про фи тер ског ин те ре са али још и ви ше услед сна жне 
по др шке а че сто и ди рект не на редбе За пад них вла да, кре ну ли у по ли тич ки 
рат про тив Ср ба и Ср би је, ши ре ћи о њи ма нај мон стру о зни је ла жи и оп ту-
жбе. Не ки од њих, као што су то Аустриј ски и Не мач ки ме ди ји, во ђе ни су 
још и не у та жи вом по тре бом за ре ван ши змом пре ма Ср би ма, јер су они би ли 
озна че ни као глав ни крив ци за њи хо ве пре тр пље не исто риј ске по ра зе, ко ји 
су кре та ли као аван ту ри стич ки и осва јач ки на ср та ји, чи ји је основ ни циљ 
био оти ма чи на срп ских те ри то ри ја и трај но бри са ње срп ског на ро да и срп-
ске др жа ве са ге о по ли тич ке кар те евро пе. Ге не рал но, Ср би ма се при пи су ју 
раз не вр сте не га тив них осо би на, на ко ји ма се ка сни је ла ко да ју са гра ди ти 
не га тив не сте ре о ти пи је, ми то ви и ср бо фо би ја као њи хов за јед нич ки име-
ни тељ. Де мо ни за ци ју Ср ба ла ко је из вр ши ти ако им при пи ше те сле де ће 
не га тив не вред но сти и осо би не: при ми ти ви зам, на ци о на ли зам, шо ви ни-
зам, вар вар ство, хе ге мо ни зам, ле њост, бру тал ност, ми сти ци зам, мрач ња-
штво, ко му ни зам-бољ ше ви зам, ви зан ти зам, ис точ ња штво, ира ци о нал-
ност, на зад ња штво, ан ти мо дер ни зам, ке сно фо бич ност, ори јен та ли зам, 
не де мо кра тич ност, бал ка ни зам, ди вља штво и сл. и ти ме број сте ре о ти па 
о Ср би ма ни је око на чан, од бра на срп ских на ци о нал них ин те ре са се увек 
ка рак те ри ше као за ла га ње за кон цепт тзв. Ве ли ке Ср би је, а Ср би су у том 
кон тек сту „угње тач ка срп ска на ци ја“, „ср бо бољ ше ви ци“, „ср бо ко му ни сти“, 
„ср бо чет ни ци“ и др. Ова кав ин вен тар не га тив них сте ре о ти па о Ср би ма 
са мо је је дан спе ци јал ни слу чај оп ште ра ши ре них сте ре о ти па о Бал ка ну и 
бал кан ци ма, ко ји је ве ко ви ма гра ђен на За па ду. Мит о бал кан ци ма и да нас 
се под гре ја ва и ре ак ту е ли зу је кад год је то нео п ход но са ста но ви шта во ђе ње 
ре ал них ци ље ва ге о по ли ти ке За па да. „Осим то га, она се ко ри сти ла за јед но 
са дру гим уоп шта ва ју ћим ети ке та ма, од ко јих је „ори јен тал но“ нај че шћа и 
озна ча ва пр љав шти ну, па сив ност, не по у зда ност, ми зо ги ни ју, скло ност ка 
сплет ка ре њу, не ис кре ност, опор ту ни зам, ле њост, су је вер је, ле тар ги ју, тро-
мост, не е фи ка сност, не спо соб ну би ро кра ти ју. По ду да ра ју ћи се до не кле са 
пој мом „ори јен тал но“, „бал кан ско“ има и до дат не од ли ке окрут но сти, нео-
те са но сти, не ста бил но сти и не пред ви ди во сти.“ (М. То до ро ва, 1999, 208)
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Срп ска ва ри јан та бал ка ни зма мо ра би ти још ру жни ја и ра ди кал ни ја. 
Ни су до-вољ не са мо ети ке те, мо ра се по ра ди ти и на не га тив ној есте ти за-
ци ји зла ко је се на зи ва срп ским име ном. Та на ка зна сли ка Ср би на мо ра 
би ти ја сна и до вољ но га дљи ва за за пад но е вроп ске кон зу мен те. „у то ме се 
иде то ли ко да ле ко да ка да се опи су је Ср бин, на при мер, он је нај че шће зао, 
пр љав, или, пак, „под буо чо век ко ме из рас коп ча не ко шу ље ви ре ма ља ве 
гру ди.“ Ни је до вољ но при пи са ти му не га тив не осо би не, већ, да би сли ка о 
њи ма би ла убе дљи ви ја, они мо ра ју би ти и на естет ском пла ну дис ква ли-
фи ко ва ни – ру жни, пр ља ви и де бе ли.“ (С. Ву ко вић, 70) Но, ни ту ни је крај, 
у за пад ним ме ди ји ма осо би то оним штам па ним, та тзв. не га тив на есте ти-
за ци ја зла зва ног Ср би, осим вер бал них и пи са них сли ка мо ра да са др жи 
пра ве сли ке без об зи ра на то да ли су оне по сле ди ца фо то мон та же или 
их је на цр тао „на дах ну ти“ ка ри ка ту ри ста. „Ка ри ка ту ри сти цр та ју Ср бе 
као сви ње ко је се ва ља ју, му ти ра не би ко ве, кр во лоч не ву ко ве, зми је с два 
је зи ка, стр во жде ре, глад не хи је не и пит бу ле, За пад, да кле, ни је имао ве зе с 
љу ди ма, већ с мон стру ми ма.“ (исто, 79)

„Ср бо фо би ја је са мо је дан ја сно из дво јен ру ка вац тра ди ци о нал не ру со-
фо би је, или уоп ште фо би је про тив пра во сла вља и сло вен ства. Мо дер ни 
та лас ко ји се по ја вио пред из би ја ње ју го сло вен ске кри зе 1990, из да нак је 
још и не ких дру гих са сто ја ка ко ји ни су исти у свим зе мља ма. Ру со фо би ја је 
у ан гло сак сон ском све ту глав ни исто риј ски ко рен ста ре и но ве ср бо фо би је. 
у свим европ ским зе мља ма на кон ти нен ту, она је та ко ђе ве за на за тај бу нар, 
али је сво је со ко ве да ле ко ви ше на па ја ла из исто ри је ан ти се ми ти зма пре и у 
то ку Дру гог свет ског ра та.“ (М. ек ме чић, 354) Ве за ср бо фо би је и ан ти се ми-
ти зма, по ми шље њу М. ек ме чи ћа – ле жи у чи ње ни ци да је ан ти се ми ти зам у 
обе сво је ва ри јан те (ра си стич кој и ри мо ка то лич кој) по слу жио као основ на 
идеј на под ло га за раз вој ко лек тив не фо би је ари јев ске евро пе. Ан ти се ми ти-
зам се ис по ља вао у сво ја два основ на об ли ка, као на ци стич ко-ра си стич ки 
ан ти се ми ти зам ко ји је не ка вр ста по ли тич ког ан ти се ми ти зма и ње го ва 
ре ли гиј ско-кон фе си о нал на вер зи ја ко ја је про дукт Ва ти ка на и ри мо ка то ли-
ци зма, ко ја се још на зи ва и ан ти ју да и зам. Пр ви об лик ан ти се ми ти зма те жио 
је за фи зич ким и би о ло шким ис ко ре њи ва њем Је вре ја, док је дру ги те жио да 
их кроз еко ном ски при ти сак и ре ли гиј ску не то ле ран ци ју на те ра на лак шу 
вер ску кон вер зи ју у хри шћан ство, тач ни је у ри мо-ка то ли ци зам. „у ита ли ји 
су ову ри мо ка то лич ку фо би ју про тив Је вре ја на зи ва ли „ри мо цен трич ном 
ин спи ра ци јом“. Ово је зде нац из ко јег се мо дер на ср бо фо би ја тран сфор-
ми ше пред на шим очи ма из ра ни јег ан ти се ми ти зма...“ (исто, 355) „Не мо же 
се по ри ца ти да је ри мо ка то лич ки ан ти ју да и зам био је дан од исто риј ских 
из во ра на ци стич ког ан ти се ми ти зма. Раз ли ка је у ме то ди ма. Хри шћан ски 
грех се из бе га вао те о ри ја ма да Је вре ји ни су по себ на ве ра, не го по себ на ра са 
и да се сто га мо ра ју го ни ти (...) Пап ска ен ци кли ка hu ma nis ge ne ris uni tas 
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пред рат 1939. је у се би са др жа ва ла не ке ан ти се мит ске па су се ко ји су има ли 
уде ла у по сма тра њу на ци стич ког ан ти се ми ти зма као ле ги тим не по ли ти ке. 
Ову ен ци кли ку на зи ва ју ута је ном“. (исто, 357)

у дру гом свет ском ра ту, осо би то на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, прак-
ти ко ва на су оба ова ви да ан ти се ми ти зма, али и ан ти срп ске ге но цид не 
по ли ти ке, ко ја је на при ме ру НДХ – има ла за циљ та ко ђе као и у слу ча ју 
Је вре ја, фи зич ко и би о ло шко за ти ра ње срп ског на ро да, а над пре о ста лим 
де лом тог истог на ро да ко ји се спа сао ушта шке ка ме, вр ше на је стра вич на 
кон вер зи ја у ри мо ка то ли ци зам, што је ујед но зна чи ло и у хр ват ски на ци о-
нал ни кор пус. „у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској би ле су прак ти ко ва не обе 
ове ва ри јан те ан ти се ми ти зма, у де ло ви ма под уста шком кон тро лом је при-
ме њи ва на на ци стич ка ва ри јан та би о ло шке ли кви да ци је, (...) у Хр ват ској 
по сто је ко ре ни мо дер ног ан ти се ми ти зма. Од 1908. у За гре бу де лу је Ан ти-
се мит ска ли га са ли стом ан ти се ми та (...). По њи хо вим пу бли ка ци ја ма „Свој 
сво ме“, у Са ра је ву се об ја вљи вао и му сли ман ски ан ти се мит ски лист „Свој 
сво ме“ пред рат 1941. (...) На са ве то ва њу са Хи тле ром у Ви ни ци, по глав ник 
Па ве лић се хва лио да је „је вреј ско пи та ње“ у Хр ват ској ре ше но. Од 18000 
ко ли ко их се на шло у За гре бу 1941, 14000 је про те ра но а 4000 од ве де но у 
кон це тра ци о ни ло гор. (...) На под руч ју под уста шком кон тр о лом се ни су 
при ме ћи ва ли тра го ви пре жи ве лих. у ли кви да ци ји са ра јев ске за јед ни це 
уче ство ва ло је ло кал но му сли ман ско ста нов ни штво.“ (исто, 363)

у пи сму Но а му Чом ском, До бри ца Ћо сић та ко ђе ука зу је на ову сло же ну 
ве зу ср бо фо би је, ру со фо би је и ан ти се ми ти зма. „Ваш чин убе дљи ве мо рал не 
по др шке ко ју пру жа те срп ском на ро ду да нас, за нас мно го зна чи. Јер ми смо 
ужа сно по ни же ни не прав да ма и де це ни ја ма са ми. Крај 20. ве ка у евро пи 
из ро дио је, тач ни је ре че но об но вио иде о ло ги ју ср бо фо би је у ко ре ла ци ји са 
ру со фо би јом, а ко јом на Бал ка ну и евро пи же ли да се по ти сне у за бо рав 
на ци стич ки ан ти се ми ти зам и ма ски ра кан це ро зно ли це мер је оне евро пе 
ко ја про из во ди ра то ве и иде о ло ги је ла жи“ (Ве чер ње но во сти, 18.4.2008). у 
свом од го во ру на пи смо, Но ам Чом ски, по ми њу ћи про блем Ко со ва, на сја-
јан на чин мар ки ра су штин ско ста ње бо ле сног ду ха на За па ду ко ји у ге о по-
ли тич кој рав ни ма ни пу ла ци ја ма, ла жи ма и ра том бра ни сво је им пе ри јал не 
ин те ре се. „Ге о стра те шки део при че укљу чу је не са мо камп „Бонд стил“, не го 
и по тре бу да се учвр сти кон тро ла Ва шинг то на над евро пом; иде о ло шки део 
при че има ве зе са на чи ном на ко ји су за пад њач ки ин те лек ту ал ци на пра ви ли 
пот пу не им бе ци ле од се бе у сво јој ор ги ји са мо хва ли са ња и свом не ве ро ват-
ном ла га њу у ве зи са ра том. Ни ка да не ће до зво ли ти да се те ла жи раз от кри ју, 
а по зи ра ње о не за ви сно сти Ко со ва је нео п ход ни за кљу чак бај ке о њи хо вој 
ве ли чан стве ној уло зи.“ (Ве чер ње но во сти, 18.4.2008).

О на ве де ној ве зи ср бо фо би је и ан ти се ми ти зма та ко ђе на вр ло екс пли-
ци тан на чин пи ше и со ци о лог С. Ву ко вић, ин си сти ра ју ћи на оном сег мен ту 
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те ве зе ко ји би тре бао да ука же на сво је вр сну суп сти ту ци ју јед ног од стра не 
дру гог. По што је на кон Дру гог свет ског ра та ан ти се ми ти зам не са мо за бра-
њен не го и ка жњив, на ње го во ме сто пла си ран је ан ти ср би зам, ко ји је да нас 
не са мо до зво љен не го још и не ка жњив. „По ред то га, не мач ки и за пад но е-
вроп ски ан ти се ми ти зам, ко ји је у по след њих пе де сет го ди на по ти ски ван и 
са кри ван, мо гао се осло бо ди ти у пот пу но но вој фор ми, али са да као ан ти-
ср би зам, јер је ан ти се ми ти зам крај ње не по пу ла ран. За пра во, ан ти се ми ти-
зам је у ве ћи ни европ ских зе ма ља ка жњив, на су прот то ме на ан ти ср би зму 
се мо же ите ка ко по ли тич ки (Ку шнер /Ber nard Ko uc hner/ и мно ги дру ги) 
и ма те ри јал но про фи ти ра ти.“ (С. Ву ко вић, 107) Та за ме на не га тив них сте-
ре о ти па ишла је све до пот пу не оп ту жбе Ср ба да су фа ши сти. То ће без и 
ма ло за зо ра (али и до ка за) ви ше пу та по но ви ти аме рич ки пред сед ник Бил 
Клин тон. А у то ме ће на ро чи то пред ња чи ти не мач ка и аустриј ска штам па. 
Зе мље ко је су би ле ро до на чел ни це фа ши зма и на ци зма, и ко је су по чи ни ле 
нај стра вич ни је зло чи не и ге но цид у оба свет ска ра та осо би то на овим про-
сто ри ма, про сто ће се утр ки ва ти ко ће ви ше Ср бе и Ср би ју оп ту жи ти за 
ову ци ви ли за циј ску по шаст. „Ср би се, још пре от по чи ња ња су ко ба на про-
сто ри ма дру ге Ју го сла ви је, у аустриј ској и не мач кој штам пи про гла ша ва ју 
за фа ши сте. (...) Про гла ша ва ње Ср ба за фа ши сте у пот пу но сти ће по др жа ти 
у ја ну а ру 1993, Бер нард Ку шнер у то вре ме фран цу ски ми ни стар здра вља 
и ње го ва ор га ни за ци ја „Ле ка ри све та“ (Me de cins du Mon de) ко ја се, из ме ђу 
оста лог, ба ви ла до ту ра њем (швер цом) оруж ја му сли ма ни ма у БиХ“. (исто, 
92-93) „Нај е фи ка сни ји на чин да се не ко да нас де мо ни зу је је сте да се не ка ко 
до ве де у ве зу са ис ку ством на ци зма. Оп ту жба да Ср би ја пред сед ни ка Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа спро во ди „још је дан хо ло ка уст“ на Ко со ву, кул ми на-
ци ја је ду ге кам па ње на ци фи ко ва ња Ср ба, ко ја је еска ли ра ла то ком су ко ба 
у бив шој Ју го сла ви ји. Зна тан део од го вор но сти за ову кам па њу на ци фи-
ко ва ња ле жи на оним сег мен ти ма ме ди ја ко ји су кри ви за ис по ља ва ње 
ан ти срп ског рас по ло же ња ко је је Ник Га у инг (Nik go wing, 1997:25) на звао 
„скри ве ни срам“ но ви нар ске за јед ни це то ком гра ђан ског ра та у Бо сни“ (Ф. 
Хе монд; е, Хер ман, 2001, 117).

О сна зи ми то ва и не га тив них сте ре о ти па, као и о њи хо вој ду бо кој уко-
ре ње но сти и за сту пље но сти у не ком на ро ду-на ци ји, на ван ред но упе ча тљив 
на чин го во ри ела зар Бар кан у сво јој књи зи по све ће ној про бле му рат них 
зло чи на и ге но ци да, под на сло вом: Кри ви ца на ци ја. у одељ ку ко ји го во ри о 
рас про стра ње но сти ан ти се ми ти зма у не мач кој на ци ји, Бар кан ис ти че чи ње-
ни цу да је огро ман број Не ма ца и по сле Дру гог свет ског ра та и су о ча ва ња 
са по сле ди ца ма стра вич ног ге но ци да над Је вре ји ма, у не мач ком дру штву и 
да ље био ши ро ко рас про стра њен ан ти се ми ти зам, то јест де на ци фи ка ци ја 
Не мач ке ни је узе ла озбиљ ни је раз ме ре. Осо би то је ва жно на по ме ну ти да је 
де на ци фи ка ци ја те шко про би ја ла свој пут и у ака дем ској за јед ни ци Не мач ке, 
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што са мо по се би го во ри ко ли ко је ова со ци јал на и по ли тич ка по шаст (ан ти-
се ми ти зам) узе ла ма ха и пу сти ла ду бо ко ко ре ње. „Ге не рал но, пре о вла ђу ју ћи 
број на став ног осо бља остао је на сво јим ме сти ма, и ни је би ло ни ка квих 
по ку ша ја вра ћа ња пред на ци стич ког осо бља. Ма ли део од ве ли ког бро ја чла-
но ва за јед ни це про те ра них не мач ких ин те лек ту а ла ца се вра тио, и ни је би ло 
ни струк тур них ком про ми са ни ти ен ту зи ја зма да се у њи хо ве ре до ве увр-
сте мла ди ан ти фа ши сти. Ака дем ска ре сти ту ци ја мо гла је би ти „при род ни“ 
по ли тич ки чин у по кре ту ка де на ци фи ка ци ји. уме сто то га, уни вер зи тет ски 
про фе со ри, укљу чу ји ћи фи зич ке ан тро по ло ге чи ја ма те ри ја је узро ко ва ла да 
они бу ду ви ше од ти хих са у че сни ка у на ци стич кој иде о ло ги ји, оста ли су на 
че лу ака дем ске за јед ни це но ве Не мач ке. (...) уме сто то га, филм Фри ца Корт-
не ра из 1949. го ди не, Der Ruf, пред ста вља ре пре зен та тив ног не мач ког про-
фе со ра ко ји се жа ли због по нов ног по ста вље ња јед ног про фе со ра Је вре ји на: 
Че кам но ви ег зо дус. Фа ши тич ки по глед је још увек био ши ро ко рас про стра-
њен и при хва тљив.“ (е. Бар кан, 2007, 68) Ако је та ко ста ја ла ствар са ан ти се-
ми ти змом у ака дем ској за јед ни ци Не мач ке, ка ко ли је он тек био рас про стрт 
у оста лим со ци јал ним сло је ви ма не мач ког дру штва. и овај кра так екс курс 
илу стро ван на при ме ру не мач ког ан ти се ми ти зма, на вр ло увер љив на чин 
по ка зу је сна гу не га тив них ми то ва и сте ре о ти пи ја.

уко ре ње на фо би ја до би ја све ви ше на увер љи во сти и сна зи, те би ва 
до пу ња ва на и мо де ли ра на сход но но вим по тре ба ма .јед ном кре и ра на ср бо
фо би ја вре ме ном по ста је оп шти обра зац пре ма ко јем се рав на ју ка ко ре ли
гиј скокон фе си о нал на по ли ти ка, та ко и еко ном ска, спољ но по ли тич ка и 
ге о по ли тич ка про па ган да. На већ уста ље не фор ме ср бо фо би је, но во вре ме 
ка чи сво је сим бо ле и ту ма че ња ко но ти ра ју ћи исту по тре бу: уни зи ти, про-
ка за ти и ели ми ни са ти пред мет са ме фо би је, оправ да ва ју ћи при том сва ки 
бу ду ћи акт на си ља пре ма Ср би ма. у ту свр ху ко ри сте се раз не про па ганд не 
тех ни ке. Дру га про па ганд на тех ни ка ко ја је ко ри шће на би ла је де мо ни за-
ци ја не при ја те ља. „То ли ко је ве лик пси хо ло шки от пор ра ту код мо дер них 
на ци ја“, пи сао је те о ре ти чар Ла свел, „да сва ки рат мо ра би ти пред ста вљан 
као бор ба про тив злог и кр во жед ног агре со ра. Не сме се оста ви ти ни нај-
ма ња сум ња у то ко га јав ност тре ба да мр зи.“ (Гру па ауто ра, 2004, 53)

Рас пад СФРЈ је на нај бо љи на чин по ка зао сву бру тал ност ка ко ме диј ске, 
та ко и рат не кам па ње про тив срп ског на ро да. По већ утвр ђе ном сце на ри ју 
ме диј ске и спољ но по ли тич ке ма ни пу ла ци је, Ср би су по но во ста вље ни на 
ни шан но вих ге о по ли тич ких ин те ре са атлан ти стич ког За па да, уз уна пред 
пла ни ра не од ма зде ко је у том но вом је зи ку ме диј ске ма ни пу ла тив но сти 
но се за ма ски ра ни из раз „ко ла те рал не ште те“. у при пре ми по ра за јед ног 
ма лог на ро да, би ће ко ри шће на сва рас по ло жи ва сред ства, не пре за ју ћи и 
од нај бру тал ни јих оп ту жби и ква ли фи ка ци ја на ње гов ра чун. За при мер 
ево са мо не ко ли ко, ко је су из го во ри ли нај ви ши по ли тич ки функ ци о не ри 
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но вог свет ског по рет ка: „Поч ни мо ре дом. Хел мут Кол, у вре ме ка да је био 
кан це лар Не мач ке, ми сле ћи на Ср би ју, за ла гао се за „уни ште ње по след ње 
оазе ко му ни зма“ у евро пи. Кла ус Кин кел, ми ни стар ино стра них по сло ва 
Не мач ке, од са мог по чет ка за го ва рао је ка жња ва ње Ср би је што је 24. ма ја 
1992, без ика квог око ли ша ња по твр дио: Мо ра мо на те ра ти Ср би ју да клек не 
на ко ле на“. (...) Пред сед ник Сје ди ње них Др жа ва Бил Клин тон из ја вљу је: 
Ср би ја је „ср це европ ског мра ка, ре ги он бом бар до ва них џа ми ја, уби је них 
му шка ра ца и де це, си ло ва них де во ја ка“. (...) Та ко ће Бил Клин тон из ја-
ви ти: „Ср би ће ово ску по пла ти ти“. Се кре тар Сје ди ње них Др жа ва Ма длен 
Ол брајт: „Ср би ће кле ча ти на ко ле ни ма и мо ли ти за ми лост“. Ко ма дант 
НА ТО-а за евро пу Ве сли Кларк : „Ср би ју пре тво ри ти у прах и пе пео“. (...) 
у скло пу то га ће , у то ку бо мар до ва ња СР Ју го сла ви је, та да шњи ге не рал ни 
се кре тар НА ТО-а Ха ви јер Со ла на за Би-Би-Си ре ћи да се на Ко со ву ви ше 
„не мо гу ви де ти му шкар ци од 30 до 60 го ди на. А та да шњи не мач ки ми ни-
стар од бра не Ру долф Шар пинг ће ви ше пу та го во ти ти о по сто ја њу „срп ских 
кон це тра ци о них ло го ра на фуд бал ском ста ди о ну у При шти ни“. (...) исто-
вре ме но ће та да шњи бри тан ски пре ми јер То ни Блер ина че је дан од нај же-
шћих за го вор ни ка бом бар до ва ња Ср би је 1999. го ди не и упу ћи ва ња коп не-
них тру па за ње ну ин ва зи ју и ка сни ји за го вор ник не за ви сног Ко со ва, из ја-
ви ти да: То бом бар до ва ње „ви ше ни је са мо вој ни су коб већ бор ба из ме ђу 
до бра и зла, из ме ђу ци ви ли за ци је и вар вар ства. Вар ва ре и зло, на рав но 
пред ста вља ју Ср би, а НА ТО ави о ни са ка сет ним бом ба ма и бом ба ма од 
оси ро ма ше ног ура ни ју ма пред ста вља ју до бро. (...) Ср би по ста ју „од врат ни“ 
за жа ка Ши ра ка, пред сед ни ка Фран цу ске: „Ср би су на род без за ко на и без 
ве ре. То је на род раз бој ни ка и те ро ри ста“. За Ри чар да Хол бру ка аме рич ког 
ди пло ма ту, Ср би су „зло чи нач ки ду пе глав ци“. Не мач ки кан це лар Хел мут 
Кол из ја вљу је: „Не ка се Ср би по да ве у соп стве ном смра ду“, а аме рич ки кон-
гре смен Деј вид Оби: „Ср би су сви ње“. (...) Во рен Кри сто фер, бив ши се кре-
тар ино стра них по сло ва Сје ди ње них Др жа ва, Ср бе је на звао „не мо рал ном 
ра сом“, а аме рич ки се на тор џо зеф Бај ден ре као је да су Ср би „уби це бе ба“. 
(...) у сле де ћем ко ра ку, да би оправ дао бом бар до ва ње Ср би је, Бил Клин тон 
је, у го во ру на дан се ћа ња 1999. упо ре дио вла ду Ср би је с вла дом на ци стич ке 
Не мач ке. (...) Не што ка сни је, по сле на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар 11 
сеп тем бра 2001, ме ђу пр вим ве сти ма је ја вље но да су то учи ни ли Ср би, или, 
пак, по сле те ро ри стич ког на па да 7. ју ла 2005. го ди не у Лон до ну, да екс пло-
зив по ти че из Бе о гра да.“ (С. Ву ко вић, 27-34) Да ли је по сле ова квих ци ти ра-
них ста во ва о срп ском на ро ду уоп ште мо гућ би ло ка кав ко рек тан на уч ни 
ко мен тар а да он сам не бу де на то пљен емо ци ја ма и у опа сно сти да по но ви 
при ми ти ви зам, бру тал ност и па то ло ги ју њи хо вих ауто ра.

Но ва ге о по ли тич ка ре ал ност у ко јој се на шла Ср би ја, али и цео срп ски 
на род, и те ри то ри је на ко ји ма је ве ко ви ма оби та вао, учи ни ла је да Ср би 
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мо ра ју да бра не не са мо те ри то ри је, др жа ву, је зик, иден ти тет, би о ло шки 
оп ста нак, већ и еле мен тар ни али у исто вре ме и уни вер зал ни си стем вред-
но сти ко ји је про це си ма гло ба ли за ци је на сил но по га жен, вас по ста вља ју ћи 
лаж као сред ство ко му ни ка ци је, а на си ље и си лу у оства ре њу вла сти тих 
ин те ре са мо ћи, као је ди но ле ги тим но сред ство ме ђу на род них од но са. 
евро па се, ма ко ли ко се то при кри ва ло, при кло ни ла но вом вар вар ству. Под 
на ле том атлан ти стич ке бру тал но сти и при ми ти ви зма, ста ви ла се у слу жбу 
пла не тар ног зла, ко је је за сле пље но вла сти тим его цен три змом, от по че ло 
про цес по ко ра ва ња пла не те но вој ге о по ли тич кој и вој но-без бе до но сној 
струк ту ри (по рет ку) на чи јем се че лу на ла зе САД, као „но ва“ и нај ве ћа опа-
сност по ме ђу на род ни по ли тич ки по ре дак и ње го ву без бед ност.

Скри ва ју ћи сво је ге о по ли тич ке ин те ре се и ци ље ве иза при че о но вом 
ге о по ли тич ком и без бе до но сном по рет ку, оне по кре ћу но ви ла нац бе за-
ко ња, кр ше ња људ ских пра ва, ра за ра ња на ци о нал них др жа ва, уни шта ва ња 
жи вот не сре ди не и иза зи ва ња еко ло шких кри за и ка та стро фа. По мах ни та ла 
од па то ло ги је про фи та, и еко ном ског те ро ра, са вре ме на атлан ти стич ка ци ви-
ли за ци ја про из во ди но ве кри зе и жа ри шта не би ли јој то по слу жи ло као 
из го вор за но ви та лас ра то ва и ра за ра ња. На њи хо вом пу ту на шао се је дан 
по бро ју и еко ном ској сна зи ма ли али по ре ли гиј ској и ду хов ној тра ди ци ји 
те за вет ној све сти кре пак и твр до ко ран на род. Про це си ње го вог ак ту ел ног 
по ли тич ког и др жав ног са ка ће ња, као што смо ви де ли из прет ход них при-
ме ра, има ју на жа лост сво ју ду гу тра ди ци ју и ду бо ко пу ште но ко ре ње. из не-
на ђу је нас не са мо сте пен бру тал но сти, већ и „ма што ви тост“ но вих на сил ни ка 
ко ји не пре за ју ни од пот пу ног ег зи стен ци јал ног уни ште ња и ци ви ли за циј
ског по ни же ња срп ског на ро да. Они још увек по но сно сто је ис пред сво јих зло-
чи на, умо бол но ман тра ју ћи да су то но ви при ло зи ан тла ти стич ком схва та њу 
ми ло ср ђа. „Ми ло срд ни ан ђео“ но вог ми ли та ри стич ког ху ма ни зма, (ок си мо-
рон ски) обо га ћен оси ро ма ше ним ура ни ју мом, се је по срп ским зе мља ма и по 
срп ском на ро ду свој отров ни плод.“ уочи по чет ка бом бар до ва ња Ју го сла ви је, 
Хе ралд Кохн, по моћ ник др жав ног се кре та ра за де мо кра ти ју, људ ска пра ва и 
рад, хит но је по звао пред став ни ке во де ћих не вла ди них ор га ни за ци ја, зах-
те ва ју ћи да ме диј ски по мог ну вој ну кам па њу ко ја ће усле ди ти. „Ам не сти 
ин тер не ше нел“ је од мах са зва ла кон фе рен ци ју за штам пу, твр де ћи ка ко су 
на Ко со ву „угро же на људ ска пра ва ко ја де мо крат ски свет мо ра шти ти ти“. 
„Ху ман рајтс воч“ је та ко ђе ис та кла ху ма ни тар ну ди мен зи ју ин тер вен ци је 
под иро нич ним име ном „Ми ло срд ни ан ђео“, али ка да је по сле не ко ли ко да на 
бом бар до ва ња по че ло стра да ње ци ви ла, ни је се огла си ла ни јед на НВО.“ (З. 
Јев то вић, 2003, 164) и не ће, јер је и то део пла на и по де ле по сла.

Пер вер ти ра на ло ги ка атла ти стич ког ми ло ср ђа оспо ри ла нам је еле мен-
тар на пра ва јед не ко лек тив не жр тве. „у ло ги ци Ми ло ср ђа са др жа на је спе-
ци фич на раз де о ба пра ва и ду жно сти. На при мер: Не ма те пра ва да во ди те рат 
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– чак и ка да сте на пад ну та стра на. Не ма те пра во да има те иден ти тет и до сто-
јан ство – чак и ако сте ста ра европ ска на ци ја; ни да бу де те ауто ном ни – у про-
це на ма соп стве не бу дућ но сти. Не ма те, чак, ни нај ма ње пра ва да бу де те жр тва 
– иако сте жр тво ва ни. Је ди но има те пра во да се пре да те, да по гне те гла ву и 
да пу зи те. из над све га, има те пра во да од се бе на чи ни те оно што ми већ са да 
чи ни мо од вас. На рав но, до пу ште но вам је да про те сту је те про тив нас – за то 
што у сво јим ак ци ја ма ни смо су ро ви ји. украт ко, има те сва пра ва да се при-
пре ми те за ве ша ла! Ако учи ни те све што је у ва шој мо ћи да ис пу ни те тај зах-
тев, по сто ји мо гућ ност да вас осло бо ди мо те ду жно сти и да бу де те при мље ни 
у дру штво ци ви ли зо ва них де мо крат ских на ци ја.“ (М. Бр дар, 2007, 89)

Они су већ ту, гло ба ли за ци ја ни је утвар на прет ња, они су већ ту. 
„Овла да ва ње Бал ка ном и ње го во пот пу но укљу чи ва ње у НА ТО, ко је је већ 
го то во до вр ше но (ра ни је и бр же не го што је то, ре ци мо, Бже жин ски пред-
ви део – 2010. го ди не) као да да ју га ран ци је Сје ди ње ним Др жа ва ма да не ће 
би ти мо гућ би ло ка кав по вра так ру ских ин те ре са у овом ре ги о ну. То се, 
за пра во, укла па у ге о по ли тич ку ви зи ју Бже жин ског о ус по ста вља њу, до 
по ме ну те 2010. го ди не, јед ног це ло ви тог европ ског про сто ра – „Атлан ти-
стич ке евро пе“, са ис точ ном гра ни цом од Бал ти ка до Цр ног мо ра, ко ји би 
за хва тао Гру зи ју, це лу укра ји ну, Бе ло ру си ју. у та квој ма кро ге о по ли тич кој 
по де ли Ру си ја би би ла од се че на од сво је цр но мор ске оба ле.“ (Д. Ла ки ће вић; 
Д. Ни ко лиш, 2007, 47)

и у по след њој ме диј ској ха ран ги због оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, ко ја 
је та ко ђе има ла пре тен зи ју пла не тар не кон та ми на ци је, Ср би и Ср би ја су 
по ко зна ко ји пут у са вре ме ној по ли тич кој исто ри ји озна че ни као мон-
стру о зне уби це, си ло ва те љи, те ро ри сти, као на род без мо ра ла, ве ре, за ко на, 
као на род ко ји ни је до сто јан вла сти те др жав не и по ли тич ке ег зи стен ци је. 
Па кад је већ та ко, он да су сва сред ства про тив њих до зво ље на, он да они и 
ни су за ни шта дру го до за по ли тич ко ста ра тељ ство не би ли ба рем на та кав 
на чин би ли осу је ће ни да не чи не зло де ла. Под ста ра тељ ство тре ба ста ви ти 
сва ки пре о ста ли де лић то га на ро да, пре то га тре ба га те ри то ри јал но оса-
ка ти ти и по це па ти, би о ло шки све сти на мар ги нал ну ску пи ну, и оста ви ти 
у жи во ту са мо за по ру гу и при мер дру гим на ро ди ма ко ји би се др зну ли да 
су тра мо жда кре ну истим пу тем – пу тем от по ра гло ба ли за циј ском злу. и 
као да нам се исто ри ја по на вља, опет ће са мо на ма Ср би ма би ти раз ре за на 
ка зна „СТО ЗА ЈеД НО ГА“ – сто срп ских гла ва, за јед ну бе ло свет ску, ко ло-
ни за тор ску и оку па тор ску гла ву. Ако се уоп ште по сле „ха шке прав де“ не ко 
у Ср би ји др зне и осме ли да бра ни соп стве ни на род, те ри то ри ју и др жа ву. 
Зар по стан дар ди ма гло ба ли ста то ни су нај ве ћи зло чи ни ко ји се да нас мо гу 
по чи ни ти про тив но вог свет ског по рет ка.

Ко сов ска гол го та срп ског на ци о на тра је ве ко ви ма уна зад, а ка ко ства ри 
сто је тра ја ће и у бу дућ но сти. Ко со во је на па ра док са лан на чин услов на шег 
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исто риј ског по сто ја ња. Ка да по но во бу де сло бод но, и он да не ће мо би ти 
си гур ни да је во вје ки на ше. За ње га се ва ља из но ва бо ри ти. Сва ка ге не ра-
ци ја мо ра му при не ти део сво је за вет не све сти (жр тве), та ко је би ло, та ко 
је са да, а та ко ће би ти док је Ср ба и Ко со ва. у на дах ну том го во ру о Ко со ву, 
наш зла то у сти пе сник Ма ти ја Бећ ко вић, сти ска ју ћи у јед ној ми сли чи та ву 
срп ску исто ри ју и ону ко ја је би ла и ону ко ја ће до ћи, ре че: „Као да срп ски 
на род во ди са мо јед ну бит ку, ги не у истом бо ју и на истом по љу, про ши ру је 
ко сов ску ко стур ни цу, „ри да ње на ри да ње при до да је“, но ве му че ни ке при-
бра ја ко сов ским му че ни ци ма.“

Во де ће атла ти стич ке ге о по ли тич ке си ле по но во су се сре ди ном осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка, сло жи ле у сво јим пла но ви ма о Ср би ји, ... 
„на и ме, да Ср би ја не сме по ста ти пре о вла ђу ју ћа си ла на Бал ка ну, ко ли ко 
из стра ха да Ру си ја ту не стек не но во упо ри ште, то ли ко и из по тре бе де ми-
ли та ри за ци је тог про сто ра, да би се обез бе ди ло си гур но за ле ђе у ре ша-
ва њу сре до зем них про бле ма. Пре ма то ме, све оно што се де ша ва ло на про-
сто ру Ју го сла ви је од 1990. го ди не, ни је про сто по на вља ње исто ри је, не го 
из раз но ве европ ске кри зе, ко ја по при ма исто риј ске раз ме ре. (...) уме сно 
је за па жа ње ди рек то ра изра ел ског ин сти ту та за од бра ну у Је ру са ли му, да 
циљ по ли ти ке за пад них си ла пре ма Ју го сла ви ји ни је би ло „ства ра ње но вих 
др жа ва“ ... не го ра за ра ње Ср би је и укла ња ње ње ног ути ца ја на Бал кан ском 
по лу о стр ву.“ (С. Авра мов, 1997, 45)

Ако је већ та ко пла ни ра но, и ако се та ко де лу је у ре а ли за ци ји на ве де-
них ге о по ли тич ких ци ље ва, по треб но је по но во на гла си ти да не га тив ни 
ми то ви и сте ре о ти пи ко ји се ин те зив но пла си ра ју у за пад ним ме ди ји ма 
по след ње две де це ни је, и ко ји не пре за ју ни од пот пу не са та ни за ци је срп-
ског на ро да, ко рен и ло ги ку сво га де ла ња цр пе из иде је о по себ ном по ло-
жа ју и ци ви ли за циј ским при ви ле ги ја ма на ко је, по соп стве ном схва та њу 
пра вед но сти и ме ђу на род ног пра ва, има ју на вод но пра во. Прак са дво-
стру ких стан дар да ни је ни шта дру го до све ма ње при кри ва на по ли ти ка 
ко ја ин си сти ра на вла сти том по вла шће ном по ло жа ју. Јер, на та кво раз ми-
шља ње те ра са ма ло ги ка им пе ри јал них ин те ре са, а о то ме све до чи и чи та ва 
по то ња исто ри ја „да се без ра то ва и пљач ки ни ка да не би раз ви ле ве ли ке 
им пе ри је“. „упра во ин сти ту ци о нал ни по ре дак Сје ди ње них Др жа ва, у ко ме 
се ма ни фе сту ју прин ци пи сло бод ног дру штва и ли бе рал них на че ла, ко ји 
под ра зу ме ва ју не у трал ност про су ђи ва ња и оп штост при ме не за ко на, ви ше 
не го би ло ко дру ги у свом по ли тич ком праг ма ти зму ко ри сти дво стру ке 
стан дар де. Он за пра во, мо жда, до след но је ди но ин си сти ра на по вла шће-
ном по ло жа ју, на пра ву ко ри шће ња свет ских ре сур са без огра ни че ња, на 
из у зе ћу од при ме не нор ми ме ђу на род ног пра ва, сло бод ном про су ђи ва њу 
и са та ни зо ва њу сво јих про тив ни ка као опа сно сти за цео свет.“ (Д. Ла ки-
ће вић; Д. Ни ко лиш, 2007, 69) у окви ру док три не „New grand Stra tegy“ ко ју 
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САД и НА ТО спро во де на овим про сто ри ма, је дан од зна чај них раз ло га 
што се Ко со во на шло на њи хо вој ме ти је су, по ред већ по ми ња них енер-
гет ских ко ри до ра, и бо гат сво Ко со ва рет ким руд ним ре сур си ма. О то ме 
Алек сис Труд, фран цу ски ге о по ли ти чар, пи ше: „у окви ру гло ба ли за ци је и 
оштрог над ме та ња око овла да ва ња под зем ним ре сур си ма, са да се од ви ја 
бит ка за ли бе ра ли за ци ју и екс тер на ли за ци ју еко но ми ја: Ко со во и Ме то хи ја 
скри ва рет ке ме та ле – као цир кон (ин декс пре ла ма ња бли зак ди ја ман ту), 
ан ти мон, ман ган – нео п ход не за одр жа ва ње са вре ме них ра ке та. Да узме мо 
са мо је дан при мер; пр ва ствар ко ју су ура ди ле аме рич ке тру пе по сле Ку ма-
нов ског спо ра зу ма, ју на 1999, би ла је да се до че па ју руд ни ка Треп ча бо га тог 
оло вом и цин ком, као и на ла зи шти ма хро ма и ни кла.“ (А. Труд. 2007, 145)

Ср бо фо би ја као што смо ви де ли, ни је ни ти ће ика да би ти плод ира ци-
о нал ног стра ха за пад ног чо ве ка пре ма при пад ни ци ма јед ног ма лог сло-
вен ског и пра во слав ног на ро да. ње ни ко ре ни се жу ду бо ко у про шлост, 
али без об зи ра на ње ну ду бо ку тем по рал ну си ту и ра ност, она ни је ни да нас 
из гу би ла на сво јој ге о по ли тич кој при влач но сти. На про тив, ср бо фо би ја 
ни ка да ни је као да нас та ко ши ро ко рас про стра ње на и та ко ду бо ко ути-
сну та у свест про сеч ног за пад ног чо ве ка. То на рав но има сво је пу но ге о-
по ли тич ко оправ да ње. Без рас про стра ње не ср бо фо би је ни ак ци је атлан-
ти стич ких ге о по ли тич ки си ла не би би ле та ко „убе дљи ве и оправ да не“. 
Као и не ка да, да нас још и ви ше по сто ји по тре ба да се ши ре њем не га тив-
них ми то ва и сте ре о ти пи ја оправ да ју, ра ци о на ли зу ју и у за пад ном јав ном 
мне њу уте ме ље њи хо ви агре сив ни пла но ви и ин те ре си. у тој све оп штој 
про па ган ди и де мо ни за ци ји, би ће збри са но све оно што се на ђе на пу ту 
им пе ри јал ног осва ја ња и по ко ра ва ња све та. Та ко раз ми шља ју и ра де моћ-
ни ци, охо ли и без ду шни у сво јој си ро вој сна зи. Али не ка жу ли на ши ста ри 
и за јед нич ки европ ски пре ци да „охо лост увек до ла зи пре па да“. Мо жда је 
тај пад, да нас, још увек те шко са гле да ти из на ше пер спек ти ве, али јед но је 
си гур но, он је не ми но ван баш као што је не ми но ван и жи вот ко ји се бо ри 
про тив не прав де и на си ља. Це на гре ха пред Бо гом ни ка да ни је иста за 
жр тве и џе ла те, ма ко ли ко успе шно, пред љу ди ма, ови дру ги при кри ва ли и 
оправ да ва ли сво је не ча сне уло ге и по ступ ке.
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Проф. др Дра го љуб То дић
Ге о е ко ном ски фа кул тет  

Ме га тренд уни вер зи те та

ЕКО ЛО ШКА КУЛ ТУ РА  
КАО ЕЛЕ МЕНТ ПОЈ МА  
ОДР ЖИ ВОГ РАЗ ВО ЈА

Ре зи ме: у ра ду се ана ли зи ра ју од но си из ме ђу еко ло шке кул ту ре и одр жи вог 
раз вој,а фор му ли са ни у ре ле вант ним ме ђу на род но прав ним ин стру мен ти ма у 
обла сти жи вот не сре ди не и кул ту ре. За јед нич ки еле мен ти одр жи вог раз во ја и 
еко ло шке кул ту ре од ре ђе ни су нај пре ши рим ту ма че њем еле ме на та ко ји пред
ста вља ју са др жај пој ма жи вот на сре ди на, од но сно кул ту ра.

По ред то га, у ра ду се ука зу је на зна чај дру гих пој мо ва у чи ји кон текст се 
ста вља по јам еко ло шке кул ту ре као што су ин фор ма ци је, јав ност, обра зо ва ње, 
на у ка, итд. Раз ма тра се са др жај кон цеп ци је одр жи вог раз во ја са ста но ви шта 
ре ше ња ко ја са др же ре ле вант не ме ђу на орд но прав не од ре да бе ко ји ма се ре гу ли шу 
пи та ња ве за на за кул ту ру, од но сно ме сто и улогa кул тур не ба шти не у оства ри
ва њу де фи ни са них ци ље ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: жи вот на сре ди на, кул ту ра, кул тур на ба шти на, еко ло ги ја, 
одр жи ви раз вој, јав ност

УВОД

Сло же ност од но са из ме ђу еко ло шке кул ту ре и одр жи вог раз во ја усло-
вље на је пре вас ход но ши ри ном са др жа ја ових пој мо ва по је ди нач но, али 
и че стим ме то до ло шким про бле ми ма и не пре ци зно шћу у при сту пу.1 На 
1 у овом ра ду се не ула зи у по себ ну рас пра ву о пој му „еко ло шка кул ту ра’’. Под овим 

пој мом се у нај ши рем сми слу под ра зу ме ва кул ту ра у ве зи са „жи вот ном сре ди ном“ о 
чи јем де фи ни са њу ће ка сни је би ти ви ше ре чи. Ов де се има ју у ви ду и ак ту ел ни про-
бле ми у ве зи са пре во ђе њем на срп ски је зик од ре ђе них пој мо ва у обла сти жи вот не 
сре ди не а на ро чи то тен ден ци ја да се за раз ли чи те про бле ме у обла сти жи вот не 
сре ди не ко ри сти скра ће ни из раз „еко ло шки“. По јам кул ту ре се та ко ђе у овом ра ду 
раз у ме на нај ши ри на чин. Пре ма од ред ба ма уни вер зал не де кла ра ци је о кул тур-



Проф. др Дра го љуб То дић

Годишњак Факултета за културу и медије

306

то ути че и сло же ност од но са из ме ђу су бје ка та ко ји за свој пред мет де ло-
ва ња има ју по је ди не аспек те ак тив но сти у обла сти жи вот не сре ди не, од но-
сно кул ту ре ка ко на гло бал ном, та ко и нa на ци о нал ном и ло кал ном ни воу. 
у за ви сно сти од угла са гле да ва ња и по ла зних кри те ри ју ма вред но ва ња 
основ них од но са (или мо гу ћих од но са) из ме ђу кул ту ре, жи вот не сре ди не 
и раз во ја рас пра ве о еко ло шкој кул ту ри као еле мен ту одр жи вог раз во ја 
(или одр жи вом раз во ју као еле мен ту пој ма „еко ло шка кул ту ра’’) прет по-
ста вља ју ува жа ва ње ве ли ког бро ја чи ни ла ца.2 Ако се за осно ву ана ли зе 
узму ре ше ња са др жа на у по сто је ћим ме ђу на род но прав ним до ку мен ти ма у 
обла сти жи вот не сре ди не он да се по ла зи од прет по став ке да утвр ђе но нор-
ма тив но ста ње пред ста вља ре ла тив но ја сан од раз пре о вла ђу ју ћег ста ња 
раз ли чи тих окол но сти ко је усло вља ва ју или мо гу да усло вља ва ју од го ва ра-
ју ћа ре ше ња у пра ву.

Ана ли за ових окол но сти зах те ва по се бан ме то до ло шки ин стру мен та-
ри јум и оту да из ве сне ре зер ве у од но су на ко нач не за кључ ке услед спе ци-
фич них огра ни че ња нор ма тив ног ме то да ка да се он при ме њу је ре ла тив но 
са мо стал но. у по ли ти ци и пра ву жи вот не сре ди не та кве окол но сти су зна-
чај но усло вље не или на раз ли чи те спе ци фич не и не до вољ но ис тра же не 
на чи не по ве за не са број ним кул ту ро ло шким фе но ме ни ма. За то, јед но од 
пр вих прет ход них пи та ња ко је за слу жу је да се на ње га по ку ша од го во ри ти 
је пи та ње да ли је кул ту ра уоп ште еле мент пој ма „жи вот на сре ди не“, ка ко 
овај по јам де фи ни ше по зи тив но ме ђу на род но пра во и, ако је сте, ко је су то 
ве зе чи јим по сред ством ова два пој ма (фе но ме на, чи ни о ца, итд.) ме ђу соб но 
ути чу је дан на дру гог.

ном ди вер зи те ту, кул ту ра је де фи ни са на као сет осо би тих ду хов них, ма те ри јал них, 
ин те лек ту ал них и емо ци о нал них ка рак те ри сти ка дру штва или дру штве не гру пе, 
ко ји ма се на гла ша ва ју, по ред умет но сти и ли те ра ту ре, и жи вот ни сти ло ви, на чи ни 
за јед нич ког жи во та, си стем вред но сти, тра ди ци ја и ве ро ва ња“. (ал. 5. Пре ам бу ле). 
uNe SCo uni ver sal Dec la ra tion on Cul tu ral Di ver sity, uNe SCo, Pa ris, Fran ce, 2002. 
или на ин тер нет адре си: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf 
(27.9.2008); Ви де ти и: Мил то је вић, В, еко ло ги ја – Ху ма ни зам – Кул ту ра, Те ме, уни-
вер зи тет у Ни шу, бр. 2/2002, стр. 250.

2 Ве ро ва та но је да би ли ста обла сти ко је су, као под руч ја ме ђу за ви сно сти жи вот не сре-
ди не и кул тур ног ди вер зи те та, иден ти фи ко ва не од стра не Про гра ма уН за жи вот ну 
сре ди ну мо гла пред ста вља ти до бар оквир за де таљ ни је ана ли зе са зна чај ним им пли-
ка ци ја ма и у од но су на по сто је ће и бу ду ће ста ње ме ђу на роднправ не уре ђе но сти ових 
од но са. Ја сно је да би сва ко од се дам иден ти фи ко ва них пи та ња мо гло има ти та кве 
им пли ка ци је (је зик и је зич ки ди вер зи тет, ма те ри јал на кул ту ра, зна ње и тех но ло ги ја, 
на чи ни оп стан ка, еко ном ски од но си, дру штве ни од но си, си стем ве ро ва ња). en vi ron
ment and cul tu ral di ver sity, uNeP/gC/23/inf/23, 4 No vem ber 2004, pp.12.
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1. Кул ту ра као еле мент пој ма жи вот на сре ди на  
/ или жи вот на сре ди на као еле мент пој ма кул ту ра

Оп шти став да кул ту ра пред ста вља еле мент пој ма жи вот на сре ди на, и 
ви ше раз ли чи тих дру гих пој мо ва у ве зи са пој мом жи вот на сре ди на, слич но 
као што еле мен ти пој ма жи вот на сре ди на пред ста вља ју део кул тур них фор ми 
и фе но ме на, не би тре ба ло по себ но до ка зи ва ти. Та кав за кљу чак уте ме љен је, 
и без по себ ног ту ма че ња са др жа ја и сми сла по је ди них по зи тив но прав них 
ре ше ња, на оп штем кон цеп ту са вре ме ног пра ва жи вот не сре ди не, раз ви је ног 
на ро чи то у по след њих не ко ли ко де це ни ја. Јер „чо век је у исто вре ме про из вод 
и тво рац сво је сре ди не ко ја му да је фи зич ку осно ву за одр жа ва ње жи во та, ко ја 
му омо гу ћу је ин те лек ту ал ни, мо рал ни, дру штве ни и ду хов ни раз вој.“3 Про-
стор за би ло ка кво ар гу мен то ва но су прот ства ља ње раз ли чи тих ва ри јан ти 
ан тро по цен три зма еко цен трич ки уте ме ље ним кри те ри ју ми ма у об ја шња-
ва њу чо ве ко ве и при ро де уоп ште, као и (ну жног, по жељ ног, по треб ног, итд.) 
чо ве ко вог од но са пре ма окру же њу, има ра зум но ме сто је ди но у чи сто те о риј-
ским и исто риј ским уџ бе ни ци ма.4 Оштри на са вре ме них про бле ма у обла сти 
жи вот не сре ди не и њи хо ве им пли ка ци је за бу дућ ност чо ве чан ства, ни су ви ше 
осно ва за јед ну ме ђу мно штвом раз ли чи тих те о ри ја већ ре ал ност чи ји се по је-
ди ни ефек ти мо гу сва код нве но ре ал но до жи ве ти.5 Та ко по сма тра но, не ко ли ко 
пој мо ва у ве зи са жи вот ном сре ди ном за слу жу ју да се има ју у ви ду при раз-
ма тра њу од но са ме ста и уло ге кул ту ре. Не ки од њих пред ста вља ју са му срж 
пој ма жи вот на сре ди на али и сре ди ште чо ве ко вих опре де ле ња и ди ле ма

а) По јам жи вот на сре ди на, утвр ђен у де фи ни ци ји ко ју да је европ ска 
аген ци ја за жи вот ну сре ди ну, ве ро ват но пред ста вља не ку вр сту мо де ла 
ове вр сте де фи ни ци ја. жи вот на сре ди на је од ре ђе на та ко да укљу чу је све 
аспек те окру же ња чо ве чан ства ко ји ути чу на по је дин це и со ци јал но гру пи-
са ње.“Не што пре ци зни је, тај по јам об у хва та „ком би на ци ју еле ме на та чи ји 
ком плек сни ме ђу од но си фор ми ра ју чи ни о це, окол но сти и усло ве жи во та 
по је дин ца и дру штва ...“6 То под ра зу ме ва да овај по јам об у хва та окру же ње 
3 Де кла ра ци ја Кон фе рен ци је уН о чо ве ко вој сре ди ни (Сток холм, 1972), ал. 1. пре ам-

бу ле. То дић, Д., Ву ка со вић, В., еко ло шка кри за у све ту и од го вор ме ђу на род не за јед-
ни це, ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2003, стр. 103.

4 За ши ре о етич ким аспек ти ма и дру гим ре ле вант ним пи та њи ма ви де ти: џо зеф Р. 
Де жар ден, еко ло шка ети ка – увод у еко ло шку фи ло зо фи ју, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2006; Па вло вић, В. (ур.), еко ло ги ја и ети ка, Бе о град, еко цен тар, 1996; Ки ли бар-
да, Ш. К., Мо рал ноеко ло шка кул ту ра, Дра га нић, Бе о град, 1998. Шу шњић, Ђ., Дра ма 
раз у ме ва ња – од кул ту ре го во ре пре ма кул ту ри раз го во ра, Чи го ја, Бе о град, 2004.

5 Ви де ти нпр. са мо не ке оп ште из ве шта је о ста њу жи вот не сре ди не: UneP year Bo ok 
2008 – An over wi ev of our Chan ging en vi ron ment, uNeP, Na i roby, 2008; euro peps en vi
ron ment – Fifth As ses sment, euro e pan en vi ron ment Agency, Co pen ha gen, 2007.

6 http://glos sary.eea.euro pa.eu/ter mi no logy/si te se arch?term=en vi ron ment
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ко је је из гра ђе но и при род но окру же ње и све при род не ре сур се као што 
су ва здух, зе мљи ште, во да и окру же ње рад ног ме ста. Де фи ни ци ја пој ма 
жи вот на сре ди на, са др жа на у чла ну 3. т. 1. За ко на о за шти ти жи вот не сре-
ди не Ре пу бли ке Ср би је, у осно ви пра ти ова кав при ступ, де фи ни шу ћи овај 
по јам као „скуп при род них и ство ре них вред но сти чи ји ком плек сни ме ђу-
соб ни од но си чи не окру же ње, од но сно про стор и усло ве за жи вот.“7 има-
ју ћи ово у ви ду, ви ше је еле ме на та ове де фи ни ци је и дру гих са њи ма по ве-
за них пој мо ва ко ји у сво јој осно ви об у хва та ју, или мо гу да под ра зу ме ва ју, 
раз ли чи те „кул тур не“ еле мен те, као што су: при род не вред но сти, ство ре не 
вред но сти, ме ђу соб ни од но си, окру же ње, усло ви жи во та, итд.

По јам би о ди вер зи те та нај че шће се на раз ли чи те на чи не узи ма као упо-
ри шна тач ка раз ли чи тих етич ких рас пра ва у ве зи са чо ве ко вом уло гом на 
Пла не ти и при том се на раз ли чи те на чи не по ве зу је са по је ди ним кул тур ним, 
на уч ним, обра зо ва ним, ре ли гиј ским, итд. чи ни о ци ма. Основ на те за у по је ди-
ним рас пра ва ма о од но су из ме ђу кул ту ре и жи вот не сре ди не за сно ва на је на 
па ра ле ли из ме ђу кул тур ног ди вер зи те та и би о ди вер зи те та као сво је вр сних 
за себ них „жи вих“ пој мо ва и спле та сло же них чи ни ла ца са ја ким ме ђу соб ним 
ути ца ји ма.8 По себ но пи та ње на ко јем се ин си сти ра у ве ћи ни ме ђу на род но-
прав них ин стур ме на та у обла сти жи вот не сре ди не од но си се на за шти ту по ло-
жа ја аутох то них за јед ни ца и очу ва ње њи хо ве кул ту ре као де ла ме ра за ши те 
би о ди вер зи те та у це ли ни. Кон вен ци ја о за шти ти би о ди вер зи те та (1992) у свом 
чла ну 8. про пи су је оба ве зу др жа ва чла ни ца да „у скла ду са сво јим на ци о нал-
ним за ко но дав ством, по шту ју, чу ва ју и одр жа ва ју зна ње, ино ва ци је и прак се 
ста ро се де лач ких и ло кал них за јед ни ца ко је се др же тра ди ци о нал ног на чи на 
жи вље ња ва жног за очу ва ње и одр жи во ко ри шће ње би о ло шке ра зно вр сно сти 
и уна пре ђи ва ње њи хо ве ши ре при ме не, уз одо бре ње и укљу че ње оних ко ји 
по се ду ју та кво зна ње, ино ва ци је и прак се, и под сти чу пра вед ну по де лу ко ри-
сти ко је про ис ти чу из ко ри шће ња та квог зна ња, ино ва ци ја и прак си“.9

б) иако се по јам кул ту ре и дру ги срод ни пој мо ви не де фи ни шу на екс-
пли ци тан на чин у ве ћи ни ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не, 
је дан од из у зе та ка пред ста вља по јам кул тур но на сле ђе. Овај по јам је де фи ни-
7 „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 135/04.
8 Ви де ти на при мер: Ва сић, Ф. В., „на ту ра и кул ту ра – при ме ри кул тур ног аспек та 

би о ло шке ра зно врст но сти“, Бе о град, www.sepa.sr.gov.yu/download/5.Vasic.pdf; Ви де-
ти и: Per sic, A., Mar tin, g., (ed), links bet we en bi o lo gi cal and cul tu ral di ver sity, uNe SCo, 
Fran ce, 2008; Cul tu ral di ver sity and bi o di ver sity for su sta i na ble de ve lop ment – a jo intly 
con ve ned uNe SCo and uN Pe high-le vel Ro und ta ble held on 3 Sep tem ber 2002 in Jo ha-
nes bur, So uth Afri ca, du ring the World Sum mit on Su sta i na ble De ve lop ment, uNeP, 
Na i ro bi, 2003.

9 у слич ном кон тек сту зна чај „кул ту ре“ по себ но је спо ме нут и у Re port of the world 
Com mi sion on en vi ron ment and De ve lop ment „our Com mon Fu tu re“, gA oR, A/42/427, 4 
August, 1987, pp. 118.
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сан у Кон вен ци ји о гра ђан ској одо го вор но сти за ште те на ста ле услед ак тив-
но сти ко је су опа сне по жи вот ну сре ди ну (Лу га но, 1993) ко ја је за кљу че на у 
окви ру Са ве та евро пе. Кул тур но на сле ђе, пре ма де фи ни ци ји ко ју да је члан 2. 
Кон вен ци је, об у хва ће но је пој мом жи вот на сре ди на, ко ји укљу чу је „жи вот не 
из во ре ка ко аби от ске та ко и би от ске, као што су ва здух, во да, тло, фа у на и 
фло ра и ин тер ак ци ју ме ђу истим тим фак то ри ма; сво ји ну ко ја пред ста вља део 
кул тур ног на сле ђа и ка рак те ри стич не аспек те пеј за жа.“ (т. 10)10 (аут. под).

Ве ро ват но је да је ве зе из ме ђу кул ту ре и жи вот не сре ди не мо гу ће нај-
ја сни је иден ти фи ко ва ти ана ли зом јед ног бро ја ме ђу на род них уго во ра 
ко ји за свој основ ни пред мет ре гу ли са ња има ју упра во по је ди не аспек те 
за шти те кул тур не ба шти не. За шти та ове вр сте, ко ја се обез бе ђу је у до ку-
мен ти ма Са ве та евро пе, пред ста вља нај бо љи при мер од ре ђе них ре ше ња 
ко ја су уста но вље на у ме ђу на род ном пра ву у обла сти кул ту ре.

Зна чај Кон вен ци је о за шти ти свет ске кул тур не и при род не ба шти не 
(Па риз, 1972) тре ба по сма тра ти пре вас ход но у кон тек сту на по ра да се за шти та 
кул тур не и при род не ба шти не уре ди истим прав ним окви ри ма.11 у чла ну 1. 
Кон вен ци је де фи ни ше да се под пој мом „кул тур на ба шти на“ под ра зу ме ва ју: 
„спо ме ни ци: де ла ар хи тек ту ре, мо ну мен тал на ва јар ска или сли кар ска де ла, 
еле мен ти или струк ту ре ар хе о ло шког ка рак те ра, нат пи си, ве ћи на и гру пе еле-
ме на та ко је има ју из у зет ну уни вер зал ну вред ност са исто риј ског, умет нич ког 
или на уч ног гле ди шта; груп на зда ња: гру пе изо ло ва них или по ве за них гра ђе-
ви на, ко је по сво јој ар хи тет ку ри, је дин ству и укло пље но сти у пеј саж пред ста-
вља ју из у зет ну уни вер зал ну вред ност са исто риј ске, умет нич ке или на уч не 
тач ке гле ди шта; зна ме ни та ме ста: де ла људ ских ру ку или ком би но ва на де ла 
људ ских ру ку и при ро де, као и зо не, укљу чу ју ћи ту ар хе о ло шка на ла зи шта 
ко ја су од из у зет ног уни вер зал ног зна ча ја са исто риј ске, естет ске и ет но ло шке 
или ан тро по ло шке тач ке гле ди шта.“ у при род ну ба шти ну, пре ма од ред ба ма 
чла на 2. Кон вен ци је, спа да ју: „спо ме ни ци при ро де ко ји се са сто је од фи зич-
ких или би о ло шких фор ма ци ја или ску пи на тих фор ма ци ја, а ко је има ју из у-
зет ну уни вер зал ну вред ност са естет ске или на уч не тач ке гле ди шта; ге о ло шке 
10 То дић, Д., Ву ка со вић, В., oп. цит. стр. 339.
11 Сли чан при мер је са др жан и у ре ше њи ма европ ске кон вен ци је о пре де ли ма (Фи рен-

ца, 2000) у чи јем је чла ну 5. про пи са на оба ве за др жа ва чла ни ца да „за ко ном при-
зна ју пре део као бит ну ком по нен ту људ ског окру же ња, као из раз ра зно вр сно сти 
за јед нич ког кул тур ног и при род ног на сле ђа, и те мељ њи хо вог иден ти те та“ (т.а) (аут. 
под). Сли чан на гла шен ин те гра тив ни при ступ при ме њен је и у тач ки „г“ где се утвр-
ђу је оба ве за „ин те гра ци је пре де ла у по ли ти ке про стор ног (ре ги о нал ног) и ур ба ни-
стич ког пла ни ра ња, у кул тур не, по љо при вред не, со ци јал не, еко ном ске и по ли ти ке 
жи вот не сре ди не као и у све оста ле по ли ти ке ко је мо гу да има ју по сре дан или не по-
сре дан ути цај на пре део“ (аут. под). исто вре ме но се по јам „пре део“ де фи ни ше та ко 
да он об у хва та „одр ђе но под руч је, она ко ка ко га љу ди ви де и до жи ве, чи ји је ка рак-
тер ре зул тат де ло ва ња и ин тер ак ци је при род них и/или људ ских фак то ра“ (чл.1. а).
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и фи зи о граф ске фор ма ци је и тач но од ре ђе не зо не ко је пред ста вља ју ха би тат 
угро же них вр ста жи во ти ња и би ља ка од из у зет не уни вер зал не вред но сти са 
на уч не и кон зер ва тор ске тач ке гле ди шта; зна ме ни та ме ста при ро де или тач но 
од ре ђе не при род не зо не ко је има ју из у зет ну уни вер зал ну вред ност са тач ке 
гле ди шта на у ке, кон зер ви ра ња или при род них ле по та.“12

Слич ну ши ри ну де фи ни ци је са др жи и два де се так го ди на ра ни је до не та 
Кон вен ци ја за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба (Хаг, 1954). 
Де фи ни ци ја кул тур них до ба ра, да та у чла ну 1, об у хва та сле де ће: „а) по крет на 
или не по крет на до бра, ко ја су од ве ли ког зна ча ја за кул тур ну ба шти ну сва-
ког на ро да, као: спо ме ни ци ар хи тек ту ре, умет но сти или исто ри је, вер ски или 
ла ич ки, ар хе о ло шка ме ста, скуп гра ђе ви на ко је су као це ли на од исто риј ског 
или умет нич ког ин те ре са, умет нич ка де ла, ру ко пи си, књи ге и дру ги пред ме ти 
умет нич ког, исто риј ског или ар хе о ло шког ин те ре са, као и на уч не ко лек ци је и 
ва жне ко лек ци је књи га, ар хи ва или ре про дук ци ја на пред на ве де них до ба ра; 
б) згра де, чи ја је глав на и ефек тив на на ме на да чу ва ју или да из ла жу по крет на 
кул тур на до бра на ве де на у али не ји а), као: му зе и ји, ве ли ке би бли о те ке, ар хе-
о ло шка скла ди шта, као и скла ди шта од ре ђе на за скла па ње по крет них кул-
тур них до ба ра на ве де них у али не ји а) у слу ча ју ору жа ног су ко ба; ц) цен три у 
ко ји ма се на ла зи зна ча јан број кул тур них до ба ра, ко ја су на ве де на у али не ја ма 
а) и б), та ко зва ни цен три у ко ји ма су са ку пље ни кул тур ни спо ме ни ци.“13

Знат но суп тил ни је ве зе из ме ђу кул ту ре и жи вот не сре ди не на го ве-
ште не су у де фи ни ци ји пој ма „не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе“ из чла на 
2. Кон вен ци је о очу ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа (Па риз, 2003). 
у овој де фи ни ци ји од но си за јед ни ца и гру па са окру же њем, при ро дом (на 
сли чан на чи на као и са исто ри јом) до ве де ни су у ве зу са „сми слом иден-
ти те та и кон ти ну и те та“, од но сно, „уна пре ђи ва њем по што ва ња кул тур ног 
ди вер зи те та и људ ске кре а тив но сти“.14

екс пли цит на ве за из ме ђу за шти те кул тур не ба шти не и за шти те жи вот не 
сре ди не фор му ли са на је у Кон вен ци ји о за шти ти европ ског ар хи тект но ског 
бла га (Гра на да, 1985)15 и то у три чла на опе ра тив ног де ла Кон вен ци је, по ред 
од ре да ба пре ам бу ле и од ре да ба чла на 1. ко ји се од но си на „де фи ни ци је“. из 
де фи ни ци је пој ма ар хи тек тон ско бла го, ко ју Кон вен ци ја да је, на ви ше ме ста 
мо гу се уочи ти еле мен ти го ре по ме ну тог пој ма жи вот на сре ди на.

По јам ар хи тек тон ског бла го об у хва та сле де ћа „трај на до бра: 1) спо ме ни ке: 
све гра ђе ви не и кон струк ци је од из ра зи тог исто риј ског, ар хе о ло шког, умет-
12 То дић, Д., Ву ка со вић, В., oп. цит., стр. 477.
13 Све ово „ма ка кво би ло њи хо во по ре кло или њи хов соп стве ник.“
14 За текст Кон вен ци је на ен гле ском ви де ти: http://www.kultura.sr.gov.yu/dokumen-

ti/Konvencija-o-ocuvanju-nematerijalnog-kulturnog-nasledja или од го ва ра ћи web sajt 
uNe SCo: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006 

15 Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/91.
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нич ког, на уч ног, со ци јал ног, од но сно струч ног зна ча ја, укљу чу ју ћи ин ста ла-
ци је и опре му; 2) гру пе гра ђе ви на: ком пакт не гру пе град ских, од но сно се о-
ских гра ђе ви на ко је се ис ти чу због свог исто риј ског, ар хе о ло шког, умет нич ког, 
на уч ног, со ци јал ног, од но сно струч ног зна ча ја, а ко је су до вољ но је дин стве не 
да чи не то по граф ски од ре ђе не це ли не; 3) ло ка ли те те: за јед нич ка де ла чо ве ка 
и при ро де, од но сно под руч ја ко ја су де ли мич но из гра ђе на и до вољ но пре по-
зна тљи ва и хо мо ге на да се мо гу то по граф ски де фи ни са ти, ко ја су од из у зет ног 
исто риј ског, ар хе о ло шког, умет нич ког, на уч ног, со ци јал ног, од но сно струч-
ног зна ча ја.’’ По ред то га, Кон вен ци ја о за шти ти европ ског ар хи тект но ског 
бла га, у чла ну 7. утвр ђу је оба ве зу др жа ва чла ни ца „да у око ли ни спо ме ни ка, 
у окви ру гру пе гра ђе ви на и ло ка ли те та, пред у зи ма ју ме ре за оп ште уна пре-
ђе ње жи вот не сре ди не’’ (аут. под.). Стра не кон вен ци је су се оба ве за ле да ће 
до не ти ин те грал не ме ре за очу ва ње ар хи тек тон ског бла га, ко је: ... омо гу ћу ју 
да очу ва ње, уна пре ђе ње и по бољ ша ње ар хи тек тон ског бла га по ста не зна чај на 
ка рак те ри сти ка кул тур не по ли ти ке, по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не, 
као и по ли ти ке пла ни ра ња (чл. 10). По ред то га, стра не-уго вор ни це има ју оба-
ве зу да „под сти чу ефи ка сну са рад њу на свим ни во и ма у окви ру ак тив но сти 
ко је се од но се на очу ва ње, кул ту ру, жи вот ну сре ди ну и пла ни ра ње’’ (чл. 13). 
На су штин ске ве зе из ме ђу по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не и за шти те 
кул тур ног на сле ђа упу ћу је и са др жај пра ви ла 29. Анек са ко ји се од но си на 
ак тив но сти ко је су усме ре не на под вод но кул тур но на сле ђе уз Кон вен ци ју о 
за шти ти под вод ног кул тур ног на сле ђа (Па риз, 2001). Овом од ред бом Кон вен-
ци је утвр ђу је се оба ве за стра на-уго вор ни ца да обез бе де, у ши рем сми слу, при-
пре му ко ор ди са них ме ра у обла сти по ли ти ке жи вот не сре ди не и обез бе ђи-
ва ња усло ва да мор ско дно и жи вот у мо ру не бу ду не по треб но ре ме ће ни.16

2. Одр жи ви раз вој као прин цип са вре ме ног пра ва жи вот не сре ди не  
и ње гов зна чај за еко ло шку кул ту ру

иако ско ро сви нај зна чај ни ји ме ђу на род ни уго во ри у обла сти жи вот не 
сре ди не, за кљу че ни у по след њих не ко ли ко де це ни ја, за сво је основ но фи ло-
зоф ско ста ја но ви ште про кла му ју кон цеп ци ју одр жи вог раз во ја, кон крет ни ја 
раз ра да та квих опре де ље ња углав ном из о ста је и пре пу шта се др жа ва ма чла-
ни ца ма по је ди нач но. Одр жи ви раз вој се у раз ли чи тим ва ри јан та ма узи ма као 
основ ни прин цип по ли ти ке и пра ва жи вот не сре ди не, али кон рет ни ји сми-
сао тре ба тра жи ти пре вас ход но у све тлу ци ље ва и ин стру мен та ко је сва ки 
16 За текст Кон вен ци је на ен гле ском ви де ти: http://www.kultura.sr.gov.yu/dokumen-

ti/Konvencija-o-zastiti-podvodnog-kulturnog-nasledja.doc  или од го ва рају ћи web-
sajt uNe SCo: http://portal.unesco.org/en/ev.php-uRL_ID=13520&uRL_Do=Do_
ToPIC&uRL_SeCTIoN=201.html
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уго вор по је ди нач но уста но вља ва. у том кон тек сту би тре ба ло по сма тра ти 
ре ле вант ност овог прин ци па (и ње му срод них) за област кул ту ре, од но сно 
„одр жи ве“ кул ту ре са број ним пи та њи ма ко ја би тек тре ба ло рас пра ви ти.

у ме ђу на род ном пра ву жи вот не сре ди не одр жи ви раз вој је пред мет 
по себ ног и ин тен зив ног ин те ре со ва ња на ро чи то од Рио кон фе рен ци је о 
жи вот ној сре ди ни и раз во ју, иако су из ве сне рас пра ве о по је ди ним аспек-
ти ма ре ле вант ним за одр жи ви раз вој во ђе не и у ра ни јем пе ри о ду (Сток-
холм ска де кла ра ци ја – 1972; Де кла ра ци ја уН о пра ву на раз вој – 1986, 
итд.). исто риј ски-прав но по сма тра но, не ки ауто ри иду та ко да ле ко да пр ве 
по чет ке ак тив но сти у ве зи са одр жи вим раз во јем ви де у пр вим ме ђу на род-
ним уго во ри ма с кра ја XIX ве ка, ко ји су има ли за циљ огра ни ча ва ње ко ри-
шће ња и ло ва по је ди них угро же них жи во тињ ских вр ста.17

Ако се за тзв. школ ски мо дел де фи ни ци је одр жи вог раз во ја узме от при ли ке 
она де фи ни ци ја ко ја одр жи ви раз вој опи су је као раз вој ко јим се за до во ља ва ју 
по тре бе са да шњих ге не ра ци ја без на ру ша ва ња та квих мо гућ но сти бу ду ћих 
ге не ра ци ја (прин цип 3. Рио де кла ра ци је), он да је очи глед но да је од ре ђен са мо 
је дан оп шти циљ. Да ље по зи ци о ни ра ње и из ве сна раз ра да ова ко де фи ни са ног 
ци ља, на ро чи то са ста но ви шта мо гу ћег ма те ри јал ног са др жа ја, мо же се пра-
ти ти у це ли ни до ку мен та ко ји на зи ва мо Рио де кла ра ци ја о жи вот ној сре ди ни 
и раз во ју а на ро чи то у прин ци пи ма 418, 519, 620, 721, 822. и 1623. иако би прин-
17 P. Sands qC, „Prin ci ples of in ter na ti o nal en vi ron men tal law“, Cam brid ge uni ver sity 

Press, 2003, p. 253.
18 „у ци љу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја, за шти та жи вот не сре ди не пред ста вља 

ин те грал ни део раз вој ног про це са и не мо же се раз ма тра ти од во је но од ње га.“
19 „Све др жа ве и сви љу ди мо ра ју са ра ђи ва ти на ва жном за дат ку ис ко ре њи ва ња си ро-

ма штва као нео п ход не прет по став ке одр жи вог раз во ја, у ци љу сма њи ва ња раз ли ка 
у жи вот ном стан дар ду и успе шни јег за до во ља ва ња по тре ба ве ћи не љу ди све та.“

20 „По се бан по ло жај и по тре бе зе ма ља у раз во ју, на ро чи то нај ма ње раз ви је них, као и 
оних чи ја је сре ди на нај у гро же ни ја, има ће по се бан при о ри тет. Ме ђу на род не ак ци је 
у обла сти жи вот не сре ди не и раз во ја та ко ђе би тре ба ло да по ве ду ра чу на о ин те ре-
си ма свих зе ма ља.“

21 „Др жа ве мо ра ју да са ра ђу ју у ду ху гло бал ног парт нер ства у ци љу очу ва ња, за шти-
те и об на вља ња за дра вља и је дин ства еко си сте ма Зе мље. С об зи ром на раз ли чи ти 
до при нос гло бал ној де гра да ци ји жи вот не сре ди не, др жа ве има ју за јед нич ке, али 
ди фе рен ци ра не од го вор но сти. Раз ви је не зе мље при хва та ју од го вор ност ко ју има ју 
у ме ђу на род ном ан га жма ну за одр жи ви раз вој, с об зи ром на то да њи хо ва дру штва 
оп те ре ћу ју гло бал ну жи вот ну сре ди ну и с об зи ром на тех но ло ги је и фи нан сиј ска 
сред ства ко ји ма рас по ла жу.«

22 „у ци љу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја и ви шег ква ли те та жи во та за све љу де, 
др жа ве тре ба да убла же и уки ну оне на чи не про из вод ње и по тро шње ко ји ни су у 
скла ду са одр жи вим раз во јем и да под сти чу од го вра ју ћу де мо граф ску по ли ти ку.“

23 „На ци о нал ни ор га ни тре ба да на сто је да уна пре ђу ју уград њу тро шко ва за за шти ту 
жи вот не сре ди не у си стем об ра чу на тро шко ва и ко ри шће ње еко ном ских ин стру ме-
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ци пе из Рио де кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и раз во ју из 1992. го ди не тре-
ба ло знат но па жљи ви је ту ма чи ти во де ћи ра чу на о ши рем кон тек сту и це ли ни 
сми сла ко ји про из ла зи из овог до ку мен та, тре ба кон ста то ва ти да се кул ту ра на 
екс пли ци тан на чин спо ми ње је ди но у де лу ко ји се од но си на по ло жај аутох то-
них на ро да и њи хо вих за јед ни ца. у прин ци пу, 22. Рио де кла ра ци је кон ста ту је 
се да „аутох то ни на ро ди и њи хо ве за јед ни це и дру ге ло кал не за јед ни це има ју 
ва жну уло гу у упра вља њу жи вот ном сре ди ном и у раз во ју због сво јих зна ња и 
тра ди ци о нал них на чи на. Др жа ве тре ба да при зна ју и аде кват но по др же њи хов 
иден ти тет, кул ту ру и ин те ре се и омо гу ће им ствар но уче шће у оства ри ва њу 
одр жи вог раз во ја“ (аут. под). По сма тра но са ста но ви шта про це ду рал них еле-
ме на та нео п ход них за оства ри ва ње ова ко де фи ни са них еле ме на та кон цеп ци је 
одр жи вог раз во ја по се бан зна чај би мо гли има ти прин ци пи 1024. и 1725. Рио 
де кла ра ци је.26

Ова ко де фи ни са ни прин ци пи ја сно на ме ћу спе ци фич ну ком би на ци ју 
еле ме на та „ин тер ге не ра циј ског“ и „ин тер сек тор ског“ као основ ну ка рак те-
ри сти ку кон цеп ци је одр жи вог раз во ја.27 има ју ћи у ви ду све ре че но, кључ-
ним еле мен ти ма ове кон цеп ци је мо гли би се сма тра ти сле де ћи еле мен ти, 
од но сно прин ци пи: ин те гра ци ја по ли ти ке жи вот не сре ди не у раз вој ну 
по ли ти ку и сек тор ске по ли ти ке и про јек те, од но сно прин цип ин те гра ци је; 
пра ва са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја, од но сно по тре ба очу ва ња при род-
них ре сур са за бу ду ће ге не ра ци је и прин цип тзв. ин тер ге не ра циј ске јед-
на ко сти; пра вич но ко ри шће ње при род них ре сур са што под ра зу ме ва да се 

на та, има ју ћи у ви ду при ступ да, у на че лу, за га ђи вач тре ба да сно си тро шко ве по сле-
ди ца за га ђи ва ња, уз ду жно по што ва ње јав них ин те ре са и без оме та ња ме ђу на род не 
тр го ви не и ин ве сти ра ња.“

24 „Пи та ња жи во те сре ди не се нај бо ље ре ша ва ју уз уче шће свих за ин те ре со ва них 
гра ђа на на од го ва ра ју ћем ни воу. На на ци о нал ном ни воу, сва ки по је ди нац ће има ти 
од го ва ра ју ћи при ступ ин фор ма ци ја ма о жи вот ној сре ди ни ко ји ма рас по ла жу јав ни 
ор га ни, укљу чу ју ћи ин фо р ма ци је о опа сним ма те ри ја ма и ак тив но сти ма у њи хо-
вим за јед ни ца ма као и мо гућ но сти за уче ство ва ње у про це су од лу чи ва ња. Др жа ве 
ће олак ша ва ти и под сти ца ти свест и уче шће јав но сти ши ро ким ста вља њем ин фор-
ма ци ја на увид. Обез бе ди ће се ефи ка сан при ступ суд ским и ад ми ни стра тив ним 
по ступ ци ма, укљу чу ју ћи обе ште ће ње и прав ни лек.“

25 „Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, као на ци о нал ни ин стру мент, пред у зе ће се за 
пред ло же не ак тив но сти за ко је се прет по ста вља да би зна чај но не га тив но ути ца ле 
на жи вот ну сре ди ну, а о ко ји ма од лу чу је над ле жни на ци о нал ни ор ган.“

26 За де таљ ни је ви де ти Bir nie, P. W, Boyle, A. e, in ter na ti o nal law and the en vi ron ment, 
ox ford uni ver sity press, 2002, p. 84-104.

27 ин те ре сант ним се мо же сма тра ти иде ја о кул ту ри као „че твр том сту бу одр жи вог 
раз во ја, по ред еко ном ског, дру штве ног и еко ло шког“. Ви де ти: Nur se, K., Cul tu re as 
the Fo urth Pil lar of Su sta i na ble De ve lop ment“ Pre pa red for: Com mon we alth Sec re ta ri at, 
Mal bo ro ugh Ho u se, Pall Mall, Lon don, uK, Ju ne 2006. или на ин тер нет адре си: http://
www.fao.org/sard/common/ecg/2700/en/Cultureas4thPillarSD.pdf 
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при њи хо вом ко ри шће њу од стра не јед не др жа ве мо ра во ди ти ра чу на о 
ин те ре си ма дру гих др жа ва, од но сно прин цип пра вич ног ко ри шће ња или 
„пра вич ног уде ла у рас по де ли“. Про мо ви са ње фи ло зо фи је одр жи вог раз-
во ја пред ста вља ра ди ка лан за о крет у кон цеп ци ји за шти те жи вот не сре-
ди не на стао кра јем осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, чи ја основ на иде ја 
има за циљ што чвр шће по ве зи ва ње сек тор ских по ли ти ка и по ли ти ке раз-
во ја уоп ште са про бле ми ма жи вот не сре ди не. уочив ши да ре ша ва ње про-
бле ма жи вот не сре ди не ни је мо гу ће без тзв. ин те грал ног при сту па про бле-
ми ма раз во ја, основ не кон цеп циј ске иде је су ре ше ње про бле ма жи вот не 
сре ди не из ди гле са ни воа „чи сте“ еко ло ги је, од но сно за шти те на ни во раз-
вој не по ли ти ке. За то и по ли тич ки до ку мен ти ко ји су има ли за циљ од ре-
ђи ва ње еле ме на та одр жи вог раз во ја оста ју на из у зет но ши ро ким фрон то-
ви ма са од ре ђе ним по ку ша ји ма кон кре ти за ци је на по је ди ним од њих.

Де фи ни ци ја одр жи вог раз во ја, да та у из ве шта ју Свет ске ко ми си је 
за жи вот ну сре ди ну и раз вој 1987. го ди не (тзв. Бру тлан до ва ко ми си ја)28, 
је ви ше по ку шај ин де ти фи ко ва ња кри тич них ци ље ва по ли ти ке жи вот не 
сре ди не и раз во ја та ко да об у хва та број на ши ра пи та ња као што су: пре и-
спи ти ва ње ра ста и про ме не у ква ли те ту, до сти за ње су штин ских по тре ба 
за по слом, хра ном, енер ги јом, во дом и са ни та ри ја ма, обез бе ђи ва ње одр-
жи вог ни воа по пу ла ци је, очу ва ње и ја ча ње ре сурс не осно ве, тех но ло шка 
пре о ри јен та ци ја и упра вља ње ри зи ком, ин кор по ри ра ње пи та ња жи вот не 
сре ди не и еко но ми је у про це се до но ше ња од лу ка, итд. Све ана ли зе ура ђе не 
за по је ди не зе мље (на ро чи то зе мље у тран зи ци ји) по ка зу ју ди рект не ве зе 
из ме ђу па ра ме та ра тзв. еко ном ског раз во ја и ста ња жи вот не сре ди не29.

у том сми слу тре ба по сма тра ти и све из ра же ни је зах те ве за уна пре ђи-
ва њем „ин тер на ли за ци је тро шко ва ве за них за жи вот ну сре ди ну и ко ри-
шће ња еко ном ских ин стру ме на та, узи ма ју ћи у об зир прин цип да за га ђи-
вач сно си тро шко ве за га ђи ва ња, с ду жном па жњом пре ма јав ном ин те ре су 
и без ре ме ће ња ме ђу на род не тр го ви не и ин ве сти ци ја“.

По ред ин те гра ци је пи та ња жи вот не сре ди не у еко ном ски раз вој и сек-
тор ске по ли ти ке, је дан од кључ них еле ме на та кон цеп ци је одр жи вог раз-
во ја, је су пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја. По сто је мно ге не ја сно ће око ту ма че ња 
еле ме на та ових пра ва, ме ђу ко ји ма су, на при мер, пи та ње кон цеп та ге не ра-
ци је, са др жај пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја и пи та ње спро во ђе ња и при ме не 
пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја. При том би тре ба ло има ти у ви ду и не ја сно ће 
око ту ма че ња пра ва чо ве ка на (здра ву) жи вот ну сре ди ну као јед ног од људ-
ских пра ва којe пред ста вља оп шти оквир за раз у ме ва ње пра ва бу ду ћих 
28 Ви де ти: „our Com mon Fu tu re“ – Re port of the world Com mis sion on en vi ron ment and 

De ve lop ment,“ gA oR, A/42/427/, 4 August, 1987.
29 Ви де ти, на при мер: en co u ra ging en vi ron men tally su sta i na ble growth: ex pe ri en ce in 

oeCD co un tri es, eCo/WKo (2001)19, oeCD, 2001.
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ге не ра ци ја. Нај че шће се за кључ ци о ве зи из ме ђу ци ље ва и ак тив но сти у 
обла сти жи вот не сре ди не са пра вом чо ве ка на (здра ву) жи вот ну сре ди ну 
мо гу из ву ћи са мо по сред но и то нај че шће кроз ве зу са здра вљем (Беч ка 
кон вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча, Кон вен ци ја о кли мат ским про-
ме на ма, Сток холм ска кон вен ци ја о ду го трај ним ор ган ским за га ђи ва чи ма, 
Ба зел ска кон вен ци ја о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња опа сних от па да 
и њи хо вом од ла га њу, Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј-
ских уде са, Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли ким 
уда ље но сти ма, Кон вен ци ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре-
ко гра нич ном кон тек сту, итд.). С дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да ту ма-
че ње ква ли те та жи вот не сре ди не ко ји се има обез бе ди ти као са др жај пра ва 
чо ве ка, об у хва та и број не дру ге осо би не жи вот не сре ди не и да је ово су жа-
ва ње са мо на ве зу са „здра вом“, иако ра зу мљи во из ви ше раз ло га, у осно ви 
не при хва тљи во. Не ки ме ђу на род ни уго во ри у обла сти жи вот не сре ди не то 
и екс пли цит но по твр ђу ју. Ар ху ска кон вен ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, 
уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и до ступ но сти пра во су ђа у пи та њи ма 
ко ја се ти чу жи вот не сре ди не (1998) је је дан при мер. Овај ме ђу на род ни уго-
вор за жи вот ну сре ди ну ко ри сти фор му ла ци ју „аде кват на“ (или „од го ва ра-
ју ћа“) ње го вом (ми сли се на чо ве ка) „здра вљу и бла го ста њу“.

3. Кул ту ра и одр жи ви раз вој као ци ље ви  
у обла сти жи вот не сре ди не

и кул ту ра и одр жи ви раз вој на раз ли чи те на чи не су ста вље ни у кон-
текст пре по зна тих и утвр ђе них ми ле ни јум ских ци ље ва. Кул ту ра већ у 
пр вом де лу ко ји се од но си на „вред но сти и прин ци пе“ (у кон тек сту ци ље ва 
ко ји се од но се на ре ша ва ње про бле ма еко ном ског, со ци јал ног, кул тур ног и 
ху ма ни тар ног ка рак те ра, у кон тек сту прин ци па то ле ран ци је и при зна ва ња 
раз ли чи то сти) и у де лу ко ји се од но си на људ ска пра ва, де мо кра ти ју и до бро 
упра вља ње (у кон тек сту пот пу ног по што ва ња и уна пре ђи ва ња кул тур них 
пра ва, по ред гра ђан ских, по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал лних). Одр-
жи ви раз вој као фун да мен тал на вред ност спо ми ње се у кон тек сту по што-
ва ња при ро де, за тим у де лу ко ји се од но си на раз вој и ис ко ри њи ва ње си ро-
ма штва, од но сно фи нан си ра ње одр жи вог раз во ја, уна пре ђи ва ње јед на ко-
сти по ло ва, за тим у де лу ко ји се од но си на „за шти ту за јед нич ке жи вот не 
сре ди не“ (као ре а фи рам ци ју по др шке прин ци пу одр жи вог раз во ја уста но-
вље ном на Кон фе рен ци ји уН о жи вот ној сре ди ни и раз во ју, као ре ше ност 
раз во ја но ве ети ке очу ва ња и упра вља ња на ро чи то ка да су у пи та њу све 
вр сте шу ма и екс пло а та ци ја вод них ре сур са), и у де лу ко ји се од но си на 
по себ не по тре бе Афри ке. За шти ти жи вот не сре ди не по све ћен је по се бан, 
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IV део Де кла ра ци је, а нај ве ћи део је по све ћен раз ра ди ста ва о ре ше но сти 
да се усво ји но ва ети ка очу ва ња и упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не, 
при че му су као пр ви ко ра ци де фи ни са ни ци ље ви ко ји се од но се на: сту-
па ње на сна гу Кјо то про то ко ла, за шти ту свих вр ста шу ма, пу ну при ме ну 
Кон вен ци је о би о ди вер зи те ту и Кон вен ци је о бор би про тив де зер ти фи ка-
ци је, нео др жи вој екс пло а та ци ји вод них ре сур са, уна пре ђи ва ње са рад ње 
ра ди спре ча ва ња ка та стро фа и обез бе ђи ва њу при сту па ин фор ма ци ја ма о 
људ ском ге но му.30

Ве ћи на ме ђу на род но прав них ин стру ме на та у обла сти жи вот не сре-
ди не сво је од ре ђе ње пре ма ме сту кул ту ре по ста вља у са свим од ре ђен кон-
текст. Свет ска по ве ља о при ро ди (1982) већ у сво јој пр вој али не ји пре ам бу ле 
по твр ђу је „основ не ци ље ве ује ди ње них на ци ја, осо би то очу ва ње ме ђу на-
род ног ми ра и без бед но сти, раз вој при ја тељ ских од но са ме ђу на ци ја ма и 
оства ре ње ме ђу на род не са рад ње за ре ша ва ње ме ђу на род них про бле ма у 
при вред ној, со ци јал ној, кул тур ној, тех нич кој, ин те лек ту ал ној и ху ма ни-
тар ној обла сти“. При том се у основ ном фи ло зоф ском уте ме ље њу по ла зи 
од ста ва да је Ге не рал на скуп шти на (уН) све сна да, из ме ђу оста лог, „ци ви-
ли за ци ја има сво је ко ре не у при ро ди, ко ја је об ли ко ва ла људ ску кул ту ру и 
ути ца ла на сва умен тич ка и на уч на де ла и да, упра во жи ве ћи у скла ду са 
при ро дом, чо век има нај бо ље мо гућ но сти да раз ви је сво ју кре а тив ност, да 
се опу сти и пре да до ко ли ци“ (тач ка б) (аут. под).31

уло га кул ту ре у оства ри ва њу ци ље ва Кон вен ци је о ме ђу на род ној тр го-
ви ни угро же ним вр ста ма ди вље фло ре и фа у не (Ва шинг тон, 1973) утвр ђе на 
је на оп шти на чин. у дру гој али не ји пре ам бу ле по јам кул ту ре ста вља се у 
кон тест есте ти ке, на у ке, ре кре а ци је и при вре де. На гла ша ва се свест о „све 
ве ћој вред но сти ди вље фа у не и фло ре са ста но ви шта есте ти ке, на у ке, кул-
ту ре, ре кре а ци је и при вре де. Не што ка сни је за кљу че на Кон вен ци ја о очу-
ва њу ми гра тор них вр ста ди вљих жи во ти ња (Бон, 1979) про ши ру је те ме ље 
на ко ји ма су за сно ва на ре ше ња о за шти ти ових вр ста на Пла не ти. у дру-
гој али не ји пре ам бу ле се кон ста ту је по сто ја ње све сти стра на уго вор ни ца 
о „стал ној ра сту ћој вред но сти ди вљих жи во ти ња са ста но ви шта жи вот не 
сре ди не“ и то са раз ли чи тих ста но ви шта. По ред кул тур ног, по себ но се 
на гла ша ва ју „еко ло шко, ге не тич ко, на уч но, естет ско, ре кре а ци о но, про-
свет но, дру штве но и еко ном ско“.32 у прет ход не две али не је “уви ђа се да 
ди вље жи во ти ње у сво јим без број ним об ли ци ма пред ста вља ју не за мен љи ви 
део при род ног си сте ма зе мље, ко ји се мо ра очу ва ти за до бро чо ве чан ства“, 
30 За ши ре ви де ти: Uni ted na ti ons Mil len ni um Dec la ra tion, Re so lu tion adop ted by the 

ge ne ral As sembly A/ReS/55/2, 18 Sep tem ber 2000.
31 World Char ter for Na tu re, A/ReS/37/7, An nex, 28 oc to ber 1982; или Ре зо лу ци ја Ге не-

рал не скуп шти не ОуН бр. 37/7. То дић, Д., Ву ка со вицћ, В., oп. цит., стр. 116.
32 ибид, str.169.
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од но сно по твр ђу је се свест уго вор них стра на да сва ка ге не ра ци ја љу ди чу ва 
бо гат ства зе мље за бу ду ће ге не ра ци је и да има оба ве зу да обез бе ди да се ово 
на сле ђе очу ва, а та мо где се ис ко ри шта ва, да се му дро ко ри сти“ (аут. под.).

има се ути сак да су ве зе из ме ђу одр жи вог раз во ја и кул ту ре нај ја сни је 
фор му ли са не у Кон вен ци ји о би о ло шкој ра зно врст но сти (Рио де жа не и ро, 
1992).33 Нај пре се већ у пр вој али не ји пре ам бу ле на оп шти на чин утвр ђу је 
зна чај кул ту ре и „кул тур них вред но сти“ би о ло шке ра зно врст но сти и ње них 
ком по нен ти по ред „еко ло шких, ге не тич ких, дру штве них, на уч них, обра-
зов них, ре кре а тив них и естет ских вред но сти“34. у чла ну 10. Кон вен ци је, 
ко ји је на сло вљен као „одр жи во ко ри шће ње ком по нен ти би о ло шког ди вер-
зи те та стра не-уго вор ни це Кон вен ци је оба ве зу ју се да ће „у ме ри у ко јој је 
то мо гу ће и по треб но“, пред у зи ма ти од го во ра ју ће ме ре. „Тра ди ци о нал не 
кул тур не прак се“ су у тач ци „ц“ овог чла на на ве де не као еле мент пре ма 
ко ме за шти та и под сти ца ње „оби чај ног ко ри шће ња би о ло шких ре сур са“ 
тре ба да се спро во ди од стра на уго вор ни ца Кон вен ци је. По ред то га, одр-
жи во ко ри шће ње ком по нен ти би о ло шког ди вер зи те та, као оба ве за стра-
на-уго вор ни ца тре ба да се оства ру је и на сле де ће на чи не: а) ин те гри са ње 
раз ма тра ња очу ва ња и одр жи вог ко ри шће ња би о ло шких ре сур са у до но-
ше ње на ци о нал них од лу ка; б) усва ја ње ме ра ко је се од но се на ко ри шће ње 
би о ло шких ре сур са ка ко би се из бе гли и на ми ни мум све ли не га тив ни ути-
ца ји на би о ло шку ра зно вр сност; д) по др жа ва њем ло кал не по пу ла ци је ка ко 
би се раз ви ле и спро ве ле ко рек тив не ак ци је у де гра ди ра ним обла сти ма где 
је би о ло шка ра зно вр сност сма ње на, и е) под сти ца њем са рад ње из ме ђу вла-
ди них ор га на и при ват ног сек то ра у раз ра ди ме то да одр жи вог ко ри шће ња 
би о ло шких ре сур са.

Чла ном 7. (ин ден ти фи ка ци ја и мо ни то ринг) за стра не-уго вор ни це 
Кон вен ци је је утвр ђе на оба ве за да: „ко ли ко год је то мо гу ће и ка ко је од го-
ва ра ју ће“ а) иден ти фи ку ју ком по нен те би о ло шке ра зно вр сно сти ва жне за 
ње но очу ва ње и одр жи во ко ри шће ње, узи ма ју ћи у об зир ин ди ка тив ни 
спи сак ка те го ри ја из ло жен у Анек су I.35 Тај спи сак об у хва та, из ме ђу оста-
33 Ци ље ви ове кон вен ци је, ко је тре ба оства ри ва ти у скла ду са ње ним од но сним од ред-

ба ма, су очу ва ње би о ло шке ра зно вр сно сти, одр жи во ко ри шће ње ње них ком по нен-
ти и по ште на и пра вед на по де ла ко ри сти ко је про ис ти чу из ко ри шће ња ге не тич ких 
ре сур са, из ме ђу оста лог од го ва ра ју ћим при сту пом ге не тич ким ре сур си ма и од го-
ва ра ју ћим тран сфе ром од но сних тех но ло ги ја, узи ма ју ћи у об зир сва пра ва на ове 
ре сур се и тех но ло ги је, и од го ва ра ју ћим фи нан си ра њем (чл.1).

34 „Би о ло шка ра зно вр сност“ зна чи ра зно вр сност жи вих ор га ни за ма из свих из во ра, 
укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог, су во зем не, мор ске и дру ге во де не еко си сте ме и еко ло-
шке ком плек се чи ји су део; ово укљу чу је ра зно вр сност у окви ру вр сте, из ме ђу вр ста 
и из ме ђу еко си сте ма.

35 По ред пра ће ња ком по нен ти би о ло шке ра зно вр сно сти, иден ти фи ко ва них у скла ду 
са прет ход ним под па ра гра фом а), а по све ћу ју ћи по себ ну па жњу они ма ко је зах-



Проф. др Дра го љуб То дић

Годишњак Факултета за културу и медије

318

лог, „вр сте и за јед ни це ко је су: угро же не; ди вљи ро ђа ци при пи то мље них 
или га је них вр ста; од ме ди цин ске, по љо при вред не или дру ге еко ном ске 
вред но сти, или со ци јал не, на уч не или кул тур не ва жно сти, или ва жно сти 
за ис тра жи ва ње о очу ва њу и одр жи вом ко ри шће њу би о ло шке ра зно вр сно-
сти као што су вр сте – ин ди ка то ри“ (аут. под.).36 Од ред бма о јав ном обра зо-
ва њу и уна пре ђи ва њу све сти утвр ђе но да је стра не уго вор ни це има ју оба-
ве зу да „уна пре ђу ју и под сти чу раз у ме ва ње ва жно сти очу ва ња би о ло шке 
ра зно вр сно сти и ме ра ко је су за то по треб не као и од го ва ра ју ћу про па ган ду 
пу тем ме ди ја, и укљу че ње ових пи та ња у обра зов не про гра ме“. То укљу-
чу је и са рад њу са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у раз-
ви ја њу обра зов них про гра ма и про гра ма за јав ну свест, у по гле ду очу ва ња 
и одр жи вог ко ри шће ња би о ло шке ра зно вр сно сти (чл. 13).

Кул тур на вред ност мо чва ра по себ но је на гла ше на у тре ћој али не ји 
пре ам бу ле Кон вен ци је о мо чва ра ма ко је су од ме ђу на род ног зна ча ја, на ро-
чи то као ста ни шта пти ца мо чва ри ца (Рам сар, 1971). Стра не уго вор ни це су 
„убе ђе не да мо чва ре пред ста вља ју из вор ве ли ке, из ме ђу оста лог, кул тур не 
вред но сти, чи ји би гу би так био не на док на див“. Ово упо ре до са еко ном-
ском, на уч ном и ре кре а ци о ном вред но сти мо чва ра.

„Кул тур ни“ фак то ри су иден ти фи ко ва ни као је дан од чи ни ла ца услед 
ко јег до ла зи до де зер ти фи ка ци је – у ше стој али не ји пре ам бу ле Кон вен ци је 
уН о бор би про тив де зер ти фи ка ци је у оним зе мља ма ко је има ју озбиљ ну 
су шу, од но сно де зер ти фи ка ци ју, по себ но у Афри ци (Па риз, 1994).37 Кон-

те ва ју нео д ло жне ме ре за шти те и они ма ко је да ју нај ве ће по тен ци ја ле за одр жи во 
ко ри шће ње; ц) иден ти фи ко ва ти про це се и ка те го ри је ак тив но сти ко је има ју или 
је ве ро ват но да има ју зна ча јан не га ти ван ути цај на очу ва ње и одр жи во ко ри шће-
ње би о ло шке ра зно вр сно сти, и пра ти ти њи хо ве ефек те пу тем узи ма ња узо ра ка и 
дру гих тех ни ка, и д) одр жа ва ти и ор га ни зо ва ти би ло ко јим ме ха ни змом по дат ке 
до би је не ак тив но сти ма иден ти фи ка ци је и мо ни то рин га у скла ду са прет ход ним 
па ра гра фи ма а), б) и ц) .

36   1. еко си сте ми и ста ни шта: ко ји са др же ве ли ку ра зно вр сност, ве ли ки број ен де мич-
них или угро же них вр ста, или ди вљег жи во та (би о та); ми гра тор них вр ста; од со ци-
јал не, еко ном ске, кул тур не или на уч не ва жно сти, или, ко ји су ре пре зен та тив ни, 
је дин стве ни или ве за ни за кључ не ево лу тив не или дру ге би о ло шке про це се;

 2. Опи са ни ге но ми и ге ни од со ци јал не, на уч не или еко ном ске ва жно сти.
37 Циљ ове кон вен ци је је бор ба пр о тив де зер ти фи ка ци је и за убла жа ва ње по сле ди ца 

су ше у зе мља ма ко је има ју озбиљ ну су шу и/или де зер ти фи ка ци ју, по себ но у Афри-
ци, пу тем ефи ка сне ак ци је на свим ни во и ма, по др жа не аран жма ни ма о ме ђу на род-
ној са рад њи и парт нер ству, у окви ру ин те грал ног при сту па ко ји је у са гла сно сти са 
Аген дом 21, с об зи ром на до при нос до сти за њу одр жи вог раз во ја у за хва ће ним ре ги-
о ни ма. 2. Ра ди по сти за ња овог ци ља нео п ход на је ду го роч на ком плек сна стра те ги ја 
за за хва ће не ре ги о не, ко ја се исто вре ме но од но си на по ве ћа ње про дук тив но сти 
зе мљи шта, об на вља ње, очу ва ње, одр жи во и ра ци о нал но ко ри шће ње зе мљи шних и 
во де них ре сур са у ци љу по ве ћа ња стан дар да жи во та, по себ но на ни воу за јед ни ца.
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ста ту ју је се да до де сер ти фи ка ци је до ла зи због „сло же них ин тер ак ци ја“ 
из ме ђу раз ли чи тих фак то ра ме ђу ко ји ма су и кул тур ни, по ред фи зич ких, 
би о ло шких, по ли тич ких, со ци јал них и еко ном ских. у де лу Кон вен ци је ко ји 
се од но си на „тран сфер, обез бе ђе ње, при ла го ђа ва ње и раз вој тех но ло ги је“ 
стра не уго вор ни це се оба ве зу ју на при ме ну од го ва ра ју ћих ме ра ко ји ма се 
олак ша ва при ступ зе мља ма у раз во ју – стра на ма Кон вен ци је тех но ло ги-
ја ма нај при хва тљи ви јим за прак тич ну при ме ну ра ди за до во ље ња по себ-
них по тре ба ло кал ног ста нов ни штва.38 При том је оба ве за стра на уго вор-
ни ца да по све ћу ју по себ ну па жњу, из ме ђу оста лог, и кул тур ном ути ца ју на 
жи вот ну сре ди ну та кве тех но ло ги је, по ред со ци јал ног и еко ном ског ути-
ца ја ко ји та кве тех но ло ги је има ју на жи вот ну сре ди ну (чл. 18).

у Оквир ној кон вен ци ји о за шти ти и одр жи вом раз во ју Кар па та (Ки јев, 
2003)39, др жа ве-чла ни це су на до сле дан на чин раз ра ди ле свој од нос пре ма 
кул ту ри као пред ме ту за шти те. у три али не је пре ам бу ле Кон вен ци је фор-
му ли са на је кон цеп ци ја овог од но са кроз по твр ђи ва ње ста ва да „Кар па ти 
пред ста вља ју је дин стве но при род но бла го из у зет не ле по те и еко ло шке 
вред но сти, ва жан ре зер во ар би о ди вер зи те та, из во ри ште ве ли ких ре ка, 
ста ни ште и скло ни ште од су штин ске ва жно сти за мно ге угро же не биљ не 
и жи во тињ ске вр сте и нај ве ћу област у евро пи пре кри ве ну не так ну тим 
шу ма ма, и све сне да Кар па ти пред ста вља ју ва жну еко ло шку, еко ном ску, 
кул тур ну, ре кре а тив ну и жи вот ну сре ди ну у ср цу евро пе, ко ју де ле број ни 
на ро ди и зе мље“ (аут. под). По том се у на ред ној али не ји „уоча ва ва жност и 
еко ло шке, кул тур не и дру штве но-еко ном ске вред но сти пла нин ских ре ги-
о на“ да би се у ше стој али ни ји пре ам бу ле „по твр ђи вао до при нос ло кал ног 
ста нов ни штва одр жи вом дру штве ном, кул тур ном и еко ном ском раз во ју, 
као и очу ва њу тра ди ци о нал ног зна ња на Кар па ти ма.“.

За шти та кул тур ног на сле ђа де фи ни са на је као је дан од основ них 
ци ље ва Кон вен ци је. Члан 2. Кон вен ци је утвр ђу је оба ве зу стра на-уго вор-
ни ца „да во де све о бу хват ну по ли ти ку и са ра ђу ју у ци љу за шти те и одр жи-
вог раз во ја Кар па та са на ме ром да се, из ме ђу оста лог, по бољ ша ква ли тет 
жи во та, оја ча ју ло кал не при вре де и за јед ни це и очу ва ју при род не вред но-
сти и кул тур но на сле ђе. Кул тур но на сле ђе пред мет је за шти те и у не ко ли ко 
дру гих чла но ва Кон вен ци је и то на на чин ко јим се за шти та ди рект но по ве-
зу је са одр жи вим раз во јем. у чла ну 4. се то од но си на очу ва ње и одр жи во 
ко ри шће ње би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти, у чла ну 5. на про стор но 
пла ни ра ње, у чла ну 6. одр жи во и ин те гри са но упра вља ње во да ма/реч ним 
ба се ни ма, у чла ну 7. одр жи ва по љо при вре да и шу мар ство, у чла ну 8. одр-
жи ви тран спорт и ин фра струк ту ра, у чла ну 9. одр жи ви ту ри зам, у чла ну 10 
ин ду стри ја и енер ги ја. у чла ну 11. утвр ђе на је оба ве за стра на уго вор ни ца 
38 „На осно ву уза јам ног до го во ра с об зи ром на за шти ту пра ва ин те лек ту ал не сво ји не.“
39   „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“ – Meђународни уго во ри, бр.102/07.
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да „во де по ли ти ку чи ји је циљ очу ва ње и про мо ви са ње кул тур ног на сле ђа 
и тра ди ци о нал ног зна ња ло кал ног ста нов ни штва, као и из ра да и ре кла-
ми ра ње ло кал них про из во да, умет нич ких пред ме та и ру ко тво ри на.“ Циљ 
је очу ва ње тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре, обра за ца ко ри шће ња зе мљи шта, 
као и ло кал них уз га ји вач ни ца до ма ћих жи во ти ња и ва ри је те та кул ти ви-
са них би ља ка, као и одр жи во ко ри шће ње ди вљих би ља ка у обла сти Кар-
па та. По себ ним од ред ба ма Кон вен ци је утвр ђе не су оба ве зе ко је се од но се 
на по ди за ње све сти, обра зо ва ње и уче шће јав но сти (чл. 13).

На сли чан на чин се и Кон вен ци ја о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за (Па риз, 2005) на не ко ли ко ме ста од ре ди ла пре ма 
кон цеп ци ји одр жи вог раз во ја. Већ у пре ам бу ли стра не-уго вор ни це из ра-
жа ва ју став да су „све сне да кул тур на ра зно ли кост ства ра бо гат и ра зно вр-
стан свет, по ве ћа ва ју ћи мо гућ но сти из бо ра и не гу ју ћи људ ске спо соб но-
сти и вред но сти, и да сто га пред ста вља глав ни по кре тач одр жи вог раз во ја 
за јед ни ца, на ро да и на ци ја“ (ал. 3), од но сно да пре по зна ју „ва жност тра ди-
ци о нал них зна ња као из во ра не ма те ри јал ног и ма те ри јал ног бо гат ства, а 
по себ но си сте ме зна ња аутох то них на ро да и њи хо вог по зи тив ног до при-
но са одр жи вом раз во ју, као и по тре бу за њи хо вом аде кват ном за шти том 
и уна пре ђе њем“ (ал. 8). На че ло одр жи вог раз во ја, фор му ли са но чла ном 2. 
ове кон вен ци је, гла си: „Кул тур на ра зно ли кост је ве ли ко бо гат ство за по је-
дин це и дру штва. За шти та, про мо ци ја и одр жа ва ње кул тур не раз ли чи то-
сти су штин ски су услов одр жи вог раз во ја у ко рист са да шњих и бу ду ћих 
ге не ра ци ја.“ (аут. под). укљу чи ва њу кул ту ре у одр жи ви раз вој по све ћен је 
члан 13,40 док се чла ном 14. ре гу ли ше „са ра ња у ци љу раз во ја“41.

и Кон вен ци ја о за шти ти европ ског ар хи тект но ског бла га већ у пре ам бу ли 
„под се ћа на зна чај пре но ше ња на бу ду ће ге не ра ци је си сте ма кул тур них ре фе-
рен ци, уна пре ђе ња ур ба не и ру рал не жи вот не сре ди не, а ти ме и под сти ца ња 
при вред ног, дру штве ног и кул тур ног раз во ја др жа ва и ре ги о на; (ал. 7)42

европ ска кон вен ци ја о пре де ли ма (Фи рен ца, 2000) ис ти че „оп шти 
ин те рес“ ко ји „пре део“ има у раз ли чи тим обла сти ма, ме ђу ко ји ма и у обла-
сти кул ту ре (по ред „еко ло ги је, жи вот не сре ди не и дру штва“) на ро чи то као 
ре сурс ко ји по го ду је при вред ним де лат но сти ма. упра вља ње пре де лом је 

40 „Стра не/пот пи сни це на сто ја ће да укљу че кул ту ру у сво ју раз вој ну по ли ти ку на свим 
ни во и ма, у ци љу ства ра ња по год них усло ва за одр жи ви раз вој, и у скло пу то га не го-
ва ти аспек те ве за не за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.“

41 „Стра не-пот пи сни це оба ве зу ју се да по др же са рад њу у ци љу одр жи вог раз во ја и 
сма ње ња си ро ма штва, по себ но у од но су на спе ци фич не по тре бе зе ма ља у раз во ју, у 
ци љу раз ви ја ња ди на мич ног кул тур ног сек то ра, из ме ђу оста лог сле де ћим сред стви-
ма: а) ја ча њем кул тур них ин ду стри ја у зе мља ма у раз во ју пу тем: ... 3) омо гу ћа ва ња 
ства ра ња одр жи вог ло кал ног и ре ги о нал ног тр жи шта; ...“ (аут. под).

42 Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 4/91. 
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де фи ни снао као по ступ ци ко ји ма се, „из пер спек ти ве одр жи вог раз во ја, 
обез бе ђу је ре дов но одр жа ва ње пре де ла, са ци љем усме ра ва ња и ускла ђи-
ва ња про ме на иза зва них дру штве ним и еко ном ским, као и про це си ма у 
жи вот ној сре ди ни“. (аут. под).43

Оба ве за са гле да ва ња кул тур них чи ни ла ца екс пли цит но је утвр ђе на и 
у Сток холм ској кон вен ци ји о ду го трај ним ор ган ским за га ђи ва чи ма (Сток-
холм, 2001) у ве зи са ис тра жи ва њем, раз во јем и пра ће њем (чл. 11).44 Стра не 
уго вор ни це Кон вен ци је су се оба ве за ле да ће „под сти ца ти и/или пред у зи-
ма ти од го ва ра ју ћа ис тра жи ва ња, раз вој, пра ће ње и са рад њу у ве зи са ду го-
трај ним ор ган ским за га ђи ва чи ма, и ка да је по треб но, њи хо вим ал тер на ти-
ва ма и кан ди да ти ма за ста тус трај них ор ган ских за га ђи ва ча, ра ди са гле да-
ва ња њи хо вих, по ред оста лог,: „дру штве но-еко ном ских и кул тур них ути-
ца ја“ (т.е)45 (аут. под).

Ме сто кул ту ре у кон тек сту ци ље ва ко ји се же ле оства ри ти утвр ђе но 
је у Кон вен ци ји о ну кле ар ној без бед но сти (Беч, 1994). у тач ки 4. пре ам-
бу ле кон ста ту је се да стра не-уго вор ни це же ле да „уна пре де ефи ка сну кул-
ту ру ну кле ар не без бед но сти“, по ред то га што су „све сне ва жно сти ко ју за 
ме ђу на род ну за јед ни цу има обез бе ђе ње си гур ног, пра вил но уре ђе ног и 
еко ло шки здра вог ко ри шће ња ну кле ар не енер ги је и што по но во по твр ђу ју 
по тре бу да се на ста ви уна пре ђи ва ње ви со ког ни воа ну кле ар не без бед но-
сти ши ром све та, од но сно што по твр ђу ју да је за ну кле ар ну без бед ност 
од го вор на др жа ва ко ја има ју рис дик ци ју над ну кле ар ном ин ста ла ци ја ма.“

Кул ту ра, као кул тур но на сле ђе, на са свим кон кре тан на чин је пред мет 
за шти те у Кон вен ци ји о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра-
нич ном кон тек сту (еспо, 1991) у скла ду са ци ље ви ма Кон вен ци је. Тер мин 
„про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну“ де фи ни сан је та ко да он озна ча ва 
на ци о нал ну про це ду ру за вред но ва ње мо гу ћег ути ца ја пред ло же не ак тив-
но сти на жи вот ну сре ди ну и овај ин стру мент пред ста вља је дан од ре ла-

43 Пре ма од ред ба ма чла на 3. „Ци ље ви ове кон вен ци је су про мо ви са ње за шти те, упра-
вља ња и пла ни ра ња пре де ла, као и ор га ни зо ва ње европ ске са рад ње о пи та њи ма 
пре де ла.“

44 Циљ Кон вен ци је утвр ђен је у чла ну 1. на сле де ћи на чин: „Све сне пре до стро жног 
при сту па утвр ђе ног у Прин ци пу 15. Рио де кла ра ци је о жи вот ној сре ди ни и раз во ју, 
циљ ове kонвенције је за шти та људ ског здра вља и око ли не од ду го трај них ор ган-
ских за га ђи ва ча.“

45 Ра ди сти ца ња пред ста ве о кон тек сту у ко ји су ста вље ни „кул тур ни ути ца ји“ тре ба ло 
би има ти у ви ду да су по себ но спо ме ну та и сле де ћа пи та ња: из во ри и ис пу шта ња 
у жи вот ну сре ди ну; при су ство, ни вои и трен до ви код љу ди и у жи вот ној сре ди ни; 
тран спорт, суд би на и тран сфор ма ци је у жи вот ној сре ди ни; ефек ти ко је има ју на 
људ ско здра вље и жи вот ну сре ди ну; сма њи ва ње и/или ели ми са ње ис пу шта ња и 
ускла ђе не ме то до ло ги је за са чи ња ва ње ин вен та ра из во ра за га ђи ва ча и ана ли тич ких 
тех ни ка за ме ре ње ис пу шта ња.
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тив но нај ра зви је ни јих са вре ме них ин стру ме на та упра вља ња у обла сти 
жи вот не сре ди не. у том кон тек сту тер мин „ути цај“ озна ча ва „сва ки ефе-
кат про у зро ко кван пред ло же ном ак тив но шћу на жи вот ну сре ди ну, укљу-
чу ју ћи и ефек те на кул тур но на сле ђе или дру штве но-еко ном ске усло ве 
ко ји су ре зул тат про ме на ових фак то ра (чл. 1, т. iii). Ра ди раз у ме ва ња зна-
ча ја ко ји ова ква фор му ла ци ја има, тре ба има ти у ви ду да оста ли еле мен ти 
пој ма „ути цај“ об у хва та ју људ ско здра вље и без бед ност, фло ру, фа у ну, 
тло, ва здух, во ду, кли му, пре де ле и исто риј ске спо ме ни ке или не ке дру ге 
фи зич ке струк ту ре или ме ђу соб но деј ство ових фак то ра. По ред то га, Кон-
вен ци ја утвр ђу је оба ве зу др жа ва стра на-уго вор ни ца Кон вен ци је да при-
ли ком раз ма тра ња пред ло же них ак тив но сти на ко је се од но си Члан 2, став 
5, од но сне стра не мо гу раз мо три ти да ли ће ак тив ност ве ро ват но има ти 
зна ча јан не га ти ван пре ко гра нич ни ефе кат по себ но по кри те ри ју му ко ји 
се од но си на „(б) Ме сто: пред ло же не ак тив но сти ко је су сме ште не у или 
у бли зи ни обла сти са по себ но осе тљи вом жи вот ном сре ди ном или су од 
по себ не ва жно сти (као што су мо чва ре на зна че не у Рам сар ској кон вен ци ји, 
на ци о нал ни пар ко ви, при род ни ре зер ва ти, ме ста од по себ ног на уч ног 
ин те ре са или ме ста од ар хе о ло шке, кул тур не или исто риј ске ва жно сти); 
та ко ђе пред ло же не ак тив но сти на ме сти ма где би пред ло же ни раз вој имао 
ве ро ват не зна чај не ефек те на ста нов ни штво; (аут. под).46

Кул тур но на сле ђе је пред мет за шти те и ме ра утвр ђе них од ред ба ма 
Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са (Хел син ки, 
1992. го ди не). Већ у де лу кон вен ци је по све ће ном де фи ни ци ја ма по ја ма 
ефек ти, де фи ни сан је та ко да он об у хва та и би ло ко је ди рект не или ин ди-
рект не, не по сред не или од ло же не не га тив не ути ца је ко је је про у зро ко ва ла 
не ка ин ду стриј ска не сре ћа на, из ме ђу оста лог: I“) ма те ри јал на до бра и кул-
тур но на сле ђе, укљу чу ју ћи исто риј ске спо ме ни ке.“ Овај по јам још об у-
хва та и „би ло ко је ди рект не или ин ди рект не, не по сред не или од ло же не 
не га тив не ути ца је ко је је про у зро ко ва ла не ка ин ду стриј ска не сре ћа на: i) 
љу де, фло ру и фа у ну; ii) тло, во ду, ва здух и пеј заж; iii) ин тер ак ци ју из ме ђу 
фак то ра под i) и ii).

у сли чан оп шти кон текст по јам „кул тур не ба шти не“ ста вљен је и у 
Кон вен ци ји о за шти ти и ко ри шће њу пре ко гра нич них во до то ко ва и ме ђу-
на род них је зе ра (Хел син ки, 1992). Де фи ни шу ћи зна че ње пој ма „пре ко гра-
нич ни ути цај“ чла ном 1. т. 2. Кон вен ци је, утвр ђе но је да овај по јам об у хва та 
„сва ки зна ча јан штет ни ефе кат на жи вот ну сре ди ну на стао услед про ме на 
ста ња пре ко гра нич них во да иза зван људ ском ак тив но шћу чи је фи зич ко 
по ре кло у пот пу но сти или де лом спа да у зо ну под ју рис дик ци јом јед не од 
46 По ред „ве ли чи не: пред ло же не ак тив но сти ко је су ве ли ке за да ти тип ак тив но сти; 

До да так III – Оп шти кри те ри ју ми од по мо ћи за од ре ђи ва ње зна ча ја ак тив но сти за 
жи вот ну сре ди ну ко је ни су на ве де не у До дат ку I.
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стра на уну тар под руч ја под ју рис дик ци јом дру ге стра не. Та кав ефе кат на 
жи вот ну сре ди ну под ра зу ме ва и ефе кат на кул тур ну ба шти ну или дру-
штве но-еко ном ске усло ве као ре зул та та про ме не ... фак то ра“ ко ји се од но се 
на: ефе кат на здра вље или без бед ност чо ве ка, фло ре, фа у не, зе мљи шта, 
ва зду ха, во де, кли ме, пеј за жа или исто риј ских спо ме ни ка и дру гих гра ђе-
ви на, или ин тер ак ци ју ви ше по ме ну тих фак то ра. 47

Кул тур но на сле ђе je еле мент пој ма одр жи ви раз вој на спе ци фи чан 
на чин по сред ством пој ма „ин фор ма ци ја ко ја се ти че жи вот не сре ди не“ 
ко ју да је Ар ху ска кон вен ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав-
но сти у од лу чи ва њу и до ступ но сти пра во су ђа у пи та њи ма ко ја се ти чу 
жи вот не сре ди не (1998).48 у тач ки 3. чла на 2. де фи ни са но је да се под пој-
мом „ин фор ма ци ја ко ја се ти че жи вот не сре ди не“ под ра зу ме ва „би ло ко ја 
ин фор ма ци ју у пи са ној, ви зу ел ној, звуч ној, елек трон ској или би ло ко јој 
дру гој ма те ри јал ној фор ми о: ... ц) ста њу здра вља и без бед но сти љу ди, 
усло ви ма жи во та љу ди, кул тур ним спо ме ни ци ма и гра ђе ви на ма, уко ли ко 
на њих ути че или мо же да ути че ста ње еле ме на та жи вот не сре ди не или 
уко ли ко на њих де лу ју ови еле мен ти, фак то ри, ак тив но сти или ме ре на ко је 
се од но си го ре на ве де ни под став б)49.

у ве зи са овим је и по јам „јав но сти“. иако су не ке ме ђу на род не не вла-
ди не ор га ни за ци је има ле зна чај не ре зер ве у фа зи при пре ме Ар ху ске кон-
вен ци је из у зет но на гла шен зна чај јав но сти у ре ша ва њу про бле ма жи вот не 
сре ди не ме ђу на род но пра во је нај ек спли цит ни је из ра зи ло баш у овом 

47 ин те ре сант но је да Кон вен ци ја о са рад њи у за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке 
Ду нав не са др жи од ред бе ко је упу ћу ју на од нос пре ма пи та њу ме ста и уло ге кул ту ре 
иако се ра ди о но ви јем ме ђу на род ном уго во ру ко ји за свој основ ни пред мет ре гу-
ли са ња има раз ли чи те аспек те „одр жи вог упра вља ња“ во да ма. Ви де ти „Слу жбе ни 
лист Ср би је и Цр не Го ре – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр.12/2004.

48 Циљ Кон вен ци је де фи ни сан је на сле де ћи на чин: „Ра ди да ва ња до при но са за шти ти 
пра ва сва ког по је дин ца са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја да жи ви у жи вот ној сре ди-
ни аде кват ној ње го вом здра вљу и бла го ста њу, сва ка стра на ће га ран то ва ти пра во на 
до ступ ност ин фор ма ци ја, уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка и до ступ ност пра-
во су ђа у ве зи са пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не, у скла ду са од ред ба ма ове 
кон вен ци је“ (чл. 1.)

49 А тач ка „б)“ се од но си на „фак то ре као што су суп стан це, енер ги ја, бу ка и зра че ње 
и о ак тив но сти ма или ме ра ма, укљу чу ју ћи управ не ме ре, спо ра зу ме у ве зи са пи та-
њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не, по ли ти ку, за кон ске ак те, пла но ве и про гра ме 
ко ји ути чу или ће ве ро ват но ути ца ти на еле мен те жи вот не сре ди не у окви ри ма го ре 
на ве де ног под ста ва а) и о cost-be ne fit ана ли зе и дру ге еко ном ске ана ли зе и прет по-
став ке ко ри шће не у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу жи вот не сре ди не; Тач ка „а)“ об у-
хва та „ста ње еле ме на та жи вот не сре ди не, као што су ва здух и ат мос фе ра, во да, тло, 
зе мљи ште, пре де ли и при род ни ком плек си, би о ло шки ди вер зи тет и ње го ве ком по-
нен те, укљу чу ју ћи ге не тич ки мо ди фи ко ва не ор га ни зме као и о ин тер ак ци ји из ме ђу 
ових еле ме на та;“
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ме ђу на род ном уго во ру. За раз ли ку од пој ма јав но сти ко ји је од ре ђен из у-
зет но ши ро ко50 пој мом “за ин те ре со ва на јав ност“ на сто ји се пре ци зни је 
утвр ди ти ко би мо гао и у ко јим по ступ ци ма у ве зи са жи вот ном сре ди ном 
да пот пу но ле ги тим но уче ству је. За ин те ре со ва на јав ност зна чи јав ност 
ко ја је угро же на или ће ве ро ват но би ти угро же на или има ин те рес у до но-
ше њу од лу ка ко је се ти чу жи вот не сре ди не. За по тре бе ове де фи ни ци је, 
не вла ди не ор га ни за ци је ко је про мо ви шу за шти ту жи вот не сре ди не и ко је 
за до во ља ва ју усло ве про пи са не на ци о нал ним за ко но дав ством би ће сма-
тра не за ин те ре со ва ним.“
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EN VI RON MEN TAL CUL TU RE  
AS AN ELE MENT OF THE NO TION  
OF SU STA I NA BLE DE VE LOP MENT

Sum mary: Re la ti on ship bet we en en vi ron men tal cul tu re and su sta i na ble de ve lop
ment co uld be cha rac te ri zed as very com plex, due to a num ber of fac tors, from tho se of 
pu rely met ho do lo gi cal na tu re to tho se that co uld be lin ked to the to ta lity of ac tual di lem
mas which are ot her wi se re la ted to the en vi ron men tal pro blems, as well as to the en vi
ron men tal law as com plex sci en ti fic di sci pli ne and prac ti ce. Mul ti la te ral en vi ron men tal 
agre e ments con tain a num ber of pro vi si ons re la ted to the ro le of cul tu re in en vi ron men tal 
po licy. the ba sic ap pro ach is ge ne ral alt ho ugh so me con cre te ele ments re le vant for un der
stan ding the se re la ti on ships co uld be fo und. Ma inly, the ro le of cul tu re as a fac tor re le vant 
for ac hi e ve ment of the go als of su sta i na ble de ve lop ment, to get her with edu ca tion, sci en ce, 
tec hno lo gi cal de ve lop ment, etc, has been de fi ned. the en vi ron men tal cul tu re co uld be, 
in a wi der sen se, con si de red as an ele ment of the no tion of su sta i na ble de ve lop ment, via 
con tem po rary in ter pre ta ti ons of the me a ning of the no tion ‘en vi ron ment’ as the su bject 
of re gu la tion, i.e., pro tec tion. this in ter pre ta tion has been ba sed on in ter pre ta tion of 
re la ti on ships bet we en na tu re as a who le and na tu re of man, i.e. cul tu re as to ta lity and 
con tem po rary cul tu ral – ci vi li za tion mo dels. Ac cor ding to that, it co uld be said that the re 
is no se pa ra te en vi ron men tal cul tu re, alt ho ugh so me ar gu ments op po sing this po si tion 
co uld be ci ted. Mo re o ver, en vi ron men tal law sig ni fi cantly emp ha si zes the ro le of cul tu re 
in to ta lity – as a part of hu man na tu re and as me ans for ac hi e ve ment of the su sta i na ble 
de ve lop ment go als. in this con text, mul ti la te ral en vi ron men tal agre e ments spe ci ally ela
bo ra te pro tec tion of the cul tu ral he ri ta ge as an ele ment of the en vi ron ment. Furt her mo re, 
the re la ti on ship bet we en cul tu ral di ver sity and bi o di ver sity re pre sents an is sue of spe cial 
in te rest in con tem po rary en vi ron men tal po licy and law.

KEY WORDS: en vi ron ment, cul tu re, cul tu ral he ri ta ge, eco logy, su sta i na ble de ve lop
ment, pu blic
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КУЛ ТУ РА ИН ФОР МА ЦИ О НОГ ДРУ ШТВА  
– КИ БЕР КУЛ ТУ РА

Ре зи ме: у члан ку се об ја шња ва кон цепт сај бер кул ту ре за сно ван на ана ли зи ра ни
јих кон це па та и пра ви се раз ли ка из ме ђу ра ни јих и да на шњег кон цеп та. аутор пред
ста вља раз ли чи те де фи ни ци је сај бер кул ту ре у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма. 
Сај бер кул ту ра се об ја шња ва као ши ро ки дру штве ни и кул тур ни по крет уско по ве зан 
са ин фор ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, њи хо вом по ја вом и раз во јем.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сај бер кул ту ра, ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, ин фор ма ци о но 
дру штво

1. УВОД

убр за ни раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и њи хов ути цај на све сфе ре 
на шег жи во та и ра да, из да на у дан ме ња у пот пу но сти схва та ње го то во свих 
пој мо ва ко ји су нам до са да би ли по зна ти. Оно што су мно го број ни на уч-
ни ци, умет ни ци и ви зи о на ри у пред ход ним де це ни ја ма са мо на слу ћи ва ли1, 
да нас по ста је на ша ре ал ност, или, тач ни је ре че но, по ста је вир ту ел на ре ал-
ност. По јам вир ту ел на ре ал но сти на из глед је кон тра дик то ран, јер вир ту ел но 
је не што што ни је опи пљи во, а опет оно што је ре ал но мо ра на не ки на чин 
би ти опи пљи во, ипак са свим пре ци зно од ра жа ва на ше да на шње окру же ње. 
На ша да на шња ре ал ност је све ви ше вир ту ел на, људ ске је дин ке по ста ју би о-
ме триј ске кон ту ре чи ја су обе леж ја за пи са на пре све га ди ги тал ним пу тем. 
Ди ги та ли за ци ја и вир ту е ли за ци ја на ше ствар но сти произвелe су са свим 
но ви на чин функ ци о ни са ња дру штве них за јед ни ца и ство ри ле са свим но ви 
си стем вред но сти, без чи јег са зна ва ња по је дин ци као чла но ви тих за јед ни ца 
ни су у ста њу да оства ре се бе. Тај скуп вред но сти мо же мо на зва ти и кул ту
ром ин фор ма ци о ног дру штва од но сно ки бер кул ту ром.

Да би овај текст у пот пу но сти од го во рио сво ме ци љу, а то је да до при не се 
ма кар де ли мич ном об ја шње њу пој ма ки бер кул ту ре, он је пи сан ис кљу чи во 
у ки бер про сто ру, на осно ву из во ра до би је них из вир ту ел ног све та.
1 Од Да Винчија, Тесле, Анштајна, Асимова, Кларка, Орвела, итд
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2. ИН ФОР МА ЦИ О НО ДРУ ШТВО

По јам ин фор ма ци о ног дру штва је сва ка ко по јам ко ји је би тан за раз-
у ме ва ње пој ма ки бер кул ту ре. у окви ру сло бод не ен ци кло пе ди је Ви ки пе-
ди је, ин фор ма ци о но дру штво се де фи ни ше као „дру штво у ко ме ства ра ње, 
ди стри бу ци ја и ма ни пу ла ци ја ин фо р ма ци ја ма по ста је зна чај на кул тур на 
и еко ном ска ак тив ност. За сни ва се на „еко но ми ји зна ња“ јер про фит ге не-
ри ше екс пло а та ци јом зна ња, а у ма њој ме ри при род них ре сур са. Цен-
трал но ме сто у овим дру штви ма за у зи ма ју ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
ко је ди рект но ути чу на про из вод њу и еко но ми ју. Сма тра ју се на след ни ком 
ин ду стриј ских дру шта ва“2 док се по јам кул ту ре де фи ни ше као: „це ло куп но 
дру штве но на сле ђе не ке гру пе љу ди, то јест на у че ни обра сци ми шље ња, 
осе ћа ња и де ло ва ња не ке гру пе, за јед ни це или дру штва, као и из ра зи тих 
обра за ца у ма те ри јал ним објек ти ма“.3

Про ток ин фор ма ци ја и услу га у ин фор ма ци о ном дру штву се од ви ја у 
ши ро ком спек тру ак тив но сти, као што су: on-li ne ин фор ма ци о не услу ге: 
но ви не, ма га зи ни, елек трон ске ба зе по да та ка, би бли о те ке / on-li ne тр го ви на 
/ on-li ne аген ци је: адвер тај зинг, мар ке тинг, те ле шо пинг, про да ја не крет ни на 
/ про фе си о нал не услу ге кон сул та на та, пре во ди ла ца, ди зај не ра, ком пју тер-
ских струч ња ка / on-li ne ва ли да ци ја: ове ра елек трон ских пот пи са, аутен-
ти фи ка ци ја / он-ли не кон зу мент ски сер ви си: ин тер ак тив ни те ле шо пинг, 
ис тра жи ва ње и ва ли да ци ја про мо тив них по ну да, ин фор ма ци је о про из во-
ди ма и ро би / on-li ne ту ри стич ке услу ге: пу то ва ња, ин фор ма ци је о авио и 
же ле знич ком тран спор ту, хо те ли, вир ту ал не по се те му зе ји ма, исто риј ским 
спо ме ни ци ма и ме сти ма / on-li ne услу ге кул ту ре и ин ду стри је ме ди ја и 
за ба ве: раз ме на умет нич ких – аутор ских му зич ких, филм ских, сли кар ских 
и гра фич ких де ла, ку по ви на про из во да ин ду стри је умет но сти и за ба ве у 
ди ги тал ној фор ми, при ступ стан дард ним и ин тер ак тив ним он-ли не ра дио 
и ТВ про гра ми ма, li ve кон цер ти и пер фор ман си / но ве те ле ко му ни ка ци о не 
услу ге по на руџ би: ви де о кон фе рен ци је, при ступ ин тер не ту, елек трон ска 
по шта, фо ру ми / on-li ne еду ка ци ја: фор ми ра ње тзв. „мре жа зна ња„: „вир ту-
ал не учи о ни це, сти ца ње ди пло ма свих ни воа обра зо ва ња, вир ту ал ни кур-
се ви и wor kshop-ови / здрав стве не услу ге: кон сул та ци је са ле ка ром пу тем 
ин тер не та, ку по ви на ле ко ва, те ра пиј ске ин струк ци је, итд.4

2 Википедија, интернет адреса: http://sr.wikipedia.org/, пронађено 27. септембра 2008.
3  Ibidem
4 Александра Сладјана Милосевиц, информационо друштво, интернет адреса: http://

www.arsetnorma. com/littera/Informaciono%20drustvo.htm, Пронађено, 25. септембар 
2008.
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3. КИ БЕР КУЛ ТУ РА

Кул ту ра вир ту ел не за јед ни це или ки бер кул ту ра мо же се пре ци зи ра ти 
об ја шње њем ни за но вих пој мо ва као што су: ки бер панк, ки бер не ти ка, 
ком пју те ри за ци ја, ди ги тал на ре во лу ци ја, ки бор ги за ци ја људ ских је дин ки, 
итд. Је дан од тер ми на ко ји се ко ри сти за об ја шње ње ки бер кул ту ре је ки бер 
панк. ки бер пан ком се сма тра ју гру пе ко ри сни ка ком пју тер ских мре жа ко ји 
ства ра ју но ве дру штве не фор ме под ути ца јем про ме на ко је до но се ин фо р-
ма ци о но ко му ни ка ци о не тех но ло ги је. Тер мин ки бер кул ту ра не ма је дин-
стве но зна че ње, већ би се пре мо гло твр ди ти да је тај тер мин ви ше зна чан 
и да за пра во об у хва та де скрип тив на, ана ли тич ка па и иде о ло шка зна че ња. 
Зна че ње тер ми на ки бер кул ту ра ва ри рао је у од но су на тре ну так ње го вог 
об ја шње ња. у ра ној фа зи на стан ка ки бер кул ту ре, осам де се тих го ди на, тај 
тер мин је пред ста вљао фу ти ри стич ки мит „но ву на ду“.5

Мо же се ре ћи да је Фу ту ро ло шки кон цеп ти ки бер кул ту ре, пред ста-
вљао уто пиј ски кон цепт за сно ван на ха кер ској суб кул ту ри, ки бер пан ку, 
по кре ту ство ре ном од стра не ко ри сни ка ком пју тер ских мре жа сре ди ном 
осам де се тих и у де ве де се тим годинамa два де се тог ве ка. Овај по јам ки бер 
кул ту ре на не ки на чин се мо же из јед на ча ва ти са пој мом „суб кул ту ре ком-
пју тер ског до ба“, од но сно „кул ту ре ин фор ма ци о ног дру штва“, „кул ту ре 
бу дућ но сти“. Фу ту ро ло шки кон цепт ки бер кул ту ре под ра зу ме ва ко ри-
шће ње ин тер не та од но сно ки бер про сто ра као ме ста на стан ка ове кул ту ре, 
као и сло бо ду кре и ра ња вир ту ел ног уче шћа у соп стве ном уни вер зу му ко ји 
под ра зу ме ва по себ ну тех ни ку, на ви ке, при ступ, на чин раз ми шља ња и 
си стем вред но сти раз ви јен у ки бер про сто ру.

Де фи ни са ње ки бер кул ту ре као кул тур ног ин тер феј са ин фор ма ци о
ног дру штва, свој стве но је аме рич кој те о ре ти чар ки Мар га рет Мор се ко ја 
је у сво јој књи зи об ја вље ној 1998. го ди не: „Вир ту е ли за ци ја: ТВ, умет ност 
ме ди ја и ки бер кул ту ра“, де фи ни са ла ки бер кул ту ру као но ви вид кул ту ре 
за сно ван на но вој фор ми ин фор ма ци ја, од но сно као ни во кул ту ре ко ји је 
до сти гло ин фо р ма ци о но дру штво. Пре ма овој аутор ки, спо јем тех но ло-
ги је и кул ту ре ства ра се је дан но ви је дин стве ни про стор ко ји омо гу ћу је 
по се бан вид има ги на ци је и кре а тив но сти, ко ји, у ства ри, пред ста вља ки бер 
кул ту ру, од но сно кул ту ру „пост-те ле ви зиј ског дру штва“. Ова вр ста кул-
ту ре за сно ва на је на ме та ме ди ји ма ко ји су на ста ли у вир ту ел ном про сто ру 
тран сфор ма ци јом свих по сто је ћих вр ста ме ди ја.

Ар ту ро еско бар и Деј вид Ха кен у сво јој књи зи об ја вље ној 1996. под 
на зи вом „До бро до шли у Сај бе ри ју : за пи си о ан тро по ло ги ји и сај бер кул-
ту ри“ об ја шња ва ју ан тро по ло шки кон цепт ки бер кул ту ре за сно ван на 
5 Jakub Macek, Defining Cyberculture, Internet adresa: http://macek.czechian.net/defining 

_cyberculture.htm, Пронађено, 28. септембар 2008.
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кул тур ној прак си и жи вот ном сти лу. След бе ни ци овог ви да де фи ни са ња 
ки бер кул ту ре иду то ли ко да ле ко да сма тра ју да раз вој но вих ин фор ма ци-
о них тех но ло ги ја вр ши то ли ки ути цај на раз вој дру штва да до ла зи до ства-
ра ња но вог ви да ци ви ли за ци је – ки бер ци ви ли за ци је у ки бер про сто ру, чи ји 
је је дан од сег ме на та ки бер кул ту ра. упо тре ба но вих ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја и ства ра ње ки бер про сто ра ме ња на чин упо тре бе ин фор ма ци ја, 
чи та ња но ви на, гле да ња те ле ви зи је, слу ша ња ра ди ја, од ла зак у би бли о те ке, 
му зе је и га ле ри је, гле да ња и слу ша ња кон це ра та, итд. и та ко ства ра но ву 
вр сту кул ту ре – ки бер кул ту ру.

у об ја шње њу пој ма ки бер кул ту ре по сто је и они ауто ри ко ји ин си сти-
ра ју на де фи ни ци ји овог пој ма као но вог об ли ка ме ди ја.

Сва раз ли чи тост у об ја шње њу пој ма ки бер кул ту ре про ис ти че јед но-
став но из ра зно ли ко сти угло ва из ко јих се овај по јам мо же по сма тра ти, 
али исто вре ме но и ука зу је на број ност аспе ка та ко је ки бер кул ту ра об у-
хва та, али је си гур но да не ма ни ка квих ди ле ма око то га да је по јам ки бер 
кул ту ре ве зан за од нос из ме ђу дру штва, кул ту ре и но ве тех но ло ги је. Пот-
пу но је ван сва ке сум ње, и о то ме се сла жу мно го број ни ауто ри, да је ки бер 
кул ту ра у по чет ку, од ше зде се тих па све до по ло ви не де ве де се тих два де-
се тог ве ка, пред ста вља ла не што са свим су прот но глав ним то ко ви ма кул-
ту ре и тај пе ри од мо же мо сма тра ти ра ним пе ри о дом ки бер кул ту ре. у овом 
ра ном пе ри о ду ки бер кул ту ре глав ни ак те ри су би ли ха ке ри, ком пју тер ски 
струч ња ци и про гра ме ри, нај пре оку пље ни на уни вер зи те ти ма и ин сти-
ту ти ма по све ће ним ис тра жи ва њу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Ове гру пе 
ства ра ле су по себ не мо де ле по на ша ња и етич ке ко дек се ко ји ма су се ру ко-
во ди ли у ки бер про сто ру.

у овом ра ном пе ри о ду ки бер кул ту ре по себ но су би ли за ни мљи ви кон-
цеп ти ки бор га и хи пер тек ста. кон цепт ки бор га је био за ни мљив као сим бо-
лич но ру ше ње ба ри је ре из ме ђу ма ши не и људ ског те ла као бит ног еле мен та 
кон цеп та ки бер кул ту ре. Још зна чај ни ји кон цепт на стао у ра ном пе ри о ду 
ки бер кул ту ре, је кон цепт хи пер тек ста, од но сно про ме не струк ту ре пи са-
ног тек ста у прав цу мно го кре а тив ни је и ди на мич ни је струк ту ре ко ја об у-
хва та: текст, сли ку, звук, ви део ма те ри ја ле и све дру ге об ли ке ин фор ма ци о-
них из во ра ко ји су та ко ме ђу соб но по ве за ни (лин ко ва ни) да сва ки ко ри сник 
за пра во од лу чу је ка ко и где ће за по че ти упо зна ва ње са мул ти ме ди јал ним 
са др жа јем и ко јим пу тем ће се са њим упо зна ва ти. Од по ло ви не де ве де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, па све до да нас, ки бер кул ту ра пред ста вља глав ни 
ток кул тур них до га ђа ња и тај пе ри од мо же мо на зи ва ти са да шњом ки бер кул
ту ром. Са да шњем пој му ки бер кул ту ре, као и ра ном пој му ки бер кул ту ре, 
за јед нич ко је, да та ко ка же мо, по ре кло, од но сно гру пе ства ра ла ца по ве за не 
у мре жне гру пе од но сно то ко ве. Је ди на озбиљ на раз ли ка ко ја да нас по сто ји 
у од но су на ра ни пе ри од ки бер кул ту ре, је сте у то ме што су мре жне гру пе у 
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про шло сти пред ста вља ле из у зет ке и ре ла тив но су би ле ма ло број не, да та ко 
ка же мо са мо ал тер на тив на глав ним то ко ви ма кул ту ре, док су да нас мно го-
број не и то ли ко ра ши ре не да об у хва та ју го то во све сег мен те дру штва и пред-
ста вља ју глав ни ток кул тур них де ша ва ња. По ре кло ових гру па све ма ње је 
ве за но за би ло ка кву вр сту гра ни ца, а све ви ше је ве за но за за јед нич ки ни во 
зна ња и ис ку ства у ки бер про сто ру, а број уче сни ка ра сте огром ном бр зи-
ном ме ре но и нај ма њом вре мен ском је ди ни цом. Ра ни пе ри од ки бер кул ту ре 
мо же мо на зва ти и кул тур ном ла бо ра то ри јом у окви ру ко је се екс пе ри мен-
ти са ло са ра зним мо гућ но сти ма ко је раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
пру жа у обла сти кул ту ре, док се да на шњи по јам ки бер кул ту ре од но си на 
но ве об ли ке кул ту ре ко ји по ста ју или су већ по ста ли до ми нан тан об лик кул
ту ре у да на шњим раз ви је ним дру штви ма.

еле мен ти ко ји омо гу ћу ју по сто ја ње ки бер кул ту ре сва ка ко су у хар-
двер ском сми слу ком пју тер ске мре же, сер ве ри, тер ми на ли, ка бло ви, 
ру те ри, са те ли ти, ком пју те ри, мо бил ни те ле фо ни и сви оста ли уре ђа ји 
ко ји пред ста вља ју основ да на шње ко му ни ка ци је. у софт вер ском сми лу то 
су ком пју тер ски про гра ми ко ји чи не мо гу ћим ко му ни ка ци ју раз ли чи тих 
вр ста од и-меј ло ва, со ба за елек трон ске раз го во ре, елек трон ских огла сних 
та бли, па све до ин тер ак тив них ин тер нет стра ни ца.

За по јам ки бер кул ту ре сва ка ко се ве зу је и по јам ин ди ви ду ал не ки бер 
кул ту ре, од но сно зна ња, ве ро ва ња, умет но сти, мо ра ла, пра ва, оби ча ја, 
на ви ка, ко је по је ди нац сти че кроз жи вот но ис ку ство, а то жи вот но ис ку-
ство у све ве ћој ме ри се сти че у окви ру вир ту ел не за јед ни це у сај бер про-
сто ру. Ко му ни ка ци је ко је јед на лич ност оства ру је у да на шњем све ту све су 
ма ње фи зич ке при ро де, а све ви ше вир ту ел не при ро де. Ди рект на ко му ни-
ка ци ја ли цем у ли це за ме ње на је вир ту ел ном ко му ни ка ци јом ком пју те ром 
или мо бил ним те ле фо ном, ко ји је већ по стао јед на вр ста ком пју те ра.

у окви ру „Ки бер панк про јек та“ ки бер кул ту ра де фи ни са на је као скуп 
кул ту ра и кул тур них про ду ка та ко ји по сто је на / или су ство ре ни на ин тер-
не ту.6

у окви ру да на шње ки бер кул ту ре и да ље по сто ји и ки бер панк као 
је дан сег мент. Он пред ста вља ди ги тал ну аван гар ду, ко ја за пра во ар ти ку-
ли ше да ље ци ље ве ки бер кул ту ре.

Ки бер кул ту ра у нај оп шти јем сми слу се мо же де фи ни са ти и као кон цеп-
ту ал ни оквир ши ро ког дру штве ног и кул тур ног по кре та ко ји је уско по ве-
зан са на пред ним ин фо р ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.7

6 David Silver, Cyberpunk Project, интернет адреса: http://project.cyberpunk.ru/idb/
introducing_ cyberculture.html, Пронађено, 25. септембра 2008.

7 Jakub Macek, Defining Cyberculture, интернет адреса: http://macek.czechian.net/defi-
ning _cyberculture.htm, Пронађено, 28. септембар 2008.
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4. ЗА КЉУ ЧАК

Раз вој пер со нал них ра чу на ра и па мет них мо бил них те ле фо на ки бер 
кул ту ру су до ве ли фак тич ки до сва ког по је дин ца на пла не ти. Ком пју тер-
ске игри це не за о би ла зан су део од ра ста ња сва ког де те та, а хи пер текст, 
ве штач ка ин те ли ген ци ја, елек трон ско обра зо ва ње, елек трон ско по сло-
ва ње, елек трон ско бан кар ство, елек трон ска упра ва, елек трон ска де мо кра-
ти ја, вир ту ел ни му зе ји и га ле ри је, вир ту ел не ра дио и ТВ ста ни це, ки бер 
му зич ка и ви део про дук ци ја, итд. са став ни су део сва ко днев ног жи во та 
свих ста нов ни ка пла не те, а исто вре ме но су од раз но вог ки бер кул тур ног 
мо де ла ко ји стал но ме ња сво је об ли ке и са др жа је увла че ћи нас све ви ше у 
вир ту ел ни про стор из ко га по врат ка очи глед но не ма.

По ста ју ћи ста нов ни ци ма мре же, по је дин ци до би ја ју са свим но ви вир
ту ел ни иден ти тет, уз не слу ће не мо гућ но сти и сло бо ду. Они ко ји пру жа ју 
от по ре но вом мо де лу ки бер кул ту ре по ста ју са мо изо ло ва на остр ва ко ја 
ни су у мо гућ но сти да за у ста ве не за у ста вљи во.

Ки бер кул ту ра у да на шњем вре ме ну има ка ко сво је ва тре не за го вор ни ке, 
та ко и сво је про тив ни ке. Та ко зва ни ки бер пе си ми сти сма тра ју да раз вој тех-
но ло ги је омо гу ћа ва ја ча ње кон тро ле и мо ћи, ства ра ње но вог свет ског по рет ка 
и на тај на чин су жа ва про стор сло бо де и кре а тив но сти. На су прот њи ма, ки бер 
уто пи сти сма тра ју да раз вој тех но ло ги је омо гу ћа ва про ши ре ње сло бо де и 
кре а тив но сти до не слу ће них гра ни ца, ко ју ни је мо гу ће кон тро ли са ти. Без 
аспи ра ци ја да пре су ђу је мо, ипак мо ра мо кон ста то ва ни да је раз вој но ве тех-
но ло ги је ство рио ки бер кул ту ру и да су но ви ме ди ји омо гу ћи ли но ве об ли ке 
умет нич ког ства ра ла штва, да је ви зу ел на кул ту ра про ме ње на ди ги та ли за-
ци јом и да је вир ту ел на ре ал ност и си му ла ци ја пот пу но но ви алат у ру ка ма 
умет ни ка, ко ји пру жа го то во нео гра ни че не мо гућ но сти. Го то во ве ћи на про-
на ла за ка, ко ји су пред ста вља ли зна ча јан тех но ло шки на пре дак, мо гли су да 
бу ду зло у по тре бље ни, па та ко ни но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је ни су из у зе-
так, али то ни ка да ни је био раз лог да се раз вој и на пре дак за у ста ве, па то ни је 
слу чај ни ка да је у пи та њу да љи раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Јед на од 
по сле ди ца овог раз во је нео спор но је ки бер кул ту ра. Да би да ли оце ну о то ме 
шта нам она пру жа, да ли нас опле ме њу је и обо га ћу је или нас сро за ва и уни-
штва, мо ра ће мо пр во да по ста не мо њен са став ни део, да ис ко ри сти мо ње не 
ала те, да је де таљ но про у чи мо, а по том да је оспо ра ва мо или хва ли мо.

упо зна ва ње са свим об ли ци ма ки бер кул ту ре, ње но про у ча ва ње до 
тан чи на, наш је при о ри тет ни за да так јер без упо зна ва ња са ду би на ма 
ки бер про сто ра оста је мо на мар ги на ма кул тур них де ша ва ња са вре ме ног 
све та. уко ли ко на ша до стиг ну ћа у све ту кла сич не кул ту ре не до би ју но ве 
об ли ке, а на ши ства ра о ци и сви кор си ни ци не до би ју аде кват на зна ња нео-
п ход на за ства ра ње у ки бер про сто ру и ко ри шће ње већ ство ре них вир ту-
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ел них са др жа ја сле ду је нам не ста нак по сто је ћег, или, у нај бо љем слу ча ју, 
мар ги на ли за ци ја, а по том и бри са ње са ки бер ма пе вир ту ел не ци ви ли за-
ци је са свим по сле ди ца ма ко је оно но си.
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Др Ви о ле та Цвет ков ска-Оцо ко љић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

ВИ ЗУ ЕЛ НА УМЕТ НОСТ  
У ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈИ СЛИ КЕ

Ре зи ме: у овом ра ду ће се го во ри ти о уло зи ви зу ел не умет но сти у ко му ни
ка ци ји. До по ја ве но вих ме ди ја чо ве чан ство је тра го ве свог по сто ја ња бе ле жи ло 
кроз ви дљи ве об ли ке по пут ва јар ства, ар хи тек ту ре и ли ков них умет но сти, и 
ре ђе, кроз об лик пи са не ре чи. Сва зна ња људ ског све та утка на су у ви дљи ве об ли ке 
са на ме ром да се не у хва тљи во и бо жан ско „при бли жи“ и опред ме ти, по сти жу ћи 
ти ме ни во спо зна тљив чо ве ку. кроз при каз два, те мат ски иста де ла из обла сти 
ви зу ел не умет но сти, али са пот пу но раз ли чи тим на чи ном при ка зи ва ња, би ће 
из вр ше на њи хо ва упо ред на ана ли за и њи хо во ко му ни ка циј ско деј ство кроз по је ди
нач не ли ков не еле мен те. 

Та ко ђе ће би ти из вр ше на ана ли за пси хо ло шког де ло ва ња са вре ме не ре кла ме 
пу тем древ ног сим бо ла ока, као и ана ли за спро ве де на раш чла њи ва њем нај ста ри је 
ико не хри ста и из ве де ни из ве сни за кључ ци.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ви зу ел на кул ту ра, умет ност, ко му ни ка ци ја, ути цај сли ке

1. УВОД

Пр ви чо век је из не дрио се бе из гли не. Ру ка ма је об ли ко вао сто па ло и 
оч ну ду пљу, а ка да је из ва јао пр сте, на пи сао је на свом че лу реч „жи вот“. 
у спле ту ур ли ка, ра до сти и бо ла, по ра ђа ју ћи се из су ве зе мље, ис пу стио 
је крик и та ко је на ста ла реч. из ње го вих уста из ле те ла је бе ла го лу би ца 
и ста ла на ње го во те ме. Та ко је на ста ло коп но на ко ме је сео да се од мо ри. 
Та да је схва тио да је сам а из ока је по те кла ре ка. у од ра зу во де ви део је 
дру го би ће и об ра до вао се. Пру жио је длан да га до дир не, али лик не ста де. 
Чо век от ки ну део гли не са се бе и та ко се ро ди ла умет ност. у по кре ту ру ке 
ко ја је пра ти ла ми сао, чо век још јед ном на пи са реч „жи вот“ и та ко се раз-
ви ше сви пре о бра жа ји све та. 
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у са вре ме ном дру штву све че шће се го во ри о ци ви ли за ци ји сли ке у 
ко јој ви зу ел на ко му ни ка ци ја по ста је нај до ми нант ни ја. До жи вља ва ју ћи се бе 
као при мар ни, основ ни цен тар, чо век соп стве но окру же ње до жи вља ва као 
про стор на ста њен се кун дар ним об ли ци ма и до га ђа ји ма. Цен три чан став 
ко ји чо век има у од но су на окру же ње, од ра жа ва се у це ло куп ном људ ском 
по сто ја њу. Ог њи ште древ них на ро да, нај о пи пљи ви је опи су је цен трич ну 
по став ку чо ве ка у од но су на окру же ње, ма те ри ја ли зо ва но ме сто из ко га 
чо век де лу је на око ли ну и ње го во осе ћа ње као би ћа у сре ди шту од ре ђе не 
ре ал но сти. 

Чо век као дру штве но би ће, оста вљао је кроз исто ри ју раз ли чи те тра-
го ве о сво јим од но си ма са дру гим жи вим би ћи ма ко ја га окру жу ју, а че сто 
је бе ле жио и сво ја уну тра шња ве ро ва ња, стра хо ве и не до у ми це. За хва љу-
ју ћи ње го вој ду бо кој по тре би да све до чи о соп стве ном по сто ја њу и окру-
же њу, да на шње дру штво рас по ла же не ис црп ним исто риј ским бо гат ством, 
ко је се ма ни фе сту је кроз де ла из обла сти ви зу ел них умет но сти. Ови опред-
ме ће ни, ма те ри јал ни тра го ви ну де мо гућ ност ко му ни ка ци је не за ви сно од 
вре ме на у ко ме су на ста ли и у ко ме се ис пи ту ју. 

Де ла из обла сти ви зу ел не умет но сти и да нас под у ча ва ју и ко му ни ци-
ра ју са љу ди ма, че сто на дах њу ју и под сти чу на ства ра ла штво, ути чу ћи на 
ства ра ње но вих све до чан ста ва за бу ду ћа по ко ље ња, она ме ња ју сли ку о 
на шим пре ци ма, све до че ћи о њи хо вој не из мер ној по тре би за ле пим. Пра-
те ћи про цес тран сфор ма ци је са оп шта ва ња и ко му ни ци ра ња пу тем ви зу-
ел не умет но сти, мо гу ће је са гле да ти ње ну да на шњу уло гу и ва жност у све ту 
тех но ло ги је ко ји пре ти да ис ти сне тра ди ци о нал ни об лик чвр стих но си о ца 
и са оп штљи во сти по је ди нач ног умет нич ког де ла. 

2. ВИ ЗУ ЕЛ НА КУЛ ТУ РА  
КАО НО СИ ЛАЦ ВИ ЗУ ЕЛ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

Це ло куп на ви зу ел на кул ту ра је кроз исто ри ју људ ског по сто ја ња 
ме ња ла пр во бит ну свр ху и на ме ну у ра зним прав ци ма, у за ви сно сти од 
по тре ба ње них ства ра ла ца и на ру чи ла ца. „Под ши рим пој мом ви зу ел на 
кул ту ра, под ра зу ме ва се раз вој ност по и ма ња ви зу ел них зна че ња, уоп шта
ва ње и жи вље ње по је ди нач не и ко лек тив не све сти у опа же ном.“1

Ме ђу тим, ви зу ел на чул ност, тј. свој ство ока као ре цеп тив ног ор га на, 
не огра ни ча ва се ис кљу чи во на фи зи о ло шки аспект, већ пред ста вља фе но-
1  Бог да но вић, К. (1986): увод у ви зу ел ну кул ту ру, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, стр. 5.
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мен ко ји се од ви ја кроз об је ди ње ност чул них и мен тал них про це са, до во-
де ћи до из ме ње не ви зу ел не опа жај но сти. Функ ци ја чу ла ви да ни је пре-
суд на у ви зу ел ном опа жа њу ко ли ко мен тал ни про це си уну тар по је дин ца 
по сред ством ко јих се фор ми ра опа жај. Око је „са мо“ ре цеп тор сиг на ла у 
од ре ђе ном, огра ни че ном ра спо ну све тло сног ин тен зи те та, ме ђу тим „не 
опа жа се све што се ви ди. у то ме шта чо век за па жа и ка ко за па жа ле жи 
ње го ва осо бе на при ро да.“2 

Ви зу ел на кул ту ра се ве ко ви ма пре но си ла пу тем тра ди ци о нал них 
ма те ри ја ла и фор ми ви зу ел них умет но сти. Ме ђу тим, ње на све при сут ност 
да нас, осла ња ју ћи се на ви ше ве ков ну ви зу ел ну тра ди ци ју, тех но ло шким 
раз во јем, до се гла је не слу ће не ге о граф ске и мен тал не да љи не. Нит не у хва-
тљи вог, не ствар ног и ван чул ног оп чи ња ва ла је чо ве ка без об зи ра на вре-
мен ску или про стор ну дис тан цу. 

Ви зи бил но пред ста вља чи ни о це ви зу ел ног зна че ња ко ји мо гу би ти 
свој стве ни за ви зу ел но пре по зна ва ње „не што што се на ла зи из ван на шег 
кон крет ног ви зу ел ног ис ку ства, пре во ђе ње про стор ним зна ком не ких ре а
ли те та про сто ра (...) ви зу ел но по и ма ње про сто ра под ра зу ме ва мо гу ће 
схва тљи ви уну тар њи то тал пра зни не.“3 Оно што је ван фи зи о ло шког 
до ма ша ја чу ла ви да, што је не по сред но при сут но а што је нео п ход но за 
по и ма ње ствар но сти умет нич ког де ла, од бит ног је зна ча ја за спо соб ност 
сли ко ви тог пре до ча ва ња или за ми шља ња не чег „не ви дљи вог“. 

Ви зи бил но се осе ћа су ге стив но шћу дру гих по сред ни ка ко ји на сто је 
да под стак ну уну тра шњу ви зу ел ну ствар ност, а у умет но сти се нај че шће 
при ка зу је кроз по ет ско ви ђе ње ствар но сти, ми то ве, бај ку или на го ве штај 
му зи ке. Овај ду бо ки, ми сти чан свет ко ји до зи ва и ко ји је та ко при су тан 
у сно ви ма и ви зи ја ма, ни са вре ме ног чо ве ка не оста вља рав но ду шним. 
упра во сто га, ре кла ма ко ја се као об лик ви зу ел не ко му ни ка ци је по ја ви ла 
кра јем 19. ве ка, оства ри ла је успе шно де ло ва ње, ком би ну ју ћи еле мен те овог 
бај ко ви тог све та са упо треб ним пред ме ти ма ко ји су, за ме нив ши то те ме и 
амај ли је, по ста ли обе ћа ње за ми шље не ствар но сти да на шњег чо ве ка. 

Раз не по зи тив не и не га тив не по сле ди це ути ца ја сли ке на са вре ме ну 
јав ност про ту ма чи ће вре ме ко је до ла зи, али је ње на – сли ков на до ми на-
ци ја, не при ко сно ве на у свим обла сти ма људ ског по сто ја ња. 

2  Адлер, А. (1999): По зна ва ње чо ве ка, Но лит, Бе о град, стр. 60.
3  Бог да но вић, К. (1986): увод у ви зу ел ну кул ту ру, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-

ства, Бе о град, стр. 5.
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3. ТАЈ НА ВИ ДЉИ ВЕ УМЕТ НО СТИ

Пр во бит не сли ке за пра во ни су сли ке ма те ри ја ли зо ва не људ ском 
ру ком. Пр ве сли ке ко је је чо век ви део би ле су про же те асо ци ја ци ја ма и 
ма што ви то шћу у огле да лу во де, у сен ци соп стве ног те ла, у сен ци ко ја га 
пра ти, у све тло сти ко ја про ди ре кроз шу му, у су мра ку и, нај зад, у сно ви ма. 
Пр ве сли ке чо век по сте пе но пре по зна је у спле ту ли ни је на ка ме ну пе ћи не, 
у ис пуп че њи ма или раз ва ли на ма и на тај на чин отва ра вра та ма те ри ја ли-
за ци ји пра сли ке. Нај пре, он оста вља траг свог дла на, свог сто па ла, пр сти ју. 
Да кле, пр ва сли ка је сте све до чан ство о по сто ја њу, о при сут но сти, тј. чо ве-
ко ва ви зу ел на по твр да о се би. исти сплет ли ни ја, вре ме ном се пре тва ра у 
раз ли чи те жи во тињ ске а за тим и људ ске об ли ке.

„Умет ност се иден ти фи ку је са нај ве ћом при род ном кре а тив но шћу 
(про кре а ци јом) и са са мим ства ра лач ким би ћем све та.“4 умет ност је по се бан 
об лик чо ве ко ве ства ра лач ке ак тив но сти „за сно ван на естет ском до жи вља ју 
ства ра о ца и на чи та вом ње го вом жи вот ном ис ку ству. ова ак тив ност се 
опред ме ћу је у ма те ри јал ним, чул но до ступ ним и на по се бан на чин струк
ту ри са ним чул ним аспек ти ма.“5 Као ства ра лач ка лич ност чи ја ори ги нал-
ност про из и ла зи из ује ди ње ња ин ди ви ду ал ног и уни вер зал ног, умет ник 
опред ме ћу је де ло са не про ме њи вом вред но шћу естет ске ко му ни ка ци је.

Умет ник је ве чи ти бо рац за исти ну, не у мор ни тра жи тељ за пи та њи ма 
по стан ка и све та, ко ја се укр шта ју у ње го вом би ћу на сто је ћи да из не дре 
за ко не не до ступ не љу ди ма. у про шло сти је умет ник био врач, по зна ва лац 
нај ве ћих тај ни оно стра ног све та, са мо ћи да ство ри и уни шти жи вот. Ве ко-
ви ма по и сто ве ћи ван са све ште ни ком, умет ник је те жио уса вр ша ва њу свог 
за нат сва и ду бо ком ти хо ва њу ка ко би спо знао тај не уну тар се бе, да ле ко од 
чул них ути ца ја и опа жај ног све та. уко ли ко би успе вао да се по ми ри са сво-
јим уну тра шњим би ћем, на ста ја ла би умет ност. 

Ви зу ел на умет ност је спе ци фич но под руч је де ла ња у ко ме се укр-
шта ње раз ли чи тих ди мен зи ја људ ског ду ха и све та у це ли ни ма ни фе сту је 
кроз сло је ви тост сва ког по је ди нач ног де ла. Ви зу ел на умет ност је ма ни-
фе ста ци ја умет но сти кроз ви дљи ве фор ме и об ли ке пу тем ко јих умет ник 
на сто ји да ко му ни ци ра са по сма тра чи ма а ко је прет ход но пу тем сли ка и 
пред ста ва до жи вља ва уну тар се бе. Она пред ста вља опред ме ће ну ви зу ел ну 
ко му ни ка ци ју ко ју умет ник као ства ра лач ко би ће ви зу ел но до жи вља ва 
уну тар и ван се бе.

4  Дор флес, Г. (1963): осци ла ци је уку са и мо дер не умјет но сти, из да вач ко књи жар ско 
под у зе ће Мла дост, За греб, стр. 135.

5  Ни ко ди је вић, Д. (2006): Мар ке тинг у умет но сти, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град, 
стр. 125.
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4. ПРА ПО ЧЕ ТАК И ПРЕ О БРА ЖАЈ СЛИ КЕ  
У ЧЕ ТИ РИ БИТ НЕ ОД РЕД НИ ЦЕ

Ви зу е ли за ци ја као фор ма тран фор ма ци је је зич ког ме ди ја и ши ре, мен-
тал них пред ста ва у ви зу ел не струк ту ре, има сво ју пред и сто ри ју ко ја се же 
да ле ко у про шлост. По тре ба чо ве ка да по све до чи соп стве но при су ство и да 
оста ви трај не тра го ве за ди ре у нај ду бље, та јан стве не исто риј ске мо мен те. 
Да ле ко од мо гућ но сти по и ма ња ње го вог пр во бит ног раз во ја, тек у рет ким 
тра го ви ма ар хе о ло шких от кри ћа, мо гу ће је на слу ти ти ње го ве искон ске 
стра хо ве и ве ро ва ња. 

Пи та ња аутен тич но сти и ори ги нал но сти, као и уни вер зал но сти јед ног 
умет нич ког де ла, ње го ве спо соб но сти да тра је и да са оп шта ва, као да су 
да нас гур ну те у стра ну, услед не чи тљи во сти, од стра не са вре ме ног чо ве ка. 
Сли ке у му зе ји ма, га ле ри ја ма, ста но ви ма, сли ке ста тич не и по крет не, на 
екра ни ма и ауто мо би ли ма, мно штво ша ре них де та ља са упа дљи вим бо ја ма 
и по ру ка ма, по ста ле су мен тал но окру же ње, па ра но ид на сли ков ни ца ho mo 
lu den sa. Сплет овог мно штва нај ра зли чи ти јих пред ста ва ко је се од и гра ва ју 
око по је дин ца у сва ком мо мен ту ње го вог по сто ја ња, не по бит но оста вља 
тра го ве и на ње го во уну тра шње, пси хо ло шко ста ње.

Древ ни чо век, му драц, хар мо нич но је био по ве зан са чи та вим уни вер зу-
мом без рас це па уну тар соп стве ног би ћа. у свом ма гиј ском ту ма че њу пред-
ста ва, на сто јао је да оства ри од ре ђе ну моћ над ства ри ма и би ћи ма, са гле да ва-
ју ћи њи хо ве узроч но-по сле дич не еле мен те. Ре а ли зам пе ћин ских цр те жа са др-
жа вао је у се би слич ност са ви ђе ним пред ме том ин те ре со ва ња, и при по ве да-
ју ћи при чу на зи ду, са ста вљао је „си ноп сис“ за пред ста ву. у чи ну ма ски ра ња 
ле жа ло је скри ва ње и не ги ра ње соп стве не лич но сти и пре тва ра ње чо ве ка у 
дру го би ће, нај пре у жи во ти њу, за тим у ду ха, и на кра ју у дру гог чо ве ка.

Вре ме ном је сли ка по ста ла по јам, ар хе тип. ње на ви брант ност бу ди ла 
је та јан стве ни свет ко ји се ри ту ал но об на вљао у го ди шњим ци клу си ма 
и од во ди ла је смрт ни ке у бе смрт ност, ко ја је под ра зу ме ва ла пе ри од од 
хи ља ду го ди на (древ ни еги пат). Сли ке из ка та ком би су ожи вља ва ле за јед но 
са скулп ту ри ца ма – ушап ти ма. Чи тав Еги пат је оди сао ми шљу о дру гом 
све ту ко ји је те као па ра лел но и раз ви јао се на кон зе маљ ске смр ти. Сли ке 
у гроб ни ца ма да ју ин фор ма тив ни при каз о жи во ту по кој ни ка, ко је су, с 
об зи ром на то да ни су би ле на ме ње не јав но сти, има ле уло гу оства ри ва ња 
ци клу са жи во та ко ји је по кој ник и да ље на дру гом све ту оба вљао. Ли ков на 
и при ме ње на умет ност раз ви ја ле су се у слу жби са крал не ар хи тек ту ре ко ја 
је по пут но се ћег ста тич ног сту ба по ве зи ва ла чо ве ка са бо жан ским, мо ну-
мен тал но са ин тим ним и ово зе маљ ско са за гроб ним. Древ ни хи је ро глиф у 
об ли ку све тог са су да (гра ла) ко ји је у егип ту сим бо ли зо вао ср це, ис ко ри-
сти ће ка сни је хри шћан ство као осно ву свог уче ња. 
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Раз вој сло ва од ви јао се у скла ду са на сто ја њем да се сло ва из сли ке отрг ну, 
а по том, то ком да љих ве ко ва и да ље уче ству ју у осли ко вља ва њу и на кра ју 
по но во вра те у сли ку. Мо же се ре ћи да је мо жда нај ва жни ји раз лог по врат ка на 
сли ку тај што сва ка ини ди ви дуа ви ди, ми сли и до жи вља ва свет уну тар и ван 
се бе упра во по сред ством сли ка, да би се тек на кон то га вер бал но из ра зи ла. 

Пр ва озбиљ на пре крет ни ца у по и ма њу све та де си ла се у ан тич кој 
Грч кој, а про цват и пад до жи вља ва ко нач но у рим ској им пе ри ји. Чо век 
се окре ће од ми стич ног, не по зна тог и да ле ког, по ста вља ју ћи се бе у цен тар 
окру же ња и ве ли ча ју ћи иде ал чул ног чо ве ка. Бу ду ћи да од ра жа ва схва та ње 
све та ко је те жи хо мо ге ном си сте му, Грч ка умет ност је пред ста вља ла об лик 
ста тич не умет но сти за сно ва не на скла ду и рав но те жи, са из ри чи тим на сто-
ја њем да из вр ши ути цај на по сма тра ча. Она је би ла на ме ње на жи вом чо ве ку, 
гле да о цу и под сти ца ла је ње го ва чу ла као што је на сто ја ла да ве ли ча чул ног 
чо ве ка, осло бо ђе ног свих ма гиј ских или сим бо лич них зна че ња. Че сти при-
ка зи ве на то ра са ди вљим зве ри ма сим бо ли зо ва ли су чо ве ко ву по бе ду над 
ње го вом ани мал ном при ро дом и ње го ву моћ над окру же њем.

Нај ве ћи про дор и ве о ма ду го тра ја ње до жи вља ва хри шћан ска умет
ност ко ја је ус пе ла да у пот пу но сти сво је уче ње „ма те ри ја ли зу је“ у сли ку. 
По јам „хри сто цен трич но сти“ сва ке по је ди нач не ико не упра во и на гла ша ва 
уло гу Бо го-чо ве ка у скла па њу са ве за из ме ђу не ба (Бо га) и зе мље (чо ве ка). 
Ни ка да пре са крал на умет ност ни је би ла та ко до ступ на обич ном чо ве ку 
и ни ка да пре она ни је би ла на ме ње на ма сов ном ста нов ни штву. ипак, овај 
об лик ре ли гиј ске, ви зу ел не умет но сти из вр шио је ду бо ку про ме ну у све сти 
чо ве ка, ко ја се те мељ но спро во ди ла две хи ља де го ди на.

Пе ри од ре не сан се је по след ња ета па на пу ту до ви зу ел не ма те ри ја ли за-
ци је. Чо век по но во по ста је це на тр све та. Сли ка до би ја пер спек ти ву и све-
тлост а по сма трач је при ну ђен да „уђе“ у за ми шље ни свет умет ни ка. Глав на 
раз ли ка из ме ђу прет ход но на ве де не и ове но ве умет но сти је упра во у то ме 
што је ико на зах те ва ла ула же ње у ду хов ни а ре не сан сна умет ност ула же ње 
у чул ни, ви дљи ви свет. умет ност по ста је на у ка а рас цеп ко ји на ста је уну тар 
све сти чо ве ка до да нас ни је пре ва зи ђен. 

Ци клич но об на вља ње исто риј ских до га ђа ја из но ва вра ћа и цар ство 
сли ке али се ње на де гра да ци ја све ви ше оства ру је услед по јед но ста вљи-
ва ња и ба на ли зо ва ња, пу тем ко јег се гу би су шти на од ре ђе ног сли ков ног 
при ка за и сло је ви тост сми сла, све че шће је сво де ћи на ни во укра са. 

ипак, ова умет ност, ко ја је до жи вља ва ла пре о бра жа је, на ро чи то у 
пе ри о ду ре не сан се, све до пот пу ног раш чла њи ва ња сва ког, по је ди нач-
ног ли ков ног еле мен та и до пот пу ног „уки да ња“ тра ди ци о нал не ви зу ел не 
умет но сти у са вре ме ном дру штву, за др жа ла је ду бо ку ми стич ну по за ди ну 
и од јек да ле ког све та, одр жа ва ју ћи ко му ни ка ци ју са оно стра ним као што 
је чи ни ла и ве ко ви ма ра ни је.
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5. ЕЛЕ МЕН ТИ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ  
У ВИ ЗУ ЕЛ НОЈ УМЕТ НО СТИ

Ви зу ел ну кул ту ру из гра ђу је све што је у да том тре нут ку по и ма ња људ-
ске про стор но сти има ло сми сао ви зу ел ног опа жа ја а пре во ди во је у мо гу ће 
кон вен ци је зна че ња, пред ста ва, зна ко ва и си мо бла. Нај ти пич ни ји ко му ни-
ка циј ски еле мен ти ви зу ел не умет но сти су сим бол и ме та фо ра. умет ност 
је пре све га сма тра на је зи ком осе ћај них об ли ка у од но су на је зик пој мо ва, 
она је ико нич ки сим бол ко ји има свој ства озна че ног пред ме та. 

Сим бол је ви ше од зна ка, он на го ве шта ва ви ши ни во све сти упу ћу ју ћи 
на оно стра но и не по зна то. Он је увек ис пу њен ди на ми ком, он се по и гра ва 
мен тал ним струк ту ра ма и до зво ља ва ту ма че ње у за ви сно сти од по је ди-
нач не скло но сти. Сва ки пред мет мо же до би ти сим бо лич ку вред ност би ло 
да је при ро дан или ап страк тан, а сва ки сим бол са др жи део раз би је ног 
зна ка. Сим бо ли се ме ђу соб но про жи ма ју и увек су ви ше ди мен зи о нал ни. 
Мо же се ре ћи да је раз ли ка из ме ђу сим бо ла и зна ка упра во у то ме што 
„знак има не по сред ну ве зу са зна че њем и, ка ко би се ре кло у ло ги ци – за тво
рен обим зна че ња, док је сим бол обич но по сред но ве зан са зна че њем и не ма 
ја сно де фи ни сан или за тво рен обим зна че ња“.6

Сим бо ли ка пред ста вља скуп ве за и зна че ња ко ја се од но се на по је ди на-
чан сим бол, скуп сим бо ла ује ди ње них спе ци фич ном ка рак те ри сти ком или 
ту ма че ње сим бо ла кроз раз ли чи те на уч не ди сци пли не. „Реч сим бо ли зам 
та ко ђе озна ча ва спо соб ност од ре ђе не сли ке да ствар но сти по слу жи као 
сим бол“.7 Сим бо лич ки аспект умет но сти и ње но ко му ни ка циј ско свој ство 
има ју ју за циљ да ус по ста ве ин те р су бјек тив ни об лик ко му ни ка ци је.

За раз ли ку од сим бо ла, зна ко ви су про из вољ ни и не пре ла зе ни во зна-
че ња. Они пред ста вља ју сред ства ко му ни ка ци је на ни воу за ми шље не или 
ин те лек ту ал не спо зна је и не из ла зе ван под руч ја пред ста ве. 

Ме та фо рич ки еле мент као је дан од нај ти пич ни јих ин стру ме на та 
ко му ни ка тив но сти умет нич ког де ла, че сто се ко ри сти у свр ху ре кла ми-
ра ња. Ко му ни ка тив на ефи ка сност од ре ђе не ре кла ме нај че шће се ба зи ра 
на овом ме та фи зич ком еле мен ту ко ји се по ве зу је са сим бо ли за ци јом пред-
ме та – про из во да.

На при ка за ној ре кла ми (Сл. 1) фан та стич но је сти ли зо ван древ ни сим-
бол ока и пси хо ло шки по ве зан са по тро ша чем. Овај ста ри сим бол по ја чан 
је пред ста вом ока на де сној стра ни ре кла ме као и сло га ном ко ји гла си we 
cre a te watches ко ја се мо же дво стру ко рас ту ма чи ти, и као ства ра ње са то ва 
6 Ог ње но вић, П. (2003): Пси хо ло шка те о ри ја умет но сти, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о-

град.
7 Ар ган, Г. (1982): Сту ди је о мо дер ној умет но сти, Но лит, Бе о град.
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и као ства ра ње кон тро ле – мо тре ња. Древ ни сим бол ока, са да у функ ци ји 
по сма тра ча, оства ру је осе ћај до ми на ци је је дин ке и кон тро ле над окру же-
њем. Са де сне стра не при ка зан је древ ни еги пат ски сим бол уџат ока. Сим-
бол ока пред ста вља је дан од нај ста ри јих сим бо ла на све ту. иако на пр ви 
по глед ова два при ка за де лу ју раз ли чи то, њи хо ва слич ност је ве о ма ве ли ка. 
По сма тра ју ћи ли ни ју ка и ша и по ло жај ока на ре кла ми, мо гу ће је уочи ти 
слич ност са древ ним сим бо лом, ко ји је по јед но ста вљен и пре нет у об ли ку 
ре кла ме. Пси хо ло шки ути цај иза зван је ди рект ном све сном и под све сном 
асо ци ја тив но шћу ко ја не су мљи во до во ди до оства ри ва ња про фи та, тј. 
ку по ви не са та. 

За пад на кул ту ра чи ја је до ми на ци ја све при сут ни ја у све ту, за др жа ла 
је ко ре не из древ них ци ви ли за ци ја ко ји се по вре ме но пре по зна ју у са вре-
ме ном дру штву и до при не ла да се сва прет ход на ис ку ства уоб ли че у јед ну 
хо мо ге ну по тро шач ку струк ту ру са вре ме ног до ба. 

у са вре ме ном дру штву сим бо лич ки аспект умет но сти и ње но ко му ни-
ка циј ско свој ство бит но су по ре ме ће ни. умет ност све ви ше не ги ра об ли ке 
и пред мет ну ствар ност а ви зу ел ни еле мен ти сим бо лич но се упли ћу у про-
мо тив не еле мен те мар ке тин шких аген ци ја са на сто ја њем да се при ву че 
па жња и оства ри же ље ни тр жи шни ефе кат. 

Сл. 1. Ре кла ма за сат мар ке Co ver; древ ни еги пат ски сим бол уџат ока 
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6. РАШ ЧЛА ЊИ ВА ЊЕ ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА  
И ЊИ ХО ВО СА ЖИ МА ЊЕ У СВЕ СТИ ЧО ВЕ КА

Це ло куп ни раз вој сли кар ства обе ле жен је кре та њем из ме ђу две крај-
но сти ко је се ма ни фе сту ју у бор би за ана то ми ју сли ке и про тив ње, од но-
сно бор бе за из ра жа ва ње дво ди мен зи о нал них вред но сти на сли ка не по вр-
ши не и тро ди мен зи о нал ног илу зи о ни зма ко јим је на ру шен њен су штин-
ски ка рак тер, ве ко ви ма „по др жа ван“ у ци љу ис ка зи ва ња исти не. 

Фор ма и на чин ка зи ва ња из ра жа ва ју ду хов ну ин ди ви ду ал ност ко ја 
до ми ни ра са др жа јем од ре ђе ног умет нич ког де ла. еле мен ти ком по зи ци је 
су основ ни фак то ри и чи ни о ци гра ђе фор ме. Фор мал но гле ди ште ви зу-
ел них умет но сти се ба ви ма те ри јал ним оства ре њем иде је. Ства ра лац у 
обла сти ви зу ел не умет но сти ми сли и осе ћа фор мом, као што је мо гу ће осе-
ћа ти и ре чи ма. умет ник фор мом по ка зу је сво ју за ми сао ту ђим очи ма и 
све сти. Фор ма је сло же на и по се ду је соп стве не уну тра шње за ко ни то сти. 
њу гра де ли ков ни еле мен ти и са др жај.

Ком по зи ци ја се са сто ји из еле ме на та по пут ли ни је, то на, бо је, узор ка, 
тек сту ре, об ли ка и пер спек ти ве. Ови еле мен ти рас по ре ђу ју се у за ви сно сти 
од же ље ног ефек та оства ри ва ња рав но те же на сли ци, хар мо ни је или ис ти-
ца ња од ре ђе них де ло ва сли ке. Сва ка дво ди мен зи о нал на сли ка или фо то-
гра фи ја са сто ји се од ових еле ме на та, где је је дан увек на гла шен у од но су на 
дру ге. „Под ви зу ел ном ком по зи ци јом под ра зу ме ва мо на чин на ко ји се умет
нич ка де ла са ста вља ју од об ли ка, бо ја или по кре та (...) не по сто ји кон вен
ци ја ко ја про пи су је јед ну од ре ђе ну фор му ком по зи ци је за све кул ту ре.“8 Мо же 
се ре ћи да се чи та ва при ча у јед ном ви зу ел ном „окви ру“ мо же при по ве да ти 
пу тем кон ту ре и бо је. 

Кон ту ра пред ста вља нај бит ни ји сли кар ски еле мент јер она до ми ни ра 
про сто ром и пред ста вља основ ни еле мент иден ти фи ка ци је. По глед при-
род но сле ди ли ни ју, без об зи ра на то тво ри ли она јед но став не об ли ке, као 
што су ули це, огра де, ни зо ви или усе ви, или де лу је као гра ни ца об ли ка, 
то но ва и бо ја. Вер ти кал не ди ја го нал не и во до рав не ком по зи ци је ства ра ју 
раз ли чи ти ток сли ка ма. Та ла са ста ли ни ја, ар хе тип ска зми јо ли ка фор ма, 
пред ста вља је дан од рет ких по кре та ко ји стал но под сти че се бе на да ље 
кре та ње. „она је по свом кре та њу „до ла зак са стра не“, она жу ри има ги нар
ном цен тру ко ји је и ње но од мо ри ште у ком при жељ ку је са ви ја ње у круг, при 
то ме мо же и да се са свим опру жи и за бо ра ви на сво ју та ла са сту фор му.“9

8 Ар нхајм, Р. (1998): Моћ цен тра: сту ди ја о ком по зи ци ји у ви зу ел ној умет но сти, уни-
вер зи тет умет но сти, Бе о град, стр. 15.

9 Бог да но вић, К. (2002): ви зи бил ност ла тент ног ди на ми зма у ста тич ким фор ма ма, 
Цен тар за ви зу ел ну кул ту ру и ви зу ел на ис тра жи ва ња „Круг“, Ча чак, стр. 163.
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Бо ја као дру ги нај ва жни ји струк ту рал ни еле мент, по ред кон ту ре (ли ни је) 
је ве ко ви ма би ла у слу жби сим бо ли ке, да би се, вре ме ном, осло бо ди ла кроз 
им пре си о ни зам (уво ђе њем све тло сти) и екс пре си о ни зам (лич ни до жи вљај 
умет ни ка), и ко нач но сво је ис хо ди ште на шла у ап стракт ном и мо дер ном 
сли кар ству кроз пот пу но осло ба ђа ње и не за ви сност од са др жај них еле ме-
на та (те ме). Мо дер на умет ност је по на о соб осло бо ди ла све ли ков не еле мен те 
чи не ћи их сво јим са мо стал ним из ра жај ним сред стви ма.

Ни је пре те ра но ре ћи да је тач ност бо ја из ми шљен по јам, јер за ви сно 
од про ме не днев ног све тла ме ња ју се и бо је, та ко да се њи хо ва истин ска 
вред ност не са сто ји из тач но сти већ из из ра жај но сти. „у бо ја ма је на та
ло же но ис ку ство чо ве ка од пра и ско на до на ших да на. Пре ма то ме, бо је 
са др же мно го вр сну сим бо лич ку вред ност у ши рем сми слу, од но сно кул тур ну 
и ира ци о нал ну, ар хе тип ску и со ци јал ну, на ци о нал ну и ме та фи зич ку, он то
ло шку и естет ску сим бо ли ку у ужем сми слу. бо ја је, нај зад, и фор ма чо ве
ко ве ри ту а ли за ци је ег зи стен ци јал ног оп стан ка.“10 

Ема на ци ја бо жан ског је увек „до во ђе на у ве зу са бо ја ма, јер је сам фи зис 
ну дио ем пи ри ји ту мо гућ ност, с об зи ром на по ја ву ду ге у ко јој се бо је ја вља ју у 
„не ма те ри јал ном“ ви ду, као све тло сти, а не као фи зич ке од ли ке те ла. Те ако 
је све тлост сим бо ли зо ва ла са му бо жан ску су шти ну, ду га је (или бо је уоп ште) 
као ал те ра ци ја све тло сти пред ста вља ла „раз ви је ну“ бо жан ску по ру ку.“11

 Сл. 2. Де таљ са ре кла ме ; фо то гра фи ја цве ћа

Ме ђу тим, не ка ту ма че ња у сим бо ли ци бо ја не про на ла зе иден тич ну па ра-
ле лу у при ро ди. Де таљ са ре кла ме (Сл. 2) ко ји на го ве шта ва, по оп штој утвр-
ђе ној сим бо ли ци, да ком би но ва ње на ран џа сте и цр ве не на зе ле ној осно ви 
де лу је про стач ки, ни ка ко не мо же ва жи ти за иден ти чан од нос бо ја у при-
ро ди. На су прот овом ту ма че њу, фо то гра фи ја цве ћа у истим бо ја ма го во ри 
о пот пу но дру га чи јем од но су. Ка да се исте бо је на ђу у свом при род ном 
окру же њу, оне оста вља ју пот пу но дру га чи ји ути сак. Тек ка да су ис трг ну те 
10 Пе тро вић, С. (1986): Ме та фи зи ка и пси хо ло ги ја сли ке, Гра ди на, Ниш, 63.
11 исто, стр. 25.
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из при ро де, и по ста вље не у кон текст чо ве ко вог но вог окру же ња, у кон текст 
кон вен ци о нал ног ту ма че ња или огла ша ва ња мар ке тин шких аген ци ја, све 
бо је, до би ја ју но ва зна че ња ко ја су че сто у кон тра дик тор но сти са при ро дом.

Сло је ви тост од ре ђе ног умет нич ког де ла огле да се и у оп тич кој сло је-
ви то сти ко ја се ме ња ла кроз ве ко ве. Чо век сред њег ве ка дру га чи је је по и мао 
про стор око се бе у од но су на чо ве ка ре не сан сног до ба, ко ји је унео ре во лу-
ци ју у обла сти пер спек ти ве, а те жи ште Бо га и не бе са спу стио на по је дин ца 
као цен тар уни вер зу ма.

Тех ни ка сли ка ња ко ја под ра зу ме ва од ре ђе но тре ти ра ње бо је и из во-
ђе ње по те за пред ста вља ди рект но фор ми ра ње ре ал ног, пред њег пла на, 
ко је тек уво ђе њем све тло сти у сли ку до во ди до об ли ко ва ња илу зи је тро-
ди мен зи о нал не про стор но сти. Фор ма умет нич ког де ла у тра ди ци о нал ном 
сли кар ству се са сто ји из сло је ви то сти где сва ки слој по се ду је од ре ђе ну 
са мо стал ност, али и ме ђу за ви сност са оста лим сло је ви ма. 

Уво ђе ње тре ће ди мен зи је у сли ков ном про сто ру до ве ло је до пре вла-
сти ви зу ел ног, док је прет ход на дво ди мен зи о нал на сли ка има ла уло гу при-
гу ши ва ња ви зу ел ног у ко рист уза јам ног деј ства свих чу ла и бу ђе ња „уну-
тра шњег“ све та чо ве ка. Сли ка вер ног све та ни је за по че ла сво ју исто ри ју 
при ка зи ва њем опа же не ду би не ко ја је вре ме ном по ста ла кон вен ци о нал но 
усво јен на чин гле да ња. „Тро ди мен зи о нал ни свет сли ков ног про сто ра је 
за пра во ап стракт на илу зи ја из гра ђе на на ин тен зив нијем де ло ва њу чу ла 
ви да од оста лих.“12

Ис ти ца ње те ме сли ке ве ко ви ма је оства ри ва но на нај ра зли чи ти је 
на чи не у на сто ја њу да се по твр ди зах те ва ни пси хо ло шки ути цај при ме-
њен на по сма тра ча. Кроз ве ко ве, у ве ћи ни кул ту ра, цен трал ни по ло жај се 
упо тре бља вао за то да би се дао опи пљив из раз бо жан ској или не кој дру гој 
уз ви ше ној вла сти. „бог, све тац, мо нарх, оби та ва ју из над тр за ви ца и на те
за ња ус ко ме ша не мно жи не на ро да. он је ван вре мен ске ди мен зи је, не по кре
тан, не уз др ман.“13 Ре не сан сна умет ност са на ме ром да пред ста ви те мељ-
ност, ба зи ра на је на тро у глу у осно ви сли ке. Пи ра ми дал ни склоп омо гу ћа-
вао је ста бил ност сли ке и пред ста вље них фи гу ра у од но су на зе мљу. Ва жно 
је уочи ти и пси хо ло шки мо ме нат фор ми ра ња сли ке. Док је хри шћан ска 
умет ност би ла за сно ва на на Хри сту као Бо го-чо ве ку, тј. му шкар цу, сим бол 
тро у гла ко ри шћен у ре не сан си (а и да нас), у древ ним ци ви ли за ци ја ма је 
увек пред ста вљао ве ли ку мај ку, бо ги њу, тј. же ну. 

12 Ме клу ан, М. (1973): Гу тем бер го ва га лак си ја: ци ви ли за ци ја књи ге, Но лит, Бе о град, 59.
13 Ар нхајм, Р. (1998): Моћ цен тра: сту ди ја о ком по зи ци ји у ви зу ел ној умет но сти, уни-

вер зи тет умет но сти, Бе о град, стр. 175.
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7. УПО РЕД НА АНА ЛИ ЗА  
КРОЗ ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ДВА РАЗ ЛИ ЧИ ТА ПРИ КА ЗА ЈЕД НЕ ТЕ МЕ

у ци љу ис тра жи ва ња по је ди нач них еле ме на та ком по зи ци је и њи хо вог пси-
хо ло шког ути ца ја на по сма тра ча, при ка за не су две пот пу но раз ли чи те сли ке 
али са истом те ма ти ком. На обе сли ке пред ста вље на је Бо го ро ди ца. Де сно је 
ико на Бо го ро ди ца са Хри стом, из ра ђе на у тра ди ци о нал ном ви зан тиј ском 
при ка зи ва њу, у тех ни ци јај ча не тем пе ре, а ле во је чу ве на ре не сан сна сли ка 
Мо на Ли за, из ра ђе на у тех ни ци уља ног сли кар ства и тех ни ци сфу ма та. 

у вре ме нај ду бље ре ли ги о зне, хри шћан ске ми сли умет нич ка де ла се 
ни су пот пи си ва ла. Та ко је аутор при ка за не, ори ги нал не ико не остао ано-
ни ман. у до ба ре не сан се, у скла ду са ве ли ча њем људ ских за слу га и по је-
дин ца као по дра жа ва о ца ве ли ког Ство ри те ља, на зе мљи, за ве ћи ну умет-
нич ких де ла аутор је био по знат, као што је остао са чу ван по да так о Ле о-
нар ду да Вин чи ју, као ауто ру сли ке Мо на Ли за али и број них дру гих сли ка, 
цр те жа, сту ди ја и слич но. 

Као но си лац ре не сан се, у сми слу уни вер зал не лич но сти, сло бо де и 
ши ри не ду ха, Ле о нар до да Вин чи је унео ре во лу ци ју у сли кар ству, уво де ћи 
сфу ма то, на из ме нич ни од нос све тло – там ног, а из ра жај ност у де ли ма по стиг-
ну та је уво ђе њем пој ма про сто ра у де ло, стро гом ге о ме три јом, пер спек ти вом 
и про пор ци јом као и спа ја њем ли ко ва са пеј за жем. Ве ли ка Ле о нар до ва пред-
ност са сто ја ла се и у по зна ва њу ана то ми је, ар хи тек ту ре, ва јар ства и ма те ма-
ти ке ко ја му је омо гу ћа ва ла да об је ди ни зна ње и сли је га у јед ну фор му пре-
пу ну ми сти ке и ко смич ког скла да. умет ник је ис тра жи вач, на уч ник, ми сли-
лац и по сма трач ко ји се огле да у дру гим љу ди ма, као и уну тар се бе.

За раз ли ку од ове и да нас ве о ма оми ље не сли ке, ико на је на ста ви ла свој 
ис трај ни пут мо ли тве и ти хо ва ња, без по тре бе за ис ти ца њем ауто ра као бес-
крај но ма ле че сти це у спо на ма из ме ђу Бо га и чо ве ка. ико на бо го ро ди ца са хри
стом, у цен тар при ка за по ста вља мај ку Бо го-чо ве ка. Овај тип ико не на зи ва се 
Бо го ро ди ца еле у са (уми ле ни ја). Бо го ро ди ца је за гле да на у да љи ну а не у сво је 
де те, као да слу ти све пат ње ко је га оче ку ју, и са о се ћа са њим, иако не мо же 
да му по мог не, све сна ње го ве на ме ре да се жр тву је за до бро бит свих љу ди. Са 
ле ве и де сне стра не на ла зе се два ан ђе ла а ис под ње је при ка зан па ун ко ји сим-
бо ли зу је ви ши ни во све сти. Биљ на ор на мен ти ка ко ја је окру жу је, на сто ји да 
ис так не ес ха то ло шки при ступ ње ном би ћу, ко је оби та ва на не бе си ма, да ле ко 
од тр за ви ца сва ко днев ног жи во та. ико на је сли ка ко ја не при ка зу је људ ско 
вре ме, на њој по јам вре ме на и про сто ра не по сто ји у људ ском по и ма њу. Она 
при ка зу је ве чи ту са да шњост а по је ди нач ни еле мен ти на њој увек упу ћу ју 
по сма тра ча – вер ни ка на су шти ну ду хов ног све та и чо ве ко ву уло гу у ње му. 
Сен ке на дра пе ри ји Бо го ро ди це и Хри ста ука зу ју на то да их не оба сја ва при-
род ни из вор све тло сти већ да уну тра шња, ду хов на све тлост иси ја ва из њих. 



Год. I (2009): стр. 335-352

Ви зу ел на умет ност у ци ви ли за ци ји сли ке 347

Дво ди мен зи о нал на сли ка увек на сто ји да се про ши ри ван сво јих 
окви ра у тро ди мен зи о нал ни про стор, ка ко у ви зу ел ном та ко и у пси хо-
ло шком сми слу, у об ли ку лич не ви зу ел не уну тра шње про јек ци је. Ка да је 
ви зу ел на те жи на сли ке сме ште на у цен тар дво ди мен зи о нал не по вр ши не, 
ефе кат про сти ра ња је знат но сма њен, али ка да је ви зу ел на те жи на све сно 
из ме ште на ван ви ђе них окви ра, у на го ве шта ји ма, људ ски ум ра до зна ло 
ис тра жу је и за ми шља. На тај на чин оства ру је се ефе кат „отва ра ња про-
зо ра“ иза ко га се отва ра про стран ство же ље ног ви зу ел ног све та.

Са де сне стра не при ка за на је Мо на Ли за, мла да де вој ка за ко ју мно ги 
те о ре ти ча ри твр де да при ка зу је Бо го ро ди цу. њен сми ре ни из раз ли ца, 
ру ке ко је се од ма ра ју на кон ве ли ког на по ра, бла же ни осмех и сми рен пеј-
заж ко ји је окру жу је, као и на ико ни, из ра жа ва ју чу де сни мир и то пли ну. 
и, као и на ико ни, ње но ли це је при ка за но тро че твр тин ски али ово ли це 
ни је ли це мај ке ко ја је ро ди ла Бо га, то је ли це же не ко ја је чул на, зе маљ ска 
и осве тље на ја ким спољ ним из во ром све тло сти, по пут ре флек то ра. ипак, 
осе ћај сми ре но сти ко ји из би ја из обе сли ке, при ка зу је исти пут, исту сми-
ре ност и Мо на Ли за де лу је по пут огле да ла зе маљ ског све та у ду хов ном. 

Сл. 3. Ико на бо го ро ди ца са хри стом; Сли ка Мо на Ли за
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Сли ка Мо на Ли за се сма тра нај по зна ти јом сли ком на све ту. ње на уло га 
у жи во ту са вре ме ног чо ве ка је ве ли ка и нео спор на. ипак, по ста вља се 
пи та ње да ли је „за ста ре лост“ ре ли гиј ске умет но сти ис точ не пра во слав не 
цр кве би ла крај јед ном ду хов ном пу ту ко јим је чо век на шег по дне вља 
те жио, или се искра ду хо вог „пот кра ла“ са вре ме ном чо ве ку ко ји и да нас за 
њом тра га, про на ла зе ћи је у ми сти ци по крет не сли ке и вир ту ел ног све та. 

иако су по је ди ни умет нци на сто ја ли да се на ру га ју овој древ ној „ико ни“ 
ре не сан се, по пут Мар се ла Ди ша на и Сал ва до ра Да ли ја, она и да нас мир но 
иш че ку је сво је по кло ни ке у хра му са вре ме ног све та, ко ји це ном ула зни це 
пла ћа ју ње но обо жа ва ње док их она по сма тра та ко да ле ка а та ко при сут на 
по пут Бо го ро ди це. 

8. ИЗ МИ РЕ ЊЕ ДВА СВЕ ТА – ДУ ХОВ НОГ И ЧУЛ НОГ

Мно ги те о ре ти ча ти го во ре о „при ми тив ним“ об ли ци ма умет но сти, о 
њи хо вој за ста ре ло сти и не по зна ва њу по је ди них на чи на ли ков ног при ка зи-
ва ња у прет ход ним ве ко ви ма. Сле де ћи при каз прет по ста ви ће и по твр ди ће 
не тач ност ових тврд њи. 

Сл. 4. Си нај ски христ, 6. век, ма на стир Све та ка та ри на, Си нај
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Сл. 5. бо жан ско ли це хри ста; људ ско ли це хри ста

Спро ве де на ана ли за при ка зу је раш чла њи ва ње ли ца Хри ста. При ка за на ико на 
пред ста вља нај ста ри ју (до са да по зна ту) ико ну на све ту и че сто се на зи ва Си нај-
ски Христ. Да нас се на ла зи у ма на сти ру Све та ка та ри на на Си на ју. Ова ико на 
из ра ђе на је у тех ни ци ен ка у сти ке, по зна ти јој у из ра ди Фа јум ских пор тре та ко ји су 
прет хо ди ли уоб ли ча ва њу ико не. Раз не ми стич не и на уч не тврд ње ве за не за ико ну 
Си нај ски Христ нај че шће се укр шта ју у иде ји да се ње на је дин стве ност огле да у 
исто вре ме ном при ка зи ва њу две при ро де Хри ста: људској и бо жан ској. Не про пор-
ци о нал ност ле ве и де сне стра не ука зу је на мо гућ ност ове прет по став ке. 

Сле де ћа ана ли за за сно ва на је на си ме трич ној по де ли ли ца и њи хо вом спа-
ја њу две иден тич не по ло ви не. Пот пу но раз ли чит при ступ у сли кар ском из ра-
жа ва њу на по вр ши ни ли ца го во ри о пот пу ном по зна ва њу „чул ног“ об ли ка 
сли кар ства и на мер ном и све сном ње го вом од стра њи ва њу у ци љу по сти за ња 
ду бље, уну тра шње ко му ни ка ци је. До би је на два ли ца су пот пу но раз ли чи та и 
мо же се ре ћи да пред ста вља ју две крај но сти истог би ћа. из раз ли ца ко ји де лу је 
као кла сич на ико на је пи том, сми рен, при ја тан и усме рен на уну тра шњост 
при ка за ног би ћа Хри ста. Дру го ли це је људ ско, стра шно и го то во де мон ско у 
сво јој сна зи. Ово „људ ско“ ли це при ка зу је све пат ње зе маљ ског чо ве ка, ње го ву 
не моћ да се из бо ри са на го ни ма, ње го ву су ро вост пре ма се би и пре ма дру-
гим жи вим би ћи ма. За тво ре ник у ће ли ји сво је зе маљ ске там ни це, он тра га за 
од го во ри ма ко је не чу је и жу ди за све тло шћу ко ју не ви ди. Он је до бро вољ ни 
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за то че ник у стра сти ма сво је ду ше, ко ја на му че на не ма сна ге да се од у пре сво-
јим ни ским по ри ви ма и ко ја жељ на љу ба ви, у скла ду са са вре ме ним трен до-
ви ма жи вље ња, сво ју по тре бу за оства ре њем ве зе са дру гим би ћи ма за ме њу је 
по тре бом за по се до ва њем и го ми ла њем ма те ри јал них ства ри. 

Ка да се ли ца по сма тра ју као јед но ли це Хри ста, ова раз ли чи тост је 
је два при мет на. ипак, де ло ва ње ове ико не оста вља ду бок траг у све сти 
по сма тра ча. Ова ико на исто вре ме но но де лу је на свим ни во и ма људ ског 
би ћа, ви зу ел ним пу тем ан га жу ју ћи и свест и под свест по је дин ца. Си нај-
ски Христ пред ста вља пу то каз чо ве ку у ње го вом ру ко во ђе њу у зе маљ ском 
све ту на пу ту ка Бо гу. Ово је древ на при ча о спо зна ји се бе, о Нар ци су, о 
укра де ној „ва три“ и мно штву ми то ва ко ји на сто је да сли ко ви тим при ча ма 
об је ди не у све сти чо ве ка бор бу ко ја се во ди од вре ме на на стан ка све та. 

9. ЗА КЉУ ЧАК

Ко му ни ка тив ност ви зу ел не умет но сти је нео спор на. ње на ви ше ве-
ков на уло га са сто ја ла се упра во у по ве зи ва њу ма те ри јал ног и не ма те ри јал-
ног све та. Кроз на ве де не при ме ре мо гу ће је уочи ти из ве сне од ред ни це ко је 
мо гу да по слу же у да љем ру ко во ђе њу и по ну де но ве смер ни це у ис тра жи-
ва њу ви зу ел не умет но сти, ње ног ко му ни ка циј ског свој ства и пси хо ло шког 
деј ства на по је дин ца. 

Чо век је увек же лео да „ви ди“, а то што је ви део на сто јао је да за бе ле жи. 
За хва љу ју ћи „бе ле шка ма“ ра ни јих ве ко ва, да нас се ну ди мо гућ ност упо-
зна ва ња древ ног егип ћа ни на, Гр ка или сред ње ве ков ног ми сли о ца. Пи са ни 
или жи во пи са ни тра го ви са ко ји ма се су сре ће да на шњи ста нов ник све та, 
све до че о на уч ним и ре ли гиј ским от кри ћи ма као и о ве чи том тра га њу за 
не ре ше ним пи та њи ма људ ске не у мор не ра до зна ло сти. 

иако је на гли тех но ло шки раз вој унео бит не про ме не у на чи ну жи во та 
и ми шље ња чо ве ка, ње го ва по тре ба за от кри ва њем соп стве не лич но сти и 
ру ше ње гра ни ца опа жај ног све та ни ка да се не ће уга си ти. Чак и ако не ста ну 
сви тра ди ци о нал ни на чи ни ви зу ел ног из ра жа ва ња и ако ви зу ел на умет-
ност из гу би сво је опи пљи ве об ли ке, бај ко ви ти свет ко ји про из во ди сли ке и 
опо ми ње на уну тра шње би ће чо ве ка, жи ве ће у људ ским сно ви ма.
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Ма рио Ка лик
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

МАР КУ ЗЕ О ВА ДИ ЈА ЛЕК ТИЧ КА КРИ ТИ КА 
ГРА ЂАН СКЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ И КУЛ ТУ РЕ

Ре зи ме: Мар ку зе се, слич но дру гим во де ћим пред став ни ци ма Фран фурт ске 
шко ле, ин тен зив но ба вио пи та њи ма гра ђан ске фи ло зо фи је и кул ту ре уоп ште, 
на ро чи то у ра ном пе ри о ду свог ми са о ног раз во ја. Гра ђан ску фи ло зо фи ју Мар ку зе 
је, пре све га, ту ма чио по сред ством ње ног нај ви шег из ра за да тог у хе ге ло вом иде
а ли зму. у хе ге ло вом ми шље њу он је от крио је дан „по зи ти ван“ мо ме нат ко ји, у 
крај њем, слу жи оправ да њу по сто је ће не ум не дру штве не ствар но сти. али, и гра
ђан ска кул ту ра у це ли ни, а не са мо ње на фи ло зо фи ја, по ја вљу је се као афир ма
тив на спрам ова кве ствар но сти. Ме ђу тим, упр кос овим не до ста ци ма, гра ђан ска 
фи ло зо фи ја и кул ту ра по се ду ју је дан нео т кло њив „не га тив ни“, кри тич ки мо ме
нат, ко ји омо гу ћа ва про бој из окви ра гра ђан ског све та. Сто га је Мар ку зе о ва кри
ти ка ових идеј них си сте ма ди ја лек тич ка – она те жи да афир ми ше њи хо ве „не га
тив не“ мо мен те, на су прот оним „по зи тив ним“, ко ји афир ми шу не ум ну ствар
ност. То је ви дљи во и у Мар ку зе о вом про ми шља њу Фрој до ве пси хо а на ли зе. чи тав 
Мар ку зе ов те о риј ски рад мо же се раз у ме ти као тра га ње за кри тич ким по тен ци
ја ли ма фи ло зоф ског ми шље ња и умет нич ког ства ра ња, и на чи ни ма ре во лу ци о
нар не из ме не гра ђан ског, ка пи та ли стич ког дру штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: гра ђан ска фи ло зо фи ја, хе ге лов иде а ли зам, ум, ди ја лек ти ка, 
гра ђан ска кул ту ра, иде о ло ги ја, афир ма тив на кул ту ра, хе до ни зам, пси хо а на ли за

Хер берт Мар ку зе се про бле ми ма гра ђан ске кул ту ре ин тен зив но ба вио 
за вре ме ра да у ин сти ту ту за со ци јал но ис тра жи ва ње у Франк фур ту. у 
тек сто ви ма об ја вљи ва ним у пу бли ка ци ји ин си ту та, ка сни је са бра ним у 
збор ник „Кул ту ра и дру штво“, „те жи ште ле жи на ин тер пре та ци ји не ких 
но се ћих иде ја ин те лек ту ал не кул ту ре – иде о ло ги је“1. По што су ови тек-
сто ви би ли пи са ни у вре ме успо на на ци зма, и у ве ли кој ме ри као по ку шај 
фи ло зоф ског раз у ме ва ња тог но вог дру штве ног фе но ме на, то та ли тар на 
ствар ност ка пи та ли стич ког све та жи во та, ко ју је на ци зам пред ста вљао, 
1  Маркузе, Култура и друштво, БиГЗ, Београд 1977., стр. 6.
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по ја вљи ва ла се та да као те ро ри стич ка ли кви да ци ја не ка да шњих пра ва и 
вред но сти гра ђан ске ин ди ви дуе. Она још ни је има ла об лик „не те ро ри-
стич ког, де мо крат ског, спон та но-ауто мат ског хар мо ни зо ва ња ин ди ви ду-
ал них и дру штве но нео п ход них по тре ба, ауто но ми је и хе те ро но ми је...“2, 
што ће по ста ти ви дљи во на кон пре ла ска Мар ку зеа и дру гих франк фурт-
ских ми сли ла ца у САД, у ко ји ма се, уме сто до та да шњег на ци стич ког то та-
ли та ри зма, пред њи ма от кри ла дру штве на ствар ност де мо крат ског то та-
ли та ри зма, од но сно то та ли та ри зма де мо кра ти је.

Би ва ју ћи су о че ни са та квим раз во јем гра ђан ског (ка пи та ли стич ког) 
дру штва, од кла сич не ли бе рал не де мо кра ти је, пре ко то та ли тар ног на ци-
зма, до то та ли тар не де мо кра ти је, њи ма се на ме та ло пи та ње да ли је сам 
(гра ђан ски) дух био „су кри вац за та кав раз ви так“3, да ли се у са мој (гра ђан-
ској) кул ту ри мо гу на ћи еле мен ти ко ји су при пре ми ли, или бар пот по мо-
гли, на ве де на пре о бли ко ва ња гра ђан ског дру штва. Про блем ски оквир ко ји 
је ка сни је у нај пот пу ни јем об ли ку по ста ви ла Хорк хај ме ро ва и Адор но ва 
„Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства“ био је у основ ним еле мен ти ма при су тан 
и у та да шњем Мар ку зе о вом ми шље њу: „Са да шњост се ни је ја вља ла као 
не по сред на су прот ност про шло сти: тре ба ло је по ка за ти по сред ством че га 
је гра ђан ска сло бо да мо гла по ста ти не сло бо да; али тре ба ло је та ко ђе по ка-
за ти еле мен те ко ји се су прот ста вља ју овој про ме ни“4. Као што ће ка сни је 
Хорк хај мер и Адор но из лаз из ди ја лек ти ке про све ти тељ ства тра жи ти у 
пре о кре та њу ове ди ја лек ти ке, у са мо о све шћи ва њу про све ти тељ ства о вла-
сти тим учин ци ма, та ко и Мар ку зе уви ђа да је гра ђан ска кул ту ра афир ма-
ци ја, али и не га ци ја, по сто је ће гра ђан ске ствар но сти; ис ко рак из до ми ни-
ра ју ћег по зи тив ног, афир ма тив ног кул тур ног ста ва спрам ове то та ли тар не 
ствар но сти тре ба тра жи ти у ре а фир ма ци ји кри тич ких и не ги ра ју ћих мо ме-
на та гра ђан ске кул ту ре. По што је фи ло зоф ско ми шље ње нај ви ши из раз 
ове кул ту ре, Мар ку зе му по све ћу је цен трал ну па жњу у спи су „Фи ло зо фи ја 
и кри тич ка те о ри ја“, на пи са ном по узо ру на не што ра ни је об ја вљен Хорк-
хај ме ров чла нак „Тра ди ци о нал на и кри тич ка те о ри ја“. Овај текст сто га 
пред ста вља не ку вр сту та да шњег Мар ку зе о вог фи ло зоф ског про гра ма, од 
ко га он, у осно ви, ни је ни ка да од сту пио.

2   Ibid..
3   Ibid., 7.
4   Ibid., 5.
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1. КРИ ТИ КА ХЕ ГЕ ЛО ВОГ ИДЕ А ЛИ ЗМА  
КАО ВР ХУН ЦА ГРА ЂАН СКЕ ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ

ум је, по Мар ку зеу, „основ на ка те го ри ја фи ло зоф ског ми шље ња“5. Мар-
ку зе та ко у пот пу но сти пре у зи ма са мо ра зу ме ва ње фи ло зо фи је ко је свој 
вр ху нац до сти же у не мач ком иде а ли зму – не са мо да „свет ва жи – по сво јој 
струк ту ри – као до сту пан уму, упу ћен на ње га“, већ је он „под ло жан ње го-
вој до ми на ци ји“. Спре га ума и до ми на ци је (над би ћем) је кон сти ту тив на за 
фи ло зо фи ју, од но сно иде а ли зам: „Та ко је фи ло зо фи ја иде а ли зам; она ста-
вља бив ство ис под ми шље ња“6. Ме ђу тим, чи ни се да су до ми на ци ја ума и 
дру штве на до ми на ци ја бит но по ве за не – вла да ви ни ума над би ћем у фи ло-
зо фи ји од го ва ра вла да ви на ум ног над фи зич ким ра дом у дру штву, при-
сва ја ње у обла сти ду ха би ло је омо гу ће но ус по ста вље ном кон тро лом над 
при ро дом (би ћем) по сред ством ма те ри јал не про из вод ње. Сто га је ду хов на, 
а са мим тим фи ло зоф ска, кул ту ра мо гла на ста ти са мо у кла сном дру штву, 
уну тар вла да ју ће кла се ко ја је, на кон при сва ја ња сред ста ва за про из вод њу, 
би ла рас те ре ће на те ре та фи зич ког ра да. Ова про тив реч ност уну тра шњег 
ми са о ног са др жа ја ко ји се у фи ло зо фи ји раз ви ја и ко ји има уни вер зал ни 
ка рак тер, и ње не пар ти ку лар не дру штве не фор ме (по сто ја ња у за себ ном, 
одво је ном ду хов ном про сто ру), те мељ на је од ред ба (гра ђан ске) фи ло зо фи је, 
ко ја пре суд но ути че на ње но раз у ме ва ње уну тар Франк фурт ске шко ле.

исто риј ско-ма те ри ја ли стич ки увид у вла да ви ну еко ном ског над це ло-
куп ним све том жи во та, ко ји Мар ку зе пре у зи ма у сво јим нај ра ни јим спи си ма, 
не по сред но до во ди до (са мо)раз у ме ва ња ње го ве вла сти те ми са о не де лат-
но сти као бит но раз ли чи те од фи ло зоф ског ми шље ња, бу ду ћи да ово ни је 
ре флек то ва ло сво је по ре кло у еко ном ском. Та ко се кон сти ту и ше кри тич ка 
те о ри ја као но ви об лик ми шље ња: „По што је кри тич ка те о ри ја уви де ла да су 
еко ном ски од но си од го вор ни за по сто је ћи свет у це ли ни и до ку чи ла укуп ну 
дру штве ну по ве за ност ствар но сти, не са мо што је фи ло зо фи ја по ста ла су ви-
шна као са мо стал на на у ка ове укуп не по ве за но сти, не го су и они про бле ми 
ко ји су се од но си ли на мо гућ но сти чо ве ка и ума мо гли сад би ти об ра ђи ва ни 
по ла зе ћи од еко но ми је“7. Ова пер спек ти ва омо гу ћа ва Мар ку зеу да у нај ап-
стракт ни јим фи ло зоф ским ка те го ри ја ма пре по зна еко ном ски са др жај – та ко 
се у од но су ум ског ми шље ња пре ма би ћу от кри ва ју фе но ме ни ра да и сво ји не. 
Хе ге лов ски „рад пој ма“ са мо је идеј ни из раз дру штва ко је је рад сма тра ло 
те мељ ним об ли ком ег зи стен ци је, док ко нач но при сва ја ње објек та од стра не 
су бјек та упу ћу је на сво ји ну као те мељ ни дру штве ни од нос8. ум ско „рас по-
5  Ibid., 74.
6  Ibid.
7  Ibid., 73.
8  Ibid., 75-76.
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ла га ње“ све том од го ва ра сто га кла сном „рас по ла га њу“ сво ји ном (сред стви ма 
за про из вод њу), до ми на ци ја ума над би ћем има ко рен у дру штве ној до ми-
на ци ји. Од но си у ми са о ном све ту пред ста вља ју из раз дру штве них од но са, 
а у да љем раз ви ја њу и оправ да ва ње ових од но са, та ко да (гра ђан ска) фи ло-
зо фи ја по ста је иде о ло ги ја гра ђан ског дру штва. Као иде о ло ги ја, ова фи ло зо-
фи ја се по ка зу је афир ма тив ном спрам по сто је ће дру штве не ствар но сти; те за 
о афир ма тив ном ка рак те ру гра ђан ске фи ло зо фи је, али и гра ђан ске кул ту ре 
у це ли ни, пре суд но обе ле жа ва овај пе ри од Мар ку зе о вог ми шље ња. С јед не 
стра не, ми са о ни мо де ли гра ђан ске фи ло зо фи је афир ми шу не ум ну ствар ност 
гра ђан ског дру штва ти ме што не за ди ру у ње го ве ствар не про тив реч но сти, а 
с дру ге, озби ље ње ума ви де као већ до стиг ну ту (дру штве ну) ствар ност. Мар-
ку зе о вој ка сни јој кри ти ци ем пи ри зма и по зи ти ви зма та ко прет хо ди ње го ва 
кри ти ка иде а ли стич ке фи ло зо фи је као ми шље ња ко је, и по ред уну тра шњих 
кри тич ких и пре врат них по тен ци ја ла, за вр ша ва у сво је вр сном „по зи ти ви-
зму“, при да ва њу до сто јан ства по сто је ћем и ње го вом афир ми са њу, упр кос 
свој ње го вој пар ти ку лар но сти и не до вољ но сти.

Гра ђан ска ствар ност се афир ми ше са мим тим што се не пре ва зи ла зи 
пу тем ре во лу ци о нар не прак се – фи ло зоф ско ми шље ње се од ове прак се 
по вла чи у за себ ну сфе ру те о риј ског, и ствар не дру штве не про тив реч но-
сти се би пред ста вља као идеј не и у иде ји их из ми ру је. Ово по ста је пот-
пу но ви дљи во у Марк со вој кри ти ци Хе ге ло ве фи ло зо фи је, ко ја пред ста-
вља вр ху нац гра ђан ског ми шље ња уоп ште. По Марк су, оно што је бит но 
оста ло не ре ше ним је сте да се „основ на ка те го ри ја фи ло зоф ског ми шље ња“, 
ум, оства ри не са мо у фи ло зоф ској све сти, већ и у дру штве ној ствар но сти, 
бу ду ћи да се тек та да по сти же истин ско оства ре ње ума. у том сми слу за да-
так фи ло зо фи је, оства ре ње ума, пре у зи ма кри тич ка те о ри ја, ука зу ју ћи на 
ре ал не мо гућ но сти ум не прак се. Оства ре ње тог за дат ка зна чи и уки да ње 
фи ло зо фи је, јер је она сво је по сто ја ње, као по себ ног об ли ка дру штве не све-
сти, за сни ва ла упра во на не ум но сти по сто је ћег, на оном од су ству је дин-
ства из ме ђу ми шље ња и би ћа: „Да ље уоб ли ча ва ње но вог дру штва ви ше 
не мо же да бу де пред мет би ло ко је те о ри је: оно тре ба да бу де сло бод но 
де ло осло бо ђе них ин ди ви дуа. Ако је ум – упра во као ум на ор га ни за ци ја 
чо ве чан ства – оства рен, он да је бес пред мет на и фи ло зо фи ја. Јер, фи ло зо-
фи ја је, уко ли ко је би ла ви ше не го по сао или стру ка у окви ру да те по де ле 
ра да, до сад жи ве ла од то га што ум још ни је био ствар ност“9; „Чи ни се да 
је с пој мом ума као сло бо де фи ло зо фи ја сти гла до сво је гра ни це: оно што 
се још оче ку је, оства ре ње ума, ви ше ни је ни ка кав фи ло зоф ски за да так“10; 
„А сад је оства ре на дру штве на си ту а ци ја у ко јој оства ре ње ума ви ше не ма 
по тре бе да се огра ни ча ва на чи сто ми шље ње и хте ње. Ако ум зна чи об ли-
9  Ibid., 74.
10  Ibid., 75.
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ко ва ње жи во та по сло бод ној од лу ци љу ди ко ји до ла зе до са зна ња, зах тев 
ума ука зу је са да на ства ра ње дру штве не ор га ни за ци је у ко јој ин ди ви дуе 
пре ма сво јим по тре ба ма за јед нич ки ре гу ли шу свој жи вот. у та квом би 
дру штву са оства ре њем ума би ла уки ну та и фи ло зо фи ја. Те о ри ја дру штва 
тре ба ло је да ука же на ову мо гућ ност и да по ка же осно ве из ме не еко ном-
ске струк ту ре. Мо гла је да те о риј ски ру ко во ди бор бом оних сло је ва ко ји су 
по свом исто риј ском по ло жа ју има ли да из ве ду пре врат. ин те рес фи ло зо-
фи је – бри га за чо ве ка – на шла је свој но ви об лик у ин те ре су те о ри је. По ред 
ове те о ри је не по сто ји још јед на фи ло зо фи ја. Фи ло зоф ска кон струк ци ја 
ума ру ши се ства ра њем ум ног дру штва. Фи ло зоф ски иде ал, бо љи свет и 
истин ско бив ство, ула зи у прак ти чан циљ чо ве чан ства ко је се бо ри. Та ко 
он до би ја и ху ма ни са др жај“11.

Ме ђу тим, по ми шље њу Мар ку зеа, али и оста лих ми сли ла ца Франк-
фурт ске шко ле, фи ло зо фи ја ни је са мо по зи тив на, афир ма тив на, већ и не га-
тив на, кри тич ка, и као та ква „ви ше не го иде о ло ги ја“ – ум ни је са мо моћ 
из ми ре ња су прот но сти у цар ству иде ал ног, већ и моћ су прот ста вља ња, 
не ги ра ња оно га што још по сто ји као не ум но12. у ка сни јој књи зи „ум и 
ре во лу ци ја“ Мар ку зе пред у зи ма оп се жно из ла га ње Хе ге ло ве фи ло зо фи је 
као нај ви шег до стиг ну ћа фи ло зо фи је уоп ште, на сто је ћи да у раз ви је ни-
јем об ли ку при ка же пре лаз од фи ло зо фи је ка кри тич кој те о ри ји. Хе ге ло во 
ми шље ње пред ста вља вр ху нац ми са о ног за хва та ња гра ђан ског дру штва и 
ње го вих про тив реч но сти, ме сто на ко ме се кри тич ка дру штве на те о ри ја 
мо ра по ја ви ти као ње го во ди ја лек тич ко пре ва зи ла же ње. На и ме, Хе ге ло ва 
фи ло зо фи ја је, упр кос сна жним те о риј ским им пул си ма ко ји су под сти-
ца ли ши ре ње ре во лу ци о нар ног ду ха ме ђу ње го вим уче ни ци ма, са др жа-
ва ла мо мен те ко ји су спу та ва ли, па чак и умр тви ли ди на ми ку ди ја лек-
тич ког ми шље ња. Мар ку зе у том по гле ду да ље раз ви ја кри ти ку Хе ге ло вог 
„по зи ти ви зма“ за по че ту у „Фи ло зо фи ји и кри тич кој те о ри ји“, по ка зу ју ћи 
ме ста на ко ји ма се кри тич ка дру штве на те о ри ја одва ја од (Хе ге ло ве) фи ло-
зо фи је и на ста вља да сле ди ра ди кал ност ње них пој мо ва. По и сто ве ћу ју ћи 
ум са по стиг ну том ствар но шћу гра ђан ског дру штва и на ла зе ћи да је пру-
ска др жа ва „та ко ја је стро го узев из гра ђе на сход но ин те ли ген ци ји“13, Хе гел 
је од ре ђе ни исто риј ски об лик дру штва про гла сио за ко на чан ис ход исто-
риј ског раз во ја. у по сто је ћем он ни је ви ше пре по зна вао су прот но сти ко је 
би га мо гле су штин ски из ме ни ти – про тив реч но сти гра ђан ског дру штва 
из ми ри ва ле су се у иде ји др жа ве чи ји је исто риј ски об лик, као што ви ди мо, 
би ла та да шња пру ска др жа ва.

11   Ibid., 78.
12   Ibid, 74, 77, 83, 86 .
13 Хегел, Историја филозофије, том I, БиГЗ, Београд 1983., стр. 2.
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Мар ку зе сле ди Хок хај ме ро ву кри ти ку Хе ге ла14, та ко ђе от кри ва ју ћи у 
Хе ге ло вим за кључ ним ста во ви ма афир ма ци ју по сто је ћег: „Јер, Хе гел твр ди 
да је је дин ство су бјек та и објек та већ по стиг ну то и да је про цес пост ва ри-
ва ња пре вла дан. Ан та го ни зми гра ђан ског дру штва сми ре ни су у мо нар-
хич кој др жа ви, а све про ти вур јеч но сти ко нач но су по ми ре не у цар ству 
ми шље ња или ап со лут ном ду ху. Да ли се ‘исти на’ до и ста по ду да ра са да тим 
дру штев ним и по ли тич ки по рет ком? Да ли је, да кле, по ви јест, осло бо ди ла 
те о ри ју сва ке по тре бе да пре вла да да ти си стем жи во та у дру штву? Хе ге лов 
по тврд ни од го вор по чи вао је на прет по став ци да су дру штве ни и по ли-
тич ки об ли ци по ста ли при мје ре ни на че ли ма ума, та ко да се нај ви ше чо ве-
ко ве мо гућ но сти мо гу раз ви ти пре ко раз вит ка оп сто је ћих дру штве них 
об ли ка. ње гов је за кљу чак под ра зу ми је вао од лу чу ју ћу про ме ну у од но су 
зби ље и те о ри је: сма тра ло се да се зби ља по ду да ра са те о ри јом. у об ли ку 
ка кав јој је Хе гел ко нач но дао, из гле да ло је да те о ри ја, то од го ва ра ју ће 
пре би ва ли ште исти не, при хва ћа чи ње ни це ка кве је су и уз ди же их као да 
од го ва ра ју уму“15. А ове чи ње ни це су, упр кос Хе ге ло вом уве ре њу, још увек 
ука зи ва ле на до ми на ци ју и угње та ва ње, на не ум ност по сто је ћег, а ти ме и 
на ње го ву не ствар ност. Сто га хе ге лов ски ум афир ми ше до ми на ци ју, та ко 
што по сто је ћем при да је до сто јан ство ствар ног. Хе ге ло ва фи ло зо фи ја пра ва 
и фи ло зо фи ја исто ри је пред ста вља ју нов об лик афир ма ци је по сто је ћег, 
од но сно дру штве не до ми на ци је као ње го вог те мељ ног ли ка, ко ји је раз-
ли чит од мо де ла кри ти ко ва них у спи су „Фи ло зо фи ја и кри тич ка те о ри ја“. 
На и ме, док се та мо оправ да ње до ми на ци је от кри ва ло као по сред но, та ко 
што се ум по вла чио у за себ ну сфе ру те о риј ског и у њој из ми ри вао по сто је ће 
су прот но сти, не ма ре ћи за „ма те ри јал не усло ве жи во та“ и њи хо ву про ме ну, 
ов де се до ми на ци ја не по сред но оправ да ва и афир ми ше, са мим тим што се 
исто риј ска про шлост и са да шњост про гла ша ва ју за ум не. Су прот ста вља-
ју ћи се Кан то вом и Фих те о вом схва та њу (дру штве ног) иде а ла као ло ше 
бес ко нач но сти, пу ком „тре ба“ на су прот оно ме што „је сте“, Хе гел из јед на-
ча ва иде ал са ствар ним, а за тим и ствар но са по сто је ћим. ум је при су тан у 
исто ри ји, и не пред ста вља ви ше њен оно стра ни иде ал; исто ри ја је за пра во 
на пре до ва ње са мог ума у (ње го вој) све ве ћој све сти о сло бо ди. Кри тич ка 
те о ри ја ће се оштро су прот ста ви ти обе ма иде а ли стич ким вер зи ја ма афир-
14 „По Хегелу, опште се већ адекватно развило и идентично је са оним што се одвија. 

Разум (ум - прим. М. К.) више нема потребе да буде самокритичан према себи; он је 
код Хегела постао афирмативан, још пре него што стварност треба афирмисати као 
разумску (умску - прим. М. К.). С обзиром на реално и даље постојеће противречности 
људске егзистенције, с обзиром на немоћ индивидуа пред односима које су оне саме 
створиле, ово решење се јавља као приватна тврдња, као мир који филозоф лично 
закључује са нељудским светом“, Хоркхајмер, Традиционална и критичка теорија, 
БиГЗ, Београд 1976., стр. 52.

15  Маркузе, ум и револуција, стр. 220-221.
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ма ци је по сто је ћег – ни ти се те о риј ске про тив реч но сти (ко је су увек из раз 
ре ал них, ма те ри јал них про тив реч но сти гра ђан ског дру штва) мо гу из ми-
ри ти у те о риј ском уму, ни ти се дру штве не про тив реч но сти мо гу из ми ри ти 
у по сто је ћем, гра ђан ском дру штву. Ко нач но је дин ство су бјек та и објек та 
мо же би ти оства ре но са мо уну тар еман ци по ва не дру штве не за јед ни це ко ја 
је про јект бу дућ но сти, а не исто риј ска са да шњост, ка ко је ми слио Хе гел. 
До та да ће ум не пре ста но ком про ми то ва ти сво ју кри тич ку, не ги ра ју ћу 
при ро ду и оправ да ва ти до ми на ци ју, би ло по вла че њем од ра ди кал не дру-
штве не прак се, би ло по сту ли ра њем не ум не са да шњо сти као до стиг ну тог 
ци ља (кра ја) исто риј ског раз во ја.

Ме ђу тим, на кон ове сна жне кри ти ке Хе ге ло ве иде је ума, Мар ку зе 
из ри че ва жне на по ме не ко је спре ча ва ју пад у ира ци о на ли зам или по зи-
ти ви зам. Кри ти ка ума од ре ђу је се као ње го ва са мо кри ти ка, као по нов но 
ожи вља ва ње ње го ве мо ћи не га ци је, на кон што се она при вре ме но уми ри ла 
ње го вим по и сто ве ће њем са по сто је ћим. ум пре ва зи ла зи об лик за ко ји је 
ми слио да је ње го во ко нач но оства ре ње, и осло ба ђа се ве за но сти за до ми-
на ци ју. Сто га са мо кри ти ка ума, ко ја уви ђа да и да ље по сто је не из ми ре не 
про тив реч но сти и да се оне не мо гу из ми ри ти у цар ству чи стог ми шље ња, 
озна ча ва онај пре лаз ка кри тич кој те о ри ји дру штва, по ста ја ње ума прак-
тич ном сна гом из ме не по сто је ћег. Ми шље ње се из вла чи из сфе ре чи сто 
те о риј ског и по ста је по ли тич ки ан га жо ва но; од са да се ум од но си на раз об-
ли ча ва ње по сто је ће до ми на ци је и от кри ва ње мо гућ но сти ње ног уки да ња, 
та ко да се вра ћа сво јој из вор ној ве за но сти за ре во лу ци ју16. Та ко је кри ти ка 
ума за пра во ње го ва афир ма ци ја, ис ти ца ње ње го ве спо соб но сти да су прот-
ста вља ствар не мо гућ но сти не ке ства ри ње ном по сто је ћем об ли ку и да на 
тај на чин по ка же на чи не пре ва зи ла же ња по сто је ћег. Сто га, „Хе ге лов по јам 
ума има, да кле, из ра зи то кри ти чан и по ле ми чан ка рак тер. Он се про ти ви 
сва ком при хва ћа њу да тог ста ња ства ри. Од ри че хе ге мо ни ју сва ког вла да-
ју ћег об ли ка ег зи стен ци је по ка зу ју ћи ан та го ни зме ко ји га ра зр је ша ва ју у 
дру ге об ли ке“17.

Да кле, у Хе ге ло вој ди ја лек тич кој ме то ди Мар ку зе пре по зна је сна гу ко ја 
се су прот ста вља ње го вом си сте му, иден ти те ту ума и ствар но сти на да том 
ни воу исто риј ског раз во ја. Она је у ста њу да про ду ци ра да ље кре та ње та мо 
где је Хе гел ми слио да је сва ко кре та ње до вр ше но, и где ум мо же да ужи ва 
у вла сти том ми ро ва њу. Она до но си не мир у си стем по ка зу ју ћи про тив реч-
но сти ко је су оста ле не из ми ре не, и у том сми слу су о ча ва Хе ге ло ве за кључ ке 
са кон се квен ца ма ње го вог вла сти тог на чи на ми шље ња. Та мо где је Хе гел 
ви део пре вла да ва ње оту ђе ња, ди ја лек ти ка от кри ва да ље по сто ја ње оту-
ђе ња, чи ње ни цу да ум још увек ни је у пот пу но сти при сво јио по сто је ће и 
16 Ibid., 12-13.
17 Ibid., 25.
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учи нио га ствар ним. По но во, иден ти тет ума и ствар но сти ле жи у бу дућ но-
сти, а не у са да шњо сти, он је за дат(ак) а не да тост. А ди ја лек ти ка је моћ да 
се у по сто је ћем ан ти ци пи ра бу ду ће, да се уви ди ње го ва ко нач ност и про-
ла зност, да се у ње му уочи по ста ја ње (не чег но вог); и упра во је Хе гел до 
са вр шен ства до вео овај об лик ми шље ња. Сто га се на овом ме сту Бло хо ва 
оце на чи ни ис прав ном: „Хе гел је по ри цао бу дућ ност, али ни ка ква бу дућ-
ност не ће мо ћи да по рек не Хе ге ла“. у њој је са жет сми сао од но са из ме ђу 
Хе ге ло вог ми шље ња и ње го ве ма те ри ја ли стич ке кри ти ке, из ме ђу фи ло-
зо фи је и кри тич ке дру штве не те о ри је. Та кри ти ка се бе од ре ђу је као ди ја-
лек тич ко пре вла да ва ње Хе ге ло ве фи ло зо фи је, као ра ди ка ли зо ва ње ње не 
ме то де спрам си стем ских учи на ка ње го вог ми шље ња.

2. КРИ ТИ КА АФИР МА ТИВ НОГ КА РАК ТЕ РА  
ГРА ЂАН СКЕ КУЛ ТУ РЕ

у тек сто ви ма о афир ма тив ној кул ту ри и хе до ни зму, ко ји не по сред но 
сле де на кон „Фи ло зо фи је и кри тич ке те о ри је“, Мар ку зе да ље раз ви ја сво је 
кри тич ко раз ма тра ње гра ђан ске кул ту ре. Као од лу чу ју ћи фе но мен ја вља се 
од нос ума и сре ће у скло пу гра ђан ског дру штва, при че му се сре ћа бли же 
од ре ђу је пре ко ка те го ри ја чул но сти и ужи ва ња. Ста во ви из не ти у овим тек-
сто ви ма мо гу се сма тра ти пр вим об у хват ни јим при ка зи ма про бле ма ко ји 
ће сво ју де таљ ну раз ра ду има ти у ка сни јој књи зи „ерос и ци ви ли за ци ја“. 
Мар ку зе у њи ма по но во раз ра ђу је већ по ме ну ту Марк со ву и марк си стич ку 
кри ти ку иде о ло шке дру штве не над град ње. Под руч је кул ту ре се схва та као 
афир ма тив но спрам по сто је ћег (гра ђан ског дру штва), бу ду ћи да се, по сред-
ством ње га, ан та го ни стич ки дру штве ни од но си из ми ру ју не у сфе ри где се 
они про из во де и где се је ди но мо гу раз ре ши ти, тј. у са мом дру штву, већ у 
„цар ству при вид ног је дин ства и при вид не сло бо де“18, пот пу но одво је ном 
од те мељ не сфе ре про из вод ње ма те ри јал ног жи во та. Је дин ство и сло бо да 
ко је ова кул ту ра про кла му је, су при вид ни у дво стру ком сми слу – они, с 
јед не стра не, при па да ју ди мен зи ји раз ли чи тој од (дру штве не) ствар но сти, а 
с дру ге, као та кви су не ствар ни, јер не пред ста вља ју ствар но из ми ре ње про-
тив реч но сти, ко је су у крај њој ли ни ји увек ма те ри јал не про тив реч но сти 
гра ђан ског дру штва. За то афир ма тив на кул ту ра оста вља по сто је ће ка кво 
је сте, у свој ње го вој бе ди и не људ ско сти, а нај ви ше вред но сти сме шта у сфе ру 
иде а ли те та (при ви да). из ра жа ва ју ћи пре зир пре ма ма те ри јал ном жи во ту и 
про гла ша ва ју ћи га за ни жу сфе ру људ ског по сто ја ња, не до стој ну озбиљ ни је 
па жње јед ног кул тур но уз диг ну тог гра ђа ни на, ова кул ту ра је слу жи ла као 
моћ но оправ да ње ма те ри јал не бе де и роп ства, као ва жна по лу га до ми на-
18  Маркузе, култура и друштво, стр. 46.
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ци је вла да ју ће кла се у ли ку ње не иде о ло ги је. По што је ствар ност пре ви ше 
по ни жа ва ју ћа и из ло же на слу ча ју, па не мо же обез бе ди ти чо ве ко ву истин-
ску сре ћу и за до вољ ство, чо век је тре ба ло да на ђе све оно што ре ал но не 
по се ду је у јед ном има ги нар ном све ту умет но сти, ре ли ги је или фи ло зо фи је. 
у ова квом кул тур ном ста ву кри је се је дан ис пра ван увид – по сто је ћа ствар-
ност (гра ђан ског дру штва) за и ста од у да ра од све га оно га што се сма тра иде-
а лом људ ског жи во та; ме ђу тим, овај про блем не мо же се ре ши ти по сту ли-
ра њем јед не са мо на из глед тран сцен дент не сфе ре (јер ова, не пре ва зи ла зе ћи 
ње го ве про тив реч но сти, у свом иде о ло шком об ли ку за пра во оста је уну тар 
гра ђан ског дру штва), већ са мо ра ди кал ном про ме ном овог дру штва. Та мо 
где је афи ма тив на кул ту ра за ми сли ла свет при вид ног је дин ства и сло бо де, 
тре ба да сто ји зах тев за ствар ним је дин ством и сло бо дом – сфе ра ма те ри јал-
ног жи во та мо ра би ти про же та овим вред но сти ма, ка ко их ви ше не би смо 
тра жи ли у не ком „оно стра ном“ све ту.

Чи ње ни ца да је гра ђан ска кул ту ра исто вре ме но и тран сцен дент на и 
има нент на са мом гра ђан ском дру штву, од ре ди ће ди ја лек тич ки при ступ 
тој кул ту ри уну тар Франк фурт ске шко ле. Мар ку зе по но во ис ти че дру-
штве ну уко ре ње ност те кул ту ре; у сво јим бит ним по став ка ма она је из раз 
дру штве не по де ле ра да, ко ја је обе ле же на до ми на ци јом јед не кла се над дру-
гом. Оштро раз ли ко ва ње ви ших и ни жих вред но сти (не-вред но сти), ду ха 
и ма те ри је, сло бо де и ну жно сти, веч но сти и про ла зно сти, ума и чул но сти 
итд. и до ми на ци ја пр вих над дру гим, за осно ву има ју до ми на ци ју уну-
тар сфе ре ма те ри јал не про из вод ње. За хва љу ју ћим том уви ду, иде а ли зам 
се од ре ђу је као ми са о ни из раз кла сног дру штва19. Цар ство ду ше по ста је 
оно на шта се усред сре ђу је афир ма тив на кул ту ра; у бес крај ном про сто ру 
уну тра шњо сти чо век мо же на ћи спо кој ство и за до вољ ство, осло бо ди ти се 
оног ствар ног, са да шњег, ко је оста је ве за но за „бе ду, гру бост и не прав ду“20. 
Ме ђу тим, ту до ла зи до обр та ко ји пре тва ра ову кон цеп ци ју ду ше у иде о ло-
шку од бра ну по сто је ћег, у афир ма ци ју од но са до ми на ци је, са мим тим што 
се сфе ра ма те ри јал ног по сто ја ња про гла ша ва за ни же вред ну, а сло бо да и 
сре ћа ре зер ви шу за ди мен зи ју уну тра шње лич но сти ко ја се, као та ква, не 
мо же оства ри ти у овој ни жој сфе ри по сто ја ња. Ко ре ни афир ма ци је на ла зе 
се у иде о ло шком пре тва ра њу по сто је ћих не ху ма них од но са у дру штве-
ној ствар но сти у веч ни из глед ма те ри јал не ствар но сти као та кве на спрам 
ко је се еман ци па ци ја мо же по сти ћи са мо у цар ству ду ше. Мар ку зе на 
ви ше ме ста раз от кри ва овај иде о ло шки ка рак тер гра ђан ске кул ту ре: „Зр-
но исти не ле жи у ре че ни ци да оно што се до га ђа с те лом не мо же да дир не 
ду шу. Али ова исти на је у по сто је ћем по рет ку до би ла стра шан об лик. Сло-
бо да ду ше је ко ри шће на за то да се оправ да бе да, му че ни штво и роп ство 
19 Ibid., 44-45, 48.
20 Ibid., 52, 55-56.
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те ла. Она је слу жи ла иде о ло шком пре да ва њу ег зи стен ци је на ми лост и 
не ми лост еко но ми је ка пи та ли зма“21; „ина че, ду ша има пре све га ту функ-
ци ју да се уз диг не до иде а ла а да не убр за ва њи хо во оства ре ње. Ду ша има 
уми ру ју ће деј ство. Због то га што се из у зи ма од пост ва ре ња, она од ње га 
нај ма ње и па ти и пру жа му нај сла би ји от пор. По што се сми сао и вред ност 
ду ше не пре та па ју у исто риј ску ре ал ност, она се мо же нео кр ње на одр жа ти 
и у ло шој ре ал но сти“22; „Ду ша се пла ши опо ре исти не те о ри је ко ја по ка зу је 
ну жност ме ња ња бед ног об ли ка ег зи стен ци је: ка ко мо же спо ља шње пре о-
бли ча ва ње да од лу чу је о пра вој, о уну тра шњој суп стан ци ји чо ве ка! Ду ша 
чи ни чо ве ка ме ким, са ви тљи вим и по слу шним пред чи ње ни ца ма ко је, нај-
зад, и ни су у пи та њу“23; „Про стор за спо ља шње оства ре ње по стао је вр ло 
ма ли, про стор за уну тра шње вр ло ве ли ки. ин ди ви дуа је на у чи ла да све 
зах те ве по ста вља нај пре са мој се би. Власт ду ше по ста вља ве ће зах те ве уну-
тра шњо сти, а скром ни је зах те ве спо ља шњо сти. Ли це ви ше ни је од скоч на 
да ска за на пад на свет, не го за шти ће на ли ни ја по вла че ња иза фрон та“24.

Као што се у по сто је ћем дру штву до ми на ци ја огле да у хи је рар хиј ској 
по де ли ра да, та ко се уну тар афир ма тив не кул ту ре чул ност и ужи ва ње пот-
чи ња ва ју вла сти ду ше25. По што је исто риј ски до стиг нут об лик ма те ри јал не 
про из вод ње гра ђан ска иде о ло ги ја сма тра ла ње ним не про мен љи вим, при-
род ним об ли ком, рад је био схва ћен као пун од ри ца ња и пат ње, на спрам 
ко га се ужи ва ње мо гло по сти ћи са мо у сфе ри ду шев ног. Про те стант ска 
ети ка, ко ја је про кла мо ва ла аскет ски мо рал ра да, стро го је одво ји ла ужи-
ва ње од ра да, и пот чи ни ла га ра ду – ужи ва ње се мо гло схва ти ти са мо као 
осве жа ва ње ду ха и те ла за но ви рад ни про цес, као про ла зна па у за уну тар 
веч не ег зи стен ци је ра да. ин те рес про фи та био је не спо јив са про ди ра њем 
ужи ва ња у ди мен зи ју ра да, по што се он мо гао оства ри ти је ди но ње го-
вим ус кра ћи ва њем и из о ста ја њем26. Афир ма тив на кул ту ра сто га го во ри 
о ве ли чи ни ду ше и ми зе ри ји те ла и чул но сти, о тра же њу спа са у бес ко-
нач ној уну тра шњо сти, не у ко нач ној и про ла зној спо ља шњо сти. у сво јој 
ци нич но сти она по ста је ору ђе до ми на ци је вла да ју ћих кли ка27, и на ро чи то 
се ис по ља ва у од но су пре ма сек су ал но сти28. Афир ма тив на кул ту ра је та ко 
обе ле же на ре пре сив ном су бли ма ци јом – она афир ми ше ре пре сив ни од нос 

21 Ibid., 56.
22 Ibid., 58. 
23 Ibid., 59. 
24  Ibid., 66. 
25 Ibid., 56-57. 
26 Ibid., 108-109, 110-111.
27 Ibid., 48.
28 Ibid., 109.
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ду ше пре ма чул но сти (по ти ски ва ње ужи ва ња), али и дру штве ну ре пре-
си ју (до ми на ци ју). Пси хо ло шка и дру штве на ре пре си ја су бит но по ве за не 
– осло бо ђе ње чул но сти (ужи ва ња) ука за ло би на дру штве но осло бо ђе ње, 
јер се је ди но про ме ном те мељ них од но са у сфе ри ма те ри јал не про из вод ње, 
ко ји су чи та вој јед ној кла си до не ли са мо бед њу и пат њу, мо гло оства ри ти 
ствар но, дру штве но, ма те ри јал но за до во ље ње чул но сти (сре ћа). За то гра-
ђан ском кул ту ром вла да „та бу за до вољ ства“29. По ти ску ју ћи ствар но ужи-
ва ње та ко што га ин тер и о ри зу је и пре тва ра у су бли ми са ни ду хов ни ужи-
так, афир ма тив на кул ту ра по ти ску је зах тев и по тре бу за ствар ном сло-
бо дом, и ти ме оправ да ва по сто је ћу до ми на ци ју. Она про кла му је сло бо ду 
са мо као са зна ње (ну жно сти), ко је упра во афир ми ше дру штве ну не прав ду 
као ну жну и не про мен љи ву, спрам ко је је сло бо да мо гу ћа са мо као уну тра-
шње свој ство мо рал не лич но сти. Та ко гра ђан ски мо рал и умет ност по сто је 
упо ре до са не мо ра лом и фи зич ком ми зе ри јом гра ђан ског дру штва – то је 
она су штин ска про тив реч ност ко ја се мо же пре вла да ти са мо уки да њем 
гра ђан ског дру штва.

На по ста вље но пи та ње „да ли је ин те лек ту ал на кул ту ра са ма при пре ми ла 
сво ју ли кви да ци ју?“30, Мар ку зе сто га од го ва ра по тврд но. уз ди за ње ду ше не 
са мо да ни је уз др ма ло по сто је ћи по ре дак, већ га је чак оја ча ло, та ко што је 
су зби ја ло по тре бу за дру штве ним осло бо ђе њем. То је омо гу ћи ло да пре лаз 
„ли бе ра ли зма“ у то та ли та ри зам бу де не сме тан и по у здан – ду хов но при пре-
мље ни за под ло жност до ми на ци ји, гра ђа ни су се мир но пре да ли то та ли тар-
ној др жа ви схва ће ној као но ви фа тум, под јед на ко моћ ној и за стра шу ју ћој, 
као што им се не ка да чи ни ла не про зир на це ли на гра ђан ског дру штва (тр жи-
шта). Бру тал на, ого ље на си ла опу сто ши ла је и по след ње остат ке гра ђан ских 
иде а ла – ап стракт на сло бо да за ме ње на је пот чи ња ва њем кон крет ном ауто-
ри те ту (во ђи), ап стракт на јед на кост не јед на ко шћу ра са, а иде ја брат ства је 
са чу ва на у пер вер то ва ном об ли ку, као „на род на“ за јед ни ца су пер и ор не ра се. 
По што се уви де ло да „не ви дљи ва ру ка тр жи шта“ не обез бе ђу је ин те гра ци ју 
дру штве не це ли не, она је пре пу ште на „ви дљи вој пе сни ци“ то та ли тар ног 
во ђе, под јед на ко ћу дљи вој и не про зир ној као тр жи ште. Мар ку зе под вла чи 
од го вор ност афир ма тив не кул ту ре за ова кво ста ње ства ри31.

Ме ђу тим, гра ђан ска кул ту ра, упр кос ње ном пре о вла ђу ју ће афир ма-
тив ном ста ву пре ма по сто је ћем, ни је ис кљу чи во јед но ди мен зи о нал на; она 
оста је уну тар гра ђан ског дру штва (из ра же на у иде а ли стич кој/иде о ло шкој 
фор ми), али је у тој има нен ци ји ипак тран сцен ди ра ју ћа сна га. Јер, ње не 
вред но сти но се истин ски уни вер за лан са др жај и пред ста вља ју иде ал ко ји 
тре ба оства ри ти пре врат ном прак сом, ка ко би се осло бо дио усло вље но сти 
29 Ibid., 111.
30 Ibid., 7.
31 Ibid., 59-67.
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кла сног дру штва. Мар ку зе ов став је ка рак те ри сти чан за чи та ву Франк-
фурт ску шко лу – гра ђан ска кул ту ра је пред мет ди ја лек тич ког пре вла да-
ва ња у ко ме се ње ни кри тич ки по тен ци ја ли пре у зи ма ју као еман ци па тор-
ски ин те ре си дру штве не те о ри је и по ста ју нор ме ра ди кал не дру штве не 
прак се. Гра ђан ско дру штво се су о ча ва са зах те ви ма соп стве не кул ту ре – 
као што оно са мо ства ра дру штве не по тен ци ја ле свог уки да ња (оте ло тво-
ре не у рад нич кој кла си), та ко и ње го ва кул ту ра са др жи еле мен те ко ји пре-
ва зи ла зе њен афир ма ти ван ка рак тер, ње но ве зи ва ње за sta tus quo. Сто га се 
(са мо)кри ти ка кул ту ре не ми нов но ја вља као (са мо)кри ти ка дру штва, по ка-
зи ва ње ње го ве не до вољ но сти с об зи ром на вла сти те мо гућ но сти. еман ци-
па тор ски по тен ци ја ли иде а ли зма, ко ји је у осно ви не са мо гра ђан ске фи ло-
зо фи је, већ и тра ди ци о нал не гра ђан ске кул ту ре у це ли ни, раз ли ку је ову од 
иде о ло ги је по зног ка пи та ли зма, ко јом до ми ни ра по зи ти ви стич ко ра за ра ње 
по след њих тран сцен ди ра ју ћих оста та ка кул ту ре, при че му се „ми шље ње“ у 
пот пу но сти ста па с по сто је ћим и ре про ду ку је ње го ве „чи ње ни це“ и „исти-
не“32. Мар ку зе на ро чи то на гла ша ва еман ци па тор ски по тен ци јал (гра ђан-
ске) умет но сти, и у иде ји ле по те пре по зна је афир ма ци ју чул ног ужи ва ња 
(сре ће), по вра так оно га што је би ло по ти сну то услед ре пре сив не по де ле 
ра да. Те ста во ве Мар ку зе ће де таљ но раз ра ди ти у „еро су и ци ви ли за ци ји“.

3. КРИ ТИ КА ХЕ ДО НИ ЗМА  
И ФРОЈ ДО ВА ПСИ ХО А НА ЛИ ЗА

По што је умет ност „обе ћа ње сре ће“ (Мар ку зе се ов де по зи ва на Стен-
да ла), и то ства р не, чул не сре ће, и по што је „бри га за сре ћу љу ди“ је дан од 
нај ва жни јих ин те ре са кри тич ке те о ри је, Мар ку зе оп шир ни је рас пра вља о 
овом про бле му у свом тек сту „О кри ти ци хе до ни зма“. Слич но раз ма тра-
њи ма у „уму и ре во лу ци ји“ на гла ша ва се да су у фи ло зо фи ји ум и (чул на) 
сре ћа би ли су прот ста вље ни – ста во ви Кан та и Хе ге ла по но во слу же као 
илу стра ци ја ове те зе. Док је ум ве зан за оп штост, па сре ћу мо же при хва-
ти ти са мо у иде а ли зо ва ном об ли ку ужи ва ња у „ми шље њу ми шље ња“ (ка ко 
сто ји на кра ју „Ло ги ке“ и „Фе но ме но ло ги је ду ха“), чул на сре ћа се од но си 
на по је дин ца и ње го во вла сти то за до вољ ство. Ови ста во ви од ра жа ва ју 
те мељ но устрој ство гра ђан ског дру штва, у ко ме је сре ћа по је дин ца све-
де на на слу чај, учи нак не спо зна тљи вих дру штве них (еко ном ских) си ла; 
она је у том об ли ку би ла не ми нов на по сле ди ца дру штва ко је не сто ји под 
кон тро лом са мо све сних ин ди ви дуа, и у ко јем су раз дво је ни рад и ужи ва-
ње33. Фи ло зо фи ја ума је због то га прин ци пу сре ће, бра ње ном у хе до ни зму, 
32  Ibid., 49.
33  Ibid., 92, 98, 100, 105.
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су прот ста ви ла сло бо ду, а чул ном ужи ва њу мо рал ну ауто но ми ју (вр ли-
ну)34. Мар ку зе ис ти че да је иде а ли зам с пра вом зах те вао да чо век при свим 
од но си ма спрам ства ри и оста лих љу ди на сту па као сло бо дан по је ди нац, 
пот чи њен је ди но за ко но дав ству вла сти тог ума. Ме ђу тим, по гре шно из јед-
на ча ва ју ћи об лик сре ће у гра ђан ском дру штву са сре ћом уоп ште, и ра ди-
кал но ус кра ћу ју ћи сре ћи ди мен зи ју сло бо де, он је за пра во обез вре дио овај 
прин цип и за вр шио у „иде а ли зо ва њу не сре ће“. На овом ме сту хе до ни зам 
с пра вом ис ти че су штин ску ва жност по је ди нач не људ ске сре ће35. у том 
по гле ду се кри тич ка те о ри ја на до ве зу је на хе до ни зам36. ис ти чу ћи пра во 
по је дин ца на вла сти ту сре ћу као не што што тре ба афир ми са ти, кри тич ка 
те о ри ја се су прот ста вља под јед на ко иде а ли зму и оном об ли ку ма те ри ја ли-
зма ко ји је сма трао да раз вој про из вод них сна га, уз укла ња ње при ват но-
ка пи та ли стич ких дру штве них про из вод них од но са, ауто мат ски до во ди до 
оства ре ња људ ске сло бо де и сре ће. По је дин ци ни су ви ше сме ли да се при-
но се на „ол тар“ оп што сти, за ко ју се ве ро ва ло да не у мит но на пре ду је пре ко 
њи хо вих ле ђа, би ло у ви ду свет ског ду ха или др жав но-пар тиј ског апа ра та 
ко ји „оства ру је“ со ци ја ли стич ки про јект. Оса мо ста ље на оп штост би ла 
је из раз дру штва у ко ме су суд би ну по је ди на ца од ре ђи ва ли не про зир ни 
за ко ни тр жи шта или оту ђе ни би ро крат ски апа рат; по сту лат да она ипак на 
кра ју до сти же циљ ко ји од го ва ра и ин те ре си ма по је ди на ца, по ка зао се као 
об ма на. ум је до ми ни рао у дру штве ној све сти (кул ту ри), не у дру штве ном 
би ћу, и сто га је ње го ва оп штост би ла пар ти ку лар на – у том свој ству мо гао 
је по слу жи ти као ору ђе до ми на ци је оних ко ји су се скри ва ли иза ње го вог 
про кла мо ва ња и уз ди за ња на ни во оства ре ног исто риј ског ци ља.

На су прот оној оса мо ста ље ној оп што сти и сло бо ди (ума) Мар ку зе 
сле ди Марк сов став да је „сло бо да по је дин ца услов сло бо де свих“. Афир-
ма ци ја сре ће по је дин ца зах те ва афир ма ци ју ње го ве сло бо де, јер је ње го ва 
не сре ћа по чи ва ла на сло бо ди оса мо ста ље не оп што сти ко ја је билa пот пу но 
ван до ма ша ја ње го вог уви да и кон тро ле. Сре ћа и сло бо да (ум) тре ба да бу ду 
сво ји на са мо све сних по је ди на ца ко ји са ми ства ра ју за јед ни цу и под ле жу 
са мо оним за ко ни ма ко је су са ми ство ри ли. На том ме сту Мар ку зе из ла же 
кри ти ку хе до ни зма – овај је у афир ма ци ји по је ди нач не сре ће ми слио да се 
она мо же по сти ћи у окви ри ма по сто је ћег по рет ка, без об зи ра на то да ли 
је он за сно ван на сло бо ди по је ди на ца или не. Фи ло зо фи ја ума је од ба ци ла 
сре ћу, а хе до ни зам сло бо ду (осло бо ђе ње), упр кос то ме што ње гов прин цип 
(афир ма ци ја по је ди нач не сре ће) не ми нов но под ра зу ме ва афир ма ци ју сло-
бо де. у том сми слу је иде а ли стич ка кри ти ка хе до ни зма оправ да на – сре ћа 
не мо же би ти све де на на ужи ва ње у не по сред ном, јер то не по сред но прет-
34  Ibid., 104, 105, 106.
35  Ibid., 100.
36 Ibid., 93.
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ход но мо ра би ти по сре до ва но сло бо дом37. Сто га хе до ни зам, на дру га чи ји 
на чин од фи ло зо фи је ума (иде а ли зма), ре про ду ку је и афир ми ше гра ђан-
ско дру штво и ње гов прин цип кон ку рен ци је38. По што је сло бо да ве за на 
за ум, а ум утвр ђу је ди мен зи ју објек тив но сти, раз ли ку је исти ну од ла жи, 
од ба ци ва ње сло бо де до во ди до иш че за ва ња ове раз ли ке – гра ни це хе до ни-
зма су у не раз ли ко ва њу исти ни тих и ла жних по тре ба. Дру штве на не сло-
бо да ре про ду ку је се у по тре ба ма по је ди на ца, па се сто га ове по тре бе не 
мо гу при хва ти ти у об ли ку у ко ме не по сред но по сто је. Да би се до жи ве ла 
истин ска сре ћа, по је дин ци мо ра ју да се еман ци пу ју од ла жних по тре ба, 
ко је са мо пер пе ту и ра ју ре пре си ју и не сре ћу, упр кос при вид ном за до во-
ље њу ко је ну де, и баш због тог при ви да и тре нут но сти (про ла зно сти). Ови 
ста во ви има ће ве ли ки зна чај у ка сни јем Мар ку зе о вом ми шље њу: „Мо ме-
нат оправ да ња у хе до ни зму ле жи ду бље: већ у ње го вом ап стракт ном об у-
хва та њу су бјек тив не стра не сре ће, у ње го вој не спо соб но сти да раз ли ку је 
истин ске од ла жних по тре ба и ин те ре са, истин ско од ла жног ужи ва ња. Он 
при хва та по тре бе и ин те ре се ин ди ви дуа као не што јед но став но да то и по 
се би вред но. у са мим овим по тре ба ма и ин те ре си ма (а не тек у њи хо вом 
за до во ља ва њу) већ се кри је обо га ље ње, по ти ски ва ње и не и сти на с ко јом 
љу ди од ра ста ју у кла сном дру штву. Афир ма ци ја јед ног са др жи већ афир-
ма ци ју оног дру гог“39; „Те по тре бе ин ди ви дуа ко је тре ба за до во љи ти, мо ра 
да по ста ну ре гу ла ти ван прин цип про це са ра да. Али по тре бе осло бо ђе-
них љу ди и ужи ва ње у њи хо вом за до во ља ва њу има ће дру ги об лик не го 
по тре бе и ужи ва ње у не сло бо ди – иако су фи зи о ло шки исти. у дру штве-
ној ор га ни за ци ји, ко ја изо ло ва не ин ди ви дуе су прот ста вља јед не дру ги ма у 
ви ду кла са и њи хо ву по себ ну сло бо ду пре пу шта ме ха ни зму не под вла шће-
ног еко ном ског си сте ма, не сло бо да деј ству је већ у по тре ба ма и на ро чи то 
у ужи ва њу. Та кви ка кви су ов де, по тре ба и ужи ва ње не зах те ва ју чак ни 
оп шту сло бо ду“40.

Ак ту а ли за ци ја Марк со вог пој ма ве штач ких (ла жних) по тре ба до во ди 
Мар ку зеа до уви ђа ња фе но ме на ре пре сив не де су бли ма ци је. За раз ли ку од 
тра ди ци о нал не гра ђан ске кул ту ре, ко ја је ре пре сив ни дру штве ни по ре дак 
афир ми са ла ти ме што је обез вре ди ла чул но ужи ва ње, и до зво ли ла га са мо 
у су бли ми са ном об ли ку ду шев ног за до вољ ства, ма сов на кул ту ра је не по-
сред но по тро шач ка – она се за сни ва на про дук ци ји по тре ба ко је спу та ва ју 
раз ви так чо ве ко ве сло бо де (ауто но ми је) и њи хо вом нео гра ни че ном за до-
вољ ству. Дру штве на до ми на ци ја по чи ва на про гре сив ном ра сту ма те ри-
јал них до ба ра и услу га и ства ра њу по тре ба ко је тре ба да обез бе де њи хо ву 
37 Ibid., 105, 114, 118.
38 Ibid., 93-94, 96-97, 115.
39  Ibid., 97.
40 Ibid., 107.
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по тро шњу, при че му се не ка да шња сфе ра (ви со ке) кул ту ре у пот пу но сти 
увла чи у овај про цес. Кул тур на до бра се кон зу ми ра ју као би ло ко ја дру га 
по тро шна ствар (ро ба) и та ко гу бе сво ју тран сцен ди ра ју ћу ди мен зи ју: она 
су са свим по ста ла део про це са сва ко днев не про из вод ње и по тро шње. исто-
вре ме но се чул но ужи ва ње афир ми ше у свом пер вер то ва ном об ли ку, као 
не по сред но за до во ље ње на мет ну тих до ба ра – чу ла де ге не ри шу у ор га не 
пу ког ре цеп ти ви те та и при ла го ђа ва ња по сто је ћем. Де мо кра ти ја се ши ри 
кроз оп шту по ну ду ра зно вр сних про из во да и ис ти ца ње по сту ла та да ни је-
дан по је ди нац, у прин ци пу, ни је ус кра ћен у мо гућ но сти њи хо вог по се до-
ва ња. По ку шај да се ис пи та да ли ти про из во ди под сти чу кри тич ки став 
(сло бо ду) или пот чи ње ност, кре а тив ност или де струк ци ју, естет ску вред-
ност или не вред ност, осу ђен је као атак на „све ту“ то ле ран ци ју, као огра ни-
ча ва ње сло бод не кон ку рен ци је, прин ци па по ну де и тра жње. Та ко ђе, чи ње-
ни ца да ве ли ки број љу ди ни ка да не мо же да стек не те про из во де, ни шта 
не ме ња на ства ри – си гур но је реч о ло шем сти ца ју окол но сти, не до стат ку 
„сре ће“. Ка пи та ли зам под сти че све ве ћу агре сив ност, у об ли ку ра то ва, кри-
ми на ла или дру гих со цио-па то ло шких по ја ва, као и ду хов ну ми зе ри ју, али 
он исто вре ме но обез бе ђу је и све ве ћи про сеч ни жи вот ни стан дард, мо гућ-
ност да се кон зу ми ра ју по тро шна до бра. Дру штве но усло вље не по тре бе 
по ста ју вла сти ти зах те ви по је ди на ца, а про ши ре на шан са да их за до во ље 
ства ра код њих осе ћај „сре ће“. Мар ку зе ука зу је на фе но мен „до бро вољ ног“ 
пот чи ња ва ња апа ра ту ма те ри јал не про из вод ње, рас по де ле и по тро шње, 
упр кос то ме што он има ре пре сив не и де струк тив не учин ке. Та „де мо крат-
ска“, не-те ро ри стич ка ин те гра ци ја у по сто је ћи по ре дак, као од лу чу ју ћа 
цр та по зног ка пи та ли зма, пред ста вља нај ве ћу по те шко ћу за ње го во про-
би ја ње и пре вла да ва ње; та кви по ку ша ји по чи њу да до би ја ју из глед уто пи је, 
а њи хо ва ре а ли за ци ја об лик на си ља, по што се уни вер зум да тог ја вља као 
до вр шен (ис пу њен), а у сво јој спо соб но сти да по ве ћа ва жи вот ни стан дард, 
као ра ци о на лан и оправ дан. Мар ку зе су ми ра ове ста во ве сле де ћим ре чи ма: 
„За то што се ја вља ју са мо у свом обо га ље ном об ли ку, са свим сво јим по ти-
ски ва њи ма, од ри ца њи ма, при ла го ђа ва њи ма и ра ци о на ли за ци ја ма као 
по тре бе, оне мо гу би ти нор мал но за до во ље не већ у се би, мо гу ћа је ла жна 
сре ћа њи хо вог оства ре ња у не сло бо ди“41; „ин ди ви дуе су оме те не у са зна њу 
свог истин ског ин те ре са. Та ко се мо же до го ди ти да оне сво је ста ње на зо ву 
сре ћом и да се без спо ља шње при ну де из ја сне за си стем ко ји их тла чи“42.

Због то га Мар ку зе за кљу чу је да су фи ло зо фи ја ума и хе до ни зам раз-
ви ли прин ци пе ко ји се не мо гу оства ри ти оста ја њем у њи хо вом окви ру, 
од но сно у скло пу гра ђан ског дру штва, по што су они про тив реч ни идеј ни 
из ра зи ствар них про тив реч но сти овог дру штва. Сло бо да и сре ћа мо гу се 
41 Ibid., 112.
42 Ibid., 113.
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ује ди ни ти са мо у кон тек сту ства ра ња но вог дру штва, у ко ме су по ми ре ни 
оп шти ин те рес и ин те рес по је ди на ца, бу ду ћи да је у том дру штву оп штост 
про из вод ко лек тив них де лат но сти са мих по је ди на ца; по ко ра ва ју ћи се њој, 
они се по ко ра ва ју сво јој вла сти тој во љи и за ко ну43. Мар ку зе ис ти че да Хе гел 
у свом раз ма тра њу исто ри је до сти же раз у ме ва ње овог је дин ства, у ко ме је 
по се бан ин те рес прет по став ка оства ре ња оп штег ин те ре са, али кон цеп-
ци јом о лу кав ству ума на кра ју ипак овај пр ви жр тву је дру гом. За раз ли ку 
од Хе ге ла, ње го во схва та ње „иде а ла“ пред ста вља пер спек ти ву истин ског 
је дин ства оп штег и по себ ног (по је ди нач ног)44.

Ме ђу тим, Мар ку зе не го во ри о овом иде а лу као о не ком уто пи стич-
ком про јек ту, ко ме у пот пу но сти не до ста ју мо гућ но сти оства ре ња. исти 
дру штве ни раз вој ко ји је спу тао чо ве ко ву сло бо ду и сре ћу, и пот чи нио га 
по сто је ћим од но си ма до ми на ци је, са др жи по тен ци ја ле ко ји мо гу пре ва-
зи ћи ње го ва огра ни че ња. Она се са сто је у не сум њи вом на прет ку про из-
вод них сна га и ди фе рен ци ра њу чул но сти; уз исто вре ме ну еман ци па ци ју 
од ла жних по тре ба, ре ал но је мо гу ће до сти ћи ста ње истин ске сре ће и сло-
бо де45. Ме ђу тим, ово по след ње пред ста вља нај ве ћу по те шко ћу – по сто ја ње 
објек тив них усло ва пре вра та (по сто је ћег) је не до вољ но за ре во лу ци ју, све 
док по је дин ци ре про ду ку ју од но се до ми на ци је у вла сти тој све сти и, на ро-
чи то, на го ни ма, и док ти од но си има ју пер вер то ван из глед сло бо де и сре ће, 
од но сно ума. По је дин ци су ин тер и о ри зо ва ли сво је го спо да ре46, ко ји су, са 
сво је стра не, са мо „функ ци о не ри ви шег ауто ри те та, ко ји се ви ше не ова-
пло ђу је у јед ној осо би: ауто ри те та вла да ју ћег на чи на про из вод ње...“47. До ми-
на ци ја ни је ви ше лич на и не из ра ста на тлу ма те ри јал не и ду хов не бе де 
ве ћи не, и бо гат ства и кул тур ног уз ди за ња ма њи не, бу ду ћи да се са вре ме но 
„ин ду стриј ско дру штво“, ко је је ус пе ло да раз ви је објек тив не по тен ци ја ле 
осло бо ђе ња те ме љи на пре вла сти јед ног ано ним ног про из вод ног апа ра та 
ко ји про ду ку је, на ме ће и ди стри бу и ра (ла жне) же ље и по тре бе, ви дљи ве 
у оби му по тро шних до ба ра (ро бе) и не у то љи вој стра сти за њи хо вим по се-
до ва њем. Ве штач ке (сте че не) по тре бе по ста ју при род не и до би ја ју об лик 
на го на, го то во ни шта ма ње сна жних не го што су фун да мен тал не би о ло шке 
по тре бе – по је дин ци се у њи хо вом за до во ља ва њу осе ћа ју сло бод ним и срећ-
ним, та ко да ус кра ћи ва ње ових по тре ба до во ди до муч ни не и пат ње. Роб на 
еко но ми ја по ста је „опи јум“ за при пад ни ке ма сов ног дру штва, а њен им пе-
ра тив је жи вот у са да шњо сти, не по сред но сти ужи ва ња у по сто је ћем. Мар-

43 Ibid., 96, 114, 115, 112.
44 Ibid., 116, 118-119.
45 Ibid., 108, 112, 113.
46 Markuze, eros i civilizacija, Naprijed, Zagreb 1985, str. 27.
47 Маркузе, култура и друштво, стр. 185.
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ку зе ће ка сни је ре ћи да сло бо да прет по ста вља по тре бу за осло бо ђе њем, а да 
упра во ту по тре бу по ти ску је апа рат ма сов не про из вод ње и по тро шње, та ко 
што је за ме њу је ње ним су ро га ти ма. Пот чи ња ва ње по сто је ћем, ко је за пот-
чи ње не све ви ше гу би ка рак тер фи зич ке при ну де или ду хов не ре пре си је, 
ис по ста вља се као исто риј ска кон стан та, у од но су на ко ју су пе ри о ди ре во-
лу ци је крат ко трај ни и про ла зни мо мен ти. упра во суд би на ре во лу ци ја, то 
да су оне вр ло бр зо би ле „из да не“48, при мо ра ва Мар ку зеа да по ста ви јед но 
обес по ко ја ва ју ће пи та ње – „не по сто ји ли мо жда у са мим по је дин ци ма 
не ка ди на ми ка ко ја већ де лу је и ко ја из ну тра не ги ра мо гућ но осло бо ђе ње 
и мо гућ но за до во ља ва ње, и ко ја их, и то не са мо спо ља, на го ни да при хва те 
то не ги ра ње?“49. Сва ка ко да Мар ку зе не при ста је на те зе о не кој не ис ко ре-
њи во ло шој при ро ди чо ве ка ко ја не ми нов но до во ди до ње го вог при сил ног 
или до бро вољ ног под вр га ва ња ауто ри те ту ко ји ће об у зда ти рђа ве на го не. 
Ви ше не го Фројд он на гла ша ва да се „при ро да на го на ‘по ви је сно стје че’“50, и 
да су пре о вла да ва ју ћи дру штве но-пси хо ло шки ти по ви про из вод ин тер ак-
ци је на гон ске струк ту ре и струк ту ре дру штва. Ме ђу тим, она кон стан та ко ја 
упу ћу је на уко ре ње ност до ми на ци је у све сти и на го ни ма по је ди на ца, и ко ја 
де лу је као сна жно упо ри ште кон зер ва тив них и ре ак ци о нар них про је ка та и 
иде о ло ги ја, мо ра се озбиљ но узе ти у раз ма тра ње.

На том ме сту кри тич ка те о ри ја ула зи у ди ску си ју са пси хо а на ли зом – 
ова је да ла плод не уви де о ди мен зи ји на гон ске ди на ми ке ко ја се чи ни фун-
да мен тал ни јом од са ме ма те ри јал не про из вод ње, ма да је са њом у стал ној 
ин тер ак ци ји. За што се по ре дак до ми на ци је не пре кид но по на вља51 и за што 
се до ми на ци ја, иако ре пре сив на, по ка зу је по је дин ци ма као ум на – од го во ри 
на та пи та ња, од ко јих за ви си суд би на еман ци па тор ских ин те ре са кри тич ке 
те о ри је, мо гли су се про на ћи у пси хо а на ли тич кој те о ри ји. На кон Хе ге ла и 
Марк са, Фројд се сма тра тре ћим не из бе жним ми сли о цем у по гле ду ту ма че ња 
од но са ума и до ми на ци је, исто риј ског раз во ја и по ти ски ва ња по је ди нач не 
сре ће и сло бо де. За то Мар ку зе при сту па те ме љи том ис пи ти ва њу основ них 
по став ки Фрој до ве „ме тап си хо ло ги је“, од но сно фи ло зоф ске (он то ло шке) 
ди мен зи је ње го вог уче ња, по ку ша ва ју ћи да у пси хо а на ли зи от кри је онај 
„скри ве ни смер“ ко ји је чи ни срод ном кри тич кој те о ри ји и ко ји омо гу ћа ва 
пре ва зи ла же ње ње них пре о вла ђу ју ћих за кљу ча ка. Као што је био слу чај код 
ту ма че ња Хе ге ло ве фи ло зо фи је, та ко и ов де, у по гле ду раз у ме ва ња Фрој-
до ве пси хо а на ли зе, Мар ку зе при сту па ди ја лек тич ки – он са свим од луч но 
до во ди у пи та ње не ке те мељ не Фрој до ве те о риј ске за кључ ке, али исто вре-
48 Маркузе, ерос и цивилизација, стр. 87.
49 Маркузе, Идеја прогреса у светлости психоанализе, Трећи Програм Радио-Београда 

3/1969, стр. 115.
50 Маркузе, ерос и цивилизација, стр. 126.
51 Ibid., 65, 66-67.
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ме но ис ти че кри тич ки по тен ци јал по је ди них Фрој до вих ста во ва. у овим 
уви ди ма, чи јих крај њих кон се квен ци ни сам Фројд ни је био (до вољ но) све-
стан, кри ла се мо гућ ност пре ва зи ла же ња те о риј ског окви ра пси хо а на ли зе 
ко ји је у бит ном остао оме ђен во де ћим кон струк ти ма гра ђан ске иде о ло ги је.

* * *

Мар ку зе је та ко, ни шта ма ње убе дљи во не го у слу ча ју про ми шља ња 
Хе ге ло ве фи ло зо фи је, по ка зао да гра ђан ска кул ту ра, у сво јим нај ви шим 
те о риј ским до ме ти ма, ипак про би ја вла сти та огра ни че ња и исту па на су-
прот са мог гра ђан ског дру штва, бар на идеј ном ни воу. Оно што је још 
оста ло као за да так, ни је ви ше ствар чи сто те о риј ског кри тич ког раз ма-
тра ња, већ ра ди кал не дру штве не прак се, у ко јој се ко нач но ис ко ра чу је из 
оса мо ста ље ног све та иде ја и идеј не кри ти ке, и чи ни да ови идеј ни са др-
жа ји бу ду за и ста оства ре ни, у це ли ни чо ве ко вог ма те ри јал ног, дру штве ног 
по сто ја ња. Тра га ње за мо гућ но сти ма ре во лу ци је и иден ти те том ре во лу-
ци о нар ног су бјек та обе ле жа ва ју по след њи пе ри од Мар ку зе о вог ми шље ња, 
за хва љу ју ћи ко ме је он сте као ши ро ку по пу лар ност ме ђу по бу ње ном омла-
ди ном из 60-тих го ди на про шлог ве ка.

Сло бод но мо же мо ре ћи да се на кон Мар ку зеа ви ше ни је по ја вио ни је-
дан ми сли лац ко ји је та ко од луч но и про ниц љи во кри ти ко вао са вре ме но 
дру штво, пот пу но ви дљи во те же ћи ње го вој истин ској прак тич ној из ме ни. 
За то је од ла зак Мар ку зеа са свет ске ми са о не сце не исто вре ме но у ве ли кој 
ме ри зна чио крај аутен тич ног кри тич ког дру штве ног ми шље ња, за вр ше-
так јед не ра ди кал но ле ве те о риј ске кул ту ре ко ја се, у крај њем, ин спи ри-
са ла Марк со вим уви ди ма. Већ ви ше де це ни ја је та кул ту ра го то во пот пу но 
за мр ла, и ако хо ће по но во да (о)жи ви, мо ра кре ну ти од са мог по чет ка, од 
но вог са мо и згра ђи ва ња. Ме ђу тим, без узи ма ња у об зир бо га тог ми са о ног 
раз во ја од Марк са до Мар ку зеа, та ква гра ђе ви на је осу ђе на на уру ша ва ње. 
Јер, те ме љи те кул ту ре оста ју та мо где су и би ли, и ту ни је мо гу ћа ни ка-
ква ра ди кал на но вост. ис кљу чи во за то што су и те ме љи гра ђан ског дру-
штва, као пред ме та кри ти ке, упр кос ње го вим исто риј ским тран сфор ма-
ци ја ма, оста ли иден тич ни. Ни шта ма ње не го у Марк со во вре ме, и да нас 
је до ми нан тан свет ка пи та ли зма, са ослон цем у при ват ној сво ји ни, сло-
бод ном тр жи шту, пар ла мен тар ној де мо кра ти ји и „људ ским пра ви ма“. Они 
ко ји да ју пред ност дру штве ној сво ји ни, сло бо ди од тр жи шта, не по сред ној 
де мо кра ти ји и истин ским со ци јал ним пра ви ма и прав ди, не ми нов но се 
мо ра ју, увек из но ва, вра ћа ти сво јим марк си стич ким из во ри шти ма. Овај 
по вра так из во ри шти ма кри тич ке дру штве не те о ри је, на рав но, укљу чу је 
њи хо ву ре ин тер пре та ци ју и про бле ма ти за ци ју, у ин те ре су оса вре ме њи-
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ва ња кри тич ке ми сли. Али, без об зи ра на то ко ли ко с пра вом би ли кри-
тич ни пре ма не ким основ ним по сту ла ти ма ове те о ри је, ми шље ња смо да 
кри ти ка за пад не, гра ђан ске кул ту ре у де ли ма ње них ауто ра у ве ли кој ме ри 
за др жа ва сво ју трај ну вред ност.
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MAR CU SE’S DI A LEC TI CAL CRI TI QUE  
OF BO UR GE O IS PHI LO SOPHY AND CUL TU RE

Ab stract: li ke ot her le a ding re pre sen ta ti ves of the Frank furt School, Mar cu se was 
al so in ten sely in te re sted in the qu e sti ons of bo ur ge o is phi lo sophy and cul tu re in ge ne ral, 
espe ci ally in the early pe riod of his phi lo sop hi cal de ve lop ment. he was in ter pre ting bo ur
ge o is phi lo sophy, first of all, thro ugh its hig hest ex pres si on, gi ven in the he gel’s ide a lism. 
he fo und a „po si ti ve“ mo ment in he gel’s tho ught which, in the end, ser ves to ju stify exi
sting ir ra ti o nal so cial re a lity. not only its phi lo sophy, but who le bo ur ge o is cul tu re ap pe ars 
as af fir ma ti ve to wa rds this re a lity. ho we ver, de spi te the se short co mings, bo ur ge o is phi lo
sophy and cul tu re ha ve an una vo i da ble „ne ga ti ve“, cri ti cal mo ment, which al lows bre a
king out from the bo ur ge o is world. the re fo re, Mar cu se’s cri ti que of the se systems of ide as 
is di a lec ti cal – it tends to af firm the ir „ne ga ti ve“ mo ments, as op po sed to „po si ti ve“, which 
af firm ir ra ti o nal re a lity. it is vi si ble al so in Mar cu se’s thin king over Freud’s psycho a
nalysis. Mar cu se’s en ti re the o re ti cal work can be un der stood as a se arch for cri ti cal po ten
ti als of phi lo sop hi cal tho ught and ar ti stic cre a tion, and the ways of re vo lu ti o nary chan ges 
of bo ur ge o is, ca pi ta list so ci ety.
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Проф. др Дра ган Ни ко ди је вић
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд универзит етa

ТЕ ЛЕ О ЛО ШКЕ ПО ДУ ДАР НО СТИ  
РЕ ЛИ ГИЈ СКЕ И УМЕТ НИЧ КЕ ПРАК СЕ 

- пу те ви оса мо ста ље ња умет нич ког од ре ли гиј ског -

Ре зи ме: у со ци о ло шким те о ри ја ма пре вла да ва ста но ви ште да су ре ли ги ја и 
умет ност две ка те го ри је ко је се ме ђу соб но про жи ма ју и исто вре ме но уза јам но ис кљу
чу ју. Со ци јал на исто ри ја умет но сти, ну ди нам, ме ђу тим, оби ље при ме ра ко ји ука зу ју 
на ви сок сту пањ по ве за но сти и те ле о ло шке по ду дар но сти ре ли гиј ске и умет нич ке 
прак се. То је узро ко ва но окол но шћу да су и јед на и дру га вр ста прак се у свом зна чај ном 
де лу по ве за не са ши ре њем дру штве них вред но сти и њи хо вим фор ми ра њем.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан тич ко по зо ри ште, је ру са лим ски син дром, ма ги ја, не све
сно, оно стра но, по дра жа ва ње, по стин ду стриј ско, ре ли ги ја, со циоеко ло шке пу ко
ти не, Стен да лов син дром, умет ност

Са свим ла ко, на пр ви по глед, мо гло би се прет по ста ви ти да ре ли ги ја 
и умет ност, иако и јед на и дру га при па да ју сфе ри ду хов ног жи во та par 
exe len ce, пред ста вља ју две са мо свој не и ме ђу соб но по дво је не це ли не, два 
са свим раз ли чи та обра сца со ци јал не ег зи стен ци је; ко нач но, и два по гле да 
на свет. Сто га су и ве о ма рас про стра ње на и, ре кли би смо, ши ро ко при хва-
ће на ми шље ња да су умет нич ка и ре ли гиј ска прак са су прот ста вље не; шта-
ви ше, да се ме ђу соб но ис кљу чу ју – „кул ту ра и ре ли ги ја (су) два – по сво јим 
он то ло шким и со ци јал ним и се ман тич ким сло је ви ма зна че ња – си но ним на 
али раз ли чи та об ли ка све сти чо ве ка, две ан ти но мич не со ци о ло гиј ске ка те
го ри је, ко је се уза јам но про жи ма ју и исто вре ме но ис кљу чу ју.”1. Су шти ну 
ства ри не ме ња чи ње ни ца да ми ов де у пр вом ре ду има мо у ви ду умет ност 
као па ра диг му и ду хов ну ема на ци ју знат но ши рег кор пу са ко јим је об у-
хва ћен пој мом кул ту ре. уоста лом, као и умет ност, „и ре ли ги ја је је дан об лик 
чо ве ко ве кул тур не де лат но сти.”2

1   Ве се лин илић, Ре Ли Ги ЈА и КуЛ Ту РА, Про све та, Ниш, 1995, стр. 47.
2   Ву ко Па ви ће вић, СО Ци О ЛО Ги ЈА Ре Ли Ги Је, БиГЗ, Бе о град, 1988, стр. 11.
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Ду бља за гле да ност у исто риј ски кон текст од но са ових две ју це ли на 
до во ди, ме ђу тим, у сум њу бит ну раз ли чи тост те жи шних ци ље ва и свр хе, ко ји 
су обе ле жи ли укуп ност њи хо вих, спо ља по сма тра но, раз ли чи тих прак си.

Пред на ма је оглед ко ји по ку ша ва да кроз ви зу ру не ко ли ко ка рак те-
ри стич них исто риј ских по зи ци ја ука же на ви сок сте пен упра во исто риј-
ске по ду дар но сти ци ље ва ре ли гиј ског и умет нич ког као зна чај них чи ни-
ла ца укуп но оства ре ног кул тур ног и ци ви ли за циј ског кор пу са. Тај од нос, 
на рав но, не ма рав но зна чан исто риј ски ток, ни ти је, пак, мо гу ће не ги ра ти 
све оне на пе то сти ко ји ма је обе ле же на про же тост ре ли гиј ског и умет нич ког 
дис кур са. у ко ре ну ових тен зи ја ле же при род на и ра зу мљи ва на сто ја ња да 
се обез бе ди дру штве на су пре ма ци ја јед не над дру гом ду хов ном прак сом.

Сви ће мо се сло жи ти да тра ди ци о на лан, исто риј ски нај ра спро стра ње-
ни ји обра зац прет по ста вља су пре ма ци ју ре ли гиј ског над умет нич ким кон-
цеп том. Мо жда се об ја шње ње ове окол но сти, из ме ђу оста лог, мо же на ћи у 
из ве сно ве ћем, упо тре бљи ви јем и праг ма тич ни јем ка па ци те ту ко ји је дру-
штво пре по зна ло у ре ли гиј ској прак си и ко ји је ста ви ло у функ ци ју сво јих 
ин те ре са и ци ље ва.

Нај ду бљи по че ци ус по ста вља ња од но са из ме ђу ре ли гиј ског и умет нич-
ког кон цеп та, ука зу ју на са свим дру га чи ју си ту а ци ју. На са мим по че ци ма 
ре ли гиј ско и умет нич ко при па да ју јед ном истом, не са мо ду хов ном већ и 
прак тич ном кон цеп ту. Ре ли гиј ско (чи тај: пр во бит но ма гиј ско) и умет нич ко 
две су ма ни фе ста ци је јед ног ду ха и њи хо ва по зи ци ја је у нај ма њу ру ку рав-
но прав на (а. ха у зер). Да љи то ко ви исто риј ског раз во ја из во де ре ли ги ју на 
нај ве ћу по зор ни цу дру штве ног жи во та иза че га оста је до ми нан тан ути сак 
да сви оста ли об ли ци ду хов ног из ра жа ва ња, укљу чу ју ћи и умет ност, има ју 
под ре ђе ну уло гу.

Не ки од са др жа ја са вре ме ног жи во та пру жа ју из ве стан увид у мо гу ће 
прав це и то ко ве раз во ја бу ду ће, по стин ду стриј ске ци ви ли за ци је. у том 
кон тек сту се на слу ћу ју број ни ин ди ка то ри ко ји не дво сми сле но ука зу ју на 
то да је дру штво бу дућ но сти мно го ви ше за ин те ре со ва но за умет ност као 
ре сурс не го за ре ли гиј ске ка па ци те те. у сва ком слу ча ју, зна мо да се умет-
нич ка прак са но ви јег раз до бља зна чај но осло бо ди ла тра ди ци о нал ног ути-
ца ја ре ли гиј ског. Да ли ће га у пот пу но сти и по ти сну ти – оста је да се ви ди.

Ми, раз у ме се, уз све раз ли ке и уз јам не на пе то сти ко је по сто је из ме ђу 
ре ли ги је и умет но сти, у овом огле ду те жи шно оста је мо при на сто ја њу да 
ука же мо на исто риј ске по ду дар но сти и чи ње ни це ко је по твр ђу ју да су нај-
ве ћим де лом свог тра ја ња ове де лат но сти те ле о ло шки срод не, од но сно да 
су слу жи ле ве о ма слич ним или иден тич ним ци ље ви ма. Сва ка у окви ру 
обра за ца соп стве не прак се.

Од нос ре ли гиј ске и умет нич ке прак се ни је без вре мен ски, већ се оства-
ру је у од ре ђе ном исто риј ском кон тек сту, у скла ду са вред но сти ма и ци ље-
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ви ма тог вре ме на. Све три вре мен ске ди мен зи је – про шлост, са да шњост и 
бу дућ ност, ме ђу соб но се про жи ма ју.

Осим вре мен ске, ре ли гиј ску и умет нич ку прак су ка рак те ри шу и еле-
мен ти про стор не усло вље но сти. По пра ви лу, обе прак се се увек на по се бан 
на чин кон сти ту и шу у од но су на кон крет ну те ри то ри јал ну од но сно ге о-
граф ску ло ци ра ност и ње не ре сур се. Оту да је у исто риј ском са гле да ва њу 
њи хо вих од но са нео п ход но, осим фик си ра ња вре мен ских окви ра по сма-
тра ња, има ти у ви ду и про стор ну ком по нен ту и раз ли чи тост ко ју она 
уно си ка ко у ре ли гиј ски, та ко и у умет нич ки до мен. На ве де не пре ми се би, 
на рав но, прет по ста вља ле је дан да ле ко ам би ци о зни ји ис тра жи вач ки ан га-
жман од овог са свим са же тог огле да. у раз ма тра њу со ци јал но-исто риј ских 
то ко ва ко ји ка рак те ри шу од нос ре ли гиј ског и умет нич ког, из дво ји ће мо 
не ко ли ко вре мен ски и те ри то ри јал но оиви че них по зи ци ја ко је су сва ка на 
свој на чин ре пре зен ти спе ци фич них раз вој них мо ме на та у ду гом исто риј-
ском тра ја њу ових ви до ва дру штве не прак се.

Реч је пре вас ход но о ви со ком ступ њу по ду дар но сти функ ци ја ре ли гиј-
ске и умет нич ке прак се у со ци јал но-исто риј ском кон тек сту.

1. ПО ЧЕ ЦИ: РЕ ЛИ ГИЈ СКО  
И УМЕТ НИЧ КО КАО МА ГИЈ СКО

Нај ра ни ја раз до бља3 дру штве ног ор га ни зо ва ња ка рак те ри ше до ми на ци ја 
син кре ти зма, то јест ме ша ју ће, ује ди њу ју ће фор ме раз ли чи тих об ли ка људ-
ске прак се. из тих раз ло га ни је мо гу ће ни у фор мал ном сми слу го во ри ти о 
по себ но сти ре ли гиј ског у од но су на умет нич ко. еле мен ти из ко јих ће на ста ти 
ре ли гиј ско и умет нич ко за пра во се до жи вља ва ју као јед но; тај је дин стве ни 
ду хов ни кон цепт се у ци ви ли за циј ски при ми тив ном ам би јен ту пре вас ход но 
ис по ља ва као ма гиј ско. Тек знат но доц ни је, на кон нео лит ског раз до бља, ко је 
по ступ но али де фи ни тив но на сце ну из во ди прин цип по де ле ра да, ре ли гиј-
ско и умет нич ко се од луч но ди фе рен ци ра ју као спе ци фич не прак се.

Са чу ва ни пе ћин ски цр те жи4 из па ле о лит ског, ста ри јег ка ме ног до ба нај-
че шће при ка зу ју жи во ти ње и при зо ре из ло ва. На осно ву њи хо ве пре ци зно-
сти и ко ло ри та, мо же мо за кљу чи ти да њи хо ви ауто ри ни у ком слу ча ју ни су 
3 Гра ни це ста ро сти умет но сти се не пре ста но по ме ра ју, би ло са но вим от кри ћи ма или 

са но вим ме то да ма утвр ђи ва ња ста ро сти. Аме рич ки исто ри чар умет но сти Јан сон 
(h. w. jan son: иСТО Ри ЈА уМеТ НО СТи, стр. 18) сма тра да нај ста ри ја умет нич ка 
де ла по ти чу из мла ђег па ле о ли та, од пре 20.000 го ди на пре н.е. Људ ски и жи во тињ-
ски ли ко ви се као мо тив ја вља ју у ори ња шком пе ри о ду, а пе ри о дом нај ин тен зив ни јег 
ба вље ња умет но шћу у па ле о лит ском до бу сма тра се раз до бље маг да ле ни је на.

4 Про на ђе ни у пе ћи на ма ју жне Фран цу ске (Дор до ња) и ис точ не Шпа ни је – Ла ско, 
шо ве, ал та ми ра, и др.
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би ли ди ле тан ти већ спе ци ја ли сти ко ји су, уз при род ну на да ре ност, про шли 
и кроз из ве стан про цес уве жба ва ња и уса вр ша ва ња. На ту ра ли стич ки при-
ступ, ре а ли стич ност цр те жа и ње го ва пре ци зност до вир ту о зно сти, у не по-
сред ној су ве зи са њи хо вом функ ци јом ко ја је пре вас ход но ма гиј ска. Ова кву 
вр сту сли кар ског сти ла не ће мо сре сти кроз чи та ву исто ри ју све до им пре-
си о ни зма – сли ка ње по чул ном ути ску тач но оно га што се ви ди5. Сли ка ко ја 
не би има ла вер ност пред ме та ко ји при ка зу је, не би има ла сми сао и свр ху у 
ма гиј ском об ре ду чи ји је циљ на ба вља ње хра не; сли ке су део тех нич ког апа-
ра та, ору ђе ма ги је и ма гиј ског по ступ ка. Ка ко ка же ха у зер6, оне су „клоп ка” 
у ко ју је ди вљач мо ра ла да упад не (јед но вре ме но же ља – и ис пу ње ње; пред-
ста ва – и ствар ко ја је пред ста вље на). Са ма сли ка пред ста вља оно што тре ба 
да се до го ди.7 Да кле, па ле о лит ске сли ке ни су има ле естет ску већ жи вот ну 
и ма гиј ску функ ци ју. „Слич ност је, да кле, би ла ма гиј ска оба ве за.”8 По јам 
слич но сти од но сно по дра жа ва ња ствар но сти, ви де ће мо то и у да љем то ку 
на шег огле да, је дан је од кон ти ну и ра них пред у сло ва умет нич ког ства ра ла-
штва – „Слич но иза зи ва слич но – то је је дан од основ них мо де ла ми шље ња на 
ко ји ма по чи ва ма ги ја, а ме тод или вр ста ма ги је ко ја на том мо де лу по чи ва 
на зи ва се ими та тив на или хо ме о пат ска ма ги ја (ма ги ја по слич но сти).”9 у 
при лог то ме би тре ба ло да слу жи и окол ност (са чу ва ни тра го ви то по твр-
ђу ју) да су у не по сред ном ма гиј ском об ре ду сли ке, по пут ло ви не ко ју тре ба 
да омо гу ће, га ђа не ко пљи ма и стре ла ма. Та ква вр ста ри ту а ла ко ји прет хо ди 
ло ву, сре ће се и код не ких да на шњих при пад ни ка „при ми тив них” кул ту ра10 
ко је су дра го це не за на ше раз у ме ва ње да ле ке про шло сти, јер „по ку шај да 
се ма шта про јек ту је уна зад, у на шу пра и сто риј ску про шлост, не мо же се 
по твр ди ти дру га чи је већ да се тра же ана ло ги је у са вре ме ном све ту.” 11

5 Вр ло че сто се мо гу сре сти ми шље ња да цр те жи па ле о лит ских умет ни ка под се ћа ју 
на деч је цр те же. Раз ли ка из ме ђу па ле о лит ског цр те жа и цр те жа де це или умет ни-
ка ко ји при па да ју тзв. при ми тив ним кул ту ра ма огле да се у сле де ћем: па ле о лит ски 
умет ник се осла ња на сна жне чул не ути ске и сли ка ма по ка зу је тач но оно што ви ди 
(на ту ра ли стич ки при ступ); де ца или умет ни ци из при ми тив них кул ту ра цр те жи ма 
по ка зу ју оно шта зна ју о пред ме ту а не оно што ви де.

6 Ар нолд Ха у зер, СО Ци ЈАЛ НА иСТО Ри ЈА уМеТ НО СТи и Књи жеВ НО СТи, I 
том, Кул ту ра, Бе о град, 1962.

7 На ве шће мо при мер слич ног ту ма че ња у „при ми тив ним„ кул ту ра ма са вре ме ног 
до ба: при пад ник пле ме на се вер но а ме рич ких ин ди ја на ца Си јукс, по сма трао је на уч-
ни ка ко ји је пра вио ски це би зо на у пре ри ји. Ка да је овај оти шао са сво јим цр те жи ма, 
Си јукс је при чао да је би зо на све ма ње јер их је овај од нео у сво јој књи зи цр те жа.

8 ернст Фи шер, О ПО ТРе Би уМеТ НО СТи, Ми нер ва, Су бо ти ца, 1966, стр. 177.
9 Ву ко Па ви ће вић, СО Ци О ЛО Ги ЈА Ре Ли Ги Је, БиГЗ, Бе о град, 1988, стр. 38.
10 Пиг меј ци Кон га цр та ју по пе ску сли ку жи во ти ње ко ју на ме ра ва ју да уло ве, а он да 

одап ну стре лу у њен врат.
11 Ро налд Хар твуд, иСТО Ри ЈА ПО ЗО Ри ШТА, Clio, Бе о град, 1998, стр. 22.
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Па ле о лит ске сли ке ни су има ле ни де ко ра тив ну функ ци ју, што до ка зу је 
чи ње ни це да су вр ло че сто сли ка не јед на пре ко дру ге те да их про на ла зи мо 
нај че шће у нај за би ти јим, скро ви тим де ло ви ма пе ћи на – пр во бит ним хра-
мо ви ма ма гиј ских об ре да.12 Ов де мо ра мо кон ста то ва ти од су ство јед ног од 
ва жних мо ти ва ко ји се ве зу је за умет нич ко ства ра ла штво – умет нич ка де ла 
се ства ра ју да би би ла ви ђе на, при ка за на – што очи глед но ни је би ла ка рак-
те ри сти ка пе ћин ског сли кар ства. За то па ле о лит ске цр те же тре ба раз у ме ти 
као нај ра ни је при ме ре по ве за но сти умет но сти са ма гиј ским, али и са прак-
тич ним жи во том и по те ба ма љу ди, из че га се мо же за кљу чи ва ти о на зна-
че ној ве ли кој по ду дар но сти ре ли гиј ског и умет нич ког. Ме ђу тим, иако су 
ма гиј ска и прак тич на функ ци ја пе ћин ског сли кар ства не сум њи ве, с об зи-
ром на њи хо ву за чу ђу ју ћу ле по ту, те шко је по ве ро ва ти да естет ска вред-
ност пе ћин ских цр те жа ни је има ла и до дат ни, ду бљи сми сао за па ле о лит-
ског чо ве ка. Син кре ти зам све ко ли ког жи во та овог раз до бља све вред но сти 
и са др жа је ду хов ног кон цеп та оспо ља ва кроз ма гиј ско као до ми нант ну 
фор му – „ма гиј ско у ства ри зна чи – со ци јал но на при ми тив ном ни воу.”13. 
Јер, ма ги ју пре и сто риј ског до ба, па и код са вре ме них „при ми тив них” дру-
шта ва, тре ба раз у ме ти не са мо као део пред ре ли гиј ског14 и об ред ног по на-
ша ња, већ и као пре те чу си сте ма ти зо ва них зна ња из раз ли чи тих обла сти 
– ме ди ци не, ме та лур ги је, умет но сти... Ма ги ја се ни је ко ри сти ла са мо та мо 
где чо век сво јим зна њи ма и спо соб но сти ма не мо же да раз у ме и раз ре ши 
про блем – „ри ту ал тре ба да до зо ве еле мен те ко ји су ту али се не ода зи ва ју” 
(С. Лан гер). По је ди ни ан тро по ло зи ма ги ју на зи ва ју „пр вом ака де ми јом”.

Твор ци па ле о лит ских сли ка су тре ти ра ни као љу ди об да ре ни ма гиј ском 
сна гом. у прак тич ном сми слу они се из два ја ју као пр ви про фе си о нал ци – 
не ка вр ста пле мен ских ма го ва и пре те че бу ду ћег све ште нич ког ре да али и 
умет нич ке про фе си је. и та окол ност нам по твр ђу је да су пред ре ли гиј ско 
од но сно ма гиј ско и умет нич ко исте про ве ни јен ци је и у функ ци ји оства-
ре ња истих прак тич них за да та ка и ци ље ва. Не по сред на прак тич на функ-
ци ја ма гиј ског, као и умет нич ког; ве зу ју се за пу ку ег зи стен ци ју, то јест 
12 Прак тич на функ ци ја пе ћин ског сли кар ства је не сум њи ва, али, с об зи ром на њи хо-

ву за чу ђу ју ћу ле по ту, те шко је по ве ро ва ти да њи хо ва естет ска вред ност ни је има ла 
ни ка кав сми сао за па ле о лит ског чо ве ка. По на ма, ове цр те же тре ба ту ма чи ти као 
нај ра ни је при ме ре по ве за но сти умет но сти са прак тич ним жи во том али и са естет-
ским као ге не рич ким људ ским по тре ба ма.

13 Ми лан Ран ко вић, СО Ци О ЛО Ги ЈА уМеТ НО СТи, умет нич ка ака де ми ја, 1967, стр. 44.
14 Ми се не ће мо упу шта ти у стал но отво ре но пи та ње да ли се „ма гиј ско„ мо же при хва-

ти ти као „пред ре ли гиј ско„ с об зи ром на њи хов раз ли чит од нос пре ма „ви шој си ли„. 
На и ме, ма гиј ски чо век ве ру је у сво је мо ћи, ви шу си лу соп стве ног об ре да, док ре ли-
гиј ски чо век об ре дом на сто ји да уми ло сти ви ви ше си ле и раз ре ши про блем. Сто га 
Макс Ве бер твр ди да је „чо век нај пре био бог„. Прет по ста вља се да је ма гиј ској, о ко јој 
има мо упра во умет нич ка све до чан ства, прет хо ди ла пре-ма гиј ска фа за.
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при ба вља ње хра не. и јед на и дру га прак са, уко ли ко их услов но раз дво ји мо, 
исто вре ме но из ра жа ва ју и од ре ђе ни по глед на свет, што је трај на од ред ни ца 
умет нич ког као и доц ни јег ре ли гиј ског. Тај дис курс је у па ле о ли ту окре нут 
еле мен тар ном пре жи вља ва њу. Све то и про фа но се до жи вља ва ју као јед но.

2. РЕ ЛИ ГИЈ СКО КО ЈЕ ЈЕ ПО СТА ЛО УМЕТ НИЧ КО

На кон нео лит ске ко ја но мад ску кул ту ру па ле о ли та тран сфор ми ше у 
се де лач ку, до ла зи раз до бље у ко јем сре ће мо раз ли чи те об ли ке ди на мич-
ни је град ске кул ту ре ко ја се у еко ном ском де лу осла ња на тр го ви ну и 
за нат ство. у окви ру евро по цен трич ног, на ма бли ског по и ма ња кул тур ног 
раз во ја, пре вас ход но се има у ви ду кул ту ра ста рог егип та, ко ја се, за јед но 
са до стиг ну ћи ма ан тич ког пе ри о да, на ла зи у те ме љи ма европ ске кул ту ре 
и ци ви ли за ци је.

На спрам син кре тич ког ка рак те ра умет нич ког ства ра ла штва у па ле о-
лит ском, са слич ним ка рак те ри сти ка ма и у нео лит ском раз до бљу, у пе ри о ду 
ко ји је иза нас 3-4 ми ле ни ју ма, умет ност и њен ства ра лац по ста ју спе ци ја ли-
сти ко ји жи ве од свог уме ћа. умет ник ни је ви ше маг, а умет нич ка прак са се 
про фе си о на ли зу је. Ма гиј ско, та ко ђе, до жи вља ва тран сфор ма ци ју ка ре ли-
гиј ском. Маг је са да све ште ник ко ји при па да елит ној со ци јал ној гру па ци ји, 
оној ко ја је нај бли жа вла да ју ћој и упра вљач кој струк ту ри. Све ште нич ки ред 
пре ра ста у део оног уског дру штве ног сло ја ко ји фор ми ра ели ту од уку са, 
по зна ва о це умет но сти. Због сво је по вла шће не по зи ци је све ште ни ци ће 
уз вла да ре би ти глав ни по сло дав ци и по кро ви те љи и ујед но глав ни упра-
вља чи укуп ном умет нич ком прак сом. исто вре ме но, упра во они су би ли ти 
ко ји су од ре ђи ва ли те ме и функ ци ју умет нич ким де ли ма. Оту да се нај ве ћи 
део укуп не умет нич ке прак се упра во и од ви јао у ра ди о ни ца ма при дво ро-
ви ма и хра мо ви ма. Те мат ски са др жа ји су уна пред за да ти а са ма функ ци ја 
и на ме на умет нич ких де ла уна пред по зна та. Овим оп штим дик та том био је 
опре де љен и вла да ју ћи укус у умет но сти. умет ни ци су ап со лут но не са мо-
стал ни, а сва ка ини ци ја ти ва и кре а тив ност су за бра ње ни и не по жељ ни. Ако 
се мо же го во ри о не кој вр сти угле да умет нич ке про фе си је, он да је ту мо гу ће 
по ре ђе ње са вр стом угле да ко ји су има ли ни жи двор ски чи нов ни ци. Та кав 
је от при ли ке и био ста тус умет нич ке про фе си је ко ја је ства ра ла за по тре бе 
и ин те ре се све штен ства и вла да ра.

С об зи ром на је дан те исти за да ти те мат ски оквир, стал но по на вља не 
те ме и ли ко ве, умет нич ка про из вод ња се ор га ни зо ва ла на на чин ко ји у 
се би са др жи обе леж ја ра ци о на ли за ци је и стан дар ди за ци је про из вод ног 
по ступ ка. у ра ди о ни ца ма умет ни ци ра де по уна пред при пре мље ним ски-
ца ма, ка лу пи ма, мо де ли ма и по јед но бра зним по ступ ци ма, чи ме се њи хов 
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рад по јед но ста вљу је и убр за ва. умет ник по ста је не ка вр ста ра ци о нал ног 
про из во ђа ча али је он са да про дук тив ни ји и у ста њу да ство ри и ве ћи број 
де ла. у функ ци ји пре но ше ња зна ња али и ра ци о на ли за ци је, по сто ја ле су и 
шко ле при умет нич ким ра ди о ни ца ма. Оста ци из ових ра ди о ни ца (ски це, 
од лив ци) го во ре о по сто ја њу обу ке за од ре ђе не уста ље не по ступ ке умет-
нич ког ра да. Мо же се са раз ло гом прет по ста ви ти да је на ра ци о на ли за ци ју 
по сту па ка ути ца ла и по ве ћа на по тра жња (а. ха зер).

До не кле по вла шће ни је окол но сти и углед пра те ан га жман ар хи те ка та 
и гра ди те ља ре ли гиј ских обје ка та, пре све га пи ра ми да. Нај по зна ти ји гра-
ди тељ пи ра ми да је Им хо теп. жи вот и де ло овог гра ди те ља обе ле же ни су 
ве ли ком сла вом. То је пр во име ко је се по ми ње у исто ри ји умет но сти. ње му 
се при пи су је из град ња нај ста ри је са чу ва не ар хи тек тон ске гра ђе ви не ка ме-
ног зи дар ства, Сте пе на сте пи ра ми де15 по све ће не фа ра о ну Зо се ру – „Сте
пе на ста пи ра ми да је би ла пр ви чо ве ков не бо дер... чак и у древ ном егип ту, 
где ће је бр зо над ви си ти ви ши, гран ди о зни ји спо ме ни ци, ни ка да ни је пре
ста ла да иза зи ва стра хо по што ва ње.16 На рав но, не тре ба смет ну ти с ума 
да су ве ли ке пи ра ми де, ка ко је твр дио хе ро дот, би ле де ло при сил ног ра да 
при ко јем је на гра ди ли шту увек би ло нај ма ње сто ти ну хи ља да љу ди, уме-
сто ко јих је сва ка три ме се ца до ла зи ла све жа сме на.

у кон тек сту на шег огле да, циљ на во ђе ња прет ход ног је да ука же на 
окол но сти ко је ка рак те ри шу од нос ре ли гиј ског и умет нич ког у ста ро и сточ-
ним кул ту ра ма. у ста ро и сточ ним кул ту ра ма је по све му очи глед на ве о ма 
те сна сим би о за ова два до ме на у окви ру ко је ре ли гиј ско има ап со лут ну 
су пре ма ци ју. Це ло куп на умет нич ка прак са ста вље на је у слу жбу ре ли гиј-
ских ци ље ва. На де лу су при ну да и цен зу ра ко ји до ла зе из ре ли гиј ских 
кру го ва, ко је ће, као што је по зна то, би ти стал не пра ти ље исто ри је умет но-
сти. Ме ђу тим, упра во у овом слу ча ју има мо ка рак те ри сти чан при мер ко ји 
нас под се ћа на вре мен ску усло вље ност од но са ре ли гиј ског и умет нич ког. 
На и ме, про то ком вре ме на до го ди ло се да је не ка да шња при мар но ре ли гиј-
ска функ ци ја умет нич ко-ар хи тек тон ских тво ре ви на ап со лут но по ти сну та 
у дру ги план, те да су оне у кон тек сту исто ри је умет но сти до би ле ста тус 
нај ви ших умет нич ких до стиг ну ћа у окви ру це ло куп не свет ске кул тур не 
ба шти не. Не ка да шње ре ли гиј ско да нас сло ви ис кљу чи во као умет нич ко. 
Та кву суд би ну ће до жи ве ти и ве ли ки број цр кве них про је ка та сред ње ве-
ков ног раз до бља у из во ђе њу гра ди тељ ских ло жа, умет нич ких есна фа и 
по је ди нач них ства ра ла ца.
15 Сте пе на ста пи ра ми да је пра во у га о на ка ме на струк ту ра ко ја у осно ви има 546 ме та-

ра ду жи не и 278 ме та ра ши ри не. Ви со ка је око 60 ме та ра. Про це њу је се да је за ње ну 
град њу утро ше но 850.000 то на ка ме на. Пи ра ми да је би ла са мо део јед ног огром ног 
ком плек са ко ји су чи ни ли зи до ви и хра мо ви. Са гра ђе на је око 2700. г. пре н.е.

16 Да ни јел џ. Бор стин, СВеТ СТВА РА њА, Ге о по е ти ка, 2002. стр. 79.
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3. БО ЖАН СКА ПРО МИ САО  
И МИ МЕ ТИЧ КИ КА ТРАК ТЕР ЛЕ ПИХ УМЕТ НО СТИ

Ан тич ко раз до бље у још ве ћој ме ри по твр ђу је не са мо осло ње ност умет-
нич ке на ре ли гиј ску прак су, већ и чи ње ни цу да пот пу но ис ка зи ва ње умет-
нич ког ни је мо гу ће без са гла сја са ре ли гиј ским. По дра жа ва лач ки од но сно 
ми ме тич ки (µιµησιζ) ка рак тер умет но сти то на нај бо љи на чин по твр ђу је. 
О то ме мо же мо ра су ђи ва ти по мно гим умет нич ким тво ре ви на ма, по себ но 
они ма ко је се ве зу ју за хе лен ско по зо ри ште, али и уви дом у број не фи ло-
зоф ске рар пра ве по све ће не умет но сти ан тич ког до ба.

Пла то нов фи ло зоф ски оквир за раз ми шља ње о ка рак те ру умет но-
сти чи не иде ал на др жа ва и ду шев не де лат но сти по да ни ка ко ји јој слу же. 
Ду шев не де лат но сти ко је Пла тон раз ли ку је и ис ти че су тро ја ке:

ум1)  са му дру шћу као вр ли ном ко ја га пра ти,
ср це2)  са вр ли ном хра бро сти, и
чул на по жуд ност 3) са вр ли ном са мо са вла ђи ва ња.

Сна гу по да ни ка Пла то но ве иде ал не др жа ве ја ча ју са мо оне де лат но сти 
ко је у се би но се ве ли ке, у пр вом ре ду бо жан ске иде је. иде је а не пред ме ти 
су осно ва ег зи стен ци је. Да кле, Пла тон, су прот но од да на шњег вла да ју ћег 
фи ло зоф ског ста но ви шта, по ла зи од то га да пој мо ви и иде је, а не пред-
ме ти, има ју прет ход ну ег зи стен ци ју, те је у том сми слу умет ност већ по 
се би по дра жа ва ње сен ки и ти ме дво стру ко уда ље на од са ме ег зи стен ци је17. 
За Пла то на ова кав ка рак тер умет но сти, у пр вом ре ду пе сни штва, раз лог је 
да се умет ност про гла си де лат но шћу ко ја на но си ште ту др жа ви и угро жа ва 
ње не те мељ не вр ли не – „Ми слим да се пе сни штво, уко ли ко оно по дра жа ва, 
ни ка ко не при ма у на шу др жа ву, јер да се оно не тре ба при ми ти ни под 
ко јим усло вом, то ми се по ка зу је још ја сни је, по што смо на пра ви ли раз ли ку 
по је ди них об ли ка ду шев не де лат но сти.” (Др жа ва X, 1). умет ност ко ја би 
др жа ви и по је дин цу би ла од ко ри сти, тре ба да при ка зу је бо жан ства као 
са вр ше на би ћа, а не да по дра жа ва не што дру го, да се из по дра жа ва ња не би 
раз ви ло штет но из јед на ча ва ње са не чим ло шим. За то Пла тон на гла ша ва да 
по е зи ја и дру ге умет но сти ко је су по дра жа ва лач ке, то јест „сен ке сен ки”, не 
вас пи та ва ју не го раз ве се ља ва ју. Јер, по ње му, „кад би пе сни ци зна ли пра ву 
исти ну ства ри, они би се за ни ма ли де ли ма а не по дра жа ва њем.”18 умет ност 
као та ква ни је од зна ча ја за прак тич ни жи вот иде ал не Пла то но ве др жа ве. 
17 ег зи стен ци ја ли стич ка фи ло зоф ска шко ла, у пр вом ре ду Мар тин Хај де гер, иде ја ма 

прет по ста вља фе но ме не ко ји од ра жа ва ју чо ве ко во по сто ја ње, ег зи стен ци ју – тзв. 
ег зи стен ци ја ле.

18 Ари сто тел, О Пе СНиЧ КОЈ уМеТ НО СТи, Кул ту ра, 1955, из Пред го во ра, стр. XXXVII.
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Шта ви ше, она му на но си ште ту. Пра ва умет ност, пре ма Пла то ну, мо ра у 
сво јој осно ви има ти ве ли ке бо жан ске иде је, као пра о бра зац ко ји ће по дра-
жа ва ти. Јер иде је, а не пред ме ти, су са др жа ји прет ход не ег зи стен ци је.

ари сто тел до не кле пра ви от клон у од но су на Пла то но во ста но ви ште 
ко је у са мом чо ве ку не ви ди ства ра лач ке мо ћи већ их при пи су је ре про ду ко-
ва њу веч не иде је и прет ход но по сто је ћих при род них фор ми. Он др жи као и 
Пла тон да је ка рак тер умет но сти ми ме тич ки, по дра жа ва лач ки, али, за раз-
ли ку од Пла то на, он на ла зи да је то ко ри сно и да је за пра во ду жност умет-
но сти да по дра жа ва ствар ност, при род ну и људ ску, али на чи ном ко ји ства ра 
ти по ве, па ра диг ме. По дра жа ва ју ћи и ства ра ју ћи па ра диг ме, умет ност ујед но 
пре о бра жа ва и пре ва зи ла зи не по сред ну ствар ност тво ре ћи ти ме но ву умет
нич ку ствар ност. у би ти те но ве умет нич ке ствар но сти на ла зе се ве ли ке 
иде је, оно оп ште. умет нич ке тво ре ви не су за пра во тај пра о бра зац – па ра-
диг ма (πσραδειγµα). По Ари сто те лу, ме ђу умет но сти ма по сто је раз ли ке у сред
стви ма, пред ме ти ма и на чи ни ма по дра жа ва ња. у по гле ду сред ста ва ко ја се 
ко ри сте у умет но сти „све за јед но по дра жа ва ју рит мом, го во ром и хар мо ни јом, 
слу же ћи се тим сред стви ма или одво је но или по ме ша но.”19 Оно што је сам пред-
мет по дра жа ва ња ме ђу соб но раз ли ку је по је ди не умет но сти – ре ци мо, тра ге-
ди ју од ко ме ди је. Та ко ђе, исти пред ме ти у умет но сти мо гу би ти по дра жа ва ни 
на раз ли чи те на чи не – ре ци мо, пе снич ко ка зи ва ње и про зно при по ве да ње. 
Ари сто тел на сто ји да про ник не у са му су шти ну умет нич ког ства ра ња од но-
сно по дра жа ва ња, тра га ју ћи за њом у са мој при ро ди људ ске вр сте – „уоп ште, 
чи ни се, пе снич ку умет ност до не ла су два, и то у људ ској при ро ди за сно ва на 
узро ка. јер, по дра жа ва ње је чо ве ку уро ђе но...”. 20 Шта ви ше, и са му до жи вљај ну 
стра ну у умет но сти он об ја шња ва скло но шћу на ше вр сте за по дра жа ва њем – 
„сви љу ди осе ћа ју за до вољ ство кад по сма тра ју тво ре ви не по дра жа ва ња. До каз 
је за то онај ути сак што га у на ма оста вља ју умет нич ка де ла.”21

Ари сто те ло ва де фи ни ци ја тра ге ди је као умет нич ке вр сте је очи гле дан 
при мер ње го вог ту ма че ња ка рак те ра умет нич ког ства ра ла штва: „Тра ге ди ја 
је, да кле, по дра жа ва ње озбиљ не и за вр шне рад ње ко ја има од ре ђе ну ве ли
чи ну, го во ром ко ји је от мен и по се бан за сва ку вр сту у по је ди ним де ло ви ма, 
ли ци ма ко ја де ла ју а не про по ве да ју; а иза зи ва њем са жа ље ња и стра ха вр ши 
про чи шћа ва ње та квих афе ка та.”22

Прет ход но нас уво ди у при чу о по зо ри шној умет но сти ко ја је у ан тич-
ком раз до бљу по ни кла из ре ли гиј ског кон тек са.23

19 исто, стр. 5.
20 исто, стр. 8.
21 исто.
22 исто, стр. 15.
23 Ви де ти о то ме ши ре: Ђу рић Н., Ми лош, иСТО Ри ЈА Хе ЛеН СКе Књи жеВ НО СТи, 

На уч на књи га, Бе о град, 1951.
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4. ДВА ПУТ РО ЂЕ НИ БОГ  
И ДИ О НИ ЗИЈ СКА БИ ПО ЛАР НОСТ АН ТИЧ КОГ ТЕ А ТРА

Ре ли гиј ски кон текст, као тле из ко јег по ни че јед на умет ност, има свој 
нај о чи глед ни ји при мер у на ста ја њу ан тич ког те а тра. Осно ва ан тич ке дра ме, 
схва ће не би ло као књи жев ни жа нр или као сцен ско, те а тар ско пред ста-
вља ње, ус по ста вље на је у сфе ри ре ли гиј ског. ње на под ло га је ди ти рамб, 
хор ска пе сма по све ће на Ди о ни су – „Ле па пе сма Ди о ни са пе ва на на ње го вим 
свет ко ви на ма, ди ти рамб, био је кли ца из ко је се раз ви ла грч ка дра ма.„24 
Ди ти рам бом се чи та ва за јед ни ца обра ћа ла овом бо жан ству. ис пр ва јед но-
став на, ве се ла, сла вље нич ка пе сма упу ће на Ди о ни су, ди ти рамб је вре ме ном 
по стао уоб ли че на хор ска тво ре ви на, тач но про пи са не фор ме. Ди ти рамб се 
по сле 450. го ди не пре н.е. по сте пе но га сио. Твр ди се да је не по сре дан по вод 
не ста ја њу ди ти рам ба би ла окол ност да ди о ни зиј ске све ча но сти у не ко ли ко 
на вра та ни су ус пе ле да обез бе де до вољ ну же тву, што је при пи са но сла-
бље њу ње го вих ма гиј ских мо ћи. ње го во ме сто за у зи ма дра ма ко ју чи ни 
рад ња глу ма ца и хо ра у ор хе стри ко ја се из во ди у ко рист гле да ла ца – „је дан 
део за јед ни це се обра ћао дру гом. не ко ли ци на је игра ла за ве ћи ну.”25

има раз ло га за ве ро ва ње да је сам ка рак тер бо жан ства ко ме је по све-
ће на ути цао на при ро ду дра ме – „ула зак Ди о ни са од пре суд ног је зна ча ја за 
раз вој по зо ри шта. ње го ва при ро да, они мах ни ти об ре ди ње го вих след бе ни ца 
и по тен ци јал на прет ња ко ју је он пред ста вљао уре ђе ном дру штву, ле же у 
осно ви сна ге дра ме од ње них по че та ка до да на шњих да на. о кул ту ко ји га 
окру жу је ре че но је да је је ди ни у ан тич ком пе ри о ду у ко ме су драм ске игре 
уоп ште мо гле да се раз ви ју.”26 Да кле, из ме ђу Ди о ни со вог ре ли гиј ског кул та и 
драм ског из во ђе ња по сто ји нео бич на и сим бо лич ка ве за: Ди о нис је бог ко ји 
је два пу та ро ђен; исто та ко, и у драм ским де ли ма, сим бо лич ки, у по дра жа-
ва њу има дво стру ко сти – ствар ни жи вот и жи вот ко ји се по но во ожи вља ва 
кроз драм ско де ло и ње го во из во ђе ње. По узо ру на бо жан ство, дра ма по ста је 
но ва вр ста чо ве ко ве бе смрт но сти – „у но вој вр сти бе смрт но сти чо век мо же 
да над жи ви сво је вре ме, от кри је пре ђа шња вре ме на, на го ве сти оно ко је до ла зи 
при су ству ју ћи игри глу ма ца на сце ни.”27 По зо ри ште је дво стру ка умет ност и 
у фор мал ном сми слу – „Пи са на дра ма је, да кле, је дан род умет но сти. она 
је – док не до ђе на сце ну – ли те ра ту ра. на по зор ни ци, она се ди ја лек тич ки 
пре о бра ћа у је дан нов ква ли тет и по ста је дру га – по зо ри шна умет ност.”28

24 Да ни јел џ: Бор стин, СВеТ СТВА РА њА, Ге о по е ти ка, 2002, стр. 200.
25 исто.
26 Ро налд Хар твуд, иСТО Ри ЈА ПО ЗО Ри ШТА, Clio, Бе о град, 1998, стр. 47.
27   Да ни јел џ: Бор стин, СВеТ СТВА РА њА, Ге о по е ти ка, 2002, стр. 202.
28   Бо ра Гли шић, ПО ЗО Ри ШТе, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1964, стр. 136.
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По тре ба да се до сег не „оно стра но” као кон сти ту ент ре ли гиј ског по гле да 
на свет у чи јем сре ди шту је ви ша си ла ко ја упра вља и „ово стра ним”, на ма 
до ступ ним, ко је је не са мо стал но, са да се из ре ли гиј ског пре но си у драм-
ски, те а тар ски кон текст. Ре ли гиј ска иде ја о Ди о ни су је дан пут ро ђе ном као 
бог а дру ги пут као чо век, пре та че се у драм ски прин цип „да се бу де не ко 
дру ги”. Овај прин цип вла да и они ма ко ји на сце ни ту ма че драм ски текст, 
али и они ма ко ји га као пу бли ка до жи вља ва ју. Та но ва умет нич ка ди сци-
пли на, по зо ри ште, са да по пут ре ли ги је ком пен зу је ово стра ну фру стри ра-
ност и ег зи стен ци јал не не га тив но сти. Она мо же да по ну ди ре ше ња ко ја се 
не на ла зе у све ту ре ал них окол но сти, што је јед на од ре ли гиј ских функ ци ја. 
Функ ци ја ко ју ус по ста вља по зо ри шна умет ност је „исто вре ме но и веч на 
(мо же се у не до глед ре про ду ко ва ти и об на вља ти) и тре ну тач на (ни ка да 
се не мо же ре про ду ко ва ти као иден тич на са мој се би): умет ност пред ста
вља ња ко је да нас ни је јед на ко оно ме што ће би ти.”29

Као и у ре ли ги ји, у окви ру чи јег се об ре да оства ру је обра ћа ње „ви шој 
си ли” као по сред ни ку у пси хо ло шком ста њу ве ро ва ња, та ко и у по зо ри шној 
умет но сти има мо „пре да ва ње” по зо ри шном до жи вља ју, при ста ја ње на илу-
зи ју и иден ти фи ка ци ју са сцен ским из во ђе њем за ко је уна пред зна мо да је 
про ви зо ри јум из ме штен из ре ал но сти – „По зо ри ште је је дан од нај ге ни о
зни јих чо ве ко вих ком про ми са са са мим со бом.”30 Фор мал не раз ли ке упра-
жња ва ња вер ског об ре да и по зо ри шног из во ђе ња су не спор не. Су штин ски, 
ме ђу тим, те раз ли ке и ни су та ко ве ли ке. и на овом при ме ру ви ди мо да се 
део ре ли гиј ског тран сфор ми сао у умет нич ко. Цен трал на лич ност те тран-
сфор ма ци је је драм ски пи сац. На ње га се на до ве зу је ре жи ја са ди да ска ли-
ја ма. Оба чи ни о ца до би ја ју свој да љи из раз у глу мач кој ин тер пре та ци ји 
ко ја, та ко ђе, по чи ва на тран сфор ма ци ји ко ја сво ју увер љи вост цр пи из соп-
стве ног „емо ци о нал ног ис ку ства” (Ста ни слав ски) – „Ма штом, ин те лек ту
ал ним мо ћи ма, емо ци јом, уоб ли ча ва њем, из ра зом – јед ном реч ју, да ром, ко ји 
за нас оста је тај на – глу ма до ча ра ва са свим но вим кре а тив ним треп та
ји ма и до пу њу је и ис ка зу је све оно што у дра ми ни је мо гло би ти са др жа но 
и што је ’оси ро ма шу је’ као књи жев ни род.”31 Нај зад, сви на по ри се окон ча-
ва ју и по сти жу свој циљ у за јед ни ци са гле да о цем, у је дин ству по зо ри шта 
и ње го ве пу бли ке. По зо ри шни гле да лац ов де у јед ном дру гом, по зо ри шном 
хра му, раз ли чи том од ре ли гиј ског, у на сто ја њу да раз у ме свој по ло жај у 
све ту, оства ру је ко му ни ка ци ју са „оно стра ним” ко је је са да умет нич ко.

у по тра зи за не по сред ним до ка зи ма дав на шње по ве за но сти драм ског 
и ре ли гиј ског, да на шњи ис тра жи ва чи по зо ри шта ве о ма че сто по се жу за 

29   Ан ибер сфелд, Чи ТА ње ПО ЗО Ри ШТА, Вук Ка ра џић, Бе о град, 1982, стр. 11.
30   Ро налд Хар твуд, иСТО Ри ЈА ПО ЗО Ри ШТА, Clio, Бе о град, 1998, стр. 5.
31   Бо ра Гли шић, ПО ЗО Ри ШТе, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1964, стр. 147.
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при ме ром очу ва не тра ди ци је сцен ског из во ђе ња ри ту ал но-драм ске Игре 
ба ронг са остр ва Ба ли.32

Сред ње ве ков но раз до бље је ка рак те ри стич но по из ван ред но ин тен зив-
ном про жи ма њу ре ли гиј ског и умет нич ког. уме сто ана ли зе ко ја би зах те-
ва ла знат но ви ше про сто ра од оног ко ји нам у овом огле ду сто ји на рас по-
ла га њу, под се ти ће мо са мо на кључ не функ ци је сред ње ве ков не умет но сти 
ко је нам пра ву ука зу ју на ње ну нео дво ји вост од ре ли гиј ског кон тек ста33:

да бу де жр тва при не та у сла ву Бо га;•	
да бу де по сред ник из ме ђу ово зе маљ ског и оно стра ног све та;•	
да слу жи ка ко би не у ки ма ви дљи во по ка за ла у шта тре ба да ве ру ју;•	
да бу де по твр да Бо жан ске све мо ћи и мо ћи ње го вих слу гу, го спо да ра •	
ра та и мо ћи бо га тих.

5. ЕМО ЦИ О НАЛ НА СРОД НОСТ  
РЕ ЛИ ГИЈ СКОГ И УМЕТ НИЧ КОГ ДО ЖИ ВЉА ЈА  
– ЈЕ РУ СА ЛИМ СКИ И СТЕН ДА ЛОВ СИН ДРОМ

у нај оп шти јем сми слу, ко рен ре ли гиј ског и умет нич ког је исто ве тан – 
људ ски. и у ужем сми слу по но во на и ла зи мо на по ду дар ност јер оба до ме на 
при па да ју ду хов ној, још бли же емо ци о нал ној, то јест афек тив ној сфе ри. 
Да кле, по сред ством би ло ре ли гиј ске би ло умет нич ке прак се чо век не тра га 
ра ци о нал ним пу те ви ма ка раз у ме ва њу свог по сто ја ња, обра ћа њу „на тр-
при род ној” си ли или „оно стра ном” би ћу. Он се осла ња на соп стве ни свет 
емо ци ја.

Основ на емо ци ја ко ја до ми ни ра ре ли гиј ским кор пу сом је ве ра – „ве ра у 
оно стра ни свет, или као ве за чо ве ка са ’оно стра ним би ћем’.”34

На дру гој стра ни, емо ци је гра де са му су шти ну умет но сти. – „умет
ност је – са свим јед но став но – из раз емо ци ја.”35

у по во ду обе вр сте прак се, мо же се твр ди ти да су емо ци је њи хов 
основ ни по кре тач, што их чи ни „нај фа сци нант ни јим аспек ти ма ду шев ног 
жи во та.”36 Сиг мунд Фројд је ре као да је „умет ност (је) осе ћа ње не ла год но
сти у ци ви ли за ци ји.” из ве сно је да не ка дру га, мо гу ће и срод на вр ста не ла-
год но сти по кре ће и ре ли гиј ску прак су.

32 Ви де ти о то ме ши ре: Ро налд Хар твуд, иСТО Ри ЈА ПО ЗО Ри ШТА, Clio, 1998, стр. 
26-43.

33 жорж Ди би, уМеТ НОСТ и ДРу ШТВО у СРеД њеМ Ве Ку, Clio, Бе о град, 2001.
34 Ву ко Па ви ће вић, на ве де но де ло, стр. 11.
35 Кит Оутли, еМО Ци Је, Clio, Бе о град, 2005, стр. 28.
36 исто.
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Бу ду ћи да нам је ста тус у по љу умет но сти про фе си о на лан, а на те ре ну 
ре ли ги је ма ње-ви ше ла ич ки, ра ди је ће мо се опре де ли ти да у на став ку го во-
ри мо о емо ци о нал ном до ме ну умет нич ке прак се. Па жљив чи та лац ће у 
то ме ла ко пре по зна ти зна чај ну по ду дар ност са све том емо ци ја ко ји пра те 
дру гу вр сту ду хов но сти – ре ли ги о зну.

Цен трал на област на ко јој се ус по ста вља би ло ко ја вр ста људ ске прак се 
при па да по тре ба ма, њи хо вом од су ству или по сто ја њу. То ва жи и за умет-
нич ку прак су. Са свим кон крет не, из ди фе рен ци ра не људ ске по тре бе за 
ства ра њем и до жи вља ва њем, по кре та чи су од ред ни це то ко ва сло же них 
про це са ко ји гра де ову прак су. Оста вља ју ћи по стра ни со ци јал ни аспект 
умет но сти и број на пи та ња ве за на за ње ну ин стру мен та ли за ци ју, по тре бе 
у по во ду умет но сти се кон сти ту и шу у пси хич ком све ту људ ске је дин ке, 
дру штве них гру па и ши рих људ ских за јед ни ца.

упр кос на сто ја њу пси хо ло шке на у ке, по себ но ње них огра на ка ко ји 
при па да ју пси хо а на ли тич ком кор пу су (С. Фројд) и те о ри ји мо ти ва ци је (а. 
Ма слов), мно га су штин ска пи та ње ве за на за по тре бе у умет но сти ни су до 
кра ја раз ја шње на. Са ста но ви шта на у ке, свет ства ра ња и до жи вља ва ња у 
умет но сти и да нас је бре ме нит број ним не до у ми ца ма37.

Став о то ме да се ства ра лач ки чин од ви ја у сфе ри не све сног, хи по-
те тич ки је при су тан од са мих по че та ка кон сти ту и са ња пси хо ло ги је као 
на уч не ди сци пли не. Ме ђу тим, тек са раз во јем та ко зва не „ду бин ске пси хо-
ло ги је„ од но сно пси хо а на ли тич ког прав ца чи ји је ро до на чел ник С. Фројд, 
овај став се, до не кле ко ри го ван ка сфе ри пред све сног, у зна чај ној ме ри 
по твр ђу је и уста љу је.

Пси хо а на ли за по зна је две глав не чи ње ни це ве за не за ис по ља ва ње 
не све сног: сан и не у ро зу. При род но је да су се ње на на сто ја ња да об ја-
сни ма ни фе ста ци је не све сног у умет но сти од ви ја ла у све тло сти ова два 
основ на ви да ис по ља ва ња не све сног. Као по сле ди ца то га, у пси хо а на ли зи 
су се и по ја ви ле прет по став ке и тврд ње да се умет ност на ла зи на раз ме ђи 
сна и не у ро тич ног и да се у ње ној осно ви на ла зи кон фликт ко ји је „већ пре
зрео за сно ве, али још ни је по стао па то ген” (Фројд).

у тра ди ци о нал ној пси хо а на ли зи вр ло су че ста ту ма че ња ко ја ства ра-
лач ки чин у умет но сти без ве ли ког око ли ша ња до во де у не по сред ну ве зу 
са ста њем бо ле сти – „По себ на су ста ња ко ја усло вља ва ју умет ни ка: сва ко ја 
су ду бо ко срод на и сра сла с бо ле сним по ја ва ма, па се не чи ни мо гу ћим би ти 
умет ник а не би ти бо ле стан.”38 До тврд њи да је „Мо де ран умет ник, сво јом 
фи зи о ло ги јом нај бли жи срод ник хи сте ри зму.”39 Јед на ли ни ја пси хо а на ли-
37 Де таљ ни ју ана ли зу ове те ме аутор је из ло жио у сту ди ји: Д. Ни ко ди је вић, МАР Ке-

ТиНГ у уМеТ НО СТи, Ме га тренд, 2006.
38   F. Ni če: Vo LJA ZA MoĆ, Mla dost, 1988, str. 386.
39 исто, стр. 389.
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тич ког при сту па вре ме ном је од по чет них на сто ја ња да се пси хо ло шким 
ме то да ма об ја сни при ро да ства ра лач ког чи на, ево лу и ра ла ка пси хо па то
ло ги ји ства ра ла штва и чвр сто се уста ли ла на те ми бо ле сти ства ра ња. 
За сту па ју ћи сво ја уве ре ња, овај огра нак пси хо а на ли тич ке шко ле, ме ђу тим, 
пре ма на шим са зна њи ма, ни је по ну дио од го вор на кључ но пи та ње: због 
че га пси хо ло шка ста ња ко ја се по ве зу ју са ства ра ла штвом, у јед ном слу ча ју 
ре зул ти ра ју умет нич ким тво ре ви на ма, а у дру гим слу ча је ви ма про ду ку ју 
асо ци јал но и у сва ком слу ча ју не у мет нич ко де ло ва ње? и во де ћи аутор на 
те ре ну со ци јал не исто ри је умет но сти, а. ха у зер, не де ли ста во ве тра ди-
ци о нал не пси хо а на ли зе. „не све сни на го ни, нео ства ре не те жње, осу је ће на 
на сто ја ња што по ти чу од не до пу ште них и по ти сну тих же ља, мо гу про из
ве сти ду шев ну на пе тост ко ја во ди до умет нич ког де ла као свог из ра за или 
сво га ре ше ња, али се са ма из ра жај на сна га ипак не мо же об ја сни ти са мим 
на го ном или на пе то шћу (под ву као Д. н).”40

Мо дер ни ји ста во ви ове ди сци пли не се у на че лу сла жу да је „ства ра
лач ки про цес че сто ве о ма бли зак они рич ноха лу ци нант ним ста њи ма”,41 
али се оспо ра ва тврд ња да се ства ра лач ки ак ти и не у ро за од и гра ва ју на јед-
нак на чин и са слич ним по сле ди ца ма. Они ту под вла че од сеч ну раз ли ку: 
„не у ро за и ства ра ла штво од и гра ва ју се на истом те ре ну али је ис ход раз ли
чит. За раз ли ку од не у ро ти ча ра, ко га ње го ви не раз ре ше ни кон флик ти и ра не 
тра у ме те ра ју у ла ви ринт без из ла за, и због ко јих он иде у бо лест – до тле 
умет ни ци успе ва ју да из сво јих ћор со ка ка про на ђу спа со но сан из лаз кроз 
умет нич ко ства ра ње. Ства ра лац се раз ли ку је од не у ро ти ча ра, пре све га по 
то ме што ни је из гу био по ве ре ње у се бе, док не у ро ти чар не ве ру је ни у се бе 
ни у свет”.42 иста ова тврд ња са др жа на је и у сле де ћем ста ву јед ног на шег 
ве о ма це ње ног пси хо а на ли ти ча ра али и по бор ни ка јун го ве шко ле ком плек-
сне пси хо ло ги је: „Пси хо ло шки гле да но, умет ник се на ла зи из ме ђу сне ва ча и 
не у ро ти ча ра. у сва три слу ча ја по сто ји бек ство од ре ал но сти и по вра так 
у има ги на ти ван свет, с том раз ли ком што сне вач по но во про на ла зи ре ал
ност бу де ћи се, умет ник је про на ла зи сво јом кре а ци јом, а је ди но не у ро ти чар 
оста је за тво рен у сан свог из ми шље ног све та.”43 Као и код не у ро ти ча ра, и 
ду шев но ста ње умет ни ка ка рак те ри ше гу би так по ве ре ња у спо ља шњи свет, 
али, за раз ли ку од не у ро ти ча ра, он ни је из гу био и по ве ре ње у са мог се бе.

Од ре ђе ну ве зу из ме ђу не у ро тич них ста ња и умет нич ког ства ра ла штва 
по твр ђу ју и при ме ри из кли нич ке прак се. На и ме, па ци јен ти ко ји се ни ка да 
40 Ar nold Ha u zer, FI Lo Zo FI JA Po VI Je STI uMJeT No STI, Ma ti ca hr vat ska, Za greb, 1963, 

str. 67.
41 Сте ван П. Пе тро вић: ПСи ХО ЛО Ги ЈА и МО ГуЋ НО СТи ЗЛО у ПО ТРе Бе, Деч је 

но ви не, 1984, стр. 36.
42 исто.
43 Вла де та Је ро тић, БО ЛеСТ и СТВА РА ње, БиГЗ, 1976, стр. 23.
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ни су ба ви ли умет но шћу, у ста њу акут не не у ро зе ис по ља ва ју скло ност ка 
умет нич ким ак тив но сти ма. По из ле че њу, ово ин те ре со ва ње пре ста је. умет-
ни ци у истом ста њу по ка зу ју из у зет ну ства ра лач ку ак тив ност. уко ли ко се 
под врг ну ле че њу пси хо а на ли тич ком те ра пи јом ко ја ће укло ни ти њи хо ве 
не у ро тич не син дро ме, до га ђа се да мно ги пре ста ју да се ба ве умет нич ким 
ра дом. Оту да је до бро по зна та окол ност да умет ни ци из бе га ва ју пси хо а на-
ли тич ки трет ман. у пра ви лу има и из у зе та ка. хер ман хе се је, ре ци мо, на кон 
успе шног ле че ња од не у рот ске кри зе на пи сао сво ја нај ве ћа де ла. Не ки ме ђу 
нај ве ћим ства ра о ци ма, каф ка и кјер ке гор, ни у свом књи жев ном од но сно 
фи ло зоф ском ра ду ни су на шли ко на чан из лаз из ду шев них бо ле сти ко је су 
их уни шти ле. По ред по ме ну тих, спи сак умет ни ка са раз ли чи тим пси хо па-
то ло шким син дро ми ма је ре ла тив но ду жи не го код дру гих про фе си ја: Мо па
сан, Стринд берг, ни че, ван Гог, Го гољ, јо не ско, Стен дал, нер вал, До сто јев ски, 
Пруст, џојс, Ма лер, бо длер, ед гар По, Рем бо, Ле о нар до да вин чи... То ли ко о 
по ду дар но сти ма из ме ђу ства ра лач ког и не у рот ског син дро ма.

Но ви ја пси хи ја триј ска ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да ни су са мо 
она пси хо ло шка ста ња ко ја су ди јаг но сти ко ва на као не у рот ска у бли ској 
ве зи са ства ра лач ким им пул си ма. и дру га мен тал на обо ље ња су, твр де 
струч ња ци, уче ста ли ја ме ђу ге ни ји ма умет но сти (и на у ке) не го код оста-
лих љу ди. С тим у ве зи се по ми њу лак ши об ли ци аути зма, та ко зва ног 
аспер ге ро вог син дро ма44 (ком по зи тор и му зи чар бе ла бар ток и пи ја ни ста 
Глен Гулд). Твр ди се да је и Ми ке лан ђе ло па тио од лак шег об ли ка аути зма 
– „не дру же љу би ви уса мље ник Ми ке лан ђе ло ни је имао мно го при ја те ља. 
че сто се љу тио, био је чу дан и не у кро тив: срећ ни ји под сво дом Сик стин ске 
ка пе ле не го у дру штву са вре ме ни ка.”

Број ни умет ни ци су па ти ли од пси хич ких по ре ме ћа ја по зна тих као 
би по лар не смет ње – об у зе тост пси хо ло шким ста њи ма од ме лан хо лич не 
де пре си је (ин те лек ту ал на успо ре ност) до нео б у зда них ства ра лач ких за но са. 
На ову по ја ву ме ђу ве ли ка ни ма ње го вог вре ме на ука зи вао је још Ари сто тел 
у сво јим спи си ма. Би по лар не смет ње су за жи во та или по смрт но при пи си-
ва не мно гим умет ни ци ма и на уч ни ци ма: сли ка ру По лу Го ге ну, фи зи ча ру 
Иса ку њут ну, пи сци ма вир џи ни ји вулф, ед га ру ала ну Поу, вик то ру Игоу, 
чар лсу Ди кен су... Осим већ по ми ња них пси хо ло шких по ре ме ћа ја, у ве зу са 
по је ди ним умет ни ци ма до во де се и ве о ма те шка пси хич ка обо ље ња у ко је 
спа да и схи зо фре ни ја.

По ред већ из ре че них ста но ви шта о сну и не у ро зи, Фројд ука зу је и на 
дру ге ви до ве ис по ља ва ња не све сног и ме ња ња ствар но сти ко ји су бли жи 
умет но сти не го сан и не у ро за – то су де чи ја игра и са ња ре ње на ја ви – 
„пе сник чи ни што и де те ко је се игра: ства ра свет фан та зи је, ко ји схва та 
44 Овај син дром се очи ту је у оп се сив ној ра ди но сти, те шко ћа ма у оп ште њу, же љи за 

пот пу ном кон тро лом и нат про сеч ним кво ци јен том ин те ли ген ци је (Iq).
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вр ло озбиљ но, тј. снаб де ва га ве ли ком ко ли чи ном афе ка та, док га од ствар
но сти оштро раз лу чу је„. Ка да де те пре ста не да се игра, оно не мо же да од у-
ста не од ужи ва ња ко је му игра при чи ња ва. Та ко и умет ник, „уме сто да се 
игра, он са да фан та зи ра”. „Пе снич ко де ло, као сан на ја ви, (је) на ста вак и 
за ме на не ка да шње де чи је игре.” (Фројд)

Пси хо а на ли за на гла ша ва да ни ка ко не фан та зи ра сре ћан већ са мо 
не за до во љан чо век. Стен дал је не где за пи сао да је „умет ник чо век по ма ло 
ме лан хо ли чан и до вољ но не сре ћан”. Не за до во ље не же ље су по кре тач ки сти-
му лан си ма ште. Сва ка фан та зи ја је ис пу ње ње же ље, ко рек тив ствар но сти 
ко ја не за до во ља ва.

Ка ко се ова кво ту ма че ње од ра жа ва на раз у ме ва ње до жи вљај них 
по тре ба у умет но сти?

Од го вор ко ји ну ди пси хо а на ли за је сле де ћи: умет ност од но сно умет-
нич ко де ло мо же да ис пу ни свој за да так у сми слу за до во ља ва ња до жи вљај-
них по тре ба „услед то га што је при ли ком свог на ста ја ња игра ло у умет ни
ко вом ду шев ном жи во ту исту уло гу као и за слу ша о ца при ли ком ре про ду
ко ва ња, то јест пру жа ло је мо гућ ност од во ђе ња и фан та стич ног за до во
ља ва ња не све сних же ља ко је су им за јед нич ке”. Јер „пе сник у свом ства ра
ла штву осло ба ђа сво је не све сне скло но сти по мо ћу ме ха ни зма пре но ше ња 
или за ме њи ва ња, спа ја ју ћи ра ни је афек те са но вим пред ста ва ма” (Фројд). 
До жи вља ва ње умет нич ког де ла се од ви ја у скла ду са обр ну том оп ти ком 
ства ра лач ког чи на. Не ко ко је умет нич ки при јем чив, у тој при јем чи во сти 
оства ру је вр ху нац сво је на дра жљи во сти. По зна то је да и из ван пси хо а на-
ли тич ких ту ма че ња ег зи сти ра као вр ло рас про стра ње но ста но ви ште да су 
умет ник и по сма трач „два сту ба у ства ра њу умет но сти” – „по сма трач ком
пле ти ра умет нич ки рад кроз агре га ци ју ин тер пре та ци је” (Duc hamp).

умет нич ко ства ра ла штво ни је без сво јих узо ра у ре ал ном све ту, али 
оно тво ри и је дан но ви, свој свет. „По про кле тој му ци и не у по ре ди вој дра жи 
ово га по сла, ми осе ћа мо ја сно да од не ко га не што оти ма мо, узи ма ју ћи од 
јед ног там ног све та за дру ги, не ки ко ји нам је не по знат, пре но се ћи из ни че га 
у не што што не зна мо шта је... Ми ства ра мо об ли ке, као не ка дру га при
ро да... ако је бог ство рио и учвр стио об ли ке, умет ник је онај ко ји их ства ра 
за свој ра чун и утвр ђу је по но во... умет ник је та ко тво рац но вих, слич них 
али не јед на ких по ја ва и вар љи вих све то ва по ко ји ма људ ско око мо же да 
ше та са ужи ва њем и по но сом...”.45

Нај но ви ја екс пе ри мен тал но по твр ђе на са зна ња ука зу ју на при су ство 
из ве сних не у рот ских син дро ма код пу бли ке у су сре ту са ре мек-де ли ма 
умет но сти ко ји су јед но вре ме но нај ве ћим де лом и зна чај ни сим бо ли ре ли-
ги о зне ду хов но сти.
45 иво Ан дрић: РАЗ ГО ВОР СА ГО ЈОМ (СТА Зе, Ли ЦА, ПРе Де Ли), 1965, стр. 128-129.
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Код пре о се тљи вих осо ба за бе ле же не су по ја ве убр за ног ди са ња, вр то-
гла ви це, па чак и при вре ме не ха лу ци је и не у рав но те же ност. Све је то 
пра ће но зна чај ним па дом ни воа кор ти зо ла, хор мо на стре са – и до 45%. 
уисти ну, ова по ја ва је по зна та и од ра ни је као Стен да лов син дром, али се 
тек у но ви је вре ме по дроб ни је из у ча ва ју ње го ве ка рак те ри сти ке са ме ди-
цин ског ста но ви шта. На и ме, Стен дал је пр ви опи сао овај син дром у пу то-
пи су по ита ли ји. и да нас не у роп си хи ја три у ита ли јан ским гра до ви ма 
по зна тим по кон цен тра ци ји ве ли ких умет нич ких оства ре ња – Фи рен ци, 
Ри му и Ве не ци ји, ве о ма че сто има ју по сла са па ци јен ти ма ко ји су „жр тве” 
овог син дро ма. За бе ле же но је да су са мо у бол ни ци „Сан та Ма ри ја Ну о ва” 
пси хи ја три од 1982. го ди не има ли 107 пу та при ли ку да кон ста ту ју ову 
ди јаг но зу.

Бу ду ћи да je на ша те ма по ду дар но сти умет нич ке са ре ли гиј ском прак-
сом, с тим у ве зи је за ни мљи во по ме ну ти по сто ја ње јед ног дру гог, ве о ма 
слич ног син дро ма. То је је ру са лим ски син дром. Он ука зу је на то да по се-
ти о ци древ ног гра да, ина че урав но те же ни љу ди без ика квих пси хич ких 
по те ко ћа, усред мно штва ре ли ги о зних мо ти ва по ста ју оп сед ну ти иде ја ма, 
што кли нич ки на ли ку је озбиљ ном по ре ме ћа ју све сти – пси хо зи.

6. ПО СТИН ДУ СТРИЈ СКИ МО ДЕЛ: КА СУ ПРЕ МА ЦИ ЈИ  
УМЕТ НИЧ КОГ НАД РЕ ЛИ ГИЈ СКИМ КОН ЦЕП ТОМ

епо ху у ко јој жи ви мо ка рак те ри шу ци ви ли за циј ски то ко ви у зна ку 
на пу шта ња ин ду стриј ског и ис ко ра ка ка по стин ду стриј ском дру штву. 
Са ста но ви шта на шег те мат ског опре де ље ња, по ста вља се пи та ње ка ко се 
умет ност и ре ли ги ја као људ ске ак тив но сти до во де у ве зу са по стин ду стриј-
ским дру штвом, за пра во, ка кве су мо гу ће про јек ци је њи хо ве уло ге у дру-
штву бу дућ но сти? Ов де ће мо се до не кле по слу жи ти јед ним мо де лом ко ји 
је дан од во де ћих свет ских те о ре ти ча ра ме наџ мен та, Исак ади жес, за го ва ра 
у јед ном уисти ну са свим дру га чи јем кон тек сту46.

Ко је су то окол но сти ко је нај пре има мо у ви ду при по ми сли на по стин-
ду стриј ско дру штво? Сва ка ко да је то нај пре тех но ло шки кон текст. Док се 
тех но ло ги је бр зо ме ња ју, чо ве ко ва спо соб ност да пра ти ове про ме не, да раз-
ви ја но ве окви ре и при хва ти но ве мо де ле ко ји се од но се на но ву ствар ност, је 
огра ни че на. Ово је не сум њи во у ве зи са чо ве ко вим ког ни тив ним спо соб но-
сти ма, мо гућ но сти ма вред но ва ња и кон цеп ту а ли за ци је али емо ци о нал ним 
кон тек стом. То зна чи да вред но сти ко је од ре ђу ју на ше по на ша ње и на шу 
кон цеп ту а ли за ци ју дру штве ног кон тек ста не од го ва ра ју у пот пу но сти окру-
46 Ви ди: исак Ади жес, Ме НАџ МеНТ ЗА КуЛ Ту Ру, Ади жес ме наџ мент кон сал тинг, 

Но ви Сад, 2002.
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же њу у ко ме жи ви мо. Јед но став но ре че но, из по зи ци је на ше пер цеп ци је и 
раз у ме ва ња ак ту ел не ствар но сти, ми на про сто ни смо у ста њу да до вољ но 
ја сно про јек ту је мо соп стве ну по зи ци ју у бли ској и да љој бу дућ но сти. На ша 
ми сао је осу је ће на и фраг мен ти ра на не по сред ном ег зи стен ци јом ка рак те ри-
стич ном пре вас ход но по по тро шњи као до ми нант ном со ци јал ном обра сцу.

По сто је ће со цио-еко ло шке пу ко ти не су нај не по сред ни је по сле ди це ин ду-
стриј ских об ли ка про из вод ње ко ји су вла да ју ћи про из вод ни кон цепт већ 
го то во ду же од три сто ле ћа. ин ду стриј ску ре во лу ци ју ко ја је от по че ла и нај-
ве ћим де лом свог тра ја ња се од ви ја ла у зна ку све ко ли ког про гре са, на за ла ску 
ње не епо хе обе ле жа ва ју број не не га тив не по сле ди це, „дру штве но-еко ло шке 
пу ко ти не” (ади жес) ко је за со бом оста вља: број не за по сле них, си ро ма шних 
и глад них ста нов ни ка пла не те је ви ше стру ко по ве ћан; ви тал ни енер гет ски 
ре сур си, по себ но ми не рал на го ри ва, су ис цр пље ни и по тро ше ни; кључ ни чи ни-
о ци пла не тар ног еко-си сте ма, по себ но во да и ва здух, за га ђе ни су... Ство ре не 
по сле ди це је не мо гу ће укло ни ти бу ду ћи да је реч о нео б но вљи вим ре сур си ма. 
Сто га се да нас као кључ но на ме ће пи та ње: са ко јим ре сур си ма ци ви ли за ци ја 
мо же ра чу на ти у сво јој бу дућ но сти? То сва ка ко мо ра ју би ти су штин ски дру га-
чи ји, об но вљи ви ре сур си. По ред ин фор ма тич ких тех но ло ги ја и обра зо ва ња, 
на слу ћу је се да је дан од мо гу ћих об но вљи вих ре сур са бу дућ но сти мо же би ти 
и умет ност – „умет ност као аван гард на сна га мо же да слу жи као ка та ли за тор 
дру штве них про ме на. умет ност би мо гла да олак ша раз вој но вих вред но сти и 
обра за ца по на ша ња. Мо гла би да бу де сред ство раз во ја но ве дру штве не све сти 
ко ја од го ва ра но вој ствар но сти. Мо гла би да бу де сти му ла тив на сна га ко ја је 
по треб на дру штву да ту ма чи про ме не окру же ња и при ла го ђа ва им се.”47

Да ли ће умет ност слу жи ти овој свр си у бу дућ но сти, за ви си од мно-
гих окол но сти, у пр вом ре ду од то га ко ли ко ће умет ност до би ти охра бре ња 
и под сти ца ја од дру штве ног окру же ња и, сва ка ко, од то га ко ли ко се са ма 
умет ност бу де при ла го ди ла но вим обра сци ма и про ме на ма ко је ка рак те-
ри шу по стин ду стриј ско дру штво.

Шта је то што се кон крет но има у ви ду и оче ку је од умет но сти као об но-
вљи вог ре сур са по стин ду стриј ског дру штва бу дућ но сти? Реч је о не ко ли-
ким су штин ским од ли ка ма умет но сти, ко је ко ре спон ди ра ју са про јек ци-
јом бу ду ћег раз во ја:

За раз ли ку од ин ду стриј ског дру штва ко је је ори јен ти са но на еко ном-
ски раст, ре зул та те и по сле ди це, дру штво бу дућ но сти је ори јен ти са но на 
про це се и „па ке те ци ље ва”. Та кав при ступ зах те ва но ве ви до ве пер цеп ци је 
и раз у ме ва ња ствар но сти. у осно ви умет нич ке прак се, ства ра лач ког чи на, 
до ми ни ра ори јен ти са ност на про цес – „по што се сва ки пут кад до ђе у кон
такт са при ма о цем из но ва ства ра и од ра жа ва ви ђе ње умет ни ка и пу бли ке 
47 исак Ади жес, Ме НАџ МеНТ ЗА КуЛ Ту Ру, Ади жес ме наџ мент кон сал тинг, Но ви 

Сад, 2002, стр. 13.
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пре ма дру штву. Због то га ве ру јем да се умет ност на ла зи у глав ним то ко
ви ма про ме не ин ду стриј ског и по стин ду стриј ског дру штва.” 48

С об зи ром на ис цр пље ност кла сич них енер гет ских ре сур са, дру штво 
бу дућ но сти се ну жно мо ра усме ри ти ка ци ље ви ма ко ји по чи ва ју на ма њим 
енер гет ским зах те ви ма. Го ми ла ње ма те ри јал них до ба ра је нео др жив циљ у 
бу дућ но сти. Сто га се ци ље ви мо ра ју окре ну ти у јед ном дру гом прав цу, пре 
све га ка по бољ ша њу ква ли те та жи во та. умет ност би мо гла да се отво ри 
као не ис црп на мо гућ ност ства ра ња не чег бо љег а да се при том не за га ђу је 
и уни шта ва жи вот на сре ди на и тро ше оскуд ни при род ни ре сур си.

Кон ти ну и ра на де мо граф ска екс пло зи ја и про ду же ње жи вот ног ве ка 
ста нов ни ка пла не те до во ди до не пре ста ног уве ћа ња бро ја оних ко ји су без 
по сла и „до бро вољ но не за по сле них” (пре ра но пен зи о ни са них) – „умет
ност би им мо гла пру жи ти про стор за ак тив но сти са мо о ства ри ва ња, 
ак тив но сти ко је им из гра ђу ју са мо по што ва ње и осе ћај да пру жа ју до при
нос дру штву пу тем де ла ко ја су на пра ви ли из љу ба ви.”49

Са свим су нам бли ске прет по став ке да би упра во умет ност мо гла би ти 
је дан од глав них ка та ли за то ра нео п ход них про ме на и прак са ко ја би олак-
ша ла ус по ста вља ње и раз вој но вих вред но сти и обра за ца по на ша ња. умет-
ност је кроз чи та ву исто ри ју по твр ђи ва ла да по се ду је та кав ка па ци тет ко ји јој 
омо гу ћу је „да бу де сред ство раз во ја но ве дру штве не све сти ко ја од го ва ра но вој 
ствар но сти.”50

Ово су са мо не ке од мо гу ћих уло га и функ ци ја умет но сти у дру штву 
бу дућ но сти, чи је ће оства ре ње за ви сти ти од ис пу ње ња ра ни је по ме ну тих 
пред у сло ва.

Оно што је за ни мљи во у кон тек сту на шег огле да, је сте ве ро ва ње, уисти ну 
до не кле уз др жа но, да се у по стин ду стриј ској бу дућ но сти мо же оче ки ва ти 
да умет ност пре у зме и бит не ре ли гиј ске функ ци је, од но сно да умет ност 
пре ра сте у уни вер зал ну и је дин стве ну ре ли ги ју бу дућ но сти. Ве ру је се да ће 
већ ак ти ви ра ни про це си раз ма со вље ња и кре та ња ка ин ди ви ду ал ним вред-
но сти ма и опре де ље њи ма, за хва ти ти и ре ли гиј ски сек тор. Дру штво бу дућ-
но сти ко је је ори јен ти са но на ин ди ви ду ал но, не ће би ти иде а лан ам би јент за 
ин сти ту ци о на ли зо ва не ре ли ги је – „ин сти ту ци о на ли зо ва на ре ли ги ја, у ко јој 
се прет по ста вља да су вред но сти ап со лут не и при хва тљи ве за вер ни ке ко ји 
су на сле ди ли сво ју при пад ност, мо гла би да до жи ви стрес у дру штву ко је 
зах те ва ин ди ви ду ал но, пар ти ци па тив но и ис ку стве но фор ми ра ње вред но
сти.”51 умет ност би у бу дућ но сти мо гла да по ну ди оно што су ин сти ту ци-
о нал не ре ли ги је ну ди ле у про шло сти. Јер „уче ству ју ћи у ле пој умет но сти, 
48   исто, стр. 14.
49   исто, стр. 16.
50   исто, стр. 17.
51   исто, стр. 18.
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сва ка осо ба мо же да по ста ви сво је ап со лут не стан дар де, сво је вла сти те 
ап со лут не вред но сти.”52 уме сто ста за ма тра ди ци о нал не за ви сно сти умет-
нич ке прак се од ре ли гиј ског кон тек ста, очи глед но се раз вој ни то ко ви кре ћу 
у прав цу су пре ма ци је умет нич ког над ре ли гиј ским.
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УМЕТ НИЧ КИ БУНТ КАО ДЕО ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Ре зи ме: у тек сту се раз ма тра од нос аван гар де и тра ди ци је, при че му се 
аван гар да по сма тра као об је ди њу ју ћи по јам за раз ли чи те умет нич ке прак се с 
по чет ка два де се тог ве ка. По ла зи се од ста но ви шта да су већ са ми аван гард ни 
прав ци, за хва љу ју ћи свом из ра зи то не га тор ском од но су пре ма це ло куп ној европ
ској тра ди ци ји, али и че сто су ко бље ним схва та њи ма уну тар са мог аван гард ног 
по кре та, пре све га би ли окре ну ти ус по ста вља њу но вих оба ве зу ју ћих те о риј ских 
прин ци па, а не њи хо вом ко нач ном уки да њу, као по ступ ку осло ба ђа ња умет нич ког 
из ра за „по сто је ћих сте га“. у том сми слу се и аван гард на по бу на про тив тра ди
ци је по сма тра као рад на ре де фи ни са њу тра ди ци је, ко ја па ра док сал но по ста је 
део но ве европ ске тра ди ци је. циљ тек ста је сте да по ка же да су про ме на од но са 
пре ма тра ди ци ји, и укљу чи ва ње аван гард них по сту па ка у кор пус ова ко ре де фи
ни са не европ ске тра ди ци је, уки ну ли мо гућ ност раз у ме ва ња ан ти тра ди ци о на ли
стич ког бун та у умет но сти као пре врат нич ког по ступ ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аван гар да, да да, екс пре си о ни зам, те о ри ја умет но сти, тра
ди ци ја, зе ни ти зам

Осла ња ју ћи се на те о риј ска раз ма тра ња Алек сан дра Фла ке ра, Ми ли-
во ја Со ла ра, и др., у ко ји ма се аван гар да по сма тра као об је ди њу ју ћи по јам 
за раз ли чи те пре врат нич ке про јек те, Гој ко Те шић аван гар ду од ре ђу је као 
по е тич ки ра ди ка ли зам, од но сно као по се бан „[...] тип ства ра лач ке прак се 
ко ји се те ме љи пре вас ход но на не га ци ји тра ди ци је, не при зна ва њу кла сич-
них пе снич ких обра за ца, фор ма тив них на че ла, на све оп штој де струк ци ји 
мо де ла и на че ла, фор ме и са др жи не“.1 Реч је о умет нич ком зах те ву за пот-
пу ним пре о бра жа јем умет но сти, кул ту ре и дру штва. Аван гар да, као над-
ре ђе ни по јам раз ли чи тим пре врат нич ким умет нич ким прак са ма, мо же, с 
јед не стра не, да бу де са гле да ва на као по себ на умет нич ка или кул ту ро ло-
шка фор ма ци ја уну тар мо дер ни зма, док се, с дру ге стра не, она мо же схва-
1 Те шић, Гој ко, Срп ска аван гар да у по ле мич ком кон тек сту, ин сти тут за књи жев ност 

и умет ност, Бе о град, Све то ви, Но ви Сад, 1991, стр. 5.
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ти ти као над стил ски по јам за раз ли чи те екс пе ри мен тал не умет нич ке стра-
те ги је то ком два де се тог ве ка.2

у тек сту ко ји сле ди, аван гар да се по сма тра као об је ди њу ју ћи по јам за 
раз ли чи те умет нич ке прак се с по чет ка два де се тог ве ка, ко је пред ста вља ју 
бор бе ну фор ма ци ју јед не но ве тра ди ци је. иако, пре све га, окре ну та ру ше њу 
ста рих ком по зи ци о них прин ци па, аван гар да ни је од ка но на осло ба ђа ју ћа, 
већ оба ве зу ју ћа умет нич ка фор ма ци ја. Ти ме што са те о риј ским схва та њи ма 
ус по ста вље ним уну тар европ ске умет нич ке тра ди ци је од ба цу је и умет ност 
на ста лу на овим осно ва ма, аван гар да пред ста вља зах тев за (ре)де фи ни са њем 
умет нич ких ка но на, а не њи хо вим уки да њем. Већ са ми аван гард ни прав ци, 
за хва љу ју ћи свом из ра зи то не га тор ском од но су не са мо пре ма це ло куп ној 
европ ској тра ди ци ји, већ и друк чи јим схва та њи ма уну тар са мог аван гард-
ног по кре та, пре све га су би ли окре ну ти ус по ста вља њу оба ве зу ју ћих те о риј-
ских прин ци па, а не њи хо вом уки да њу, као по ступ ку осло ба ђа ња умет нич-
ког из ра за „по сто је ћих сте га“. у том сми слу се и аван гард на по бу на про тив 
тра ди ци је по сма тра као рад на ре де фи ни са њу тра ди ци је. ин сти ту ци о на ли-
за ци јом аван гард них зах те ва, аван гард ни по крет је вре ме ном и сâм по стао 
део европ ске тра ди ци је, а те о риј ска схва та ња аван гар ди ста су до би ла ста тус 
но вих оба ве зу ју ћих ка но на. Циљ тек ста је сте да по ка же да су про ме на од но са 
пре ма тра ди ци ји и укљу чи ва ње аван гард них по сту па ка у кор пус ова ко ре де-
фи ни са не европ ске тра ди ци је, уки ну ли мо гућ ност раз у ме ва ња ан ти тра ди-
ци о на ли стич ког бун та у умет но сти, као пре врат нич ког по ступ ка.

Већ је Бог дан По по вић, 1903. го ди не, на слу тио „пре врат нич ки дух“ у 
Ћур чи но вим сти хо ви ма. у пе сми Пу сти те ме ка ко ја хо ћу! Ми лан Ћур чин 
уз ви ку је:

   За што увек јед но и исто,
   Зар све мо ра би ти ја сно и чи сто,
   и свуда прописан број!?3

Ови сти хо ви пред ста вља ју отво рен по зив на пу шта њу тра ди ци је, при-
хва ће них фор ми и кон вен ци ја. иако још увек не си ло вит на пад на по сто-
је ће пе снич ке нор ме, то је био глас ко ји је у срп ској по е зи ји на ја вљи вао про-
ме не ко је ће усле ди ти у на ред ном пе ри о ду. у „Бе ле шци уред ни штва СкГ-а“, 
По по вић, пи шу ћи по во дом Ћур чи но вог ма ни фе ста о мо јим пе сма ма, 
из но си ко мен тар да оно што је но во не мо ра увек и би ти до бро.4 Ме ђу тим, 
2 Шу ва ко вић, Ми шко, Пој мов ник мо дер не и пост мо дер не ли ков не умет но сти и те о

ри је по сле 1950. го ди не, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, Про ме теј, 
Но ви Сад, 1999, стр. 50.

3  Ћурчин, Милан, „Пустите ме како ја хоћу“, у: СкГ, књ. VI, св. 6, XII, 1902, стр. 1066.
4 По по вић, Бог дан, „Бе ле шка уред ни штва СКГ-а“, у: СкГ, књ. X, св. 3, 1903, 234-235. 

стр. Ци ти ра но пре ма књи зи М. Ћур чи на Са бра не пе сме, при ре дио Ва са Пав ко вић, 
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про ме не ко је су у умет но сти по кре ну те још кра јем де вет на е стог, а за тим се 
пре не ле на чи тав два де се ти век, упра во су у пр ви план по ста ви ле пи та ње 
кри те ри ју ма оце не јед ног умет нич ког де ла. Про гра ми аван гард них ауто ра, 
из ра же ни кроз ма ни фе сте и по ле мич ке тек сто ве, че сто про же ти ра ди кал-
ним ста во ви ма, зах те ва ли су уво ђе ње но вих те о риј ских нор ми ко је би кроз 
сво је су прот ста вља ње тра ди ци ји отво ри ле но ве при сту пе раз у ме ва њу 
умет нич ког де ла и ње го вој оце ни. На кон до во ђе ња у пи та ње тра ди ци о нал-
них ка но на, сти хо ви ма Ћур чи но ве пе сме Пу сти те ме ка ко ја хо ћу!, Ста ни-
слав Ви на вер, го то во чи та ву де це ни ју ка сни је (1911), у пе сми Ге теу, до но си 
још је дан отво рен по зив на пу шта њу тра ди ци је:

   Но вог и но вог на тле плач но ово
   Но вог и но вог на тле ово плач но
   и дај те зрач ног на тле ово мрач но,
   и све раскујмо што је Господ сков’о-5

Осло ба ђа ње кул тур ног про сто ра од ути ца ја тра ди ци је и ка но на, пр вих 
де це ни ја два де се тог ве ка на ја вљи ва ло је ве ли ки „по глед уна пред“. То је био 
по че так ра да на уте ме ље њу ан ти тра ди ци о на ли стич ке бор бе ко ја ће обе ле-
жи ти чи тав два де се ти век.

По ре чи ма Гој ка Те ши ћа, окре та ње ка ра ди кал ном ру ши лач ком ду ху у 
срп ској по е зи ји је на чи нио Ми лош Цр њан ски 1917. и 1918. го ди не, пе сма ма 
хим на, Се ре на та, Гро те ска, на ша еле ги ја, ода, Пе сма, По бе ди, Ро бо ви ма и 
Здра ви ца.6 Но ва ре то ри ка ко јом је Цр њан ски осва јао срп ски по ет ски про-
стор, би ла је оштро су прот ста вља ње при хва ће ном схе ма ти зму и тра ди ци о-
нал ној те ма ти ци. За о крет ко ји је на чи нио Цр њан ски соп стве ним по ет ским 
ис тра жи ва њи ма, на ста ви ли су: Ста ни слав Ви на вер, Си ба Ми ли чић, То дор 
Ма ној ло вић, Тин ује вић, Ми лан Де ди нац, Раст ко Пе тро вић, Ран ко Мла де-
но вић, Мар ко Ри стић, Ду шан Ма тић, Алек сан дар Ву чо, Бо шко То кин, итд. 
Обе ле жен ру ши лач ком по е ти ком Ми ло ша Цр њан ског, крај дру ге де це ни је 
на ја вљи вао је ин тен зив ну кул тур ну ак тив ност, ко ја ће пре ко мно го број них 
„иза ма“, по пут су ма три зма, ко сми зма, ин ту и ти ви зма, хип ни зма, екс пре-
си о ни зма, да да и зма, зе ни ти зма, над ре а ли зма, кон струк ти ви зма итд., би ти 
усме ре на на пре ва зи ла же ње по сто је ће тра ди ци је.

Се дам на ест го ди на на кон Ћур чи но вих сти хо ва, го ди не 1920, на мол бу 
Бог да на По по ви ћа, Ми лош Цр њан ски за Срп ски књи жев ни гла сник, у свом 

Пан че во, Све ске, 1991, стр.128. Пре у зе то из: Те шић, Гој ко, от кро ве ње срп ске аван
гар де, ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2005, стр. 15.

5 Цитат преузет из: Тешић, Гојко, „и све раскујмо што је Господ сков’о“, у: Тешић, Гојко, 
откровење..., стр. 161

6 Те шић, Гој ко, „Па ле су иде је, фор ме и, хва ла Бо гу, и ка но ни!“, у: Те шић, Гој ко, 
от кро ве ње..., стр. 22.
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„Об ја шње њу ’Су ма тре’“, из но си об ја ву: „па ле су иде је, фор ме и, хва ла Бо гу, 
и ка но ни!“.7 Ове ре чи Ми ло ша Цр њан ског, сва ка ко, не тре ба схва ти ти као 
об ја ву раз ре ше ња јед ног су ко ба, већ упра во као не ми нов ност ње го вог раз-
во ја. Су коб из ме ђу „ста рих“ и „но вих“ по ста је, по ре чи ма Гој ка Те ши ћа 
по е тич ка па ра диг ма у два де се тим го ди на ма.8

Ме ђу тим, овај су коб из ме ђу „ста рих“ и „но вих“, са мо се услов но мо же 
би по лар но од ре ди ти. На и ме, зах те ви за ус по ста вља њем дис кон ти ну и те та са 
по сто је ћом тра ди ци јом ни су оства ри ва ни уну тар је дин стве ног умет нич ког 
фрон та. Раз ли чи ти „из ми“, иако са гла сни у по ста вља њу зах те ва за ру ше њем 
по сто је ће тра ди ци је, че сто су ме ђу соб но би ли су прот ста вље ни. Раз ли чи то 
раз у ме ва ју ћи про цес рас ки да са тра ди цјом, срп ски умет ни ци су раз ви ја ли 
раз ли чи те умет нич ке по ступ ке, раз ра ђу ју ћи сво ја ста но ви шта кроз мно го-
број не по ле мич ке тек сто ве и об ја шње ња соп стве них умет нич ких про је ка та.

Су прот ста вља ње тра ди ци о нал ним вред но сти ма и учвр шће ним ка но-
ни ма ака де ми зма, по чет ком два де се тог ве ка, пред ста вља ло је тен ден ци ју 
сна жно из ра же ну у раз ли чи тим умет нич ким по кре ти ма ши ром евро пе. 
Већ уз др ма ним ауто ри те ти ма све ра ди кал ни је су се су прот ста вља ли аван-
гард ни умет ни ци до но се ћи но ве вред но сти, но ве ми сли, но ве за ко не и 
но ве умет нич ке при сту пе. За о крет ко ји су на чи ни ли им пре си о ни сти и 
по стим пре си о ни сти, у сли кар ству на пре ла зу из де вет на е стог у два де се ти 
век, по чет ком два де се тог ве ка при хва ти ли су фо ви сти и екс пре си о ни сти, 
ко ји су још ви ше ра ди ка ли зо ва ли одва ја ње од тра ди ци је ака де ми зма. у 
по тра зи за но вим узо ри ма Ма тис (Hen ri Ma tis se) од ла зи у Ма ро ко (1911. и 
1912. го ди не). Он из во ре за свој рад на ла зи у ислам ској ор на мен ти ци и пер-
сиј ској ми ни ја ту ри. С дру ге стра не, екс пре си о ни сти се, пак, окре ћу африч-
кој скулп ту ри, го тич ким др во ре зи ма, на род ној умет но сти и фол кло ру. у 
свом про гра му они по зи ва ју на по нов но ус по ста вља ње ве зе с при ро дом и 
на пу шта ње ур ба не кул ту ре за рад вра ћа ња са мим „из во ри ма жи во та“. На 
од ба ци ва ње европ ских умет нич ких док три на и окре та ње ис то ку по зи ва и 
Вла ди мир Мар ков. Свој зах тев он обра зла же сле де ћим ре чи ма:

„Са вре ме на евро па не схва та ле по ту не раз бо ри тог, не ло гич ног. Наш умет нич ки 
укус, од го јен на су ро вим пра ви ли ма, не мо же да се по ми ри с рас па да њем по сто је ћег 
по гле да на свет, да се од рек не ’ово га све та’ и пре да се све ту осе ћа ња, љу ба ви и сно ва, 
не мо же да се про жме анар хи змом што се из ру гу је раз ра ђе ним пра ви ли ма и да пре ђе у 
не кон струк тив ни свет“.9

7 Цр њан ски, Ми лош, „Об ја шње ње ’Су ма тре’“, у: СкГ, књ. I. св. 4, 16. X 1920, стр. 265-
270. Ци ти ра но пре ма књи зи: Цр њан ски, Ми лош, Ита ка и ко мен та ри, Про све та, 
Бе о град, 1959, стр. 176. 

8 Те шић, Гој ко, „Па ле су иде је...., стр. 16.
9 Мар ков, Вла ди мир, „Прин ци пи но ве умет но сти“, у: Ми ју шко вић, Сло бо дан, До ку

мен ти за раз у ме ва ње ру ске аван гар де, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2003, стр. 29.
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Ме ђу тим, аван гард ни по кре ти с по чет ка два де се тог ве ка, два де се тих 
го ди на и са ми по ста ју ме та но вих умет нич ких схва та ња раз ви је них у но во-
на ста лим дру штве ним окол но сти ма на кон Пр вог свет ског ра та. Као од го-
вор на рат не стра хо те, 1916. го ди не у Ци ри ху на ста је да да, као кул тур ни 
по крет ко ји ће убр зо до би ти ме ђу на род не раз ме ре. То је био про тест про-
тив бур жо а ских ин те ре са и са вре ме них ака дем ских и умет нич ких вред но-
сти. Мар сел Јан ко (Mar cel Jan ko) уз ви ку је:

„We had lost con fi den ce in our cul tu re. everything had to be de mo lis hed. We wo uld be gin 
again af ter the ‘ta bu la ra sa’. At the Ca ba ret Vol ta i re we be gan by shoc king com mon sen se, pu blic 
opi nion, edu ca tion, in sti tu ti ons, mu se ums, good ta ste, in short, the who le pre va i ling or der”.10

у Сје ди ње ним Др жа ва ма Мар сел Ди шан (Mar cel Duc hamp), Френ-
сис Пи ка би ја (Fran cis Pi ca bia) и Ман Реј (Man Ray) по ста ју но си о ци но вог 
по кре та. Ди шан по чи ње да из ла же radyma des, а 1917. го ди не пот пи су је свој 
рад Фон та на, ко ји је жи ри Дру штва не за ви сних умет ни ка (So ci ety of in di
pen dent Ar tists) од био да увр сти у сво ју из ло жбу.

Ри хард Хил сен бек (Ric hard Hu el sen beck) пре но си стра те ги ју да де у 
Бер лин. Бер лин ска да да са Јо ха не сом Ба де ром (Jo han nes Ba a der), Ге ор гом 
Гро сом (ge or ge grosz), Хан сом Рих те ром (Hans Ric hter), Ра у лом Ха у сма ном 
(Ra oul Ha u smann), џо ном Харт фил дом (John He art fi eld) и још не ко ли ци-
ном исто ми шље ни ка у усло ви ма по ра же не мо нар хи је за у зе ла је од ре ђе ну 
по ли тич ку по зи ци ју (да да и стич ка ре пу бли ка), а у ма ни фе сту од 22. фе бру-
а ра 1920. го ди не пред ло жи ла ства ра ње ме ђу на род ног удру же ња ства ра-
ла ца и ин те лек ту ал ца на осно ву ра ди кал ног ко му ни зма.11 По ред Бер ли на, 
у Не мач кој је зна ча јан цен тар да де био и Келн у ко ме ра де Макс ернст (Max 
ernst) и Ханс Арп (Jean/Hans Arp), а у Ха но ве ру Курт Шви терс (Kurt Schwit-
te rs), док у Па ри зу Три стан Ца ра (Tri stan Tza ra) оку пља ве ли ки број мла дих 
пе сни ка.

Свој про грам да да и сти обра зла жу кроз чи тав низ пу бли ка ци ја и ма ни-
фе ста у ко ји ма се по зи ва на ру ше ње гра ђан ског си сте ма вред но сти и са вре-
ме не ака дем ске тра ди ци је. у Ма ни фе сту из 1916. го ди не Ху го Бал (Hu go 
Ball) из ја вљу је:

„I shall be re a ding po ems that are me ant to dis pen se with con ven ti o nal lan gu a ge, no less, 
and to ha ve do ne with it. Da da Jo hann Fuc hsgang go et he. Da da Stend hal. Da da Da lai La ma, 
Bud dha, Bi ble, and Ni etzsche. Da da m’da da. Da da mhm da da da. It’s a qu e sti on of con nec ti ons, 
and of lo o se ning them up a bit to start with. I don’t want words that ot her pe o ple ha ve in ven ted. 
All the words are ot her pe o ple’s in ven ti ons. I want my own stuff, my own rhythm, and vo wels 

10   Ци тат пре у зет са ин тер нет адре се: http://en.wikipedia.org/wiki/Dada 
11   Три фу но вић, Ла зар, Сли кар ски прав ци XX ве ка, Про све та, Бе о град, 1994, стр. 89.
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and con so nants too, matching the rhythm and all my own. If this pul sa tion is se ven yards long, 
I want words for it that are se ven yards long”.12

у окви ри ма срп ске аван гар де, про грам ски тек сто ви два де се тих го ди на 
по ста ју сво је вр сни до ку мент ра ди ка ли зма. По ред про грам ских тек сто ва 
Ми ло ша Цр њан ског, Ста ни сла ва Ви на ве ра и Раст ка Пе тро ви ћа, за срп ску 
аван гард ну умет ност од по себ ног је зна ча ја ма ни фест да ди зма об ја вљен 
у ча со пи су Зе нит. Зе ни ти зам је про гла шен за но ву бал кан ску умет ност. 
То је „[...] осло бо ђе ње од сви ју ака дем ских око ва и при зна тих ла жи европ-
ског кла си ци зма и бар нум ске ци ви ли за ци је“.13 Реч је о ра ди кал ном и по ли-
тич ки ан га жо ва ном про гла су, из ра зи то ан ти е вроп ски и ан ти тра ди ци о на-
ли стич ки ори јен ти са ном, ко ји по зи ва на „Вас крс ју го бал кан ског пра ти па 
Чо ве ко хе ро ја у уну тра шњој ду хов ној ин кар на ци ји БАР БА РО Ге Ни ЈА“.14

Од по себ ног су зна ча ја и Ми ци ћев текст „Ка те го рич ки им пе ра тив зе ни-
ти стич ке пе снич ке шко ле“, об ја вљен у про ло гу (чи ји је пу ни на зив „Про лог 
јед ног лу да ка“) пе снич ке књи ге Сто ти ну вам бо го ва, ко ја је нај пре за бра-
ње на, да би се ка сни је по ја ви ла у цен зу ри са ном из да њу под на сло вом ко ла 
за спа са ва ње, за тим „Про грам хип ни зма“ ко ји 1922. го ди не об ја вљу је Дра и-
нац, „ин ту и тив на ли ри ка“ То до ра Ма ној ло ви ћа, итд.

Нај че шће, као ор га ни од ре ђе не гру пе пи са ца, аван гард ни ча со пи си 
пред ста вља ју по се бан про стор бор бе про тив тра ди ци је и ака де ми зма. 
Ме ђу тим, нај ве ћи број ових ча со пи са је крат ког ве ка. Од по себ ног су зна-
ча ја ча со пи си Зе нит, Пу те ви, Да да танк, Да да јок, хип нос, итд.

у Ру си ји, про тив есте ти зма с по чет ка два де се тог ве ка, уста ју умет-
ни ци мла ђе ге не ра ци је, ко је пред во де Ми ха ил Ла ри о нов и На та ли ја Гон-
ча ро ва. Они ор га ни зу ју нај пре гру пу Пуб ка ро, а по том Ма га ре ћи реп, с 
ко јом до ла зи до оса мо ста ље ња ру ске мо дер не умет но сти и до пре ки да с 
фран цу ским и не мач ким сли кар ством.15 Ми ха ил Ла ри о нов, осни вач Ма га
ре ћег ре па, 1913. го ди не об ја вљу је Ма ни фест лу чи зма. Лу чи зам, као по крет 
и те о ри ја, у пр ви план ста вља објект ко ји еми ту је зра ке, по ла зе ћи од ста ва 
да се опа жа ње сво ди на збир све тло сних од бле са ка ко ји до пи ру до чо ве ка, 
услед че га је ње го ва пер цеп ци ја ре ла тив на.16

За раз ли ку од лу чи зма као стро ге те о ри је окре ну те чи стом сли кар-
ству, фу ту ри зам се раз ви јао као по крет ши рег дру штве ног ан га жма на. 
Као од го вор на обез вре ђи ва ње со ци јал них, етич ких и есте тич ких вред но-
сти у Ру си ји, ру ски фу ту ри сти, под стак ну ти европ ским фу ту ри стич ким 
12 Ball, Hu go, Da da Ma ni fe sto, (1916). Текст пре у зет са ин тер нет адре се: http://

en.wikisource.org/wiki/Dada_Manifesto_%281916%2C_Hugo_Ball%29 
13 „Зе нит-Ма ни фест“. Пре у зе то из: Те шић, Гој ко, от кро ве ње...., стр. 241.
14 исто, стр. 241.
15 Три фу но вић, Ла зар, Сли кар ски...., стр. 75.
16 исто, стр. 75.
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по кре том, про гла си ли су без вред ним и не ва же ћим све прет ход но ство ре не 
вред но сти по зи ва ју ћи на ства ра ње но вих. Они су уста ли про тив тра ди-
ци је и ка но на у људ ским од но си ма, про тив учма ло сти и бур жо а ске кул-
ту ре. Ру ски фу ту ри сти по ста ви ли су се би као циљ про ме ну све та и ње го во 
отва ра ње пре ма бу дућ но сти. њи хо ва ста но ви шта про кла мо вао је и пр ви 
фу ту ри стич ки ма ни фест ша мар дру штве ном уку су, ко ји су 1912. го ди не 
об ја ви ли Да вид Бур љук, Алек сеј Кру чо них, Вла ди мир Ма ја ков ски и Хлеб-
њи ков (псе у до ним Вик то ра Вла ди ми ро ви ча Хлеб њи ко ва), али и низ умет-
нич ких ак ци ја и оства ре ња, по пут по зо ри шног ко ма да вла ди мир Ма ја ков
ски, тра ге ди ја, опе ре По бе да над сун цем, фил ма Дра ма у фу ту ри стич ком 
ка ба реу број 13, итд. у свом раз во ју ру ски фу ту ри зам је про шао кроз низ 
ме та мор фо за, од ку бо фу ту ри зма до су пре ма ти зма и кон струк ти ви зма, 
по ста ју ћи си но ним за на пред не по кре те, а ка сни је, у го ди на ма Ре во лу ци је, 
и за све ле ве тен ден ци је.17 у пе ри о ду свог пу ног раз во ја, у сли кар ству, он је 
ви ше озна ча вао од ре ђе ни умет нич ки став, тип по на ша ња, а не при хва та ње 
је дин стве ног умет нич ког из ра за.

Ру ски фу ту ри сти, ко ји су још пре Ре во лу ци је ис ти ца ли по тре бу 
ре во лу ци о ни са ња умет но сти, пред ста вља ли су јед ну од во де ћих гру па у 
по стре во лу ци о нар ном пе ри о ду, обе ле же ном по сто ја њем од ре ђе ног плу ра-
ли зма умет нич ких по кре та. Они су се би по ста ви ли циљ не са мо да аги ту ју 
за ре во лу ци ју, већ и да об ли ку ју жи вот ре во лу ци о нар не бу дућ но сти. Већ 
су они ис та кли зах те ве за спро во ђе њем јед ног то та ли та ри стич ког од но са 
пре ма кул тур ној про дук ци ји. Они су зах те ва ли не га ци ју кул ту ре ра ни-
јих епо ха, исто вре ме но тра же ћи мо но пол у са вре ме ној умет но сти. Ми ха ил 
Ма тју шин, Алек сеј Кру чо них и Ка зи мир Ма ље вич, на Пр вом све ру ском 
кон гре су ба ја ча бу дућ но сти (пе сни ка-фу ту ри ста), 1913. го ди не из ја вљу ју:

„Оку пи ли смо се да про тив се бе по диг не мо свет!
Вре ме ша ма ра је про шло.
 Тут ња ва пра ска ча и по кољ ку ка ча ус ко ме ша ће пред сто је ћу го ди ну умет но сти!
 Ми же ли мо да на ши про тив ни ци хра бро за бра њу ју [бране?] сво је ра су те ри те.
Не ка не ма шу ре по ви ма и не по ку ша ва ју да се иза њих са кри ју“.18

На сед ни ца ма одр жа ним 18. и 19. ју ла 1913. го ди не у уси ки ри ку (Фин-
ска), они су по зва ли на „уни ште ње за ста ре лог то ка ми сли пре ма за ко ни ма 
ка у зал не ве зе“, на од ба ци ва ње зва нич не умет но сти, ре фор ма ци ју ру ског 
те а тра, ко ји на зи ва ју „бе де мом умет нич ке уса хло сти“. На ме сто Ху до же-
стве ног те а тра, Кор шев ског, Алек сан дрин ског, Ма лог и Бољ шог те а тра, они 
17 исто, стр. 76.
18 Ма тју шин, Ми ха ил; Кру чо них, Алек сеј; Ма ље вич, Ка зи мир, „Пр ви све ру ски кон-

грес ба ја ча бу дућ но сти (пе сни ка-фу ту ри ста), у: Ми ју шко вић, Сло бо дан, До ку мен ти 
за раз у ме ва ње ру ске аван гар де, Ге о по е ти ка, Бе о град, 2003, стр. 60.
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зах те ва ју ства ра ње но вог по зо ри шта „Бу дућ њак“, у ко јем би се из во ди ле 
пред ста ве По бе да над Сун цем (опе ра) Кру чо ни ха, же ле зни ца Ма ја ков ског, 
бо жић на бај ка Хлеб њи ко ва, и др.

у то ку Пр вог свет ског ра та и не по сред но пред Ре во лу ци ју, у ли ков-
ном жи во ту Ру си је по сто ја ла је ја сна по ла ри за ци ја сна га, где су се на јед ној 
стра ни на шле „ле ве“ тен ден ци је фу ту ри стич ког сме ра, ко је су об у хва та ле 
лу чи зам, ку бо фу ту ри зам, су пре ма ти зам и ра ни кон струк ти ви зам, док су 
се на дру гој на шли фол клор ни ре а ли зам пе ре дви жњи ка, се це си ја Све та 
умет но сти и сим бо ли зам Пла ве ру же и Злат ног ру на.19 из би ја ње Ре во лу-
ци је 1917. го ди не, аван гард ни умет ни ци су до жи ве ли као отва ра ње пер-
спек ти ве но вог жи во та и оства ре ње сво јих те жњи ка из град њи но вог дру-
штва. умет ност је схва ће на као дру штве на си ла чи ји је за да так да се ста ви у 
слу жбу ре а ли за ци је ре во лу ци о нар ног про гра ма. у ци љу пот пу ни јег оства-
ре ња за по че тог про це са, пред ло же на је кон цеп ци ја умет но сти про па ган де, 
ко ја је би ла во де ћа иде ја у пр ве че ти ри го ди не „хе рој ског ко му ни зма“.20

Со вјет ски умет ни ци су, по чет ком два де се тог ве ка, би ли оп чи ње ни 
иде јом но вог дру штва ко је је тре ба ло из гра ди ти. Свој за да так ви де ли су у 
по тре би да том до ла зе ћем дру штву обез бе де аде кват ну умет ност. Реч је о 
„но вој умет но сти“ за „но во до ба“. Плу ра ли тет умет нич ких при сту па пр вих 
го ди на на кон 1917. го ди не мо же се схва ти ти као „од ме ра ва ње сна га“ по сто-
је ћих умет нич ких кон цеп ци ја. „Дух то та ли та ри зма“, ко ји је у оно вре ме 
вла дао у Со вјет ском Са ве зу, пре нео се и на умет ност. Су жи вот раз ли чи тих 
умет нич ких кон цеп ци ја сто га и је сте био нео др жив, јер је сва ка, упра во се би 
на сто ја ла да обез бе ди ста тус „умет но сти но вог дру штва“. учвр шћи ва ње не то-
ле рант ног од но са пре ма друк чи јим умет нич ким при сту пи ма, у ат мос фе ри 
ус по ста вља ња то та ли та ри стич ког ре жи ма, до ве ло је до тра си ра ња по ле ми ка 
у обла сти кул тур не по ли ти ке у прав цу њи хо ве то та ли та ри за ци је. За сту па ње 
ста ва да по сто ји са мо је дан ис пра ван при ступ, од стра не умет ни ка, у јед ном 
то та ли тар ном ре жи му, во ди ло је њи хо вом ди рект ном пот чи ња ва њу уста но-
вље ном по ли тич ком про гра му, што је по чет ком три де се тих го ди на ре зул ти-
ра ло уки да њем аван гард них по кре та у Со вјет ском Са ве зу.

Ру ски аван гард ни по крет пред ста вљао је сна жан, али уну тар се бе 
ве о ма ра зно вр стан фронт умет никâ ко ји су од луч но од ба ци ва ли тра ди-
ци ју по зи ва ју ћи на из град њу но ве умет но сти. Ци ље ви ко је су аван гар ди сти 
се би по ста вља ли че сто су из ла зи ли из сфе ре естет ског, при бли жа ва ју ћи се 
про грам ским за да ци ма спро во ђе не по ли ти ке. При пад ни ци аван гард них 
по кре та се бе су че сто ви де ли као са мо стал ни од ред уну тар ши ре ре во лу-
ци о нар не бор бе. Ме ђу тим, ја ча њем зах те ва за све ве ћим умет нич ким ан га-
жо ва њем у по ли тич кој бор би, ја чао је и су коб из ме ђу раз ли чи тих аван гард-
19   Три фу но вић, Ла зар, Сли кар ски..., стр. 77.
20   исто, стр. 78.
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них фрак ци ја. Не са мо што је сва ка од умет нич ких гру па сво ју умет нич ку 
кон цеп ци ју сма тра ла као је ди ну ис прав ну, већ и као је ди ну мо гу ћу уну тар 
за по че тих дру штве них ре фор ми. По ла зе ћи од ста ва да, као што по сто ји 
јед на пра вил на по ли тич ка плат фор ма Ре во лу ци је, та ко мо же по сто ја ти и 
са мо јед на пра вил на умет нич ка плат фор ма, су ко би уну тар аван гард ног 
по кре та из ра ста ли су до ни воа ис кљу чи во сти и лич не не тр пе љи во сти.

уну тра шњи су ко би и не по сто ја ње је дин ства уну тар аван гард ног умет-
нич ког фрон та, не ра зу мљи вост аван гард них кон цеп ци ја из ван уских умет-
нич ких кру го ва, сна жно уко ре ње на ре а ли стич ка тра ди ци ја, кон зер ва ти-
зам по ли тич ких во ђа, ни зак оп шти кул тур ни ни во нај ве ћег де ла со вјет ског 
ста нов ни штва, до ве ли су до по сте пе ног раз ми мо и ла же ња умет нич ке аван-
гар де и по ли тич ког вођ ства, ко је се све ви ше окре та ло кон цеп ци ји ла ко 
схва тљи ве и при сту пач не умет но сти нај ши рим кру го ви ма ста нов ни штва. 
Сâм Ле њин се сна жно за ла гао за умет ност ко ју „ма се раз у ме ју и во ле“, од но-
сно за по ве зи ва ње ре во лу ци о нар не умет но сти са на сле ђе ном ба шти ном. 
Но во ста ја ли ште ко је је по ли тич ко ру ко вод ство све ви ше би ло спрем но да 
при хва ти, отва ра ло је про стор ожи вља ва њу ре а ли стич ке тра ди ци је. Ова кав 
при ступ схва ћен је и као знат но ефи ка сни ји у ши ре њу про па ганд не по ру ке, 
чи ме су ње го ве по ли тич ке по зи ци је би ле до дат но учвр шће не. ус по ста вљан 
на за те че ном исто риј ском на сле ђу, као и на но вим ре во лу ци о нар ним окол-
но сти ма, фронт ре а ли стич ке умет но сти из ра стао је у сна жну фрак ци ју ко ја 
се су прот ста вља ла раз је ди ње ним аван гард ним кон цеп ци ја ма.

Ко нач но раз ре ше ње су ко ба до нео је ЦК СКП(б) ре зо лу ци јом „О ре ор га-
ни за ци ји књи жев но-умет нич ких ор га ни за ци ја“, од 23. апри ла 1932. го ди не, 
у ко јој је РАПП кри ти ко ван због хер ме ти зо ва ња књи жев ног жи во та и због 
по и сто ве ћи ва ња ме то де у књи жев ном ства ра ла штву са фи ло зоф ском ме то-
дом. На кон до но ше ња ре зо лу ци је, со вјет ске вла сти су спро ве ле уки да ње про-
ле тер ских умет нич ких ор га ни за ци ја. Сва до та да шња зва нич на умет нич ка 
дру штва су рас пу ште на и уста но вљен је Са вез со вјет ских умет ни ка. То је 
би ло ин сти ту ци о нал но осва ја ње про сто ра но ве умет но сти ко ја је сту па ла на 
со вјет ско тло пра ће на др жав ним те ро ром над при ста ли ца ма ста ре аван гар де. 
Ве ли ки ду хов ни за ма јац с по чет ка два де се тог ве ка, био је за у ста вљен, а умет-
ност ко ја је на ја вљи ва ла „но во дру штво“ сла ве ћи Ре во лу ци ју, би ла је пре вла-
да на соп стве ним то та ли тар ним зах те ви ма и не по сто ја њем је дин ства уну тар 
са мог аван гард ног по кре та. Тра ди ци ја про тив ко је је уста ла „но ва умет ност“ 
би ла је ису ви ше чвр сто уте ме ље на да би јед ном по бу ном би ла уки ну та.

Не тр пе љив став пре ма дру гим аван гард ним по кре ти ма, у срп ској умет-
но сти, по себ но је био из ра жен код зе ни ти ста. у то ме је пре суд ну уло гу од и-
грао Љу бо мир Ми цић, ко ји је у сво јим ма ни фе сти ма све аван гард не по кре те 
про гла сио мр тви ма, од ре див ши зе ни ти зам за „је ди ну здра ву ду хов ну и 
по ет ску стру ју из ко је се ра ђа ла бар ба ро ге ни за ци ја“, од но сно бал ка ни за-
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ци ја евро пе.21 Зе ни ти зам, као аван гард ни по крет два де се тих го ди на два-
де се тог ве ка, свој на ста нак и раз вој ве зу је за ча со пис Зе нит, ко ји је од 1921. 
до 1926. го ди не из ла зио у Бе о гра ду и За гре бу, као ме ђу на род на ре ви ја за 
умет ност и кул ту ру. По ред до ма ћих ауто ра (Ми лош Цр њан ски, Ста ни слав 
Ви на вер, и дру ги), у ча со пи су се об ја вљу ју и при ло зи ино стра них са рад-
ни ка по пут Алек сан дра Бло ка, Ва си ли ја Кан дин ског, Ан ри ја Бар би са (Hen ri 
Bar bus se), Ја ро сла ва Сај фер та (Ja ro slav Se i fert), и дру гих. Ме ђу зе ни ти стич-
ким пе сни ци ма сва ка ко тре ба ис та ћи Бран ка Ве По љан ског, ко ји је у ре а ли-
за ци ји ру ши лач ког пре врат нич ког про јек та мо жда оти шао нај да ље.

Не га тор ски став пре ма оста лим аван гард ним по кре ти ма пре у зе ће 
не што ка сни је и над ре а ли сти, ко ји ни су при зна ва ли ути цај аван гард-
них ства ра ла ца два де се тих го ди на, пре све га Ми ло ша Цр њан ског, Мо ни 
де Бу ли ја, Ри ста Рат ко ви ћа, Дра га на Алек си ћа и дру гих. Ова кве ста во ве 
над ре а ли сти су на ро чи то ма ни фе сто ва ли у сво јим по ле мич ким тек сто-
ви ма. Ово пре све га ва жи за Мар ка Ри сти ћа и Да ви ча, док Ми лан Де ди нац 
у пред го во ру сво је књи ге од не ми ла до не дра га, при зна је ве ли чи ну аван-
гард них тен ден ци ја два де се тих го ди на. Над ре а ли сти у срп ску по е зи ју, као 
но ви ну са За па да, уно се ауто мат ско пи са ње, при ме ну пси хо а на ли зе и ира-
ци о на ли зам, док су ху мор на де струк ци ја, си мул та ни зам, филм ска тех ни ка 
пи са ња, па ро ди ра ње тра ди ци је, ра за ра ње жан ра, итд., по ре чи ма Гој ка 
Те ши ћа, ка рак те ри стич ни за по ет ске тек сто ве аван гард ног је згра.22

Аван гард но од ба ци ва ње Шек спи ра и Дан теа, Ми ке лан ђе ла и жа ка 
Лу ја Да ви да, пред ста вља ло је рад на де фи ни са њу но вог умет нич ког је зи ка. 
Те о риј ска схва та ња и умет нич ки ка но ни ста рог ака де ми зма би ли су од ба-
че ни за јед но са ста ром умет но шћу. из тог раз ло га ур лик Бар ба ро ге ни ја: 
„Тре ба за тво ри ти сва по зо ри шта у ко ји ма на те жу ’уми шље ног бо ле сни ка’ и 
из и гра ва ју ’Оте ла’. То све за у да ра к̀ о ле ши на!“23, тре ба, пре све га, схва ти ти 
не као осло ба ђа ње умет но сти ком по зи ци о них прин ци па, већ упра во као 
по зив на уте ме ље ње но ве тра ди ци је, за сно ва не на од ре ђе ним ка но ни ма, 
ма ни фе сти ма, нор ма ти ви ма, итд.

Раз вој но вих умет нич ких при сту па, као што су на пу шта ње цен трал не 
пер спек ти ве у сли кар ству или од у ста ја ње од фор мал не ко хе рент но сти у 
књи жев но сти, по ста вио је зах тев за из ме ном на чи на пер цеп ци је умет нич-
ког де ла. Ре де фи ни са ње од но са пу бли ка – умет нич ко де ло, зна чи ло је исто-
вре ме но ре де фи ни са ње нор ми раз у ме ва ња, као и уну тра шње ор га ни за ци је 
умет нич ког де ла. Оту да аван гард но ан ти-де ло то је сте је ди но по сма тра но из 
јед ног, за аван гар ду, тра ди ци о на ли стич ког угла. Ка ко је пре ва зи ла же ње пре-
фик са ан ти увек усло вље но из ме ном до ми нант ног те о риј ског окви ра, то је и 
21   Те шић, Гој ко, „Па ле су иде је..., стр. 28.
22   исто, стр. 30.
23   „Зе нит-Ма ни фест“. Пре у зе то из: Те шић, Гој ко, от кро ве ње..., стр. 241.
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осло ба ђа ње од по сто је ћих умет нич ких нор ми по ста ло пред у слов пре по зна-
ва ња аван гар де као умет нич ке прак се. Мар ко Ри стић мо дер ну по е зи ју од ре-
ђу је као „про дукт ан ти-по ет ске бур жо а ске кул ту ре“, од но сно као про дукт 
истин ске умет но сти у кон тек сту ње ног из ри чи тог не ги ра ња.24 Ти ме од ре ђе ње 
аван гар де као ан ти-умет но сти по ста је ве за но ис кљу чи во за ан ти-умет нич ку 
кул ту ру, те је аван гард ну не га ци ју за пра во по треб но схва ти ти као не га ци ју 
не га ци је умет но сти. То ујед но зна чи да је и сâм акт при зна ва ња аван гар ди 
умет нич ког ста ту са исто вре ме но не га ци ја кул ту ре на ко јој она на ста је, те је и 
аван гард ну ак тив ност по треб но схва ти ти као су штин ски ре ак ци о нар ну.

Кроз чи тав низ ма ни фе ста, про грам ских тек сто ва, ди ску си ја, као и 
пу тем са ме умет нич ке прак се, аван гард ни умет ни ци с по чет ка два де се тог 
ве ка, по ста вља ли су те ме ље јед ном но вом умет нич ком је зи ку. „Но ва умет-
ност“ ко ју је тре ба ло из гра ди ти, ни је би ла умет ност осло бо ђе на ка но на и 
уна пред утвр ђе них мо де ла из ра жа ва ња и ту ма че ња. Те о риј ска под ло га, 
ко ју су кроз чи тав низ тек сто ва раз ра ђи ва ли аван гар ди сти, по ста вља ла је 
окви ре мо гу ћег умет нич ког де ло ва ња. Но ви је зик аван гар де ни је био са мо 
пре ла зни сту пањ у учвр шћи ва њу но ве тра ди ци је, већ је и сâм био нор ма-
ти ви стич ки. На и ме, ни је мо гу ће го во ри ти о умет нич ком је зи ку аван гар де 
из ван би ло ка квог си сте ма, од но сно осло бо ђе ном од кон вен циј ски утвр-
ђе них ком по зи ци о них на че ла. Оно по че му је овај је зик спе ци фи чан, је сте 
ње го во ра ди кал но од сту па ње од на сле ђе них европ ских нор ма ти ва, али не 
и по уки да њу ка но ни за ци је.

Раз у ме ва ње јед ног умет нич ког де ла под ра зу ме ва раз у ме ва ње је зи ка, 
од но сно зна ков ног си сте ма, у окви ру ко јег је то де ло са чи ње но, као и раз-
у ме ва ње со ци јал ног окви ра ко ји од ре ђу је на чи не ње го вог де ко ди ра ња и 
вред но ва ња. Да би јед но умет нич ко де ло би ло као та кво пре по зна то, оно 
тре ба да бу де об ли ко ва но пре ма кон вен циј ски утвр ђе ним кри те ри ју ми ма 
на осно ву ко јих се спро во ди ди фе рен ци ја ци ја умет нич ке од не у мет нич ке 
прак се. Тек пу тем од ре ђе ња основ них те о риј ских на че ла, умет нич ка про-
дук ци ја се би обез бе ђу је оквир уну тар ко јег мо же би ти са гле да ва на. Од но-
сно, тек пу тем спро ве де не стан дар ди за ци је, умет ност се би обез бе ђу је 
усло ве да као та ква бу де пре по зна та.

Јед но умет нич ко де ло до би ја свој сми сао је ди но сме шта њем у окви ре 
по зна тих дру штве них и кул тур них иден ти фи ка ци ја умет нич ке про дук ци је. 
Раз у ме ва ње умет нич ког де ла, као и са ме умет но сти, усло вље ни су чи та вим 
ни зом раз ра ђе них кон вен ци ја уну тар умет нич ке те о ри је и прак се. у том 
сми слу је и сва ка не га ци ја ка но на и умет нич ко-те о риј ских схва та ња, мо гу ћа 
је ди но у окви ру по ступ ка њи хо вог (ре)де фи ни са ња. у про тив ном, умет ност 
би по ста ла не чи тљи ва, а у крај њој ли ни ји и не пре по зна тљи ва као та ква.
24 Ри стић, Мар ко, „Мо рал ни и со ци јал ни сми сао по е зи је“, у: Пе тро вић, Сре тен, Марк

си зам и књи жев ност, I, Про све та, Бе о град, 1983, стр. 363-364.
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Са вре ме на тр жи шна прак са име но ва ња умет нич ких вред но сти, у сво јој 
су шти ни је сте ан ти у мет нич ка. умет ност, да би то оста ла, мо ра оста ти вер на 
сво јим уну тра шњим прин ци пи ма. Од но сно она мо ра ис тра ја ти на ком по-
зи ци о ним на че ли ма соп стве ног је зи ка и на аде кват ној те о риј ској уте ме ље-
но сти. Пре по зна ва ње умет но сти пу тем раз ли чи тих фо рен зич ких ме то да, 
фи зич ких и хе миј ских ана ли за, или ренд ген ских сни ма ња, до крај њих гра-
ни ца ре ла ти ви зу је њен ста тус. у том сми слу уки да ње на че ла те о ри је умет-
но сти, на ме сто њи хо вог (ре)де фи ни са ња, зна чи ло би пот пу но уки да ње раз-
гра ни че ња из ме ђу умет нич ке и ва ну мет нич ке про дук ци је. умет нич ки рад 
би на тај на чин по стао ис кљу чи во тр жи шно усло вље на ак тив ност, од ре ђе на 
мар ке тин шким за ко ни то сти ма и бер зан ском по тра жњом.

Оно што од ре ђу је фор му, зна че ње или ста тус јед ном умет нич ком де лу, 
упра во је сте те о риј ски си стем уну тар ко јег се то де ло по сма тра. Да би јед но 
де ло би ло чи тљи во, нео п ход но је по зна ва ти је зич ке ко до ве на осно ву ко јих 
је то де ло са чи ње но. и не са мо то. Већ је и по сто ја ње ових ко до ва упра во 
услов од ре ђе ња са мог умет нич ког де ла као та квог. Аван гард на не га ци ја 
европ ске умет нич ке те о ри је и прак се би ла је са став ни део бор бе за но ву 
умет ност. То је био зах тев за (ре)ус по ста вља њем јед ног искон ског умет-
нич ког из ра за. Аван гард ни по кре ти су по чет ком два де се тог ве ка за по че ли 
бор бу за јед ну, на друк чи јим осно ва ма, из гра ђе ну умет ност, али не и бор бу 
за ко нач но уки да ње те о ри је умет но сти. упра во у том сми слу аван гард ни 
про гла си, број ни ма ни фе сти и те о риј ске раз ра де, по ста вља ју оба ве зу ју ће 
окви ре јед ној ре де фи ни са ној умет нич кој те о ри ји, исто вре ме но обез бе ђу-
ју ћи аван гард ним де ли ма умет нич ки ста тус.

Не ги ра ње тра ди ци о нал них мо де ла умет но сти иза зва ло је су коб из ме ђу 
„ста рих“ и „но вих“. Ова кав од нос ре зул ти рао је оштром по ла ри за ци јом 
сна га, пра ћен сна жним на па ди ма и пот пу ном дис кре ди та ци јом су прот-
них умет нич ких ста но ви шта. То је био су коб из ме ђу мла дих ауто ра ко ји 
су на сто ја ли да ус по ста ве умет нич ке си сте ме за сно ва не на те о риј ским 
ста но ви шти ма аван гар де, док су се с дру ге стра не на шли ауто ри ста ри је 
ге не ра ци је ко ји су на сто ја ли да за шти те ста ре ин сти ту ци је и већ ус по ста-
вље не умет нич ке прин ци пе. По бу на про тив до тра ја лог си сте ма вред но сти 
сво ју енер ги ју цр пе ла је из ве ре у мо гућ ност ко нач ног осло бо ђе ња чо ве ка, 
из ве ре у мо гућ ност ства ра ња сло бод ни јег из ра за нео п те ре ће ног кру тим 
„ка но ни ма“ ета бли ра них ин сти ту ци ја.

На по чет ку два де сет пр вог ве ка, Алек си ћев ан ти тра ди ци о на ли стич ки 
по зив „Кул ту ру ра зо ри ти као до са ду, бур жо а ску лу дост, ле по оли че ну и у 
са фи јан умо та ну: до крај но сти иде мо – [...] – Од те ме ља ру ши мо, не ка се 
рас пр сне је зик и оста не ве ли ки ДА ДА“25, па ра док сал но по ста је део јед не 
25 Алек сић, Дра ган, „Да да и зам“, у: Зе нит, I/3, 1921, 5-6. стр. Пре у зе то из: Те шић, Гој ко, 

от кро ве ње..., стр. 255.
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но ве, чи тав век ста ре тра ди ци је. Аван гар да, као пре врат нич ка фор ма-
ци ја с по чет ка два де се тог ве ка, по ста ви ла је те ме ље са вре ме ној кул ту ри. 
умет нич ки је зик, фор ми ран уну тар аван гард них по кре та, да нас обез бе-
ђу је окви ре де ло ва ња умет нич ке те о ри је и прак се. Го то во чи та во сто ле ће 
на кон аван гард не по бу не, аван гард ни бунт и сâм је по стао део тра ди ци је, а 
аван гард ни умет ни ци при зна ти уте ме љи ва чи са да до ми нант них умет нич-
ких схва та ња, при сту па и по сту па ка. За хва љу ју ћи ин сти ту ци о на ли за ци ји 
кри тич ке ми сли пу тем ме ха ни за ма офи ци јел не исто ри о гра фи је, бун тов ни 
зах те ви аван гард них умет ни ка пре тво ре ни су у оба ве зу ју ће ка но не. Но ве, 
из ме ње не вред но сти све ча но се про сла вља ју у ака де ми ја ма, по зо ри шти ма, 
му зе ји ма и аук циј ским ку ћа ма. Ди ша но ва по ру га Мо на Ли зе ка но ни зо ва ла 
је сам бунт уме сто да га учи ни убо ји тим, а тра ди ци ја је и ово га пу та, на ме-
сто да бу де сру ше на, са мо тран сфор ми са на. Зе ни ти стич ки по вик „Hi sto ria 
NoN vi tae ma gi stra!“26 по но во усту па ме сто из ре ци ста рих Ла ти на про тив 
ко је уста је. исто ри ја се још јед ном по и гра ла са ре во лу ци о на ри ма ко ји су 
же ле ли да уз др ма ју ње не те ме ље. ин сти ту ци о на ли за ци јом, аван гар да је и 
са ма по ста ла део оног на та ло же ног ис ку ства про тив ког се бо ри ла, уво-
де ћи у ње гов кор пус соп стве не по ступ ке и схва та ња. На тај на чин, иако су 
на ме ра ва ли да у осно ви уз др ма ју ме ха ни зме очу ва ња тра ди ци је, аван гар-
ди сти су их ин сти ту ци о на ли за ци јом ан ти тра ди ци о на ли стич ког бун та у 
умет но сти – за пра во осна жи ли. На тај на чин по крет европ ске аван гар де 
још јед ном је по твр дио ста ру му дрост да је нај бо љи об лик бор бе про тив 
суб вер зи је ње на ин сти ту ци о на ли за ци ја.

Бу ду ћи да се осла њао на низ раз ра ђе них те о риј ских сту ди ја, че сто оштро 
су прот ста вље них друк чи јим умет нич ким схва та њи ма и при сту пи ма, и 
бу ду ћи да је био окре нут не са мо не ги ра њу по сто је ћих умет нич ких нор ми 
већ и чи та ве умет но сти из ра сле на ова ко по ста вље ним прин ци пи ма, по крет 
умет нич ке аван гар де из ра стао је као по крет но ве / об но вље не тра ди ци је. 
Оту да и аван гард ну по бу ну про тив тра ди ци је тре ба схва ти ти као, да нас већ 
оства рен, зах тев за ре ви зи јом по сто је ћих умет нич ких нор ми раз у ме ва ња, 
ства ра ња и оце не умет нич ког де ла, а не као по зив на ко нач но осло ба ђа ње 
умет но сти. Бу ду ћи да је као јед на ре ак ци о нар на фор ма ци ја по ста ла део тра-
ди ци је, аван гар да је ин сти ту ци о на ли зо ва ла умет нич ку бор бу про тив тра-
ди ци је као упра во тра ди ци о на ли стич ки по сту пак. умет нич ка не га ци ја тра-
ди ци је, у ова ко ство ре ним окол но сти ма, гу би сва ку ре во лу ци о нар ну сна гу, 
по ста ју ћи је дан од на чи на учвр шћи ва ња по сто је ће кул ту ре.

26   „Зе нит-Ма ни фест“. Пре у зе то из: Те шић, Гој ко, от кро ве ње..., стр. 241.
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AR TI STIC STRUG GLE  
AS A PART OF TRA DI TION

Ab stract: the text analyses the re la ti ons bet we en avantgar de and tra di tion, du ring 
which the avantgar de is ob ser ved as com mon con cept which re fer to dif fe rent ar ti stic 
prac ti ses from the be gin ning of twen ti eth cen tury. the text aim is to show that avant
gar de mo ve ments, be ca u se of the ir ex tre emly ne ga ti ve re la tion to the who le euro pean 
tra di tion, but al so be ca u se of ten opo sit ap pro ac hes they had, in ten ted, first of all, not to 
re peal the o re ti cal prin ci ples, but to esta blish new the o re ti cal fra me work. in that sen se, 
the re is a need for un der stan ding avantgar de in sur rec tion aga inst tra di tion as de mand 
for re vi sion esta blis hed ar ti stic norms of un der stan ding, cre a ting and eva lu a ting so me 
ar ti stic work, but not as a call for fi nal li be ra tion of art. By in sti tu ti o na li zing avantgar
dists’ de mands, avantgar de mo ve ment be co mes a part of euro pean tra di tion, and the o
re ti cal apro ac hes of avantgar dists got a sta tus of new obli ga ted ca nons. Ac cor ding to the 
fact that avantgar de mo ve ment, as re vo lu ti o nary for ma tion be ca me a part of euro pean 
tra di tion, avantgar de in sti tu ti o na li zed ar ti stic strug gle aga inst tra di tion as a tra di ti o nal 
act. Ar ti stic denying of tra di tion, in this cir cum stan ces, lo se the ir re vo lu ti o nary strenght, 
be co ming one of man ners of ma ni fe sta tion esta blis hed cul tu re.

KEY WORDS: avantgar de, da da, ex pre si o nism, the ory of art, tra di tion, ze ni tism
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Др Да вор Џал то 
Фи ло зоф ски фа кул тет  
уни вер зи те та у ни шу

УМЕТ НИК КАО АУТОР

Ре зи ме: кон цепт „умет ни ка“ ис тра жен је у овом ра ду скре та њем па жње на 
при сту пе ко ји ка рак те ри шу умет ни ка нај пре као „сло бод ног ства ра о ца“, тј. нeкога 
ко про из во ди умет нич ка де ла пу тем вр ли не сво јих кре а тив них ка па ци те та, иде ја 
или ин те лек та, а не пу тем не ке ве шти не или ма ну ел не про из вод ње. ова ква ка рак
те ри за ци ја за сно ва на је на иде а лу „но вог умет ни ка“ ко ји се ја вља у до ба Ре не сан се, а 
што је у ве зи са епи те ти ма ко је умет ни ка опи су ју у сми слу кон цеп та „ства ра о ца“.

Да би се раз у ме ле од ред ни це ко је ис ти чу умет ни ко ве кре а тив не ка па ци те те 
и сло бо ду ства ра ња, у окви ру ко јих он ства ра сво је де ло у Ре не сан си, ов де су, у 
крат ким цр та ма, ис тра же не уло ге и осо би не оба кон цеп та, „умет ни ка“ и „ства
ра о ца“ у ка сном Сред њем ве ку. ана ли зе по ка зу ју да основ но зна че ње ре чи и епи
те ти ко ји опи су ју „ства ра о ца“ (не ко га ко је пре све га ве зан за про из вод њу ре чи), 
а ко ји су при хва ће ни у Ре не сан си, јед на ко ка рак те ри шу и „умет ни ка“, а тај пре
о бра жај кон цеп та умет ни ка у Ре не сан си пред ста вља за ме ну за сред ње ве ков ног 
„за на тли ју“ ко ји свој рад вр ши нај пре пу тем ма ну ел них ве шти на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: умет ник, аутор, ства ра ла штво, сло бо да, ду хов на де лат ност.

Пој мо ви „умет ни ка“ и „ауто ра“ има ју да нас ве ли ки кул тур ни и учет-
нич ки зна чај. Они су у из о би љу при сут ни у са вре ме ној кул ту ри, и по ред 
то га што је са мо њи хо во зна че ње, као и мо гућ ност упо тре бе у са вре ме ном 
кон тек сту, из у зет но спор но. 

Ови пој мо ви су се у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка на шли на уда ру 
кри ти ке ко ја је усме ре на ка де кон струк ци ји мо дер ни стич ког схва та ња 
умет нич ке и кул тур не про дук ци је, као не че га што је ба зи ра но пре све га на 
„су бјек ту“ као кон струк ту. 

у овом члан ку ћу се по за ба ви ти пој мо ви ма „умет ни ка“ и „ауто ра“ кроз 
кра так пре глед њи хо ве ге не зе, ка ко би се мар ки рао пе ри од у ко ме је мо гу ће 
го во ри ти не ви ше о два пој ма, већ о је дин стве ном кон цеп ту „умет ни ка као 
ауто ра“ ко ји је упра во по слу жио да се на ње го вим те ме љи ма оства ри но во-
ве ков на за ми сао о умет ни ку као ге ни ју и ин ди ви ду ал цу. 
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1. „УМЕТ НИК“ И „АУТОР“  
У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ ТРА ДИ ЦИ ЈИ

Обра зла жу ћи про блем ста ту са умет ни ка у сред њем ве ку, Ру долф и 
Мар гот Вит ко вер ука зу ју на рим ску тра ди ци ју као узрок мар ги нал ног дру-
штве ног ста ту са умет ни ка у епо си сред ње га ве ка. Од су ство угле да умет-
нич ке де лат но сти је по ве за но са чи ње ни цом да ви зу ел не умет но сти ни су 
при па да ле „сло бод ним умет но сти ма“ (ве шти на ма): 

„Ro me ne ver ad mit ted the vi sual arts in to the cycle of the li be ral arts, the 
ar tes li be ra les, or, in ot her words, in to the body of the o re ti cal know led ge which 
a fre e man was ex pec ted to ma ster. The li be ral arts re ma i ned the cor ner-sto ne of 
Chri stian edu ca tion and this im plied the ex clu si on of the vi sual arts from the 
hig her sphe re of li fe thro ug ho ut the Mid dle Ages.“1

исти ауто ри та ко ђе при ме ћу ју да то ком овог пе ри о да ни је по сто ја ло ин те-
ре со ва ње за лич ност умет ни ка ко ји је схва ћен као „умет ник-за на тли ја“ и ко ји 
има „за ни ма ње ни же кла се“.2 у сред њем ве ку, умет ни ци су чла но ви гил ди 
(це хо ва), од но сно стру ков них удру же ња ко ја оку пља ју сли ка ре и ва ја ре за јед но 
са ста кла ри ма, ре зба ри ма, та пе та ри ма, се дла ри ма, ка ме но ре сци ма и сл.

Чи ње ни ца да су ова кве гил де по сто ја ле и да су сли ка ри и ва ја ри би ли 
њи хо ви чла но ви, за Вит ко ве ро ве пред ста вља до каз да су умет ни ци de ju re 
и de fac to би ли за на тли је чи ји су обу ка и рад би ли ре гу ли са ни пре ци зним 
про пи си ма. 

Вит ко ве ро ви се сла жу са Бурк хар то вом те зом о осло ба ђа њу умет ни ка 
у ре не сан сној епо си при че му осло ба ђа ње раз у ме ју пре све га као осло ба-
ђа ње од мо но по ла гил ди. исте основ не од ли ке ста ту са умет ни ка у сред њем 
ве ку ис ти че и Па ул О. Кри сте лер, до да ју ћи да је зна че ње са ме ре чи „умет-
ник“ у сред њем ве ку су ге ри са ло ма ну ел ну, ве шту про дук ци ју, али та ко ђе и 
уче ни ка или сту ден та сло бод них умет но сти: 

„The very con cept of ‘art’ re ta i ned the sa me com pre hen si ve me a ning it had 
pos ses sed in an ti qu ity, and the sa me con no ta tion that it was te ac ha ble. And the 
term ar ti sta co i ned in the Mid dle Ages in di ca ted eit her the craftsman or the stu-
dent of the li be ral arts.“3

1 Ru dolf and Mar got Wit tko wer, Born un der Sa turn, the Cha rac ter and Con duct of Ar tists: 
A Do cu men ted hi story from An ti qu ity to the French Re vo lu tion, Lon don 1963, 8.

2 „No lon ger we re cha rac te ri stics of be ha vi or as so ci a ted with ar tists, not only be ca u se the-
re we re no me di e val Pliny who wo uld ha ve re cor ded and tran smit ted them, but be ca u se 
un der the chan ged con di ti ons the per so na lity of the craftsman-ar tist held lit tle in te rest. 
This was still the ge ne ral re ac tion in Dan te’s ti me. Ben ve nu to da Imo la, pro fes sor at Bo log-
na and com men ta tor on Dan te, in forms us that pe o ple won der why Dan te im mor ta li zed 
‘man of unk nown na me and low-class oc cu pa tion.“’ Ru dolf and Mar got Wit ko wer, Ibid.

3 Paul o. Kri stel ler, the Mo dern System of the Arts i, у: jo ur nal of the hi story of ide as, Vol. 
12, ја ну ар 1951, 508.
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Шта ви ше, Кли сте ле ро ва ар гу мен та ци ја ука зу је на ве о ма ни ску по зи-
ци ју са мих ви зу ел них умет но сти у окви ру хи је рар хи је људ ских де лат но сти 
уоп ште: 

„Ar chi tec tu re as well as va ri o us bran ches of sculp tu re and of pa in ting are 
li sted, along with se ve ral ot her crafts, as sub di vi sion of ar ma tu ra, and thus 
oc cupy a qu i te sub or di na te pla ce even among the mec ha ni cal arts.“4 

Кри сте лер сто га за кљу чу је да то ком чи та вог овог пе ри о да „умет ност“ 
(а са мим тим и „умет ник“), ни је по се до ва ла зна че ње ко је би укљу чи ва ло 
пој мо ве по пут ства ра ла штва или ин спи ра ци је, што ка сни је по ста је њен 
кон сти ту тив ни чи ни лац. 

иако ове ин тер пре та ци је на гла ша ва ју раз ли чи та зна че ња са ме ре чи, 
сва она се сла жу у то ме да су кон цеп ти сло бод ног ства ра ња или ори ги-
нал но сти ис кљу че ни из сред њо ве ков не за ми сли о умет ни ку. На су прот 
то ме, пој мо ви ства ра ња, ори ги нал но сти, али и сло бо де, мо гу су про на ћи у 
сред њо ве ков ном зна че њу пој ма „аутор“ ко ји је при мар но, као што то ка же 
ен дру Бе нет, „one who sets forth writ ten sta te ments; the com po ser or wri ter of 
a tre a ti se or bo ok.“5 Ана ли за пој ма „аутор“ ко ју до но си До налд е. Пиз, су ге-
ри ше да је сам кон цепт ре зул тат сред њо ве ков не тра ди ци је у ко јој је реч 
„аутор“ ком по но ва на од ла тин ских гла го ла „age re, ‘to act or per form’; auieo, 
‘to tie’; auge re, ‘to grow’; and from the gre ek noun auten tim, ‘aut ho rity“’.6 

Овај по јам по Пи зо вој ана ли зи ука зу је на ин вен тив ност, ауто но ми ју, 
кре а тив ност, ауто ри тет и ори ги нал ност. „Аутор“ је та ко ђе „пи сац“ чи је 
ре чи иза зи ва ју по што ва ње и ко ји ма се ве ру је. Слич ну ин тер пре та ци ју је 
мо гу ће ви де ти и код А. Ј. Ми ни са, ко ји не што од ре ђе ни је го во ри о „ауто ру“ 
као о оно ме ко ји „из во ди умет ност пи са ња“ или „до во ди не што у би ће, 
узро ку је да не што ра сте“.7 

Освалд Ба јер по ка зу је у сво јој сту ди ји gott als Autor: zu einer po i e to
lo gischen the o lo gie, да схва та ње пој ма „ауто ра“ као не че га што укљу чу је 
ства ра ла штво, ори ги нал ност и сло бо ду, по ти чу из по ве за но сти „ауто ра“ 
пре све га са Бо гом, то јест „Бо гом као ауто ром“. Он го во ри о раз у ме ва њу 
бо жан ске уло ге у од но су на уло гу пи сца: 

4 Paul o. Kri stel ler, Ibid., 507, 508.
5 An drew Ben nett, the Aut hor, Lon don – New york 2005, 6. 
6 Do nald e., Pe a se, Ibid., 264. 
7 „In a li te rary con text, the term auc tor de no ted so me o ne who was at on ce a wri ter and an aut-

ho rity, so me o ne not me rely to be read but al so to be re spec ted and be li e ved. (…) An auc tor 
‘per for med’ the act of wri ting. An auc tor ‘per for med’ the act of wri ting. He bro ught so met-
hing in to be ing, ca u sed it to ‘grow’. In the mo re spe ci a li zed sen se re la ted to auieo, po ets li ke 
Vir gil and Lu can we re auc to res in that they had ‘tied’ to get her the ir ver ses with fe et and 
me tres. The ide as of ac hi e ve ment and growth was easily as si mi la ted the idea of aut hen ti city 
of ‘aut ho ri ta ti ve ness.’ „ A. J. Min nis, Me di e val the ory of Aut hor ship, Lon don, 1984, 10.
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„gott re det und han delt als ‘Schriftstel ler’, als ‘Autor’. ‘Autor’ und ‘Po et’ ist 
gott in be stim mter We i se: als He rr und Hort des verlässlichen Wor tes. Di e ses ist 
mit se i nem Na men ge ge ben. Von got tes Na men – und da mit von se i nem We sen 
und se i ner exi stenz – ist ge re det, wenn got tes Lob im Schöpfungshymnus so 
be gründet wird: ‘Denn des He rrn Wort ist wa hr haf tig; und was er zu sagt, das 
hält er ge wiß’ (Ps 33, 4).‘‘8 

По Ба је ру, Бог ни је са мо аутор већ и „Бог-Отац“ ко ји пред ста вља из вор 
ауто ри те та. Бог као „аутор“ је и „ства ра лац“ све га, он је „Der Po et der Welt“.9 
Бог-ства ра лац (кре а тор) не са мо да про сто „ства ра“, већ ње го во ства ра ње 
је сте сло бо дан чин ко ји се де ша ва пу тем ре чи:

„Als ‘Po et’ ist gott Schöpfer und erzähler zu gle ich; er tut, was er sagt, und 
sagt, was er tut.“10

џорџ Штај нер под вла чи исте аспек те ка да ка же да је ства ра ње би ћа 
за пра во го во ре ње. Ве за из ме ђу „ауто ра‘‘ (као пој ма ко јим се мо же озна чи ти 
це ло куп на де лат ност ба зи ра на на ре чи) и „ства ра о ца‘‘ као та ко ђе бо жан-
ског атри бу та, по сто ји та ко ђе у ре ла ци ју из ме ђу Бо га и „ре чи‘‘ у хри шћан-
ској док три ни, где је Бог по и сто ве ћен са „Реч ју“, што по џор џу Штај не ру 
пред ста вља је вреј ско на сле ђе.11 Овим пу тем је ус по ста вље на ве за из ме ђу 
ли те рар не (на ре чи ба зи ра не) про дук ци је и ства ра ња, а са мим тим и из ме ђу 
„ауто ра“ и „ства ра о ца“. Та ко ус по ста вље на ве за је још очи глед ни ја на при-
ме ру по е зи је ко ја је за у зи ма ла ис так ну то ме сто то ком сред њег ве ка, бу ду ћи 
да је, по Кри сте ле ру, би ла „јед на од фор ми бо жан ског лу ди ла“.12 По е зи ја је 
би ла бли ско по ве за на са гра ма ти ком, ре то ри ком и ло ги ком, што зна чи са 
сло бод ним умет но сти ма ко је су ба зи ра не на ре чи. Она је та ко ђе по ве за на 
са „ства ра њем“ на шта Ба јер ука зу је озна ча ва ју ћи Бо га као „По е ту све та“, 
што је ве за ко ју је мо гу ће ус по ста ви ти већ на чи сто ети мо ло шком ни воу. 
8 oswald Bayer, gott als Autor: zu einer po i e to lo gischen the o lo gie, Tübin gen 1999, 2, 3. 
9 „Da mit nimmt Ha mann den Dop pel sinn des gri ec hischen Wor tes ποιητής – nach dem 

Nizänischen gla u ben sbe ken ntnis das Wort für ‘Schöpfer’ – in An spruch. So ver bin det er 
in se i nem got te sti tel des ‘Po e ten’ Mo men te, die sonst oft dis so nan tisch oder als einan der 
verdrängend wa hr ge nom men wer den: Mac htwort und Wort der Li e be, Fre i he it und Le i den-
schaft, Schöpfung als Werk und Schöpfung als Wort. Das sel be in ten di ert Ha mann mit se i ner 
star ken Be to nung von got tes Va ter- und Autor schaft, die er, ver bun den mit dem ge dan ken 
der Kon des zen denz, kon sti tu tiv und kon se qu ent sprac hlich ver ste hen: gott ist Po et, der im 
ge nus hu mi le re det. Was da bei den Ton an gibt, ist das sprac hlic he Mo ment, des näheren das 
Mo ment der An re de. Auf di e se We i se un ter sche i det sich Ha mann ti e fgre i fend von Whi ten-
he ad, für den gott eben falls ‘der Po et der Welt’ ist.‘‘ oswald Bayer, Ibid., 30, 31.

10 oswald Bayer, Ibid., 30.
11 „In the He bra ic per spec ti ve, cre a tion is a rhe to ric, a li te ral spe ech act. As it is in the in sta-

u ra tion of a phi lo sop hi cal ar gu ment, of a the o lo gi cal or re ve a led text and in all li te ra tu re.“ 
ge or ge Ste i ner, gram mars of Cre a tion, Lon don 2001, 27.

12 Paul o. Kri stel ler, Ibid., 500.
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Син те ти шу ћи ове раз ли чи те аспек те ин кор по ри ра не у сред њо ве ков ни 
по јам „ауто ра“ енр ду Бе нет пре у зи ма де фи ни ци ју по ко јој је у 14. ве ку 
аутор озна ча вао „a) an in ven tor, con struc tor or fo un der, and b) the cre a tor“.13  

Ова ана ли за по ка зу је да је по јам „ауто ра“ нај че шће по ве зи ван са пи са ном 
про дук ци јом (ба зи ра ном на ре чи) и са „ин те лек ту ал ним ра дом“ као и са „обра зо-
ва њем ду ха“ ка ко на во ди Але сан дро Кон ти,14 што све ука зу је на раз ли ку из ме ђу 
та ко схва ће ног ра да и „тех нич ког“ или „ма ну ел ног“ ра да умет ни ка-за на тли ја. 

2. УМЕТ НИК КАО АУТОР

Ова раз ли ка из ме ђу умет ни ка и ауто ра по чи ње да се гу би по чет ком ре не-
сан се. По Кри сте ле ро вом ми шље њу, епо ха ре не сан се је ре ор га ни зо ва ла тра-
ди ци о нал ну сред њо ве ков ну си сте ма ти за ци ју људ ског зна ња и ак тив но сти у 
ко рист оно га што ће ка сни је би ти по зна то као „ле пе умет но сти“, ко је укљу чу ју 
по е зи ју, му зи ку, сли кар ство, скул ту ру и ар хи тек ту ру. Овај пе ри од је та ко ђе 
омо гу ћио да „умет ник“ по ста не „аутор“, тј. да умет ник бу де при хва ћен као не ко 
ко по се ду је ква ли те те ори ги нал но сти, кре а тив но сти и лич ног пе ча та, од но сно 
спе ци фи ноч ног и лич ног иден ти те та ко ји би ва под ву чен пот пи сом ко ји умет-
ник ста вља на сво је де ло. умет ни ка у овом пе ри о ду по ла га но по чи њу ран ги-
ра ти јед на ко као и пе сни ка или на уч ни ка, што уз ди же умет но сти од за на та 
до до сто јан ства сло бод них умет но сти (ве шти на). ино ва ци ја у по ре ђе њу са 
сред њо ве ков ном тра ди ци јом је сте да рад „умет ни ка-ху ма ни сте“ сти че ка рак-
те ри сти ке „ин те лек ту ал ног“ или „ду хов ног“ ра да (што се та ко ђе ма ни фе сту је 
у раз у ме ва њу умет но сти као на у ке). умет ни ци за до би ја ју уз ви ше но до сто јан-
ство „ху ма ни ста“ а њи хо ва де лат ност ста тус „ху ма ни стич ких де лат но сти“. По 
ми шље њу Мо ше Ба ра ша, то се де ша ва сто га што са да ли те рар но обра зо ва ње и 
те о ри ја игра ју цен трал ну уло гу у про це су умет нич ког обра зо ва ња.15 

13 In his analysis Ben nett ta kes on an ex pla na ti on gi ven by the ox ford en glish Dic ti o nary: 
“The dic ti o nary de fi nes the fa mi li ar con tem po rary sen se of the aut hor as ‘one who sets 
forth writ ten sta te ments; the com po ser or wri ter of a tre a ti es or bo ok’ … a de fi ni tion 
which is as so ci a ted with a mo re ge ne ral sen se of so me o ne who ‘ori gi na tes or gi ves exi-
sten ce to anything: a. An in ven tor, con struc tor, or fo un der…b. (of all, of na tu re, of the 
uni ver se, etc) The Cre a tor’… The oeD al so in forms us that both of the se sen ses en ter the 
lan gu a ge in Cha u cer’s ti me, at the end of the fo ur te enth cen tury, as auc tor, auc to ur, and 
la ter auc tho ur and aut ho ur.” An drew Ben nett, Ibid., 6.

14 „Auch in ihrer Zufälligkeit sind di e se Ze ug nis se aufschlus sre ich ge nug, um die Dis kre panz 
zwischen der so zi a len Stel lung eines Hand wer kers – und so gar der eines Ka uf manns – und 
den in tel lek tu ell pri vi le gi er ten si e ben ‘fre ien Künsten’ in der ge sellschaft der Stad tre pu bli-
ken de u tlich zu mac hen.“ Ales san dro Con ti, Der weg des Künstlers, Ber lin, 1998, 14.

15 Mosche Ba rasch, the o ri es of Art – From Pla to to win ckel mann, New york – Lon don, 1985, 
109.
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Кри сте лер опи су је про ме ну у схва та њу де лат но сти умет ни ка пре ко 
про ме на у ка рак те ри сти ка ма ко је се при пи су ју ви зу ел ним умет но сти ма, а 
ко је са да по ста ју упо ре ди ве са од ли ка ма књи жев но сти или на у ке:

„What cha rac te ri zes the pe riod is not only the qu a lity of the works of art but 
al so the clo se links that we re esta blis hed bet we en the vi sual arts, the sci en ce and 
li te ra tu re. (…) When a know led ge of per spec ti ve, ana tomy and ge o me tri cal pro-
por ti ons was con si de red ne ces sary for the pa in ter and sculp tor, it was no won-
der that se ve ral ar tists sho uld ha ve ma de im por tant con tri bu ti ons to the va ri o us 
sci en ces. (…) From the end of the fo ur te enth cen tury thro ugh the six te enth the 
wri tings of the ar tists and of aut hors sympat he tic to the vi sual arts re pe at the 
cla im that pa in ting sho uld be con si de red as one of the li be ral, not of the mec ha-
ni cal arts. (…) And sin ce it was still ap pa rent that the li be ral arts we re pri ma rily 
sci en ces or te ac ha ble know led ge, we may well un der stand why Le o nar do tried to 
de fi ne pa in ting as a sci en ce…“.16 

Ру долф и Мар кот Вит ко вер у слич ном ма ни ру го во ре о „но вом иде-
а лу умет ни ка“ ко ји, по њи хо вом ми шље њу, на ста је у 15. ве ку и пред ста вља 
су штин ски раз ли чит кон цепт у по ре ђе њу са сред њим ве ком. умет ни ци 
ни су ви ше схва ће ни као за на тли је већ је њи хов рад сли чан „на у ци“, што 
за јед но са при хва та њем ста ту са уче ња ка илу стру је књи га о умет но сти 
Че ни но Че ни ни ја.17 Но ви тип умет ни ка је кон цепт су штин ски раз ли чит од 
сред њо ве ков ног ar ti sana: 

„A new type of ar tist was ari sing, an ar tist es sen ti ally dif fe rent from the ar ti-
san of old in that he was con sci o us of his in tel lec tual and cre a ti ve po wers.“18

Ова про ме на сред њо ве ков ног кон цеп та „ar ti san-a“ и „ar ti fex-a“ се, по 
њи хо вом схва та њу, од и гра ла пре ме шта њем сфе ре ли ков них умет но сти из 
до ме на за на та у до мен сло бод них ве шти на, што је узро ко ва ло пре о бра жај 
умет ни ка-за на тли је у умет ни ка-ин те лек ту ал ца:

„By the ad mis sion of the vi sual arts in to the cir cle of the li be ral arts, for 
which ar tists of the fif te enth and six te enth cen tu ri es ple a ded in word and pic-
tu re, the ar tist ro se from a ma nual to an in tel lec tual wor ker. His pro fes sion now 
ran ked equ al with po e try and the the o re ti cal sci en ces.“19 

Курт Бат ис ти че пој мо ве „сло бо де“ и „ства ра ла штва“ као пој мо ве ко ји 
ја сно раз два ја ју умет ни ка пет на е стог ве ка од за на тли је прет ход них вре ме на:

„Als zwischen 1400 und 1430 in Flo renz die ne ue Ma le rei und Skulp tur 
der ge ne ra tion Bru nel leschi, Do na tel lo, Ma sac cio sich Bahn brach, schein eine 
ne ue Art von Künstlertypus die Welt zu be tre ten. Das wa ren nicht me hr die 
– in me taphysischem Sinn ver stan den – demüti gen Hand wer ker der frühe ren 
16 Paul o. Kri stel ler, Ibid., 513-514.
17 уп. the new ideal of the Ar tist, у: Ru dolf and Mar got Wit tko wer, Ibid., 14-16.
18 Ru dolf and Mar got Wit tko wer, Ibid., 15.
19 Ru dolf and Mar got Wit tko wer, Ibid., 16. 
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Ze it. (…) ge ra de ihre fre ie Schaf fen skraft, die von den mit te lal ter lic hen Bin-
dun gen sich be fre it hat te, bestärkte sie in di e sem gefühl, und sie wa ren da bei 
ge tra gen von einer all ge me i nen Be we gung, von einer all ge me i nen Veränderung 
im Be wusstse in der Menschhe it zur Fre i he it und zur Ähnlichkeit mit dem 
Schöpfer.“20

Бат чак сма тра да (ли ков на) умет ност као та ква по ста је сли ка Бож јег 
ства ра ња: 

„Kunst als Kunst ist Ab bil dung des göttlichen Schaf fens.“21

и но ви ја ис тра жи ва ња на овом по љу углав ном по твр ђу ју већ из не те 
те зе Вит ко ве ра, Кри сте ле ра и Ва та. Та ко ема Бар кер, Ник Веб и Ким Вудс, 
на зи ва ју про ме ну ко ја се у епо си ре не сан се де ша ва „a cru cial shift from the 
ar tist as me re ar ti san be lon ging to a craft gu ild to the ar tist as a cre a ti ve and 
le ar ned per so na lity“.22

Ар гу мен ту ју ћи у при лог умет ни ка као „ин те лек ту ал ног“ де лат ни ка, 
они озна ча ва ју кључ ну раз ли ку из ме ђу „сло бод них“ и „ме ха нич ке уме но-
сти“ као раз ли ку из ме ђу „ма ну ел ног ра да“ и „ак тив но сти ума“. Они та ко ђе 
ис ти чу пој мо ве ства ра ла штва, ауто но ми је и сло бо де као су штин ске за опи-
си ва ње но вог схва та ња умет ни ка и ауто ра. 

На ве де ни при ме ри оправ да ва ју за кљу чак да је адап та ци ја атри бу та ко ји 
су ка рак те ри са ли пе сни ка и ње го ву де лат ност, као и де лат ност дру гих ли те-
рар них жан ро ва и „ин те лек ту ал ног“ ра да уоп ште, омо гу ћи ла да рад умет ни ка 
по при ми исте ква ли те те и стек не под јед на ко по што ва ње као и рад пе сни ка или 
ин те лек ту а ла ца. Ова про ме на до ко је до ла зи у ре не сан сном пе ри о ду ис ти че 
„умет ни ка“ пре све га као „ауто ра“, тј. као не ко га ко по се ду је спо соб ност сло-
бо де и ства ра ња, и чи ји рад има свој ства ду хов не де лат но сти. То, да ље, омо гу-
ћа ва да „умет ник“ по ста не „умет ник као аутор“ при че му се ис ка зу је су штин ска 
по ве за ност ова два пој ма пре ко свој ста ва ко ја ка рак те ри шу обе де лат но сти. 

Ова сим би о за до во ди до то га да у са вре ме ној упо тре би ре чи „умет ник“ 
и „аутор“ че сто има ју си но ним но зна че ње, од но се ћи се исто вре ме но на све 
оне ко ји „ства ра ју“ на по љу умет но сти, би ло да је реч о сли ка ри ма, ва ја-
ри ма, ар хи тек та ма, пе сни ци ма, пи сци ма, му зи ча ри ма... 

Фу зи ја ових пој мо ва по Бер нар ду Сми ту, по ка зу је про ме не у те о ри ји 
умет но сти, при че му пој мо ви „ин спи ра ци је“ и „ум ног“ де ло ва ња би ва ју 
про ши ре ни са по е зи је и дру гих, на ре чи за сно ва них де лат но сти, на ви зу-
ел не умет но сти. При то ме се, већ од пе ри о да ре не сан се, мо же при ме ти ти 
пер ма нент но сма њи ва ње зна ча ја ве шти не, од но сно ма ну ел ног ра да, ко ји 
го то во иш че за ва ју у не ким ма ни фе ста ци ја ма умет но сти два де се тог ве ка:
20 Kurt Badt, Der gott und der Künstler, у: Ibid., 94.
21 Kurt Badt, Ibid.
22 em ma Ba ker, Nick Webb and Kim Wo ods, hi sto ri cal in tro duc tion: the idea of the Ar tist, in: 

the Chan ging Sta tus of the Ar tist, edi ted by em ma Ba ker, New Ha ven – Lon don 1999, 7.
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„Skill (…) has gra du ally been ero ded by in tu i tion and ac ci dent. For avant-
gar de art, skill has co me to be held in less and less re gard. In the mo re re cent 
mo ves to wa rds Con cep tual art and its va ri e ti es, the whe el turns full cycle, and 
the skill men, the ma nual craftsmen, turn them sel ves in to word-men and pro-
du ce a mo de ana lo go us to po e try – which is whe re the eli tist myth be gan. We are 
back with Ho mer by ar ran ge ment with Ko suth.“23
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Ass. Prof. Davor Džalto, Ph.D

AR TIST AS AN AUT HOR

Ab stract: the con cept of the “ar tist” in this chap ter is ex plo red in re spect to ap pro
ac hes that cha rac te ri ze the ar tist pri ma rily as a “ free cre a tor,” i.e. so me o ne who pro du ces 
art works by vir tue of his cre a ti ve ca pa bi li ti es, ide as or in tel lect, not pri ma rily thro ugh 
a skil led or ma nual pro duc tion. Such cha rac te ri za tion is de ve lo ped ba sed on the “new 
ar tist” ideal ap pe a ring in the era of Re na is san ce, which cor re sponds in the at tri bu tes used 
to de scri be him to the con cept of the “aut hor.” 

to un der stand as ser ti ons that un der li ne the ar tist’s cre a ti ve ca pa bi li ti es and fre e dom 
in which he re a li zes his work in the Re na is san ce, he re are, in bri ef li nes, ex plo red the ro les 
and at tri bu tes of both “ar tist” and “aut hor” in the la te Mid dle Ages. the analysis shows 
that the ba sic me a ning and at tri bu tes used to de scri be “aut hor” (so me o ne mostly as so ci
a ted with a wordba sed pro duc tion) we re adop ted in the Re na is san ce in cha rac te ri za tion 
of the ar tist as well, and that such a tran sfor med con cept of the ar tist in the Re na is san ce 
me ant sub sti tu tion of the la te Mid dle Ages’ “craftsman” who exe cu tes his work ma inly by 
ma nual skills.

KEY WORDS: Key words: ar tist, aut hor, cre a ti vity, fre e dom, spi ri tual ac ti vity.
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Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд uниверзит етa

О НА ДАХ НУ ЋУ, ПР ВО БИТ НОЈ ЗА МИ СЛИ  
И О ПЛА НУ ДЕ ЛА

Ре зи ме: аутор раз ма тра уло гу на дах ну ћа, пр во бит не за ми сли и пла на за 
пи са ње при ства ра њу и пи са њу ори ги нал ног аутор ског де ла. на кон кра ћег уво да 
у те о риј ску ар ти ку ла ци ју уло ге ства ра лач ког на дах ну ћа у кре а тив ном пи са њу, 
сле де три при ме ра из срп ске књи жев но сти 20. ве ка, а по том и по не ко ли ко екс
пли ка ци ја о пр во бит ној за ми сли, од но сно пла ну за пи са ње.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ори ги нал но аутор ско де ло, кре а тив но пи са ње, на дах ну ће, 
пр во бит на за ми сао, план за пи са ње, је зич ка ар ти ку ла ци ја, текст

Ка ко на ста је ори ги нал но аутор ско де ло, ка ко се атри ку ли ше ње го во 
зна че ње, ка ко се ства ра текст то га де ла?

Ка ко, уоп ште, на ста је зна че ње у не кој је зич кој тво ре ви ни; от куд оно, из 
ко јег то из во ра при сти же се ман тич ка енер ги ја тек ста, ка ко се ар ти ку ли ше 
ње го во укуп но зна че ње и ко је раз ме ре до сти же?

1. ИСКРЕ КО ЈЕ СЕ ГА СЕ И ИСКРЕ КО ЈЕ СЕ НЕ ГА СЕ

Ства ра ње ори ги нал ног аутор ског де ла је зич ким сред стви ма не на ста је 
у јед ном тре нут ку, већ се ства ра у кра ћем или ду жем про це су ар ти ку и са ња 
и сти ли зо ва ња ре че ни ца, про це са ко ји ни ка ко ни је лу та ње и гу бље ње у 
ха о су сва ко ја ких зна че ња, већ упра во про цес ар ти ку ла ци је сми сла, што 
зна чи да је де ло, на не ки на чин, у се би са мом, прет ход но, на го ве ште но или 
по ста вље но, тач ни је ре че но, ини ци јал но на зна че но, јер у про тив ном не би 
се ни мо гао ус по ста ви ти про цес је зич ке ар ти ку ла ци је. Сва ком је зич ком 
чи ну прет хо ди на ме ра да се не што ка же или из ра зи. А сва ки је зич ки чин 
на ста је у по ку ша ју де фи ни са ња зна че ња упо тре бље них је зич ких сред ста ва 
(ре чи), то јест, та квог њи хо вог по ве зи ва ња и об ли ко ва ња да до би ју до вољ ну 
се ман тич ку од ре ђе ност. То ни је ме ха нич ко ни за ње већ сми са о но по ве зи-
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ва ње од ре ђе них је зич ких еле ме на та (се ман тич ких је ди ни ца) по мо ћу ко јих 
се гра де ве ће се ман тич ке це ли не све до укуп ног зна че ња јед ног је зич ког 
чи на, од но сно јед не је зич ке тво ре ви не.

и текст ори ги нал ног аутор ског де ла упра во та ко на ста је, а исто та ко 
де лу је и ка сни је, у ко му ни ка ци ји или у чи та њу, да кле стал ним по ве ћа ва-
њем и ар ти ку ла ци јом зна че ња. Сва ко аутор ско де ло ко је се ства ра је зич-
ким сред стви ма је се ман тич ки ор га ни зо ва на це ли на ко ја се та ко об ли ку је 
од по чет ка, од пр ве ре че ни це, би ло да де ло пи ше мо, би ло да га чи та мо: рас-
ту ћи зна чењ ски, и то стал но у од ре ђе ном сми слу, од но сно у свом хо ри-
зон ту сми сла.

Та по чет на за ми сао тек ста функ ци о нал на је упра во по то ме ка ко, 
ма кар и са свим овлаш, упу ћу је на се ман тич ки раст тек ста, ње го во стал но 
и по сте пе но ши ре ње и ар ти ку ли са ње све до ре а ли за ци је ње го вог укуп ног 
сми сла. уто ли ко се мо же ре ћи да је та пр во бит на за ми сао де ла ини ци јал ни 
се ман тич ки им пулс, не ко ис хо ди шно је згро се ман тич ког зра че ња тек ста, 
сре ди шња тач ка ње го вог бу ду ћег сми сла, ње гов за ме так. Свест о по сто ја њу 
и о ва жно сти тог ини ци јал ног се ман тич ког из во ри шта је зич ких тво ре ви на 
би ла је раз ви је на још у ан тич ко до ба, а нај ви ше су је раз ви ли те о ре ти ча ри 
и фи ло зо фи ко ји го во ре о ин спи ра ци ји, то јест о на дах ну ћу у умет но сти и 
ства ра ла штву уоп ште.

Та реч и данс зву чи нео до љи во, ма да још ни ко ни је ус пео да ка же 
шта би она тач но мо гла да озна ча ва, ни они ко ји на дах ну ће це ни ви ше но 
све оста ло у ства ра њу, сма тра ју ћи га нат при род ним, бо жан ским уде лом 
у чо ве ко вим спо соб но сти ма, ни они ко ји на дах ну ћу уоп ште не при зна ју 
би ло ка кву под сти цај ност ни уло гу у ства ра њу, сма тра ју ћи да на дах ну ће 
не спа да у све сне ак тив но сти, већ је не што ира ци о нал но, што при па да или 
под све сти или лу ди лу; у сва ком слу ча ју не што што се не мо же ни са зна ти, 
ни об ја сни ти, ни кон тро ли са ти, ни ти се њи ме мо же упра вља ти.

А мо жда је баш у тој не у хва тљи во сти и за го нет но сти на дах ну ћа и нај-
ве ћа ње го ва драж ко ја ве ко ви ма не там ни. и да нас је на дах ну ће нео д го-
нет ну та тај на у те о ри ја ма ства ра ња и ујед но нај тај но ви ти је ме сто у са зна-
ва њу све ко ли ке фе но ме но ло ги је ства ра ла штва, по го то во ства ра ња сло же-
ни јих је зич ких тво ре ви на. Ако се ни шта дру го о то ме не зна по у зда но, и 
ни шта ви ше не мо же ре ћи, ипак се мо же ре ћи бар то ли ко да на дах ну ће 
ипак по сто ји, ако не у сва ком по је ди ном ства ра лач ком про це су, а оно бар 
у не ки ма од њих, где се ја вља у тој сво јој уло зи ини ци јал ног по ри ва или 
под сти ца ја да се ство ри ори ги нал но де ло. Не ма сум ње да не ка оства ре ња, 
по себ но она нај сло же ни ја и нај вред ни ја, ни су мо гла на ста ти ни од јед ном, 
ни ру тин ским по ступ ци ма об ли ко ва ња, већ у сло же ном ствра лач ком про-
це су у ко ме има и тра га ња и лу та ња, ди ле ма и по те шко ћа, из ко јих ства-
ра о ци из ла зе на раз не на чи не, па и др же ћи се и оне пр во бит не или на дах-
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њу ју ће про јек ци је сво га де ла, то јест тач ке из ко је им се отва ра сав се ман-
тич ки хо ри зонт де ла ма ка ко био ши рок. у од но су пре ма ко нач ном об ли ку 
де ла, на дах ну ће из гле да као онај ње гов ини ци јал ни об лик, ма кар и не ја сна 
за ми сао, али сва ка ко вр ло жи ва и де ло твор на за ми сао. Сва ко ме стварaоцу 
на дах ну ће, си гур но, зна чи мно го. Ако и ни је га ран ци ја де ла, оно је не ка 
вр ста не ро ђе ног де ла.

у по ку ша ју те о риј ског од го не та ња тај не на дах ну ћа, или бар оне пр во-
бит не ства ра лач ке за ми сли и ње не функ ци је у на ста ја њу је зич ке тво ре ви не, 
то јест у из ра ди тек ста, сва ка ко тре ба по ћи од тог ње ног, ма кар не од већ 
од ре ђе ног упу ћи ва ња на це ли ну тек ста.

За на дах ну ће се мо же ре ћи да је оно ујед но и нај у да ље ни ја тач ка до ко је 
се мо же сти ћи у по ку ша ју на кнад не ре кон струк ци је на ста ја ња јед ног оства-
ре ња, не ке пе сме, на уч не рас пра ве, бе се де, или не ког ока зи о нал ног ства-
ра лач ког чи на, или тек ма ле ду хо ви те им про ви за ци је. у од но су на са мо 
де ло, за чи јом пр во бит ном искром тра га мо, та тач ка не мо ра би ти баш та ко 
да ле ко, но са свим бли зу, као што је то слу чај у јед но став ним и екс пли цит ним 
је зич ким тво ре ви на мао, ре ци мо у не дво сми сле ним је ди нич ним ис ка зи ма. 
Али код не ких ве ћих и сло же ни јих тво ре ви на та по ла зна за ми сао, та ко бар 
мо же из гле да ти, као да је вр ло, вр ло уда ље на од се ман тич ких ема на ци ја из 
тих де ла, то да ље што су те ема на ци је ве ће, ра зно вр сни је и сло же ни је. Али 
ни нај сло же ни је је зич ке тво ре ви не не на ста ју без тог ис хо ди шног је згра, 
те ини ци јал не ства ра лач ке искре. На про тив; што је се ман тич ко бо гат ство 
тек ста ве ће и сло же ни је, то је ве ро ват ни је да ства ра о че ва по чет на за ми сао 
ни је би ла, у свој сво јој нео д ре ђе но сти, ни ма ло јед но став на.

На дах ну ће уоп ште не мо ра би ти до во љан раз лог и до во љан чи ни лац 
на стан ка јед ног ори ги нал ног де ла. Прем да ни је са свим од ре ђе но у сво јој 
се ман тич кој и укуп ној под сти цај но сти, на дах ну ће би ипак тре ба ло да бу де 
по себ на вр ста стал ног ства ра лач ког под сти ца ја, за пра во вр ло јак из вор 
и не пре кид ни ге не ра тор ства ра лач ког ди на ми зма, она квог и оно ли ког 
ко ли ко је то по треб но да се окон ча ства ра ње де ла. На дах ну ће се обич но 
ја вља у јед ном је ди ном тре нут ку, али ако у том тре нут ку и не ста не, то 
ни је пра во ства ра лач ко на дах ну ће, већ са мо је дан из у зе тан и крат ко тра-
јан епи фа ниј ски до жи вљај. Он је нај ја чи у тре нут ку из би ја ња ства ра лач ког 
им пул са, ка да де лу је као из не над но про све тље ње, по ја вљи ва ње пре о бра-
жа ва ју ће иде је, на ја ва не ког но вог сми сла ко ји тек тре ба ар ти ку ли са ти.

Те о риј ско са зна ва ње при ро де и уло ге ства ра лач ког на дах ну ћа је оте-
жа но баш због те ње го ве ини ци јал не и тек на го ве ште не ин тен ци о нал но-
сти, за раз ли ку од у тек сту кон кре ти зо ва не ин тен ци о нал но сти ре а ли зо ва-
ног де ла. ипак има и та квих ме ста или сти ли за ци ја у по је ди ним оства ре-
њи ма, или чак и аутор ских све до че ња о ства ра лач ком про це су, из ко јих се 
мо же ви де ти, или на слу ти ти, тај дра го це ни учи нак на дах ну ћа, по сле ко јег 
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све по ста је друк чи је, и што по кре ће и во ди ства ра лач ку ми сао и спи са тељ-
ску ру ку од са мог по чет ка па све до кра ја не из ве сне аван ту ре ства ра ња.

На ве шће мо три при ме ра умет нич ког на дах ну ћа из књи жев не прак се; у 
пр ва два ће мо из вр ши ти ана ли зу све до че ња са мих ства ра ла ца о нај ин тен-
зив ни јим под сти ца ји ма за умет нич ко ства ра ње, а у тре ћем ће мо по ку ша ти 
да на осно ву ана ли зе умет нич ких ква ли те та у јед ном књи жев ном де лу 
от кри је мо ин тен зи тет пи шче вог на дах ну ћа. у пр вом слу ча ју реч је о јед ном 
епи фа ниј ском тре нут ку, о пре по ро ди лач ком от кри ва њу ства ра лач ке искре 
у се би то ком чи та лач ке кон кре ти за ци је јед ног умет нич ког де ла, а у дру гом 
о ви ше го ди шњој хро но ло ги ји раз ли чи тих под сти ца ја и ге не зи ства ра лач ке 
за ми сли за ства ра ње јед не по е ме, а у тре ћем се по твр да о ин тен зи те ту и 
трај но сти пи шче вог на дах ну ћа тра жи и на ла зи у ин тен зи те ту естет ских 
ква ли те та ње го вог умет нич ког де ла..

При мер 1. – Све до че ње Ра до ва на бе лог Мар ко ви ћа  
о вла сти тој пе снич кој ини ци ја ци ји

у вре ме ка да је био је дан од уред ни ка књи жев не ре чи Ра до ван Бе ли-
Мар ко вић (ка ко се та да пот пи си вао) об ја вио је у том ли сту је дан свој при-
лог о Оса кру Да ви чу, под на сло вом Та „ха на“ (књи жев на реч, Бе о град, 
10.10.1975, стр. 5). О по зна том Да ви чо вом де лу, Мар ко вић не пи ше ни уред-
нич ки, ни кри ти чар ски, ни при год но, већ отво ре но и искре но, ре кло би 
се есе ји стич ки сло бод но. Али, ве о ма на дах ну то. Та „ха на“ ни је тек есеј о 
Да ви чу, ма да си гур но при па да кор пу су тек сто ва о овом на шем пи сцу, већ 
је то из ра зи то аутор ски, од но сно спи са тељ ски текст и то од оне вр сте тек-
сто ва ка да је дан пи сац пи ше о не ком дру гом пи сцу, за пра во од оне нај-
леп ше вр сте та квих тек сто ва – искре ног и ве о ма на дах ну тог ди вље ња јед-
ног мла дог пи сца пре ма свом ве ли ком узо ру. уз то, тај спи са тељ ски текст 
на пи сан у пр вом ли цу, је и ауто би о граф ски за пис, пи шче во све до че ње о 
соп стве ном ства ра лач ком ис ку ству, за пис ко ји спа да у рет ке при ме ре из 
исто ри је све до че ња о оним нај не пре дви ди јим тре ну ци ма у умет нич ком 
ства ра ла штву – тре ну ци ма из би ја ња ства ра лач ке искре иза зва не у вар ни-
ча вом до ди ру две ју умет нич ких ин ди ви ду ал но сти: јед не, већ оте ло тво ре не 
у бли ста вим сти хо ви ма, ко ји су као кре мен за ову дру гу спи са тељ ску ин ди-
ви ду ал ност, тек при спе лу у аре ну ства ра лач ког над ме та ња. у том ауто би о-
граф ском за пи су Р. Бе ли- Мар ко ви ћа не ма ни тра га од идо ло по кло нич ког 
ла ска ња Да ви чу, ни трун ке за ви сти или не моћ не су рев њи во сти не спо соб-
ног епи го на; чи тав текст је на пи сан у јед ном да ху и де лу је као из не над ни 
из лив нео б у зда не ства ра лач ке ин вен ци је и ра до сти у ча су пре по зна ва ња 
вла сти те суд би не у ве ли ком огле да лу пе снич ке кре а ци је. у Да ви чо вој ха ни 
Мар ко вић је угле дао све ко ли ки свет по е зи је, а и у ње му и свој лик.
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есе ји стич ки за пис под на сло вом Та „ха на“! Мар ко вић пи ше ра ди под-
се ћа ња на Да ви ча, на ње го ве ха ну и Пе сму, али ту, за пра во, и ни је то ли ко 
реч о нај по зна ти јим Да ви чо вим оства ре њи ма, ко ли ко о Мар ко ви ће вом 
до жи вља ју тих де ла, ко ја су у вре ме ка да их је он чи тао, има ла сјај вр хун ске 
умет нич ке кре а ци је. и не са мо то, Та „ха на“ је се ћа ње на нај ве ћу фа сци-
на ци ју јед ним умет нич ким оства ре њем, фа сци на ци ју ко ја се Мар ко ви ћу 
до го ди ла у тре ну ци ма ње го вих нај ра ни јих спи са тељ ских по ку ша ја, мо жда 
са мо ње го вих по ми сли на та кве по ку ша је. То је текст ко ји го во ри ви ше о 
Бе ли Мар ко ви ћу не го о Да ви чу, чи ја су де ла по слу жи ла са мо као срећ ни 
по вод за от кри ва ње вла сти те ства ра лач ке мо ћи, тре ну так бу ђе ња ње го ве 
на да ре но сти, до тад мо жда са мо слу ће не у тра га њу за са мим со бом, а та да, у 
тре нут ку чи та ња Да ви чо вих сти хо ва и ре че ни ца, нај зад про на ђе не, то јест 
тек ро ђе не и пре по зна те као жи ве и већ де лу ју ће.

у тек сту о Да ви чу Мар ко вић го во ри о тре нут ку свог спи са тељ ског 
ро ђе ња и за то је тај текст то ли ко за ни мљив: као ауто би о граф ско све до-
че ње пи сца о ча су ини ци ја ци је у ма гиј ски свет пе снич ког ства ра ња. Аутен-
тич ни траг о ус кр сну ћу Мар ко ви ће вог умет нич ког на дах ну ћа, тач ни је о 
оној пр вој искри ко ја је по кре ну ла ње го ву кре а тив ност. Су сре том с Да ви-
чо вим тек стом и тим бур ним до жи вља јем ха не, по чи ње Бе ли Мар ко ви-
ћев ства ра лач ки пут и раз вој. Тај ње гов мла да лач ки до жи вљај ха не је имао 
драж су сре та са По е зи јом и пе снич ком кре а ци јом. Тај чи та лач ки до жи вљај 
је био мно го ви ше од чи та ња; би ла је ње го ва лан сир на рам па са ко је је кре-
нуо у ко смос књи жев но сти. Тај по чет ни им пулс је пр ва тач ка у ге не зи Бе ли 
Мар ко ви ће вог ли те рар ног ства ра ња.

у тре нут ку ка да се се ћа тог свог до жи вља ја ха не, Мар ко вић већ има 
из ве сно спи са тељ ско ис ку ство, али то сво је се ћа ње на Да ви ча пи ше без 
на ме ре да по е тич ки об ја сни зна чај и уло гу ха не за вла сти то ства ра ње. 
Не ма у тек сту ни по е тич ких ни ауто по е тич ких иде ја и ис ка за; цео при лог 
је на пи сан у об ли ку под се ћа ња на је дан лич ни до жи вљај и уто ли ко је то 
ауто би о граф ски за пис, а не ауто по е тич ки спис.

Тај Бе ли Мар ко ви ћев текст по чи ње жи во пи сном и емо ци ја ма на то пље-
ном и оте жа лом на ра тор ском успо ме ном на школ ске да не, на ин тен зив ну 
је се њу ту гу и у кон тра пунк ту са му ка ма из ра де за дат ка на те му је се ни: 
„Је се ни су тад би ле се о ске, ма сне и сви њо гој не. Тру ну ло је во ће и пу шио 
се чај из шо ља, у пра зним и ту жним да ни ма, у ла кој гро зни ци при та је не 
ту бер ку ло зе. учи те љи ца је хо да ла та ко не ствар но на ви со ким пот пе ти-
ца ма, отац ни је гу био вре ме не го је чи тао бор бу, мај ка је че сто уз ви ки ва ла: 
„ода кле ми па ре“, али ме све то ни је спре ча ва ло да на пи шем не у ни шти ву 
ре че ни цу: у Је СеН Ли ШЋе жу Ти и ОПА ДА!“ и пре ко јет ке опа ске о 
ре че ни ци из ђач ких са ста ва, Мар ко вић сти же до Да ви ча и ха не, у све сна-
жни јој ево ка ци ји свог до жи вља ја: „Ту је ре че ни цу у мо јим пи сме ним за да-
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ци ма, у мо јим те ка ма, до ту као Оскар Да ви чо, чу де сном ‘ХА НОМ’, па та ко 
ову по е му мо гу сма тра ти лич ним зе мљо тре сом, сво јим го ди шњим до бом.“

По том сле ди не што мир ни ја екс пли ка ци ја о то ме ка ко је та Да ви чо ва 
по е ма, прем да „пре ра но до шла“, као за лу та ла ме ђу по љо при вред не при-
руч ни ке си ро ма шне би бли о те ке још си ро ма шни је зе мљо рад нич ке за дру ге, 
по ста ла, ка ко се Мар ко вић се ћа, ње го во „по све ће но при бе жи ште„, ње го ва 
„тај на – та по е ма! Та ‘Ха на’. „

По сле ових при пре ма Мар ко вић, нај зад, опи су је по дроб ни је тај лич ни 
зе мљо трес ко ји му се до го дио, ту ка та кли зму сва ке не му што сти и сва ке 
сте ре о ти пи је, тај свој пр ви чи та лач ки до жи вљај ха не, од ко је ни је мо гао 
да се одво ји, као што га тај до жи вљај не на пу шта ни док га, по сле то ли ко 
го ди на, та ко сли ко ви то опи су је. у Мар ко ви ће вом до жи вља ју глав но ме сто 
за у зи ма је дан еле ме нат Да ви чо ве по е ме, а то је зе мљо тре сни звук ха не:

„За бо ле ле су ме го то во буб не оп не од ње ног зву ка и још ми шу ми у 
уши ма. По кре ну ла је у ме ни за ста ли за ма јац, по че ла је не ка гу ста теч ност 
да ври на ти хој ва три. учи те љи це и учи те љи уза луд су из сво је се нил но-
сти по зи ва ли на стро гост, цр ве ном олов ком и дру га чи је, али су пти це уле-
та ле у мо је те ке у ја ти ма (ни ли шће, ни др ве ће ни је се од њих ви де ло!), а и 
чи та ви су од ре ди те рен ских је ди ни ца ту ма ра ли у по тра зи за Ле по ти цом 
скри ве ном ме ђу же ле зни ча ри ма, ме ђу ло ко мо ти ва ма што бљу ју ва тру ко ја 
се од мах пре тва ра у зве зде! упр кос цр ве ним штри хла ма, упр кос све му.“

Ка ко је ова сна жна ини ци јал на фа сци на ци ја Да ви чо вом по е мом по кре-
ну ла Мар ко ви ћев спи са тељ ски дар и у ко ли кој ме ри је до и ста ути ца ла на 
ње го во при по ве да ње, нај зад да ли је уоп ште и ка ко је та та ко сна жно до жи-
вље на звуч на маг ма пе снич ке ре чи, та „гу ста теч ност“ ко ја „ври на ти хој 
ва три“, пре то чи ла се у Мар ко ви ће ве при по вет ке и ро ма не, у Мар ко ви ће ву 
рас ко шну на ра ци ју, у ње гов ори ги нал ни на ра тив ни ис каз, та ко ђе моћ ног 
зву ка и ве ли ке је зич ке буј но сти, то би се мо жда мо гло по ка за ти и до ка за ти, 
на рав но је ди но у по дроб ни јим ана ли за ма и упо ред ним кри тич ким од ме-
ра ва њем умет нич ких ква ли те та, од но сно нај ве ћих слич но сти и раз ли ка у 
Да ви чо вим и Бе ли Мар ко ви ће вим де ли ма. С дру ге стра не, из ве сно је да су 
сна жан ути цај, ако не и ве ћи, из вр ши ли на за љу бље ни ка ха не и На ста си-
је вић и Цр њан ски, сва ка ко и још не ки срп ски и ју го сло вен ски, а и не ки од 
нај ве ћих свет ских пи са ца. Али у овом свом ауто би о граф ском за пи су Мар-
ко вић из два ја Да ви чо ва де ла и то јед ну њи хо ву ди мен зи ју, њи хов не по но-
вљи ви ефе кат, то јест њи хо во пре по ро ди лач ко де ло ва ње на ње га и ње го ву 
кре а тив ност. Ту, за пра во, и ни је реч о ути ца ју, већ пре о не за то мљи вом 
под сти ца ју кре а тив но сти, о ини ци јал ном им пул су за са мо стал но књи-
жев но ства ра ње, бо ље ре ћи о вар ни ци ко ја је па ла на за па љи ву Мар ко ви-
ће ву је зич ку и умет нич ку ин вен тив ност. Не ке срод но сти, си гур но, да би се 
мо гле уочи ти у на дах ну ћу и оства ре њи ма Да ви ча и Бе ли Мар ко ви ћа, али 
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се мо же ре ћи да је Мар ко вић у свом ства ра њу сти гао до са свим осо бе них 
ква ли те та и ви со ке умет нич ке вред но сти.

Да је сам Бе ли Мар ко вић, са свим искре но от кри ва ју ћи сво ју мла да-
лач ку али и не про ла зну ства ра лач ку фа сци ни ра ност Да ви чом, имао и 
свест о по себ но сти сво га умет нич ког да ра и о ори ги нал но сти сво јих де ла, 
ви ди се већ у овом ње го вом тек сту о Да ви чу. Тај Мар ко ви ћев ауто би о граф-
ски за пис за вр ша ва се не дво сми сле ном по ру ком о ви со кој по е тич кој све-
сти са мо га за пи си ва ча ко ји, осе ћа ју ћи сна гу и зна чај под сти ца ја од јед ног 
аутен тич ног умет нич ког оства ре ња, не ма ње осе ћа и це ни вла сти ту ства-
ра лач ку аутен тич ност, без ко је ни ка кав под сти цај са стра не не би вре део 
мно го. На кра ју свог тек ста за хвал но сти и пи је те та пре ма Да ви чу, Мар ко-
вић ис пи су је не ко ли ко је згро ви тих и по е тич ки вр ло зна чај них на по ме на, 
уз пу ну свест о свом умет нич ком та лен ту и о про на ђе ном свом спи са тељ-
ском иден ти те ту:

„...али су ми Де ло и Реч пе сни ка „ХА Не“ и пи сца „Пе СМе“ скра ти ли 
пут за мно гу за блу ду и по мо гли ми да ни ко мно ме ни оним што пи шем не 
по пу ни сво је про ре ђе не ре до ве.

То је, да кле, то.“
у свом ауто би о граф ском за пи су, у ко ме по тан ко опи су је и жи во пи сно 

ево ци ра си ли ну чи та лач ког до жи вља ја и сна гу под сти ца ја ко ји је на шао 
у де лу сво га ве ли ког узо ра, чи је име по ми ње с не скри ве ним ди вље њем, а 
на сло ве ње го вих де ла пи ше ве ли ким сло ви ма, Бе ли Мар ко вић, исто вре-
ме но, по ка зу је и не ма њу фа сци ни ра ност вла сти тим умет нич ким на дах ну-
ћем и вла сти том тво рач ком је зич ком ин вен ци јом. Ко ли ку је спи са тељ ску 
са мо у ве ре ност осе тио у ча су свог спи са тељ ског ро ђе ња, ви ди се нај бо ље по 
не сва ки да шљој отво ре но сти и искре но сти ко јом је из ра зио сво је ди вље ње 
пре ма Да ви чу, ко га је, да кле, до жи вља вао, на кра ју кра је ва, као ве ли ког 
прет ход ни ка, и то под сти цај ни јег од би ло ког дру гог за по кре та ње и пун 
раз мах вла сти тог умет нич ког на дах ну ћа и ства ра ња, а сам пр ви су срет с 
ње го вом чу ве ном пе смом, до жи вео и упам тио као пре крет нич ки до га ђај 
сво је књи жев не би о гра фи је, за пра во као епи фа ниј ски до жи вљај свог спи-
са тељ ског ус кр сну ћа. Да кле, да за кљу чи мо, Бе ли Мар ко вић, пи сац Бе ли 
Мар ко вић, се ро дио у јед ном по себ ном тре нут ку ства ра лач ке фа сци на ци је, 
у нај ин тен зив ни јем чи та лач ком до жи вља ју јед не по е ме, у уси ја ној вул-
кан ској маг ми пе снич ког зву ка, ко ји као да је из ви рао из утро бе зе мље и 
од зва њао као зе мљо тре сна ука, та ко да се бу ду ћи при по ве дач ни кад ви ше 
не одво ји од тог моћ ног зву ка, из ко јег ће уско ро по те ћи и по том се све 
буј ни је из ли ва ти и ње го ва све рас ко шни ја на ра тив на реч и пре то чи ти се у 
пе снич ко при по ве да ње нео до љи ве ле по те.
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При мер 2. – За пис Па вла угри но ва о рат ним и по рат ним до жи вља ји ма  
и о на дах ну ћу за пи са ње пр ве књи ге

Пр ва књи га с име ном Па вла угри но ва на ко ри ца ма би ла је бач ка 
за пев ка, ко ју је об ја ви ла Ма ти ца срп ска, дав не 1955. го ди не, и то је, да кле, 
го ди на ула ска овог пи сца у срп ску књи жев ност. Те го ди не је на вр ша вао два-
де сет де вет го ди на, не баш ма ло за пр ву књи гу, а за то ка шње ње, си гур но, 
има ви ше дру гих раз ло га, не го што је во ља са мог пи сца. Он је ру ко пис 
по е ме за вр шио још 1951. го ди не, да кле у два де сет пе тој, што та ко ђе ни је 
ра но ако се има у ви ду да је то пе снич ка књи га, али оста је чи ње ни ца да је и 
угри нов, ма кар и ре ла тив но ка сно, сту пио на књи жев ну сце ну, као и не ки 
дру ги на ши про за и сти, пе снич ком књи гом.

Ни је то, ме ђу тим, би ла ли ри ка. бач ком за пев ком угри нов се пред ста-
вио као пе сник еп ско-лир ске во ка ци је. То је по е ма од пет де ло ва, чи ја је 
за јед нич ка те ма по ги би ја и стра да ње не ду жних љу ди то ком ра та, а до га-
ђа ји опе ва ни у њој раз ли чи ти у сва ком де лу, као што су и пе снич ке фор ме 
друк чи је од пе сме до пе сме. Пр ви део чи ни про лог и пет пе сма у об ли ку 
пла че ва-апо стро фа, ис пе ва них за пе то ри цу мр твих дру го ва и упу ће них 
њи ма; дру ги део је ба ла да о јед ном по ко љу; у тре ћем се апо стро фи ра ју 
Ти са и Ду нав као без да на гроб ни ца по кла них, че твр ти део има шест из бе-
глич ких ту го ван ки, а за вр шни, пе ти део по е ме са ста вљен је од три пе сме 
ко нач не аго ни је лир ског су бјек та ко ји то ли ке смр ти и то ли ку пат њу око 
се бе не мо же друк чи је да до жи ви не го као не ку вр сту вла сти те смр ти, пре-
ста нак оног жи во та ко ји је био за по чео и ко ји је за у век оне мо гу ћен. Рас по-
ред де ло ва по е ме је та кав да по ја ча ва основ ни до жи вљај лир ског су бјек та, 
као око сни цу чи та ве по е ме, ко ја по чи ње на ри ца њем за мр тви ма, а окон-
ча ва по и сто ве ћи ва њем лир ског су бјек та са уби је ни ма и прог на ни ма, од но-
сно са за ви ча јем ко га је за де си ла та ква тра ге ди ја.

Сре ди шњу те му бач ке за пев ке, а то је тра гич на те ма рат них по ко ља и 
стра да ња то ком Дру гог свет ског ра та, угри нов об ра ђу је не у не кој по дроб-
ној де скрип ци ји, ни ти у су ге стив но сти све до че ња, већ у ево ка ци ји тра-
гич но сти до га ђа ја, у по ја ча њу емо ци је ко ју ти до га ђа ји иза зи ва ју. По е ма 
бач ка за пев ка је сва од те не у га сле емо ци је, емо ци је оча ја, али исто вре ме но 
и не пре бол не ту ге; та по е ма од зва ња као по то њи не у те шни плач над оним 
што је од жи во та у ра ту уби је но, а у ми ру нео б но вљи во и та ко не до ста ју ће.

Те мом о ко јој го во ри, еп ско-лир ском фор мом, а по себ но екс пре сив ним 
тра гич ним осе ћа њем, из ли ве ним та ко не за др жи во да ско ро про би ја чак и 
фор му сло бод ног сти ха, у ко ме је ис пе ва на, бач ка за пев ка се пот пу но укла па у 
пе снич ку про дук ци ју по сле Дру гог свет ског ра та, али ипак ни је ти пич но, већ 
у мно го че му осо бе но оства ре ње, из ме ђу оста лог због сло бод ног сти ха, ра зно-
вр сно сти умет нич ких ква ли те та, а пре све га због усред сре ђе но сти на сам 
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пе снич ки до жи вљај и ар ти ку ла ци ју то га до жи вља ја. Пе сник га не кон кре ти-
зу је по мо ћу од ред ни ца ко је упу ћу ју на вре мен ски тре ну так, ге о граф ски про-
стор или на уче сни ке или све до ке тра гич них до га ђа ја, огра ни ча ва ју ћи иден-
ти фи ка ци је те вр сте на све га не ко ли ко то по ни ма и под ра зу ме ва ни исто риј ски 
кон текст, не да ју ћи чак ни је дан да тум, или би ло ко ји по да так за пот пу ну фак-
то граф ску иден ти фи ка ци ју опе ва них до га ђа ја. Стра вич не при зо ре угри нов ће 
до ча ра ти вр ло оскуд ном де скрип ци јом, раз би је ном на крат ке се квен це о по је-
ди ним пред ме ти ма, ору ђи ма, по кре ти ма љу ди, по ви ци ма итд., та ко да ско ро 
и не ма сли ке по ко ља или из бе глич ких при зо ра, већ је свр ха те рас ко ма да не 
де скрип ци ја што екс пре сив ни ја ево ка ци ја до жи вља ја, то јест ужа са и пат ње. 
А нео п ход но се ман тич ко по ве зи ва ње ис ка за не оства ру је се из во ђе њем и раз-
ви ја њем не ке иде је, но пре вас ход но на ста вља њем и по ја ча њем екс пре си је, што 
се по сти же ни за њем пе снич ких сред ста ва и по сту па ка по ви ше ња емо тив ног 
то на и не по сред но сти го во ра: апо стро фом и екс кла ма ци јом, од но сно пер со-
ни фи ка ци јом, ме та фо ром, кон тра стом или сим бо лич ном пе снич ком сли ком. 
Це ла Пе сма пре жи ве лог у ра но ју тро по чи ва на јед ној је ди ној ме та фо ри раз ви-
је ној у сли ку не за кла ног и оче ру па ног го ло вра тог пе тла пре се че не кре сте, ко ји 
уне зве ре но ку ку ри че „кр пе ти ну пра ско зор ја“. Стал на ме та фо ра за уби је ну 
мла дост је мр тва де вој ка, чи је су „очи бе ле“ уши ве не, а у пе сми аго ни ја, ње не 
бе жи вот не гру ди из ма ме из лир ског су бјек та же љу да за у век усни на њи ма као 
у ме ком за жу те лом цве ћу ка ми ли це, нај не жни јем сим бо лу тра гич не мла до-
сти, за у век пре се че не и у смр ти усну ле. Ка да го во ри о про це пи ма у ле ду кроз 
ко је су за кла ни и уби је ни ба ца ни у ре ку, угри нов ће ре ћи за те окр ва вље не 
отво ре у за ле ђе ној ре ци, пра ве ћи сво ју, мо жда, нај ек спре сив ни ју пе снич ку 
ме та фо ру, да су то очи ре ке, ис ко па не и за ли ве не кр вљу.

уме сто си ро вом фак то гра фи јом рат них стра да ња, бач ка за пев ка све-
до чи о ра ту есте ти зо ва ним пе снич ким го во ром по ви ше не екс пре сив но сти; 
уме сто у раз го ре ва ње па те тич не ево ка ци је хе рој ског жр то ва ња, ова по е ма 
то не у пе снич ки па тос не пре бол не ре кви јем ске ту ге над по је ди нач ном и 
за јед нич ком тра ге ди јом

Ка да ка сни је об ја шња ва сво је пр во књи жев но оства ре ње, угри нов не 
го во ри ни о пе снич ком по ступ ку, ни о умет нич ким зна че њи ма, већ о оно ме 
што се из се ман тич ког по ља по е ме у ме ђу врем ну из гу би ло и што јој, ипак, 
по ма ло не до ста је, а то је об ја шње ње по во да, то јест кон крет них исто риј ских 
до га ђа ја о ко ји ма се го во ри у по е ми. Про гон Ср ба у оку пи ра ној Бач кој, у 
зи му 1942. го ди не, уби ја ње и ба ца ње уби је них у Ти су, и је сте кон крет на те ма 
угри но вље ве по е ме и то пи сац и ка же у свом об ја шње њу. Али се не за до во-
ља ва са мо ти ме, но на ста вља и све до чи ма ло по дроб ни је о то ме шта је, у 
ства ри, би ло не по сред ни под сти цај за пе снич ку об ра ду јед не та кве те ме.

Био је то је дан са свим лич ни пе сни ков до жи вљај не из те 1942. го ди не, 
већ не ко ли ко го ди на ка сни је. угри нов се вр ло жи во се ћа ка ко је го ди ну-две 
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по сле ра та, ка да је већ био сту дент, до ла зио за зим ски рас пуст, из пре сто-
ни це где је сту ди рао, у Мол, где су му жи ве ли ве о ма бли ски ро ђа ци. Јед ном 
се де си ло да му је ра дост и ужи ва ње у то пли ни род бин ског до ма и при-
сно сти за ви ча ја још уве ћао и улеп шао ве ли ки снег ко ји је на па дао пре ко 
но ћи. Тај на па да ли снег са свим је обе ле жио и ис пу нио то осва ну ло ти хо 
зим ско ју тро. и угри нов се са свим пре пу стио том за но сном при зо ру, сва-
ка ко за ди вљен бес крај ном сне жном бе ли ном, том не на да ном об ја вом све-
про жи ма ју ће при род не ле по те и не так ну те чи сто те све та.

Али ка да је сво је оду ше вље ње ле по том при зо ра хтео да по де ли са сво јим 
те чом, овај је „уз хла дан осмех од го во рио: ‘Та ко је из гле да ло и оног ју тра кад 
су ма ђар ски жан дар ми из не на да до шли у ко ло ни са о ни ца, ис те ра ли нас из 
ку ће и по те ра ли одав де..’“ (15) Те чи но под се ћа ње на де пор та ци ју пре се кло 
је угри но вље во ужи ва ње у ле по ти зим ског при зо ра, и у тре ну из бри са ло 
ча ро ли ју сне жног пеј са жа као да уоп ште не по сто ји, и од јед ном вра ти ло тај 
тра у ма тич ни до га ђај из оку па циј ских да на, о ко јем је и сам угри нов имао 
лич но ис ку ство. Се тио се ка ко је ре а го вао на вест да му је те ча де пор то-
ван и од ве ден мо жда и на стра ти ште. у том тре нут ку угри нов је до жи вео 
не што што до та да ни је имао у свом ис ку ству: „...осе тио сам је дан до тле 
не по знат и не под но шљив уда рац, ко ји је по го дио мо је мла до би ће, сва ки 
ње гов део. Био је то не ки раз о ран у н у т р а ш њ и уда рац, не у по ре ди во 
ја чи од ма ког спо ља шњег удар ца – удар ца у гла ву, ли це, гру ди, сто мак или 
те сти се и ко ји, на су прот фи зич ком удар цу, ни је иза за вао ни ка кав бол, чак 
ни грч на ли цу, већ са мо је дан по тму ли д р х т а ј, ко ји се ду го ни је сми рио, 
а да се то ни је ви де ло на те лу и це лом из гле ду тог би ћа.“ (17)

Био је то уби тач ни уда рац ко ји је по га ђао у са мо осе ћа ње по сто ја ња, 
по тре сао нај ду бљи чо ве ков осе ћај су де ло ва ња у би ћу, Тај уда рац ко ји иза-
зи ва дрх тај не у те лу но у би ћу угри нов је, ка ко се ви ди, до жи вео са мо 
лич но, но сио га ду бо ко у се би, осе ћао и тр пео то ра ње но би ло ег зи стен ци је, 
ка ко за тре пе ри ја че или сла би је, али о то ме ни је из у стио, ни кад, ни ко ме, ни 
јед не ре чи. За ни мљи во је и пи шче во об ја шње ње за што је о то ме све му што 
је до жи вео кад је чуо за те чи ну де пор та ци ју, са мо на јед ном за ћу тао.

Пи сац бе ле жи баш ту сво ју ре ак ци ју – ка ко је по сле тог удар ца, ко ји је 
осе тио це лим би ћем, са мо за ћу тао, до ду ше, „Не и за не мео, али ни кад ни 
ре чи о то ме, јер ни је би ло по сре ди мо је те ло, мој мо зак, је зик или уста, већ 
са мо мо је бес те ле сно би ће, осе тљи ви је од те ла, од ме са.

Био је то мој су дар са све том око се бе. Мој пр ви су дар са њим, и ње гов 
пр ви под му кли уда рац, ис под ко же, у нај о се тљи ви ја ме ста, ко ја се не ви де. 
Мо је пр во по знан ство са све том ко је сам под нео без бо ла и без су за.“ (18)

То ис ку ство из коб не оку па циј ске но ћи, тај спе ци фич ни уда рац у „бес-
те ле сно би ће“, ко ји се, иако раз о ран, а можд да баш за то, при ма и под но си 
без бо ла и без су за, остао је у ду би ни пи шче вог би ћа за у век. А он да ка да 
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је, не ко ли ко го ди на ка сни је, у те чи ној ку ћи, усред нај ве ћег ди вље ња ле по ти 
сне жног бес кра ја, пи сац се по но во су о чио са тим удар цем, та ко из не на да и, 
до и ста, као у нај ве ћем мо гу ћем кон тра сту пре ма тој од при ро де да тој ле по ти 
по сто ја ња, та да је по пи шче вом осе ћа њу свег тог до жи вља ва ња, да кле, по чео 
да се ја вља под сти цај да на пи ше бач ку за пев ку. Ни је је на пи сао, ни ти за по-
чео то га ју тра, ни то га да на, ни те го ди не, јер то и ни је би ло баш над хну ће за 
пе сму, већ тек по нов но под се ћа ње на оку па циј ску зим ску ноћ и онај ра зор ни 
уда рац, али ипак у јед ном но вом ин тен зи те ту и ква ли те ту, по сле че га ће у 
пи сцу по че ти да р а с т е онај муч ни до жи вљај, да се уве ћа ва али и ме ња, 
то ком вре ме на, и да са зре ва све до на дах ну ћа за по е му. Ту по е му угри нов ће 
на пи са ти тек ча ти ри-пет го ди на по сле тог об но вље ног до жи вља ја, и то не о 
оно ме што се до го ди ло ње му лич но, већ о пат њи и стра да њу дру гих, о јед-
ном од мно гих по ко ља и де по р та ци ја у оку пи ра ној Бач кој, да кле ипак о оној 
пат њи и стра да њу ко ји по тре са ју из ну тра, из са ме ду би не би ћа

из овог пи шче вог све до че ња се мо же ви де ти ка да и ка ко је са зре ва ло у 
ње му то нај муч ни је ег зи стен ци јал но ис ку ство ње го вог мла дог би ћа, од но-
сно ка ко је он иза шао из си ту а ци је за не ме ло сти и по тра жио мо гућ ност 
од го во ра на уда рац у вла сти то би ће, и ко ју је стра ну ода брао у на мет ну том 
су да ру са све том око се бе. Ка ко да уз вра ти, ко ме да се обра ти. Не ма сум ње 
да је сво ју уло гу у све му то ме од и грао онај нео до љив и леп зим ски пеј саж, 
тач ни је ди вље ње ле по ти све та, ко ји, да кле, ни је сав му чан и га дан, већ мо же 
би ти и те ка ко леп, и те ка ко под сти ца ја цан за мла до би ће. Као да је баш 
то гру бо укла ња ње бли ста ве сне жне бе ли не, у ча су ка да је она ис пу ни ла 
хо ри зонт ег зи стен ци је ле по том и оду шев ње њем, по кре ну ло по рив из ве сне 
по бу не у би ћу. или, ка ко ка же сам угри нов об ја шња ва ју ћи тај пре о крет: 
„Од тог удар ца се про бу ди ло мо је би ће, од тог удар ца без бо ла, ко ји је ме ђу-
тим про из вео све оно што сам од та да имао са тим све том око се бе.“ (18)

у су да ру са оним све том око се бе ко ји уда ра у би ће, пи сцу је сна га за 
по бу ну из ну тра, из свог вла сти тог и је ди ног по сто ја ња, по че ла да при сти же 
из са свим су прот не мо гућ но сти кон кре ти за ци је ег зи стен ци је, не оне ру ши-
лач ке и уби лач ке, већ ства ра лач ке и умет нич ке, из оне чи ји је траг и знак 
– умет нич ка ле по та. Ма да ско ро са свим из бри са на у тре нут ку ра зор ног 
удар ца у би ло ег зи стен ци је, та мо гућ ност ипак ни је не ста ла, већ се одр жа ла 
и по сте пе но отва ра ла и ши ри ла, на рав но не као обе ћа на зе мља, већ тек 
као јед на не из ве сна, али нео до љи ва мо гућ ност, мо гућ ност умет нич ке ег зи-
стен ци је. ег зи стен ци је ко ја се на дах њу је ле по том и, упр кос све му, ства ра 
је. На рав но, да ле по та бач ке по е ме, прем да екс пре сив на, ни је не по му ће на, 
ни је да кле ни скроз баш ле па, ако би се су ди ло ис тан ча ним и ис кљу чи-
вим ме ри ли ма ле по те. Та по е ма је ко ли ко ле па, то ли ко и по тре сна; ње ни 
сти хо ви, за пра во, ни су ле пи, а фор ма, стил, је зик, дис курс, све је то рас-
тре се но, ско ро гро зни ча во. Ко ли ко лир ско-еп ско, то ли ко тра гич но-гро-
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теск но. Ра зор ни уда рац у би ло ег зи стен ци је, чак и он да кад на ње га усле ди 
умет нич ки од го вор, не гу би сво ју уну тар њу гро зу, ни ти је свр ха умет нич-
ког од го во ра у по ти ски ва њу муч ке гро зо те ко ја ема ни ра из тог удар ца. Ту 
гро зу ни шта не мо же по ти сну ти, а умет ник ко ји та кав уда рац узме за сво ју 
те му све што ме же да по стиг не у то ме је да га об ра ди у не мо гу ћем кон тра сту 
ле по те и гро зе. угри нов је ус пео да у свом пр вом оства ре њу чи тав пе снич ки 
дис курс раз ви је у том кон тра сти ра њу. Што је то кон тра сти ра ње ве ће, дис-
курс је екс пре сив ни ји, умет нич ки ефект ни ји, као што се то ви ди у угри-
но вље вој не мо гу ћој кен та ур ској ме та фо ри, ко јом се окр ва вље ни отво ри на 
ле де ном по кри ва чу ре ке тран спо ну ју у ње не очи за ли ве не кр вљу. То је ма та-
фо ра у ко јој се ви де и зло чин и пе снич ка сли ка о ње му.

По е ма бач ка за пев ка је угри но вљев пр ви ам би ци о зни ји по ку шај умет-
нич ког од го во ра на кон крет на исто риј ска зби ва ња, ко ји је он ар ти ку ли сао у 
на гла ше ној пе снич кој екс пре сив но сти по твр ђу ју ћи спо соб ност да то чи ни 
на естет ски пло до тво ран и ори ги на лан на чин – гра де ћи, из ме ђу оста лог, 
и свој умет нич ки по сту пак, свој сло бод ни стих, не стан дард ну рит мич ку и 
ме трич ку фор му, ја ке пе снич ке сли ке, сим бо ле и ме та фо ре, и по се бан по ем-
ски па тос. Био је то пр ви ве ћи и озбиљ ни ји ко рак Па вла угри но ва на пу ту 
вла сти те ства ра лач ке ар ти ку ла ци је и умет нич ке иден ти фи ка ци је спрам 
сво га до ба и све та око се бе. Ако је бач ком за пев ком тек от крио, и се би и дру-
ги ма, пут ко ји је ода брао, пут умет нич ке ар ти ку ла ци је сво је ег зи стен ци је, он 
ће тај из бор не пре ста но по твр ђи ва ти сво јим но вим тра га њи ма и до ме ти ма, 
вен ци ма при по ве да ка, ро ма на, но ве ла и књи га ма до ку мен тар не про зе, књи-
жев ним де ли ма раз ли чи тим по пред ме ту и умет нич ком об ли ку, а је дин стве-
ним по ши ри ни пер спек ти ве и кри ста ли за ци ји естет ског до жи вља ја.

При мер 3. – ан дри ћев по сту пак се лек ти ра ња и раз ви ја ња епи фа ниј ских 
ефе ка та на дах ну ћа до по сти за ња нај чи сти је умет нич ке кон кре ти за ци је 

зна че ња, или ефе кат зна ко ва у сне гу

На ве ди мо на кра ју и тре ћи при мер за при чу о спи са тељ ском на дах-
ну ћу, ово га пу та не све до че ње, већ не по сред ну је зич ку ре а ли за ци ју умет-
нич ког на дах ну ћа, то јест, тек сту ал ну сти ли за ци ју епи фа ниј ског ефек та, 
ко ја је та ква да се у њој мо же пре по зна ти не оно пр во бит но, већ за вр шно 
на дах ну ће ко је је пи сца под ста кло да сво је, у овом слу ча ју ви ше го ди шње, 
пи са ње кру ни ше оном ар ти ку ла ци јом зна че ња ко ју мо же сма тра ти ко на-
чом. у са мој Ан дри ће вој на ра тив ној сти ли за ци ји мо же се уочи ти онај 
пре о бра жу ју ћи учи нак на дах ну ћа ко је му се, зна чи, ја ви ло тек при кра ју 
ства ра лач ког про це са ду гог два де се так го ди на и да ло сна гу да текст Про
кле те авли је, јер о том де лу је реч, из но ва ар ти ку ли ше и све де на упо ла 
ма њи текст. Тај епи фа ниј ски ефе кат за вр шног на дах ну ћа за Про кле ту 
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авли ју имао је свој ства нај ви ше кри ста ли за ци је умет нич ког до жи вља ја, 
од но сно нај ве ћи сте пен умет нич ке ин тер пре та ци је ко ји се по сти же нај ве-
ћим умет нич ким оне о би ча ва њем оно га о че му се при ча. Од пр ве ре че ни це 
овог ина че мај стор ски на пи са ног де ла, Ан дрић уво ди у сво је при по ве да ње 
ону епи фа ниј ску ди мен зи ју на дах ну ћа, ди мен зи ју оне о би ча ва ња, без ко је 
не ма ни умет нич ког до жи вља ја, а то је тре ну так ка да свет око нас ис кр са ва 
у са свим но вом све тлу:

„Зи ма је, снег за мео све до кућ них вра та и све му од у зео ствар ни об лик, 
а дао јед ну бо ју и је дан вид.“

На тој „сне жној“ сли ци, од све ко ли ког све та се ви ди тек по не што, са мо 
оно што још ни је иш че зло под сне гом, и што са да је ди но обе ле жа ва тај свет. 
Пр ви па сус, ко ји је об ли ко ван као па но рам ски по глед са нај ши рег ви ди ка, и 
то у вр ло стро гој се лек ци ји упе ча тљи вих де та ља: „Под том бе ли ном иш че зло 
је и ма ло гро бље на ком са мо нај ви ши кр сто ви вр хом ви ре из ду бо ког сне га. 
Је ди но ту се ви де тра го ви уске ста зе кроз це лац снег; ста за је про пр ће на ју че 
за вре ме фра-Пе тро вог по гре ба. На кра ју те тан ке ста зе тан ка пру га пр ти не 
ши ри се у не пра ви лан круг, а снег око ње има ру ме ну бо ју рас ква ше не ило-
ва че, и све то из гле да као све жа ра на у оп штој бе ли ни ко ја се про те же до у 
не до глед и гу би не при мет но у си вој пу сти њи не ба још пу ног сне га.“

То ком це ле Про кле те авли је Ан дрић об ли ку је сли ку све та на тај на чин, 
ре ду ку ју ћи ње не еле мен те на ону ме ру ко ја јој да је по себ ну бо ју и по се бан 
вид, упра во оно не по но вљи во, то јест оне о би ча ва ју ће, ре кло би се епи фа-
ниј ско зна че ње ра ди ко јег се при по ве да при ча о фра-Пе тру. у тој „оп штој 
бе ли ни ко ја се про те же до уне до глед и гу би не при мет но у си вој пу сти њи 
не ба још пу ног сне га“, де скрип ци ја из гле да фраг мен тар но, али је она, у 
ства ри, све де на на не ко ли ко се лек ти ра них по је ди но сти ко је де лу ју ја че 
не го ишта дру го. ути сак ко ји та ко по ста вље на де скрип ци ја оста ва ља је 
осло бо ђен свих су ви шних ко но та ци ја. Свет из гле да као де ло твор ца ко ји 
је из бри сао све осим стро го ода бра них по је ди но сти да би са мо тим нај јчим 
зна ци ма обе ле жио сво је де ло и ка зао, мо жда, сво ју по след њу реч. у тој пре-
чи шће ној пер спек ти ви јед ног по себ ног и вр ло ин тен зив ног на дах ну ћа, 
пер спек ти ви нај ја чих зна ко ва и за вр шне по ру ке, Ан дрић ће ис при ча ти 
це лу фра-Пе тро ву при чу о бо рав ку у чу до ви шном стам бол ском за тво ру и 
о ње го вим ви ним и не ви ним за тво ре ни ци ма, су ро вим стра жа ри ма, му чи-
те љи ма и су ди ја ма, и не ми ло срд ном управ ни ку Ка ра ђо зу, гро теск ном оли-
че њу над мо ћи и си ле. Се лек ти ра ју ћи сва ку по је ди ност, Ан дрић по сте пе но 
об ли ку је жи во пи сну и све по дроб ни ју сли ку за тво ра са мно штвом за твор-
ских ли ко ва, ко ја де лу је као пре чи шће на и ме та фо рич на сли ка све та. Под 
сне жном ве ја ви цом при по ве да ња све на тој сли ци из гле да ја че осве тље но 
и до би ја по се бан вид. Не гу бе ћи ни шта од сво је ре а ли стич ке убе дљи во сти 
фра-Пе тро во све до че ње сли ва се у ме та фо рич но-сим бо лич ну и епи фа ниј-
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ски су ге стив ну по ру ку о чо ве ко вој ег зи стен ци ји на овом све ту, о раз ме-
ра ма ње ног сми сла и бе сми сла.

у то ме је, мо жда, глав на тај на умет нич ког а и сва ког дру гог ства ра лач-
ког на дах ну ћа, као по кре тач ког им пул са, у том ње го вом пре о бра жу ју ћем 
учин ку и, ре кло би се, пре по ро ди лач ком де ло ва њу на нас, на на ше мо ћи 
има ги ни ра ња и до жи вља ва ња, са зна ва ња и ме ња ња све та у ко ме жи ви мо.

На дах ну ће је сте са мо искра, са мо по чет ни за мах про бу ђе не ма ште, још 
не ар ти ку ли сан глас бу ду ћег де ла, али из те ома мљу ју ће епи фа ни је на дах-
ну ћа из ви ре сва енер ги ја и сва ле по та ства ра ња. Јед ном ре чи, на дах ну ће је 
зов ко ме ства ра лац не мо же одо ле ти – зов кре а ци је.

2. ОСНOВНА ЗА МИ САО СТВА РА ЛАЧ КОГ ДЕ ЛА

По ред на дах ну ћа ко је је сте ви ше на го ве ште на не го ја сна про јек ци ја бу ду-
ћег тек ста, уло гу ини ци јал ног под сти ца ја за ства ра ње кон крет ног де ла мо же 
да од и гра и основ на за ми сао ко ју ства ра лац уоб ли чи пре пи са ња тек ста. 
Слич но као и на дах ну ћем, са мо ипак знат но кон крет ни је, основ ном за ми сли 
де ла, та ко ђе се об у хва та ње гов укуп ни сми сао. Јер, аутор ско де ло не на ста је 
из јед не или две по чет не ре че ни це, ма ка ко се оне мо гле учи ни ти при влач-
ним и обе ћа ва ју ћим, но је по треб но има ти не што ви ше од то га, бар не ка кву 
ви зи ју це ли не сми сла ко ји се ства ра тек стом. За илу стра ци ју на во ди мо јед ну 
од нај по дроб ни јих по е тич ких де скрип ци ја основ не ства ра лач ке за ми сли ко ју 
је дао пр ви мо дер ни те о ре ти чар кре а тив ног пи са ња, по зна ти аме рич ки пи сац 
ед гар Алан По, на по чет ку свог спи са Фи ло зо фи ја ком по зи ци је. Поу не из гле да 
ни ма ло оправ да ним ка да се Чарлс Ди кенс чу ди по ступ ку јед ног дру гог ро ма-
но пи сца, Го дви на, ко ји је свог ка ле ба ви ли јам са пи сао „по чи њу ћи с кра ја“. 
иако не ве ру је да је Го двин баш та ко по сту пио, да је пи сао уна зад, од по след ње 
пре ма пр вој ре че ни ци, По ис ти че да је тај пи сац, „и су ви ше до бар умет ник 
да би пре ви део пре и мућ ство ко је пру жа бар при бли жно сли чан по сту пак.“ 
Го во ре ћи ка кав је то по сту пак и у че му је пре и мућ ство Го дви но вог умет нич-
ког по ступ ка, По пи ше: „Са вр ше но је ја сно да сва ки за плет, ко ји за слу жу је то 
име, мо ра би ти те мељ но и мар љи во раз ра ђен до свог рас пле та пре но што 
се уоп ште ла ти мо пе ра. Је ди но ако стал но има мо пред очи ма рас плет мо ћи 
ће мо да пру жи мо де лу онај ње му нео п ход но по треб ни из глед до след но сти, 
или узроч не по ве за но сти, ти ме што ће мо учи ни ти да сви до га ђа ји, а на ро-
чи то це ло ку пан на чин об ра де, бу ду усме ре ни на раз ви ја ње основ не за ми сли.“ 
(ед гар Алан По, ода бра на де ла, Но лит, Бе о град, 1964, стр. 347).

Нај ве ћу ве шти ну пи са ња, кључ но спи са тељ ско пре и мућ ство По на ла зи, 
да кле, у то ме да све о че му се пи ше у тек сту, „а на ро чи то це ло ку пан на чин 
об ра де“, бу де усме ре но на раз ви ја ње основ не за ми сли. По о ва пр ва по е тич ка 
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пре по ру ка за пи са ње сво ди се на то да из основ не за ми сли про ис ти чу, или 
се пре ма њој об ли ку ју, и сва ки по је ди ни еле ме нат и це ли на тек ста.

По не про пу шта да по ме не и оно што прет хо ди ства ра о че вој основ-
ној за ми сли де ла, а то је окол ност – или, ре ци мо, по тре ба – због ко је се, 
у пр вом ре ду, ра ђа „на ме ра да се на пи ше јед на пе сма“, као што се и ње му 
ја ви ла та ква на ме ра, због ко је је на пи сао сво ју чу ве ну по е му Га вран. Али о 
на ме ри да се пи ше де ло, од но сно о тој окол но сти, о тој по тре би, због ко је 
се ра ђа на ме ра, По не го во ри, и то не за то што о то ме не би имао шта да 
ка же, већ због то га што сма тра да је са ма та по тре ба по де ло per se, да кле за 
пи са ње де ла и де ло као та кво, бе зна чај на.

Ка да, да кле, по ку ша ва да об ја сни на ко ји на чин на ста је књи жев но де ло, 
то јест ка ко, по сте пе но ра сте од пр ве ре че ни це и, ко рак по ко рак, до би ја 
све но ве се ман тич ке је ди ни це све док не до би је свој ко нач ни об лик, По 
не го во ри о то ме от куд пи сцу на ме ра да пи ше де ло, од но сно о окол но сти 
или по тре би у ко јој се та на ме ра ра ђа, већ про цес ства ра ња де ла по чи ње 
да пра ти упра во од пи шче ве на ме ре, од тре нут ка ка да има основ ну за ми-
сао де ла, зна чи пот пу ну иде ја о де лу, ре кли би смо та кву ини ци јал ну де фи-
ни ци ју де ла да би сво је де ло, на рав но у том по чет ном об ли ку, ви део пред 
со бом и да би га све вре ме пи са ња имао пред очи ма.

Ако По о ву Фи ло зо фи ју ком по зи ци је при хва ти мо као је дан од пр вих 
мо дер них по ку ша ја те о риј ског за сни ва ња кре а тив ног пи са ња, и ако узме мо 
у об зир да је пр ва те ма о ко јој го во ри, те ма пот пу не основ не за ми сли де ла 
ко је се пи ше, он да мо же мо ре ћи да По схва та кре а тив но пи са ње вр ло кон-
крет но, као прак су не по сред ног ства ра ња де ла, тач ни је ре че но је зич ког 
об ли ко ва ња, ко је не по чи ње баш пи са њем пр ве ре че ни це, већ под ра зу ме ва 
прет ход но де фи ни са ње де ла основ ном за ми сли ко ја се то ком ра да стал но 
на ла зи пред очи ма и пре ма ко јој се об ли ку ју сви де ло ви и це ли на тек ста.

Сво је уче ње о основ ној ствар лач кој за ми сли, од ко је по чи ње ства ра ње 
кон крет ног књи жев ног де ла, По упот пу њу је још не ким од ре ђе њи ма. Сма тра 
по гре шним уоби ча је ну прак су да се основ на за ми сао од но си на пред мет о 
ко ме се пи ше, то јест на до га ђа је, на фа бу лу уна пред од ре ђе ну од за пле та до 
рас пле та. уме сто то га, он сам, ка да ства ра сво ја књи жев на де ла, нај пре има 
пред очи ма са вр ше но ја сно ко нач ни умет нич ки ути сак, ко ји би де ло тре-
ба ло да оста ви на чи та о ца, и то та кав ути сак ко ји мо же да при ми ср це, или 
ра зум или ду ша. Тај ути сак тре ба иза бра ти пре но што се уоп ште при сту пи 
ре а ли за ци ји за ми сли, во де ћи ра чу на о то ме да тај за ми шље ни ути сак бу де, 
пр во, нов, а за тим и сна жан. По сле то га, тре ба раз ми сли ти о то ме чи ме се 
ода бра ни ути сак нај бо ље про из во ди, да ли скло пом до га ђа ја (фа бу лом), то 
јест пред ме том о ко ме се пи ше, или из ра зом, то јест сти ли за ци јом тек ста, и 
то да ли обич ним до га ђа ји ма и на ро чи тим из ра зом, или пак обр ну то, или 
мо жда исто вре ме но и на ро чи тим да га ђа јем и на ро чи тим из ра зом.
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Обе ло да њи ва њем и ана ли зом вла сти тог по ступ ка ства ра ња по е ме 
Га вран, По је вр ло убе дљи во по ка зао због че га је ва жна основ на за ми сао 
де ла, без ко је, за пра во, не ма до брог пи са ња. Јер не по сти же се мно го пи са-
њем ако се ре че ни це, ма кар ка ко сва ка за се бе до бро скло пље на, сла жу 
јед на за дру гом ме ха нич ки, спо на та но, лу та ју ћи час за јед ним или дру гим 
сми слом, па ка ко ис пад не. То мо жда је сте пи са ње, али ни је ства ра ње пи са-
њем ко је ни је ства ра ње ни ре че ни ца ни сва ко ја ких ис ка за, већ ства ра ње 
сми сла по мо ћу зна чењ ских је ди ни ца чи јим се по ве зи ва њем зна че ње по ве-
ћа ва, ши ри, умно жа ва и ра сте до оних раз ме ра ка да сми сао до би је нео п-
ход ну или нај бо љу ме ру од ре ђе но сти и ис пу ње но сти.

Као што се ре чи, по оно ме што зна че, раз ли ку ју ме ђу со бом, та ко се 
и ис ка зи раз ли ку ју ме ђу со бом по оно ме што се њи ма са оп шти, та ко се 
не ка ко и тек сто ви раз ли ку ју је дан од дру гог, јер сва ки на ста је у по себ ном 
чи ну ар ти ку ла ци је зна че ња та ко да се до би је пу на се ман тич ка це ли на тек-
ста, од но сно се ман тич ка струк ту ра, ко ја ис кр са ва тек кад се ста ви тач ка на 
по след њу ре че ни цу, од но сно по след њу реч тек ста.

3. ПИ СА ЊЕ НА ОСНО ВУ ПЛА НА  
ИЛИ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ ДЕ ЛА

Основ ном за ми сли аутор ског де ла мо же се пред ви де ти и ком по зи ци ја 
тек ста, то јест рас по ред са став них еле ме на та или де ло ва, од но сно ре до след 
по ко ме ће се из ла га ти оно што се има ре ћи. Основ на за ми сао је функ ци-
о нал на при ли ком из ра де ма њих је зич ких тво ре ви на, па и оних ве ћих ако 
ни су баш обим на де ла и не ма ју мно го еле ме на та. Али за пи са ње ве ћих и 
сло же ни јих аутор ских де ла мно го је бо ље нај пре кон кре ти зо ва ти тај рас по-
ред, то јест на пи са ти план де ла. из ра да пре ци зног пла на де ла пре не го што 
се при сту пи пи са њу ско ро да се под ра зу ме ва при ли ком пи са ња на уч них и 
те о риј ских сту ди ја и рас пра ва, са оп шта ва ња и из ве шта ја на кон оба вље них 
ис тра жи ва ња. Без та квог пла на го то во да је не мо гу ће раз ви ти на уч ну или 
те о риј ску раз ра ду и ар гу мен та ци ју, то јест све њи хо ве ди мен зи је и чи ни о це: 
по дроб ну де скрип ци ју, ја сне хи по те зе, по ступ ну ана ли зу, по у зда ну екс пли-
ка ци ју, про ду бље ну ин тер пре та ци ју, кри тич ко пре и спи ти ва ње, убе дљи ву 
ар гу мен та ци ју, про ве ре не оце не, но ва са зна ња и не дво сми сле не за кључ ке.

План бу ду ћег де ла тре ба да омо гу ћи до бар рас по ред свих де ло ва тек ста, 
од нај ве ћих де ло ва, гла ва и по гла вља, до ма њих це ли на као што су одељ ци, 
од но сно па су си, или па ра гра фи, за тим до бру сра зме ру де ло ва тек ста да би 
се по сти гла рав но мер ност у об ра ди пред ме та, што зна чи да би ре а ли за ци ја 
де ла би ла у скла ду са ва жно шћу ко ју има ју по је ди не те ме, или де ло ви тек-
ста, за тим гра ђа или ре зул та ти ко ји се из но се.



Год. I (2009): стр. 423-440

О на дах ну ћу, о пр во бит ној за ми сли и о пла ну де ла 439

План је те мат ско-са др жај на око сни ца тек ста, од но сно пре глед струк-
ту ре де ла. њи ме се утвр ђу ју и ме сто и про стор ко ји ће до би ти по је ди ни 
еле мен ти, зна чи гра ђа, чи ње ни це, опи си и оце не итд. уко ли ко се план де ла 
пра ви пре ма не ком на че лу, би ло пре ма пред ме ту о ко ме се го во ри, или 
ка рак те ру де ла, или ис тра жи вач ким ме то да ма итд., уто ли ко ће план би ти 
функ ци о нал ни ји. План се мо же на пра ви ти по ода бра ном на че лу, на при-
мер хро но ло шком, про блем ском, те мат ском, вред но сном, ана ли тич ком, 
син те тич ком, па но рам ском итд., а мо гу се пра ви ти и ком би на ци је раз ли-
чи тих прин ци па гра ђе ња се ман тич ких тво ре ви на, па са став не еле мен те 
рас по ре ђи ва ти до не кле по јед ном на че лу, а он да пре ћи на не ко дру го итд.

у пи са њу план је ко ри сно при руч но сред ство ко је пи сцу омо гу ћу је да 
се то ком ра да не оп те ре ћу је свим еле мен ти ма сво га де ла већ са мо оним ко ји 
су на ре ду. Али план не мо ра да са др жи ни по ен те, ни за кључ ке, ни ти је 
из ра да пла на вр ху нац кре а тив но сти. Пи сцу тек ста план по ма же да си гур-
ни је раз ви ја свој ства ра лач ки при ступ у об ра ди те ме и да по стиг не склад-
ност и рав но мер ност об ра де, али план ипак ни је ме ра, ни ти тре ба да бу де 
гра ни ца кре а тив но сти. Од ње га се мо же и од сту пи ти ако за то има раз ло га. 
Де ло се не пи ше да би се ис пу нио и по твр дио план, већ план по сто ји да би 
се до де ла лак ше сти гло.

Вре ме ко је се утро ши за из ра ду пла на на док на ђу је се ма њим гу би ци ма 
у вре ме ну ко ји на ста ју ако се пи ше без би ло ка квог пла на.

ис ку сни ји пи сци мо гу да пи шу и без пла на, а по чет ни ци ма је и пи са ње 
пла на про блем. њи ма је ства ра ње пла на ви ше стру ко ко ри сно: пр во на пра-
ви ће се би дра го це но при руч но сред ство, а дру го, из ра дом пла на уво де 
се бе у нео п ход ну кон ди ци ју ко ју сва ки по је ди нач ни пре мет, од но сно те ма 
тра жи од пи сца. С дру ге стра не, и нај и ску сни ји пи сац осе ти ће по тре бу за 
пла ном кад тре ба да пи ше у жан ру у ко ме до тад ни је пи сао, или кад пи ше 
обим ни ји текст.

Крат ка пе сма, но ви нар ска вест, или афо ри зам мо же да се на пи ше и без 
пла на, без об зи ра на то да ли их пи ше ис ку сан пи сац или по чет ник, али за 
на уч на сту ди ју, док тор ску ди сер та ци ју, или за ро ман, за фељ тон, или би о-
гра фи ју или дру го обим ни је фор ме, план или бар не ка ски ца, нео п ход ни су.

На рав но, ни је за сва ки текст по треб но има ти и на дах ну ће, и ори ги-
нал ну ства ра лач ку иде ју и по дро бан план, али не ки под сти цај је по тре бан, 
ако ни шта дру го ма кар не ка по руџ би на или рад ни на лог.
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ABO UT IN SPI RA TION,  
ORI GI NAL IDEA AND PLAN

Ab stract: the aut hor ex pla ins the ro le of in spi ra tion, first idea and wri ting plan in 
the pro cess of cre a tion and wri ting an ori gi nal pa per. Af ter a short in tro duc tion in to the
o re ti cal ar ti cu la tion of cre a ti ve in spi ra tion ro le in ar ti stic wri ting, three exam ples from 
Ser bian li te ra tu re of the 20th cen tury fol low, as well as se ve ral ex pli ca ti ons abo ut the first 
idea, i.e. wri ting plan.

KEY WORDS: ori gi nal pa per, cre a ti ve wri ting, in spi ra tion, first idea, wri ting plan, 
lin gu i stic ar ti cu la tion, text
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Проф. др Сло бо дан Бран ко вић,
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

Ис тра жи ва ње из исто ри је кул ту ре и ци ви ли за ци је 
СР БИ ЈА У ПО ТРА ЗИ  

ЗА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКИМ ИДЕН ТИ ТЕ ТОМ 
(18751878)

Ре зи ме: Ср би ја је од уста нич ког вре ме на, по чет ком XiX ве ка (18041815) 
у са мо о сло бо ди ча ком по ду хва ту, по ли тич ком и ору жа ном бор бом, из ро ни ла из 
ви ше ве ков не та ме тро кон ти нен тал ног ото ман ског цар ства и по ста ла не за
ви сна европ ска др жа ва ме ђу на род ним при зна њем на бер лин ском кон гре су 1878. 
го ди не. Су прот но кон тро верз ној по ли ти ци ин те ре сних сфе ра ве ли ких си ла, сте
кла је сим па ти је јав ног мње ња ци ви ли зо ва ног све та. би ла је то ве ли ка ци ви ли за
циј ска про ме на, ко ју су по мо гли до бро вољ ци из ве ли ког бро ја зе ма ља и спон та но 
по др жа ле на пред не сна ге са свих кон ти не на та. ве ли ка ни ду ха, Тол стој, Иго, 
До сто јев ски, Пум пурс („Ле тон ски ње гош“), Пе тар Иљич чај ков ски... огла си ли 
су се „гр мља ви ном са ве сти“: „За Ср би ју“ („Po ur la Ser bie“) – као па ра диг ми „но вог 
све та“. е. Д`ормесон је то ком 22 да на оби ла ска Ср би је из ве стио, по сле пред ста ве 
бо го ро дич не цр кве у Па ри зу, да има ути сак да се на ла зи у јед ној од нај ци ви ли зо ва
ни јих сре ди на на све ту!

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ци ви ли за ци ја, евро па, свет, Ср би ја, сло бо да, не за ви сност...

Ср би ја од устан ка до не за ви зно сти

Ср би ја је од уста нич ког вре ме на (1804-1815), по чет ком XIX ве ка, до се-
гла до не за ви сно сти 1878. го ди не, ка да је на Бер лин ском кон гре су би ла 
ме ђу на род но при зна та за не за ви сну европ ску др жа ву.

у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе (1875-1878) бо ри ла се за не за ви сност у 
ра то ви ма 1876. и 1877-1878. го ди не, као и ди пло мат ским пу тем на ску по-
ви ма и у кон тро верз ној по ли ти ци ве ли ких си ла. 1)

Су прот но про кла ма ци ја ма, би ла је то по ли ти ка ори јен ти са на, не исти-
ном и прав дом, но ин те ре си ма, ко ји су је учи ни ли тр го ви ном по се да и 
ин те ре сних сфе ра.
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Ни је би ло зна чај ни јег свет ског до га ђа ја у дру гој по ло ви ни XIX ве ка од 
ре ша ва ња ду го трај ног Ис точ ног про бле ма, ко ји да ти ра, по не ки ма, од ста-
ро е ги пат ских фа ра о на.

Ср би ја је за крат ко вре ме пре шла пут од ото ман ског ва за ла до сло бод не 
др жа ве, чла ни це европ ске по ро ди це др жа ва. Би ла је то ве ли ка ци ви ли за-
циј ска про ме на. Не за ви сно од по ли ти ке ве ли ких си ла, свет ска јав ност је 
ста ла на стра ну сла би јих а пра вед них .

у на по ри ма и бор би уста ни ка и хри шћан ских по да ни ка про тив не под но-
шљи ве ото ман ске вла сти пре по знат је аутох тон са мо о сло бо ди лач ки по ду хват. 
Но вин ска гла си ла су за бе ле жи ла спон та ну ма сов ну по др шку из ци ви ли зо ва-
ног све та, бор ци ма за сло бо ду на ју го и сто ку евро пе, осло вља ва них са љу ди 
бра ћо. иде а ли сти су по здра ви ли срп ско из ра ња ње из ви ше ве ков не та ме тро
конт нен тал ног ото ман ског цар ства и сту па ње на сце ну мо дер не евро пе.

Са мо о сло бо ђе ње, упр кос ци ви ли за циј ском па ра док су

Ср би ја је, у са ве зу Цр ном Го ром, об ја ви ла рат тро кон ти нен тал ној Ото-
ман ској им пе ри ји по чет ком ле та 1876. го ди не. иако не спрем на и да ле ко сла-
би ја од ве ли ке ото ман ске си ле, ушла је у рат из ча сти! С би блиј ским осе-
ћа јем по мо ћи бра ћи у не во љи, по сле го ди ну да на бор бе уста ни ка у Хер це-
го ви ни и Бо сни, про лећ ног устан ка бу гар ских по да ни ка и не ми ра по тла че-
них на ју го и сто ку евро пе у окви ри ма ана хро ног и ре пре сив ног ото ман ског 
по рет ка. у ду ху раз у ме ва ња ре зул та та ис тра жи ва ња еду ар да Дри оа, уста ла 
је ра ја про тив ото ман ских сил ни ка под чи јим но га ма тра ва ви ше не ра сте!

Вла де ве ли ких си ла су кал ку ли са ле, про це њу ју ћи рас плет иза зов не 
си ту а ци је у скла ду са соп стве ним ин те ре си ма, за о ку пље не бор бом за 
на сле ђе ото ман ске им пе ри је. До го ди ло се не што не при род но, ка ко су 
ис тра жи ва чи ту ма чи ли.

Хри шћан ске европ ске си ле ни су би ле на стра ни пра вед них (сво јих) 
хри шћан ских по да ни ка, не го су, за зи ру ћи од ре во лу ци о нар них про ме на, у 
по хле пи за по се ди ма, ори јен ти са ле Ца ри град, као чу ва ра њи хо вих, ствар-
них или по тен ци јал них, сфе ра ути ца ја, на ус по ста вља ње ми ра.

Био је то ве ли ки ци ви ли за циј ски па ра докс, да се си лом уми ри на па
ће ни ју го и сток евро пе!

По ли ти ка ма ле Ср би је је тра га ла за мо гућ но сти ма ве ли ког оства ре ња: 
осло бо ђе ње срп ског на ро да, ује ди ње ње и ства ра ње не за ви сне др жа ве.

То су би ле те жње у ду ху иде а ла ко ји је био на ци ви ли за циј ском про гра му 
мо дер не евро пе, по пут све тлих при ме ра ита ли је и Не мач ке. Тај на по де ла 
сфе ра ути ца ја на ју го и сто ку евро пе ме ђу ве ли ким си ла ма би ла је та ква да је 
Ср би ја огра ни че на на про стор из ме ђу ре ка: Дри не, Са ве, Ду на ва, Ти мо ка и 
„блгар ске Мо ра ве“..., што је пред ста вља ло ин те ре сно под руч је Бе ча. (!)
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Све што је осло бо ђе но из ван то га, предствља ло је ча сно по стиг ну ће, 
не са мо срп ског оруж ја, не го и ди пло ма ти је, и то не фор мал не ди пло ма ти је 
Ср би је, „ма лог ото ман ског ва за ла“, за хва љу ју ћи, пре све га, про ниц љи во-
сти и ве шти ни, европ ског др жав ни ка, Јо ва на Ри сти ћа. 2)

Осим код Ди зра е ли ја, бри тан ског во ђе, ко ји је за ари сто кра ти ју пред-
ста вљао оно исто што и Маркс за про ле та ри јат, као и код рим ског па пе, 
срп ска по ли ти ка је на ла зи ла раз у ме ва ње у ла ви рин ти ма европ ске по ли-
тич ке сце не за про ме ну не под но шљи вог ста ња и оне мо гу ћи ва ње не за ми-
сли вих зло чи на ба ши бо зу ка и Чер ке за у мо дер но вре ме. Та квих жа ло сних 
при зо ра по људ ски род ни је би ло на тра ди ци о нал ном под руч ју не ми ра 
још од џин гис ка на, ка ко је пи са ло у Ме мо а ру, об ја вље ном на фран цу ском 
је зи ку, је зи ку ди пло ма ти је и до ста вље но свет ским вла да ма. 3)

Гла со ви свет ских из ве шта ча с ужа ре ног ко ма ди ћа ју го и сточ не евро пе, уз бу-
ди ли су свет. Јав но мње ње се спон та но окре ну ло сла би ји ма а пра вед ни ма.

Моћ исти не од ва жних гла си ла 4)

устан ци и ра то ви то ком Ве ли ке ис точ не кри зе би ли су у сре ди шту 
ин те ре со ва ња свет ских гла си ла. Лист „to ron to Daily glob“ је об ја вио пр ви 
вест о устан ку у Хер це го ви ни.

Стил ман је оста вио ме сто кон зу ла у Грч кој да би из ве шта вао о бор би 
уста ни ка с хер це го вач ког и цр но гор ског тла док ци ви ли за ци ја не рас тво ри 
вред но сти жи во та хри шћан ског жи вља на ве ков ним ог њи шти ма.

у лон дон ском „Тај мсу“ (ti mes), гро мов ни ку свет ског јав ног мње ња и до а
је ну свет ске штам пе, на кон ана ли зе до га ђа ја из окви ра Ве ли ке ис точ не 
кри зе, би ла је пред ста вље на иде ја за ства ра ње са ве за европ ских др жа ва. 
Ана ли ти ча ри су об ја ви ли да ни ка да ра ни је Ср би ја ни је при ву кла свет ску 
па жње као 1876, у го ди ни свог пр вог во је ва ња у мо дер но до ба.

у ли сту „Chi ca go ti mes“ за кљу чи ли су ка ко је „ен гле ска, ра чун џиј ска и 
хлад на, ма да је сма тра ла одр жа ње ото ман ског цар ства по ли тич ком нео
п ход но шћу, ср це хри шћан ства је сим па ти са ло уста ни ке и Ру си ју...

у Лон до ну је Ср би ја би ла пред ста вље на као не ка да шња зе мља цвет ног 
до ба, са зна чај ним оста ци ма из XиВ ве ка, али и по че ци ма мо дер ни зма, с 
око 1.320.000 ста нов ни ка; из ве шта чу се учи ни ла слич на Шкот ској, са мо 
пет пу та ма ња.

Мак си мов је оба ве шта вао ру ско чи та ли ште о осо бе но сти Ср би је ко ја је 
би ла не појм љи ва за др жа ве у ко ји ма је вла да ла ве ли ка не јед на кост, по себ но 
имо вин ска: „у бла го род ној Ср би ји бо гат ство је би ло рав но мер но рас по ре-
ђе но ме ђу ста нов ни ци ма!“.

Бе ња мин фон Ка лај је за бе ле жио сво је ви ђе ње Ср би је то ком сед мо го ди-
шњег бо рав ка у њој: „у евро пи не по сто ји зе мља ко ја је та ко бла го сло ве на 
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при ро дом као Ср би ја. Плод но тло се про те же не са мо по рав ни ца ма Ма чве, 
или кроз ши ро ку до ли ну Мо ра ве, већ се ши ри и по пла нин ским об рон ци ма 
го то во до са мих вр хо ва... Па ди не бре го ва по кри ве не су ви но гра ди ма, а ско ро 
сва ки округ има ми не рал не из во ре... нај зад, до ли на Мо ра ве, ко ја се пру жа 
од се ве ра до ју га, све до Ду на ва, ну ди нај кра ће ве зе са за пад ним тр го вач
ким пу тем – све су то пред но сти, ко је, ако се њи ме му дро упра вља, мо гу да 
Ср би ју пре тво ре у јед ну од нај бо га ти јих зе ма ља...“.

Ме ђу из ве шта чи ма с „Мо рав ског фрон та“ би ли су нај за па же ни ји: Dick 
(Mond ilu stre), Laz za ro (il lu stra zi o ne ita li a na), Ze si ar ski (opi nion na ti o na le), 
Lemy (Rap pel), For bes (Daily news), Stil lman (ti mes), Mon te ver di (Ру ски мир)... 
Мла ди ру ски но ви нар Ја ро шен ко је по ги нуо то ком из ве шта ва ња о од суд-
ним бор ба ма за Алек си нац.

Ве сти с ју го и сто ка евро пе, по себ но из Алек си нач ког по мо ра вља, би ле 
су на удар ним ме сти ма у гла си ли ма, а де таљ ни је су опи си ва ни ис точ ни 
до га ђа ји у но во у ве де ним стал ним ру бри ка ма.

Срп ска из ре ка „Глас на ро да – глас бож ји“ ци ти ра на је као зна ме ни та 
по ру ка хри шћан ских бо ра ца за сло бо ду све до осло бо ђе ња и по след њег 
ко ма ди ћа евро пе од ото ман ске ти ра ни је.

„За ста ва“, гла си ло ко је је из ла зи ло у Аустро у гар ској, у Но вом Са ду, 
до ка зи ва ло је у ис так ну тим на пи си ма ка ко је срп ска ствар – ствар сло бо де 
и људ ског на прет ка, па са мим тим и ствар мо дер не евро пе.

За гре бач ки „об зор“, лист хр ват ске вла да ју ће ве ћи не, об ја вио је „мо ли
тву“ за Ср би ју: „нек бог бла го сло ви Ср би ји све пра вед не сте че ви не и не ка 
је рје ши му ка, на ко је ју је ди вљи ази јат ра за пео. ово је мо ли тва сва ког 
хр ва та, сва ко га Сло ве на, сва ко га чо вје ко ју ба.“

Бер лин ски „ на ци о на ле цај тунг“ је об ја вио пи смо под на сло вом „нем ци 
бра ћи“, и без адре се у на сло ву зна ло се да је би ло упу ће но од ва жном срп-
ском на ро ду!

„new york ti mes“ је ука зао на ме ђу на род ни зна чај бор бе срп ског на ро да 
про тив ото ман ских осва ја ча још од Ко сов ске бит ке 1389. го ди не. евро па 
без срп ског ви ше ве ков ног од брам бе ног бе де ма из гле да ла би као по при ште 
„европ ске Тур ске“!

Ср би ја је би ла пред ста вље на у чу ве ном тек сту под на сло вом: the youn
gest euro pean sta te...

Пред ста вља ње до га ђа ја то ком злат ног до ба илу стра тор ства (од Крим-
ског ра та 1854. го ди не до Ру ско-ја пан ског ра та 1904) би ло је ино ва тив но 
де ло та лен то ва них цр та ча. Ре дак ци је зна чај ни јих гла си ла су их ан га жо ва ле 
на ро чи то за при ка зи ва ње до га ђа ја од ме ђу на род ног зна ча ја.

Шарл изи арт је пред ста вио Ср бе ка ко игра ју ко ло у Па ра ћи ну у част 
пот пи си ва ња при мир ја. На цр те жу су му шкар ци, за раз ли ку од по зна те 
сли ке Те о до ра Ама на „игра на се лу“, на ко јој су же не.
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Зна ме ни та је и Ви ли јар со ва илу стра ци ја о ото ман ском спа љи ва њу срп-
ских за ро бље них ра ње ни ка ве за них за ста бла у шу ми бли зу Те ши це.

До га ђа ји и лич но сти из вре ме на Ве ли ке ис точ не кри зе би ли су ин спи ра-
ци ја и срп ских умет ни ка, по себ но књи жев ни ка, сли ка ра, му зи ча ра...: Ђу ре 
Јак ши ћа, Ла зе Ла за ре ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Сте ва на То до ро ви ћа 
(сли ка ра и „оца кул тур ног жи во та у европ ској Ср би ји“), уро ша Пре ди ћа...

По др шка ели те 
(апо сто ла ли бе ра ли зма)

исти на о бор би хри шћан ских по да ни ка на ју го и сто ку евро пе, ко ју су 
об ја вљи ва ла од ва жна гла си ла, уз бу ди ла је ци ви ли зо ва ни свет. ути цај не 
лич но сти су се огла си ле ме ђу пр ви ма.

уза луд је Ди зра е ли, за сле пљен се бич ним екс пан зи о ни стич ким ин те-
ре си ма, по ку ша вао цр ном про па ган ди сти чом ре то ри ком да об ма не пар ла-
мен та це и свет ско јав но мње ње ка ко је бор ба Ср би је и Цр не Го ре про тив 
Ото ман ског цар ства би ла од вра тан, зло чи нач ки, не пра ве дан рат као ни је
дан дру ги би ло ка да во ђен!

апо сто ли ли бе ра ли зма на бри тан ском ото ку су се окре ну ли са мо о-
сло бо ди о ци ма, с ви зи јом и иде а ли ма но во у ре ђе ног све та у мо дер но до ба. 
На пи си у бри тан ским не за ви сним гла си ли ма, по себ но у Тај мсу, ре ак ти ви-
ра ли су пен зи о ни са ног Глед сто на.

Ор га ни зо ва ни су ми тин зи по др шке хри шћан ским бор ци ма за сло бо ду 
у Лон до ну, Ман че сте ру и дру гим бри тан ским гра до ви ма.

Го во ри у пар ла мен ту и пред спон та но оку пље ним гра ђа ни ма под ве дрим 
и ки шо ви тим бри тан ским не бом има ли су од је ка у нај ши рој јав но сти.

На су прот вла ди ним тур ко фил ским ста во ви ма, го вор ни ци, мо жда у 
ни кад ја чем са ста ву бри тан ске ели те, ука зи ва ли су на су шти ну Ис точ ног 
про бле ма, а у ње го вом сре ди шту и на срп ско пи та ње: Ра сел, Дар вин, Кар-
лајл, Спен сер, Фри ман, Глед стон, Стид...

Фри ман се јав но пи тао: Зар ак ци ја Ср би је ни је нај пле ме ни ти ји чин на 
све ту?

Лон гворт је за кљу чио сво ју сјај ну ком па ра тив ну ана ли зу про ро чан-
ским ре чи ма: Ср би су нај бо љи пред став ни ци моћ не ра се ко ја је пред о дре
ђе на да од и гра ве ли ку уло гу у бу ду ћој исто ри ји евро пе!

Све ште ник Дан тон је по ру чио при ја тељ ској Ср би ји:
ка да Ср би ја по стиг не сво ју ве ли чи ну, не ка се се ти да је у ча со ви ма 

пат њи ужи ва ла ен гле ске сим па ти је...
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Глед стон је три јум фо вао у ен гле ском пар ла мен ту, с да ро ви том го вор-
нич ком ве шти ном, као не до сег нут при мер бе сед ни штва у ду гој исто ри ји 
ен гле ског пар ла мен та ри зма, на зи ва ног и ком па сом евро пе:

бал кан при па да на ро ди ма хришћнских зе ма ља, они ма ко ји су по ди гли 
згра ду ци ви ли за ци је пре не го се ве ли ка не сре ћа осман ских осва ја ња ра ши
ри ла као ди вљи та лас пре ко тог ко ма да зе мље...

Ми тин зи, ску по ви по др шке, ор га ни за ци ја при ку пља ња по мо ћи и 
до бро во ља ца, као и њи хо во упу ћи ва ње у Ср би ју, та мо где је сло бо да за ка
за ла са ста нак, ка ко је за бе ле жио Бар бан ти, пред ста вља ли су спон тан из раз 
со ли дар но сти и осе ћај вре ме на сло бо де ко ја се про ши ри ла и на за па ље ни 
ко ма дић евро пе!

Ми тин зи у ита ли ји: Ри му, На пу љу, Ми ла ну, Бо ло њи, То ри ну... пред-
ста вља ли су искрен про тест спон та но оку пље них про тив зло чи на тру па 
Ото ман ског цар ства и по др шку бал кан ским хри шћа ни ма за осло бо ђе ње 
европ ског ју го и сто ка од ази јат ских осва ја ча. Је дин стве на по ру ка је гла си ла: 
Ср це Ита ли је је с ва ма!

По др шка је сти за ла и из Не мач ке, Фран цу ске, Шпа ни је, Скан ди на-
ви је...

Нај ма сов ни ја по др шка и нај ве ћа по моћ је до шла од сло вен ског жи вља 
из Ру си је, као и с Бал ка на и из Аустру о гар ске. у цар ску Ру си ју су и по ла-
га не нај ве ће на де хри шћан ских бо ра ца за сло бо ду. На су прот по ли ти ци 
вла де Ру си је, ко ја се ру ко во ди ла ин те ре си ма ве ли ке си ле, на род но по др
жа ва ње бра ће на бал ка ну ни ка да ни је би ло ве ће но у вре ме ве ли ке ис точ не 
кри зе. Об ја шње ње мо ти ва сло вен ске со ли дар но сти је би ло јед но став но:

хе рој ство Ср ба и цр но го ра ца ко ји су се бо ри ли за ве ли ку ствар, иза
зва ло је код це лог на ро да же љу да се по мог не сво јој бра ћи и то не ре чи ма већ 
де лом.

Све тлост иде а ли ста

иде а ли сти, до бро вољ ци, до бро тво ри, ху ма ни сти из ве ли ког бро ја 
зе ма ља огла си ли су се и по хи та ли та мо где се уре ђи вао свет још од ста ро
грч ких да на!

Суд би не иде а ли ста су у вре ме ну Ве ли ке ис точ не кри зе над ви си ле 
ма шту, на пу ту ко јим се са мо јед ном про ђе, као што то чи ни ма ли жи вот 
сва ко днев ног чо ве ка у тре нут ку уз ле та ду ха.

Je an ne (Je ni-Jo han na) Mar kus (Mer kus), хо ланд ска хри шћан ка, до бро во-
љац, до бро твор и бо рац на пр вој ли ни ји фрон та ме ђу срп ским вој ни ци ма, 
по ста ла је „срп ска Јо ван ка Ор ле ан ка“ и „срп ски Бај рон“ у су сре ту с Бе о-
гра ђа ни ма, ка ко је то ис пе вао Ђу ра Јак шић, у скром ној за хвал но сти у име 
срп ског на ро да, као слав ни пе сник отаџ би не.
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Син бри тан ског ми ни стра спољ них по сло ва Сол збе ри ја, Фи лип, не за-
ви сно од оче ве тур ко фил ске по ли ти ке, био је до бро во љац у срп ској вој сци и 
по стао ађу тант у шта бу ко ман дан та Мо рав ске вој ске на глав ном ра ти шту.

Хен ри Ро налд Ма ки вер, аме рич ки Шкот, бо ре ћи се под че тр на ест 
за ста ва, на свим кон ти не ти ма, сти гао је као до бро во љац на Мо ра ву, по стао 
срп ски чел ник ко њи це и ве ли ки ми си о нар.4)

Бра ћа Штурм, елит ни не мач ки офи ци ри, по сле бор бе на срп ској зе мљи, 
за јед но с мла дим срп ским офи ци ри ма, ка сни јим слав ним срп ским вој во-
да ма, Пут ни ком, Ми ши ћем, Сте пом Сте па но ви ћем, Бо јо ви ћем, по ср би ли 
су се и про сла ви ли у ка сни јим ра то ви ма упра во про тив сво јих, гер ман ских 
на па да ча, пред во ђе них Ме кен зе ном!

Пу ков ник Ни ко лај Ни ко ла је вич Ра јев ски, чу ве ни ру ски до бро во љац, 
с де ди ном са бљом из Бо ро дин ске бит ке у ру ка ма, хра бро се бо рио на гра-
ни ци хри шћан ског и не хри шћан ског све та, ка да је био по го ђен зр ном с 
ото ман ске стра не на адро вач ком пла тоу, да би, уме сто да утих не у рат ним 
ду би на ма за бо ра ва, био ли те рар но ове ко ве чен у ли ку гро фа Врон ског у 
јед ном од нај чи та ни јих љу бав них ро ма на на све ту, Тол сто је вој „Ани Ка ре-
њи ни“.

Ми ха ил Гри го ри је вич Чер ња јев, до шао је у Ср би ју као ва тре ни сла ве
но фил, овен чан сла вом „Ла ва од Та шкен та“, при мио срп ско др жа вљан-
ство и по стао глав но ко ман ду ју ћи срп ске вој ске и до бро во ља ца из све та 
на стра те шком мо рав ском прав цу, да би 1876. го ди не, у пр вом ра ту ко ји је 
Ср би ја во ди ла у мо дер но вре ме, пер со ни фи ко вао иде а ле „сло вен ског Га ри
бал ди ја“ и „сло вен ског ва шинг то на“, што је зна чи ло да су се сим бо лич но 
до дир ну ли Ис ток и За пад на Мо ра ви.

бо е ми сло бо де, бар до ви ча сти, ви те зо ви до сто јан ства про гла си ли су, 
4/16. сеп тем бра 1876. го ди не, не за ви сно кра љев ство на Мо ра ви, кра љев ство 
ду ха, по ли тич ко по фор ми, лир ско по са др жа ју; по ди гли су три јум фал ну 
ка пи ју у Де ли гра ду, срп ском Тер мо пи лу, од хра сто ви не (сим бол ми ра) и 
пољ ског цве ћа (а цве ће ако ни је пољ ско као да и ни је цве ће), на ме сту на 
ко ме су то Ри мља ни не кад чи ни ли од ка ме на.

До бро вољ ци из све та ме ђу Ср би ма, би ли су сва ко под сво јом за ста вом, 
а сви ску па под за јед нич ком, бо је ама ран та, ју жно а ме рич ке биљ ке, чи ји 
цве то ви и кад уве ну за др же бо ју, сим бо ли зу ју ћи бе смрт ност.

Вре ме ве ли ке ис точ не кри зе, вре ме ра та и ми ра, би ло је обе ле же но зло-
чи ни ма Чер ке за и ба ши бо зу ка, као и, с дру ге стра не, на су прот цар ству 
сви ре по сти, спон та ном људ ском со ли дар но шћу и ху ма но шћу, та ко да су се 
до бро вољ ци на срп ском рас кр шћу све то ва и ве ко ва спо ра зу ме ва ли на ви ше 
од два де сет је зи ка!
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ве ли ка ни ду ха за Ср бе и Ср би ју

у бу ци и бу ри исто ри је, од јек нуо је глас Ла ва Ни ко ла је ви ча Тол сто ја, с 
искре ном по ру ком: ва ља по мо ћи Ср би ма!

Вик тор иго, ве ли ки пе сник и про за ист, пред сед ник свет ског кон гре са 
при ја те ља ми ра (1849. и 1869), огла сио се, 29. ав гу ста 1876. го ди не, чу ве-
ним апе лом „За Ср би ју“ („Po ur la Ser bie“), као гр мља ви ном са ве сти. Пи тао 
је свет ске вла де ка да ће се за вр ши ти му че ње ма лог али хе рој ског срп ског 
на ро да?

ука зао је да: „оно што се до га ђа у Ср би ји до ка зу је нео п ход ну по тре бу 
за ује ди ње ним др жа ва ма евро пе“. из ра зио је ве ли ку на ду: да не бу де ви ше 
ра то ва, ма са кра, по ко ља; сло бод но ми шље ње, сло бод на раз ме на; брат ство 
сву да. Да ли је та ко те шко до ћи до ми ра?

Фјо дор Ми ха и ло вич До сто јев ски је по здра вио бор бу са мо о сло бо ди-
ла ца на ју го и сто ку евро пе у вре ме ве ли ке ис точ не кри зе. Сла ве но фил-
ска ви зи ја, ка ко је би ла пред ста вље на у Пи шче вом днев ни ку, тре ба ло је да 
ре зул ти ра ства ра њем но ве кул ту ре и ци вил за ци је у евро пи.

Ср бе је ви део као на род не жног ср ца и ко ји то ли ко во ли сво ју ку ћу, да му 
те шко па да одво је ност од до ма ка да је ду го на фрон ту.

До сто јев ски је по ди гао глас, при мљен у от ме ном све ту као крик ду хов-
ног ко ло са:

о ци ви ли за ци јо! о евро по чи ји ће ин те ре си пре тр пе ти озбиљ не гу бит ке 
ако озбиљ но не за бра ни мо Тур ци ма да де ру ко жу с оче ва пред де ти њим 
очи ма! они, нај ви ши ин тер си европ ске ци ви ли за ци је су, на рав но, тр го ви на, 
по мор ство, тр жи шта, фа бри ке. шта мо же да бу де ви ше у очи ма евро пе?

Ан дрејс Пум пурс, „ле тон ски ње гош“, до бро во љац у Ср би ји, ин спи ри-
сан и срп ском епи ком, на пи сао је Лач пле сис, спев свет ске сла ве, пре ве ден 
или пре пе ван на 45 је зи ка!

Чарлс Дар вин, на зи ван и „кра љем над вој ском на у ча ра“, на вео је у пи сму 
срп ском при ја те љу: „Са да шње ста ње на ро да срп ског по бу ди ло је нај ду бљу и 
уни вер зал ну сим па ти ју у це лој ен гле ској. ен гле ски на род за и ста нај све срд
ни је же ли да што пре ви ди срп ску зе мљу са свим осло бо ђе ну од ото ман ске 
ти ра ни је.“

Пе тар иљич Чај ков ски, ус хи ћен срп ским са мо о сло бо ди лач ким под ви-
гом, на ме ра вао је да уз вра ти му зич ким да ром „Срп ска фан та зи ја“. у част 
брат ске бор бе до бро во ља ца, ком по но вао је „Серб скору ски марш“, ин спи-
ри сан и срп ским ме ло ди ја ма „Сун це јар ко“, „Дом је ово Ср ба ми лог“ и „јер 
пу шча ни прах“ (тре ћи део пе сме „Ра до иде Ср бин у вој ни ке“).

Ли чо сти и до га ђа ји из вре ме на Ве ли ке ис точ не кри зе пред ста вља ли 
су ве ли ку ин спи ра ци ју за на уч ни ке, ис тра жи ва че из раз ли чи тих обла сти, 
умет ни ке, ми си о на ре, пу то пи сце...
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Пред ста ву о европ ској Ср би ји упот пу ни ли су уче сни ци до га ђа ја и спе-
ци јал ни по сма тра чи и ми си о на ри, ме ђу ко ји ма су зна чај ни ји из во ри Ла за ра, 
Бо бри ко ва, Бар бан ти ја, Д`Ормесона…5)

ФРАН ЦУ СКА ПРО У ЧА ВА СРП СКО ИС КУ СТВО 6) 
Д’Орме сон 22 да на дво ко ли цом кроз Ср би ју 1877.

Фран цу ска се, по сле по ра за у ра ту с Пру ском (1870-1871), су о ча ва ла с 
те шким по сле ди ца ма. За там ње ње до та да шњег угле да прет по ста вља ло је 
ви ше стру ке про ме не. Ду бо ки по ре ме ћа ји уз др ма ли су дру штво и по го ди ли 
по себ но из ра жен фран цу ски на ци о нал ни по нос. Био је ве ли ки пад и на 
ме ђу на род ној сце ни и на хи је рар хиј ској ле стви ци ве ли ких си ла. Ре фор ма 
је отва ра ла мо гућ ност пре о кре та. Вој на ре фор ма је би ла при о ри тет.

Фран цу ску су у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе (1875-1878) во ди ла два 
ве ли ка вој ни ка. Пред сед ник ре пу бли ке био је мар шал Фран цу ске, Мо рис 
Мак-Ма он (Ma u ri ce Mac Ma hon), уче сник крим ског, ита ли јан ског и пру-
ског ра та. Пред сед ник вла де био је ге не рал Га е тан де Ро ше буе (ga e tan de 
Roc he bo u et), та ко ђе ис так ну ти уче сник тих ра то ва. у то вре ме, мла ди во ђа 
ле ви це, жорж Кле ман со (ge or ges Cle man ce au), из ло жио је про грам у ко јем 
је, по ред дру гог, тра жио уки да ње ста ја ће вој ске и уво ђе ње ми ли ци је, не ке 
вр сте на род не вој ске.

До Срп ско-ото ман ског ра та (1876) швај цар ски мо дел на род не вој ске 
ва жио је као не при ко сно вен. Ка ко швај цар ска вој ска ни је про ве ри ла тај 
мо дел у ра ту, то је срп ско рат но ис ку ство по ста ло ви ше стру ко зна чај но и 
ис тра жи вач ки ин спи ра тив но. из во ри о том ра ту и до га ђа ји ма, као и о уну-
тра шњим и ме ђу на род ним усло ви ма и окол но сти ма, би ли су при стра сни, 
јер су по ти ца ли од ди пло ма та и уна пред ори јен ти са них но ви на ра и уред-
ни ка. За то је од лу че но да се ор га ни зу је ис та жи ва ње на про сто ру упра во 
ми ну лих до га ђа ја.

Фран цу ски ге не рал штаб је ода брао ге не рал штаб ног ка пе та на ема ну е ла, 
мар ки за д’Ор ме со на (em ma nuel, mar qu is d’or mes son), с на дим ком „ге не-
рал-мар киз“ (ле гéнéрал-марqуис), по том ка углед не пле мић ке по ро ди це и 
вла сни ка зна ме ни тог зам ка д’Ор ме сон у бли зи ни Па ри за. имао је, по сле 
за вр ше не Вој не ака де ми је, бли ста ву ка ри је ру. у би ци код Се да на (1870) био 
је ра њен. Као вој ни иза сла ник, у ви ше ми си ја, обра зо ван, ви со ко мо ра лан и 
нео бич но вре дан, по ка зао је дар објек тив ног по сма тра ча и ве шти ну сјај ног 
са го вор ни ка.

Кри ти ка исти но љу би вог, учи ни ла га је истин ским при ја те љем, не са мо 
оних ко је је, с раз ло гом хва лио, не го и оних ко је је до бро на мер но опо ми-
њао и све срд но им ука зи вао на гре шке, про пу сте, ма не...
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Д’Ор ме со но ве бе ле шке, ко је се чу ва ју у исто риј ском ар хи ву фран цу-
ског Ми ни стар ства вој ске, у Вен сан ском зам ку, крај Па ри за, има ју сто га 
трај ну вред ност.

Днев ник и бр до из ве шта ја о Ср би ји – нај про мет ни јој рас кр сни ци

Д’Ор ме сон је на пи сао ве ли ки број из ве шта ја и Днев ник то ком дво ме-
сеч ног бо рав ка у Ср би ји. Пи сао је пр вен стве но о вој сци, али и о ста нов ни-
штву и зе мљи, као и о жи во ту у Ср би ји.

По себ на вред ност тих дра го це них из во ра је у то ме што је фан цу ски 
по сма трач ви део и оно што дру ги ни су, или ни су при ка зи ва ли на на чин 
да ро ви тог сти ли сте, по пут ду бин ског сним ка, у ду ху нај бо љег вој нич ког 
из ра жа ва ња: крат ко, ја сно и раз го вет но, уз про ве ру по да та ка из ви ше 
из во ра. На сто јао је да број гре ша ка све де на ми ни мум. у за пи си ма су 
по што ва на лич на ми шље ња са го вор ни ка.

Та ко је на ста ла Ср би ја ви ђе на очи ма стран ца, про дор ног ана ли тич ког 
ума и ра до зна лог ду ха.

Про грам и ор га ни за ци ја пу то ва ња

Ор га ни за ци ја пу то ва ња је би ла успе шни ја јер је би ла пре по ру че на од 
стра не кне за Ми ла на Обре но ви ћа. Срп ски вла дар је по стао бла го на кло-
ни ји пре ма ми си о на ру ка да је са знао од ње го вог уја ка кон та Ро ше шу а ра, 
ди пло мат ског пред став ни ка Фран цу ске у Бе о гра ду, да ми си ја има за циљ 
про у ча ва ње вој не ор га ни за ци је, ис ку ства и обу ке у Ср би ји, на кон ра та 
1876. го ди не. На пи сао је на ред бу вој ним и ци вил ним вла сти ма да Д’Омер-
сон бу де ле по при мљен и од ре дио офи ци ра пра ти о ца.

Про грам пу то ва ња је са чи њен у до го во ру с над ле жни ма из срп ског Вој-
ног ми ни стар ства. Ка ко оби ћи уну тра шњост Ср би је?

Од Бе о гра да до Алек син ца, та да шњег глав ног гра нич ног цен тра на 
ју гу зе мље, са о бра ћа ле су ди ли жан се. Опре де ље ње је би ло за дво ко ли цу, с 
об зи ром на сла бе са о бра ћај не ве зе, уз из најм љи ва ње ко чи ја ша ко ји се бри-
нуо да обез бе ди ко ње за ду го пу то ва ње. уз то, био је ан га жо ван и пан дур, 
из Швај цар ске, ко јих је би ло на ра ду у та да шњој Ср би ји. ње гов за да так 
је био да по мог не у спо ра зу ме ва њу, с об зи ром на то да су се у гра до ви ма, 
осим срп ског, по сло ви мо гли оба вља ти и на не мач ком, у зва нич ним кру го-
ви ма на фран цу ском, а у се ли ма са мо на срп ском је зи ку.

Пан дур је до бро знао срп ски, што је га ран то ва ло бр зу ко му ни ка ци ју, 
на ро чи то у ме ха на ма, ко је су ве ћи ном др жа ли Цин ца ри (Ру му ни грч ког 
по ре кла, до шља ци из Ма ке до ни је), ко ји су, пре ма срп ској из ре ци би ли: 
„Је ди на ра са на све ту ко ја ва ра ви ше од Не ма ца“.
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од бе о гра да до шап ца 
у нај ци ви ли зо ва ни јој сре ди ни на све ту

Д’Ор ме сон је од Бе о гра да до Шап ца пу то вао аустриј ским па ро бро дом, 
у дру штву но во и за бра ног ша бач ког вла ди ке. До чек је био ор га ни зо ван. 
упр кос пљу ску, ве ли ки број ста нов ни ка Шап ца је упот пу нио це рем ни ју; 
ге не рал Алим пић је одр жао по здрав ни го вор, а по том и окру жни на чел-
ник.

Фран цу ском го сту је опи са но во је ва ње на Дри ни у ра ту 1876. го ди не, 
пред ста вље ни објек ти, као и ста ње вој ске и од брам бе не мо гућ но сти.

у са ли хо те ла, пре тво ре ној у по зо ри ште, тру па из Бе о гра да је при ка-
зи ва ла пред ста ву Зво нар бо го ро дич не цр кве у Па ри зу, Вик то ра игоа (No tre-
Da me de Pa ris, Vik tor Hu go). у дру штву офи цир ског ко ра, у сјај ној уни-
фор ми, Д’Ор ме сон је на пи сао да се осе ћао као да је у нај ци ви ли зо ва ни јој 
сре ди ни на све ту.

у раз го во ри ма је би ло ре чи и о срп ској скуп шти ни, скуп шти ни се ља ка, 
ко ју је чи нио пре те жни део ста нов ни штва Ср би је, као и о управ ном устрој-
ству и о од но си ма кне за и за јед ни це. жи вот у Шап цу, гра ду са око 5.000 
ста нов ни ка, по ве ли чи ни од мах иза Бе о гра да и Кра гу јев ца, у ни зу од 18 
ва ро ши и 30 ва ро ши ца у Ср би ји, био је ди на ми чан.

Гру пе му зи ка на та су сви ра ле ис под про зо ра сла вље ни ка Све тог Лу ке, 
ве ли ког ду хов ног пра зни ка срп ског на ро да.

у Ср би ји је би ло 80 пра знич них да на, не ра чу на ју ћи не де ље. Не де љом 
и пра зни ком су при пад ни ци На род не вој ске до но си ли пу шке на по прав ку 
у вој не шта бо ве, све док им не ис тек не рок слу жбе, ка да су вра ћа ли за ду-
же но оруж је, опре му и оде ло.

Ша бач ки округ је био је дан од нај бо га ти јих у Ср би ји.

Срп ски је лов ник

На пу ту до Вре ла, фран цу ски гост је упо знао срп ску ис хра ну, оби ча је 
и је лов ник, као и по себ но го сто прим ство ко је Ср би ука зу ју стран ци ма. 
На ср дач ном при је му у ро ди тељ ској ку ћи, усту пље на му је нај бо ља со ба, а 
по слу жен је, по оби ча ју, слат ком, шо љом ка фе и ча шом во де. На ме ни ју је 
би ло ка ко је Д’Ор ме сон за бе ле жио:

обед по чи ње ча шом ра ки је шљи во ви це1) 
бе ли сир и пре сан цр ни лук2) 
ча ша ра ки је ко мо ви це3) 
пи ле ћа су па (пи ле ку ва но са ма сла цем и за чи ње но па при ком, ко ја 4) 
чи ни осно ву срп ске ку хи ње), ко јој је до да та и ча ша сир ће та
цр ни хлеб5) 
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ви но (жу то на ки се ло, или, че шће, цр ве но)6) 
пи ле пр же но у цр ве ној па при ци7) 
пе че на јаг ње ти на са зе ле ном па при ком8) 
бе ла са ла та9) 
тур ска ка фа10) 

(...)

у ва љев ском окру гу

На пу ту по ва љев ском окру гу по себ но ин те ре со ва ње је иза звао пи јач ни 
дан у убу, на ко ме се оку пљао и свет из бе о град ског и ша бач ког окру га. На 
пи ја ци је би ло пре ко 11.000 во ло ва.

Сто чар ство и тр го ви на су би ле нај ра зви је ни је при вред не гра не у Ср би ји 
то га до ба. Са мо у јед ном ме се цу је про да то 18.000 во ло ва Аустри ји. Кад год 
би Беч же лео да иза зо ве за хла ђе ње од но са са Ср би јом, сту па ла је на сна гу 
за бра на уво за сто ке.

Опис пи ја це от кри ва ин те ре сант ну сли ку из жи во та, на ро чи то бо га-
тих кра је ва Ср би је. Шта се све на ла зи ло на те зга ма и ра фо ви ма, ука зу је на 
на чин сва ко днев ног жи во та.

По себ но је би ла пред ста вље на но шња у Ср би ји.
Но шња срп ских же на је при вла чи ла по себ ну па жњу. же не су у све му 

по др жа ва ле му шкар це. Оне су пред ста вља ле стуб ку ће, а исто вре ме но су 
пру жа ле от пор не при ја те љу на раз не на чи не, уче ству ју ћи и у ору жа ним 
су ко би ма с ото ман ским сил ни ци ма.

Шта су на сле ди ле од сво јих ба ка?
Д’Ор ме сон је опи сао ка ко су же не би ле при ну ђе не, у случ ју опа сно сти као 

и због при кри ва ња сво је већ по сло вич не ле по те, да но се не ку вр сту окло па 
од ла на ца на гру ди ма. Пре ко би ока чи ле ни ску но ва ца, ко ју су до би ја ле за 
сва ку од се че ну ото ман ску гла ву. Та ко се на сле ђи ва њем уве ћа ва ло бла го.

Ме ђу офи ци ри ма би ли су и они ко ји би ис пу ни ли за кон ске усло ве за 
же нид бу, као што се до га ђа ло и за вре ме ми си је ка да би по је дин ци би ли 
уна пре ђи ва ни у ка пе та не, с об зи ром на то да се пла та пред ви ђе на за тај 
чин сма тра ла до вољ ном за по тре бе во ђе ња до ма ћин ства.

у сва кој од ва ро ши, фран цу ски ми си о нар је по се тио вој ску и упо зна вао 
се с ње ном рат ном про шло шћу, ста њем и пла но ви ма раз во ја. Ви ше днев на 
пу то ва ња ко ли ма ко ја ву ку во ло ви и ко њи, ор га ни зу ју се та ко да се по ди жу 
ло го ри на пу ту, и то не са мо за вој не, не го и за по тре бе ста нов ни штва.

Сва ки крај је имао не ки свој ло кал ни оби чај, по ред оних ко ји су би ли 
одр жа ва ни у це лој Ср би ји. Не до ста так до брих пу те ва је учи нио сво је, па се 
фран цу ски по сма трач, због ду жег пу то ва ња и број них пре да ха, не пла ни-
ра но су срео с ра зно вр сни јим оби ча ји ма.
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Та ко се пре пре ла за пре ко не ког успо на, на ро чи то у пла нин ским кра-
је ви ма, ко њи по те ра ју не ко ли ко ко ра ка уна зад, па им се енер гич но по ву ку 
уши на пред, а гла ва про тре се. То се упо ре ђи ва ло с оби ча ји ма у Ази ји, 
на ро чи то код Мон го ла, ко ји по сле ду ге тр ке ве зу ју ко ња за ко лац са гла вом 
по диг ну том ко ли ко год је то мо гу ће. То се све чи ни ло да би се вр ло успе-
шно спре ча ва ла бан га вост.

При пре ла зу из јед не оп шти не у дру гу на ла зе се огра де, с ка пи ја ма. 
Та ко се оне мо гу ћа ва ло да сто ка од ла зи на ту ђу па шу. Због то га су и по ља 
огра ђи ва на у свим ата ри ма.

Спо мен гро бља крај пу та, по ди за на су они ма ко ји су слав но по ги ну ли 
у ра ту, као и по гу бље ни ма због пре сту па и не де ла. жан дар ми су стре ља ли 
кри ми нал це у Бе о гра ду, а у уну тра шњо сти то су из вр ша ва ли пан ду ри. 
На ја вље на су по бољ ша ња у ор га ни зо ва њу по ли ци је, због ње них очи глед них 
мањ ка во сти. Сре ћом, сра змер но је био ма ли број пре кр ша ја, не де ла и зло-
чи на у Ср би ји. Број ста нов ни ка се по ве ћа вао, а број пре сту па сма њи вао.

По ре чи ма кне за Ми ла на, Ср би су има ли сми сла за три мир но доп ска 
за ни ма ња: за пан ду ра, чи нов ни ка и се ља ка. Не до ста так рад не сна ге се осе ћао 
у по је ди ним де ло ви ма Ср би је, та ко да су ба што ва ни у Бе о гра ду би ли Бу га ри.

у Ср би ји је упо ре до са ши ре њем де мо крат ског ду ха, по што ва ње офи-
ци ра би ло све ве ће.

Ка да је Д’Ор ме сон, уме сто ше ши ра, ста вио ађу тан ску шап ку, де ца су 
до ла зи ла да му по љу бе ру ку. Вој ска је би ла истин ски оми ље на, ни је има ла 
ни ка кве ве зе са, на при мер, су је вер јем Вла ха. Ка ко је уоп ште мо гао да раз-
у ме ко чи ја ша ко ји је опи сао је дан исти нит до га ђај из око ли не За је ча ра.

То ком пра зни ка, ста нов ни ци обли жњег ти моч ког се ла су игра ли ко ло, 
што је по бу ди ло ен гле ског све ште ни ка, ко ји је оби ла зио тај крај, да фо то-
гра фи ше ту сце ну. Ка да су Вла си то при ме ти ли, по че ли су да бе же у шу му, 
за по ма жу ћи: „Из гу бље ни смо! Си гур но ће мо умре ти ове го ди не! овај стра
нац је ба цио на нас чи ни и он ће од не ти на ше ду ше у сво ју зе мљу!“

Те шко су мо гли сре ски ка пе тан и срп ски све ште ник да уми ре ове за лу-
ђе не не срећ ни ке и да их вра те ку ћа ма.

Д’Ор ме сон је по Ср би ји у ве ли ком бро ју су сре тао Ро ме (Ци га не, ка ко 
пи ше у ори ги на лу). Ра ди ли су нај че шће ко тлар ске и пот ки вач ке по сло ве. 
„из над све га, то су нај о па сни ји кра дљив ци ко ња на све ту“, ка ко је на ве-
де но у бе ле шци.

По за ко ну у Ср би ји, они ни су мо гли да про да ју ни јед ну жи во ти њу без 
по твр де по ли ци је да је то уисти ну би ла њи хо ва, а ку пац ако би то за не ма-
рио, чак иако то не би знао, сма трао би се са у че сни ком. Ве ро ва ло се да су 
„там но пу ти“ би ли еги пат ског по ре кла.
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у ужич ком и ча чан ском кра ју

у ужи цу је фран цу ски ми си о нар био гост пу ков ни ка Те ше Ни ко ли ћа, 
бе ле же ћи да је на нај леп ши на чин био при мљен. Срп ски до ма ћин је ле по 
при чао о не та ко дав ној по се ти Па ри зу и су сре ту с љу ди ма из фран цу ског 
вр ха и ор га ни зо вао оби ла зак вој ске и зна ме ни то сти окру га. То ком по се те 
до ма ћој фа бри ци за из ра ду сук на, уоче но је да вла сник не по кри ва тро-
шко ве, та ко да је био еко но мич ни ји увоз из ино стран ства.

ужи це, као ста ра ото ман ска твр ђа ва, чи ја су утвр ђе ња Ср би сру ши ли, 
иза зи ва ло је по себ ну па жњу.

Су сре ти с офи ци ри ма и вој ском на те ре ну упот пу ни ли су пред ста ву о 
срп ској вој ној ор га ни за ци ји и ми ну лом ра ту. Кон стан то ва но је да су срп-
ски ко њи би ли бо љи од стра них, из др жљи ви ји и ни су зах те ва ли на роч ту 
ис хра ну као ма ђар ски.

у раз го во ру о ме ђу на род ним од но си ма, пу ков ник Ни ко лић је об ја снио 
да Ста ра штам па из Бе ча пред ста вља нај ве ро до стој ни је не мач ке но ви не 
ко је тре ти ра ју срп ско пи та ње.

Д’Ор ме сон је оп шир но пред ста вио ка рак тер и циљ сво је ми си је, као и 
по ли ти ку ве ли ких си ла, на ро чи то по пи та њу Бал ка на, сво ме из у зет но ува-
же ном до ма ћи ну, пу ков ни ку Ни ко ли ћу, ко ји је био вој ни ми ни стар Ср би је 
то ком ра та с ото ман ском си лом 1876. го ди не.

о до га ђа ји ма у ра ту Ср би је 1876. го ди не, фран цу ска јав ност се оба ве
шта ва ла из но ви на, ру ских, ен гле ских, и пре све га не мач ких, ко је јој ни су 
би ле на кло ње не, под се тио је фран цу ски гост.

Фран цу ска же ли да при ку пи ре ле вант не из во ре о ра ту из 1876. го ди не. 
По себ но на сто ји да иден ти фи ку је епи зо де ко је чи не част хра бро сти вој
ни ка и до бром ру ко во ђе њу ко ман да на та.

Фран цу ска је увек ис ка зи ва ла сво је сим па ти је пре ма мла дим на ци ја ма, 
пре ма ма лим, хра брим на ро ди ма, ко ји тра же да се из бо ре за сво ју не за ви
сност. на ша уло га у од но су на Пи је монт све до чи о то ме. Ми у ово ме, шта
ви ше, не ра ди мо ни у свом ин те ре су, јер ни ко од нас ни је ви ше по ма гао Пру
ску да по ста не не мач ка.

Зар и крим ски рат ни је до каз на шег не ко ри сто љу бља, јер смо та мо про
ли ва ли сво ју крв са мо у ко рист ен гле за, ко ји су чи ни ли услу ге на шој вла ди. 
нас ни ка кво пи та ње ин те ре са не раз два ја од Ср ба. на про тив. ка ко су они 
Сло ве ни, они, као и ла тин ски на ро ди, има ју истог не при ја те ља ко ји се 
по ка зу је ла тен тан, а то је гер ман ска ра са ко ја от кад по сто ји у евро пи, 
увек је гле да ла да нас ис ко ри шћа ва, и јед не идру ге.

Фран цу ска, да кле, без зад њих ми сли, мо же да се нај рев но сни је за ло жи за 
на пре дак ју жних Сло ве на, баш као и Се вер них Сло ве на.
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ка да се бу де од лу чи ва ло о ис точ ном пи та њу, Фран цуск же ли, упо зна та 
са из во ри ма ви тал но сти срп ске вој ске и на ро да, да бра ни, чу ва и уна пре ди 
сво ју не за ви сност, да уве ри све о тој ре ал ној мо ћи.

За што је би ло ва жно из у ча ва ње срп ске вој не ор га ни за ци је?
Све европ ске ар ми је, ко је су има ле оба ве зну вој ну слу жбу, при бли жа ва ле 

су се мо де лу на род не вој ске. Ср би ја, са сво јом на род ном вој ском, пр ва је под
не ла ис ку ше ње ра та. Фран цу ска у срп ском ис ку ству на ла зи из во ре ин спи
ра ци је за ино ва ци је у стра те шкој ори јен та ци ји уна пре ђе ња сво је вој не 
ор га ни за ци је.

Срп ски офи ци ри ни су скри ва ли по се бан пи је тет пре ма фран цу ском 
ге не рал штаб ном ка пе та ну и пле ми ћу што је о свом тро шку фи нан си рао 
пу то ва ње кроз Ср би ју. Не ки су на глас раз ми шља ли и пи та ли се шта ли су 
све би ли спрем ни они с ви шим чи но ви ма да ура де за Фран цу ску!

На пу ту од ужи ца до Чач ка фран цу ски ми си о нар је су сре тао ка ра ва не, 
љу де на ма лим срп ским ко њи ма. По себ но су се из два ја ле Срп ки ње, „еска-
дро ни ама зон ки, са жу тим сви ле ним ма ра ма ма на гла ви“, та ко да их је 
те шко би ло са свим рас по зна ти.

у Чач ку им је био до ма ћин че шки ле кар, ко ји је жи вео у Ср би ји. Због 
не до стат ка ле ка ра и ин же ње ра, би ли су ан га жо ва ни на ро чи то они сло вен-
ског по ре кла из Аустро у гар ске ка ко би се за до во љи ле по тре бе за де фи ци-
тар ном стру ком. Та ко се нај ви ше на ста ни ло Че ха и Сло ва ка, као и по не ки 
По љак.

у го сти ма у срп ској по ро ди ци уоче на је под ре ђе ност же не му шкар цу. 
же на је, у су шти ни, стуб срп ске ку ће.

Као мај ка, по ди же са ла ко ћом мно го број ну де цу. „До га ђа се че сто да се 
се љан ка са ма по ро ди, не где код свог ста да, и да уве че, вра ћа ју ћи се ку ћи, 
до не се сво ме му жу пра ви до каз сво је при вр же но сти.“

же на до ма ћи на, че шког ле ка ра, ко ји је од лич но го во рио не мач ки, би ла 
је по по ва кћи. у по пов ској ку ћи ве ли ки са лон је био укра шен па три от-
ским пор тре ти ма и окру жен ди ва ни ма, што је чи ни ло по ро дич ну ат мос-
фе ру све ча ном. По пов ски про из во ди кућ не ра ди но сти би ли су нај бо љи у 
Ср би ји. Го сти су пи ли до та да нај бо ље до ма ће цр но и бе ло ви но.

у раз го во ру с че шким ле ка ром, чу ли су се ње го ви ар гу мен ти за ли бе ра-
ли зам. же ља му је би ла да се раз ви ја ин ду стри ја и отва ра ју струч не шко ле, 
с иде јом да се ља ци до би ју ра ци о нал но обра зо ва ње. Та ко би се ви ше стру ко 
ис ко ри сти ле по год но сти срп ске зе мље за раз вој зе мљо рад ње, по себ но 
ви но гра дар ства.

Кнез Ми лан је пре фе ри рао раз вој ру дар ства, јер су се го то во на по вр-
ши ни зе мље мо гли на ћи угаљ, мер мер, ба кар, оло во... До та да је у Ср би ји 
би ла глав на тр го ви на, и то во ло ви ма, сви ња ма, ов ца ма, ву ном, ко жом...
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у кра гу јев цу, сре ди шту шу ма ди је

На пу ту до Кра гу јев ца по твр дио се ути сак да у Ср би ји „сва ки крај 
има раз ли ке у но шњи, по не кад и ра ди кал не“. Ста нов ни ци у Кни ћу, као и 
у дру гим ме сти ма, би ли су ви со ког ра ста и но си ли су гу сте цр не бр ко ве. у 
Ср би ји ни је би ло ће ла вих љу ди.

Ка ко су из гле да ли гра до ви и се ла? „Пут ник у Ср би ји је из не на ђен бе ли-
ном ку ћа, углав ном јед но спрат них, у се ли ма и у гра до ви ма; два до три пу та 
кре че се го ди шње, евен ту ал но за пра зни ке.

у Кра гу јев цу, не ка да шњој срп ској пре сто ни ци, Д’Ор ме сон је на и шао 
на свад бу офи ци ра ко ји је за то до био спе ци јал ну до зво лу. иза му зи ке кре-
тао се ар ти ље риј ски по руч ник у па рад ној уни фор ми, са укр ште ном бе лом 
ешар пом, ко ји је во дио под ру ку мла ду, сво ју иза бра ни цу, оде ве ну у бе ло. 
Чла но ви по ро ди це и зва ни це, при год но об у че ни, ишли су иза њих, а за 
њи ма офиц ри свих ро до ва вој ске, пе ва ју ћи на род не пе сме.

у не де љу, ре сто ран град ског хо те ла, пун је офи ци ра, ко ји до ла зе на 
ве че ру са сво јим су пру га ма. Оне су има ле на гла ви цр ве ни фес, око ко га 
су им би ле оба ви је не пле те ни це, нео бич но цр не и сјај не. Пу ту ју ћи му зи-
кан ти, ве ћи ном Ро ми, за ба вља ли су го сте, ко ји су, уз ви но, игра ли и при-
ча ли о ми ну лим до га ђа ји ма до три ују тро.

Чи ни ло се да Д’Ор ме сон ниг де ни је до био по дроб ни је по дат ке о Ср би ји 
не го баш ту на пра знич ној ве че ри. Ко не би по же лео да се на ђе још ко ји пут 
ту где се игра у сла ву жи во та сва ког пра знич ног да на.

Срп ска скуп шти на се са ста ја ла у од ре ђе ним вре мен ским раз ма ци ма у 
Кра гу јев цу, ко ји је био по ве ли чи ни (8.000 ста нов ни ка) у Кне же ви ни од мах 
иза Бе о гра да. Три че твр ти не ње них чла но ва би ра ло је ста нов ни штво, а 
јед ну кнез. Од ли сте шест пред ло же них кан ди да та, кнез је би рао пред сед-
ни ка Скуп шти не.

Јед но од ње них глав них пи та ња је бу џет. у рат но вре ме 1876. го ди не, 
Скуп шти на је при ме ни ла ме ре штед ње због очи глед них рат них по тре ба, 
та ко да је уки ну ла днев ни це на че ли ци ма, сма њи ла жан дар ме ри ју, на ро-
чи то тај не фон до ве Ми ни стар ства спољ них по сло ва, го то во од ба ци ла суб-
вен ци је по зо ри шту, за бра ни ла све вир ма не...

Вла да са зи ва Скуп шти ну јед ном го ди шње, у вре ме ко је јој нај бо ље 
од го ва ра. уз кне за сто ји Са вет, од 17 чла но ва, ко ји су, у осно ви, пред став-
ни ци 17 окру га.

у кра гу је вач ким је ди ни ца ма Шу ма диј ског кор пу са, Д’Ор ме сон се упо-
знао са си сте мом ре гру то ва ња, раз гле да ју ћи рат ну опре му и пра ву ре ви ју 
де та ља оде ће, на о ру жа ња, опре ме, ру бља, ци пе ла, пред ме та за рас кла па ње... 
На ма не вар ском по љу ви део је се ри ју ве жби, ко је су би ле об је ди ње не је дин-
стве ном за ми сли ма не вра.
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По на ред би кне за Ми ла на, фран цу ски по сма трач је по се тио и ве ли ки 
ар ти ље риј ски за вод у Кра гу јев цу, сем ма га ци на оде ће и опре ме, под из го-
во ром да је то вој на тај на, а у ства ри та ко се при кри ва ла чи ње ни ца да су 
би ли го то во пра зни.

уве че су го сти би ли на ча ју код са ни тет ског ма јо ра Лонт ки је ви ча, ко ји 
је го во рио ма ло фран цу ски. у дру штву код љу ба зног до ма ћи на био је и 
про фе сор фран цу ског је зи ка у гим на зи ји, пољ ског по ре кла, ко ји је об ја-
снио ор га ни за ци ју школ ства у Ср би ји.

у Ср би ји је ра ди ло око 800 основ них шко ла, че ти ри по лу гим на зи је, 
ко је има ју по че ти ри раз ре да (две у Бе о гра ду, и по јед на у Шап цу и Не го-
ти ну), две гим на зи је (са по 7 раз ре да) – по јед на у Бе о гра ду и Кра гу јев цу, 
пет по лу струч них шко ла и јед на струч на у Бе о гра ду, за тим јед ну прав ну 
шко лу, та ко ђе у Бе о гра ду, са три фа кул те та: фи ло зоф ским, прав ним и при-
род них на у ка. По сто ја ла је и спе ци јал на шко ла у Бе о гра ду.

у раз го во ру о по ли ти ци, из ме ђу две ме ло ди је на кла ви ру, про фе сор је 
ука зи вао на опа сност због ве ли ке гре шке, по чи ње не по сле Крим ског ра та, 
ка да Бо сни и Бу гар ској ни је га ран то ва на не за ви сност. Та ко би се Ру си ји 
од у зе ло ње но глав но оруж је.

Ре ше ње ис точ ног пи та ња ви део је у за ме ни аустро у гар ског ду а ли зма 
три ја ли змом, у ко ме би сло вен ски еле мент био рав но пра ван са ова дру га 
два. Та ко би Аустро у гар ска по ста ла за штит ни ца свих ма лих др жа ва на ста-
лих рас па дом Ото ман ског цар ства.

Раз го вор је ука зи вао да је у Ср би ји би ло та ле на та за по ли ти ку у не мир-
ним вре ме ни ма.

од кра гу јев ца, пре ко ка ра нов ца, до Тр сте ни ка

На пу ту од Кра гу јев ца до Тр сте ни ка, ми си ја се за у ста ви ла у Ка ра нов цу. 
По се та ко њич кој је ди ни ци Мо рав ског кор пу са от кри ла је раз ли ке и слич но-
сти с фран цу ском вој ском. За раз ли ку од Фран цу ске, у Ср би ји ко ња ни ци не 
но се пан та ло не од гу ми ра ног плат на, већ са мо пе ша ци свих ро до ва вој ске.

Д’Ор ме сон је био за ди вљен из ра зи тим вој нич ким ста вом вој ни ка, под-
о фи ци ра и офи ци ра у Ср би ји при ра пор ти ра њу сво јим прет по ста вље ни ма. 
За срп ске офи ци ре ра пор ти ра ње ни је би ло исто као у Фран цу ској, тра ди-
ци о нал но по на вља ње: „Не ма ни шта но во!“.

у оби ла ску јед не управ не уста но ве, ка кве су план ски зи да не за сва сре-
ска ме ста, у прат њи за ме ни ка на чел ни ка, углед ни гост из Фран цу ске је раз-
гле дао стан за управ ни ка (ка пе та на), ње го ву кан це ла ри ју, бла гај ну, сре ски 
суд, ста но ве пан ду ра и сре ског ле ка ра, за тво ре, вр ло удоб не, као и по шту и 
те ле граф.
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управ ник (ка пе тан), ко ји је од лич но го во рио не мач ки, об ја снио је ка ко 
упра вља (има власт над) кме то ви ма (ше фо ви ма) се ла. Сва ка оп шти на у 
Ср би ји, у су шти ни, са ма со бом је упра вља ла

По ро ди ца (за дру га) је пред ста вља ла за јед ни цу до ба ра, ко ја се за сни-
ва ла или осла ња ла на при род но или адоп тив но срод ство, чи не ћи пр ви 
бе о чуг ад ми ни стра тив ног лан ца у Ср би ји. Ста ре ши на (шеф) за дру ге био 
је обич но нај ста ри ји члан по ро ди це. Он је упра вљао до бри ма и ку ћом сна-
гом и раз бо ри то шћу па три јар хал ног ауто ри те та. Сви од ра сли чла но ви су 
чи ни ли не ку вр сту са ве та, ко ји је, за јед но са ста ре ши ном, од лу чи вао о нај-
ва жни јим ства ри ма за дру ге.

Си стем пра во су ђа у Ср би ји об у хва тао је, исто као и у Фран цу ској, 
су до ве пр ве ин стан це, апе ла ци о не су до ве и ка са ци о ни суд. На те ре ну се 
ви де ло ка ко они успе шно функ ци о ни шу у прак си. Тр сте ник с око ли ном 
био је је дан од бо љих при ме ра.

На по ла ску, по глед Д’Ор ме со на ни је мо гао а да не од лу та на југ, бо га том 
до ли ном ибра, ода кле је до пи рао ми рис ку ку ру за и ду ва на.

кру ше вац, не ка да шња Ла за ре ва пре сто ни ца

Кру ше вац је из гле дао као град тре ћег ре да, упр кос не ка да шњег сја ја 
срп ске пре сто ни це у вре ме кне за Ла за ра.

Фран цу ски гост је сти гао у Кру ше вац на дан сла ве Леш ја ни на, ко ман-
дан та Мо рав ског кор пу са. Пред став ни ци вој них и ци вил них вла сти уве ли-
ча ли су све ча ност у ње го вом са ло ну.

Обу ка три ба та љо на пр ве кла се на род не вој ске на ма не вар ском по љу, 
ко јој је при су ство вао од три са та ују тру, на по зив Леш ја ни на, им пре си о ни-
ра ла је фран цу ског ге не рал штаб ног офи ци ра. Ви ше од по ло ви не уче сни ка 
на че тво ро днев ном ма не вру, по сле обу ке од 25 да на, би ли су у бор ба ма и у 
упра во ми ну лом ра ту Ср би је 1876. го ди не, пр вом у мо дер но до ба.

иде ја ма не вра је про ис те кла из Леш ја ни но ве про це не о на па ду је ди-
ни ца ото ман ске си ле из Ни ша. Ко пи ју за ми сли је из мо лио фран цу ски гост 
од срп ских до ма ћи на, ода ју ћи при зна ње за про ниц љи вост, зна ње, ве шти ну, 
уме ће и вој нич ки та ле нат срп ским до ма ћи ни ма.

По сле ве че ре, на за вр шет ку ма не вра, во дио се вр ло за ни мљив раз го вор 
уче сни ка и по сма тра ча. Са срп ске стра не, по себ но су се ис ти ца ли пот пу-
ков ник Би нич ки, ко ји је го во рио не мач ки и ита ли јан ски, и ко ман дант бри-
га де пр ве кла се Ју ко вић, Сло вен из Аустру гар ске и дру ги.

„Пе ва ле су се мно ге сло вен ске пе сме, пи ло се ви но, чај и ка фа. Ве ћи на 
пе са ма је би ла па три от ска, не ке од њих са свим ла ке за из во ђе ње. На здра-
вља ло се Фран цу ској.
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у част ге не рал штаб ног офи ци ра Фран цу ске, Д’Ор ме со на, пе ва на је 
Мар се ље за, пре ве де на на срп ски је зик.“

име слав ног фран цу ског ге не ра ла Бур ба ки ја би ло је вр ло по пу лар но у 
Ср би ји.

Зар је ије дан скуп у Ср би ји мо гао да про ђе без раз го во ра о пли ти ци?
Ни је се сум ња ло у на кло ност Фран цу ске Ср би ма. Стре пе ло се од 

оп штег европ ског по жа ра. у том кон тек сту про це њи ва ле су се мо гу ће 
по сле ди це при бли жа ва ња Не мач ке и Ру си је, мо жда баш уда ља ва ње Фран-
цу ске од ис точ не си ле?

Срп ски офи ци ри су и у спон та ном ди ја ло гу из ра жа ва ли за хвал ност 
Ру си ји за за ла га ње да се у кри зном тре нут ку од вра те мо би ли са не не мач ке 
је ди ни це од пре ла ска срп ске се вер не гра ни це. Би ло је раз ли чи тих ком би-
на ци ја о раз во ју до га ђа ја у да љем рас пле ту Ве ли ке ис точ не кри зе. (...)

Од брам бе ни по ло жа ји око Кру шев ца при ву кли су по себ ну па жњу 
Д’Ор ме со на. Ма јор Пе тро вић, ко ји је од лич но го во рио не мач ки, као шеф 
шта ба Мо рав ског кор пу са, био је вој ни до ма ћин ра до зна лом фран цу ском 
го сту. Као ђак пру ске Рат не шко ле, био је лу ци дан са го вор ник о ме то до ло-
ги ји вој них ве шти на, вој ној ор га ни за ци ји, обу ци и те о ри ји вој них на у ка.

Раз ли ка у при сту пу док три на ма из ме ђу пру ске, с јед не стра не, и фран-
цу ске и ру ске шко ле, с дру ге, огле да ла се у ве ћем бро ју оп ште о бра зов них 
пред ме та, као, на при мер, астро но ми је, ко ји се из у ча ва ју код ових дру гих.

На руч ку у хо те лу, ко ји је при ре дио пу ков ник Леш ја нин, у од су ству 
го спо ђе Леш ја нин, раз го ва ра ло се о ве ли ком бро ју пи та ња из раз ли чи-
тих обла сти. На по чет ку су се чу ле број не здра ви це пред став ни ка вој не и 
ци вил не вла сти окру га Фран цу ској. Срп ски до ма ћин је жа лио што ни је 
по ха ђао фран цу ску вој ну шко лу, уме сто Бер лин ске ака де ми је. Ре ал но је 
ту ма чио тре нут ну пред у сре тљи вост Не ма ца пе ма Ру си ма.

„Нем ци са се ве ра се ин фил три ра ју, ко ли ко год мо гу и вр ло ра до, ме ђу 
Сло ве не са се ве ра.

у Аустри ји се Нем ци са ју га ује ди њу ју с Ма ђа ри ма да би по тла чи ли 
Сло ве не с ју га. Ко ни је чуо ка ко се слат ко сме је сва ки до бар Не мац игра-
ју ћи се ре чи ма: Sla ves i escla ves? На су прот то ме, Фран цу ска не ма ни ка квог 
ин те ре са ко ји би је одва јао од Ср ба. Ла ти ни су ни шта ма ње не го Сло ве ни 
угро же ни од Гер ма на“

На ве че ри код свог ува же ног го ста, Леш ја нин је обе ћао да ће ре ди го-
ва ти сво је успо ме не из по след њег ра та, са мо ако ра но не би по но во от по-
че ла не при ја тељ ства.



Проф. др Сло бо дан Бран ко вић

Годишњак Факултета за културу и медије

460

у алек син цу, гра ду на гра ни ци

Од Кру шев ца, пут је во дио фран цу ског по сма тра ча пре ко Ђу ни са и 
Де ли гра да, до Алек син ца, под руч ја на ко ме су се од и гра ли кључ ни су ко би у 
срп ско-ото ман ском ра ту 1876. го ди не. Не са мо вој ни објек ти, не го и тра го ви 
су да ра две ју вој ски на плод ном мо рав ском тлу, као и у на се ље ним ме сти ма 
и пла нин ском те ре ну, све до чи ли су о ка рак те ру и по сле ди ца ма ра та.

За ре зи на ста бли ма др ве ћа дуж пу та пред ста вља ли су пу то ка зе за ото-
ман ске тру пе, че сто и пре ко те ла па лих у уза стоп ним ју ри ши ма и за ти
ра њу све га жи вог на прав ци ма на па да.

Тра го ви ото ман ског вар вар ства де ло ва ли су за стра шу ју ће. у се лу, у 
ко ме ни је во ђе на бор ба, школ ска згра да и ве ли ки број ку ћа за ста но ва ње 
би ли су та ко из го ре ли да је те шко би ло и за ми сли ти еуфо ри ју зло чи на ца 
пре ма не ду жном ста нов ни штву.

Шан че ви на по при шту би та ка, као на Кре ве ту, Ши ље гов цу... омо гу ћа-
ва ли су ре кон струк ци ју за вр шни це ра та, уз об ја шње ње Хор ва то ви ће вих 
офи ци ра, ко ји су се ис та кли у ми ну лим окр ша ји ма „на жи вот и смрт“.

у оби ла ску слав ног Де ли гра да, ак це нат је био на ре ду ти ма, ко ји су би ли 
де ло срп ске ин же ње ри је. Ка ко је из гле да ла шко ла у Де ли гра ду?

Чер ња јев је школ ску згра ду пре тво рио у свој глав ни штаб. Би ла је то 
ку ћа слав не и тра гич не исто ри је. Сим бо ли ка и ствар ност су се по ду да ри ли 
на ње ним те ме љи ма.

Не са мо де ца, мно ги ис тра жи ва чи и ра до зна ли ду хо ви мо гли су у њој да 
от кри ју чу вар ку тај ни. Под ње ним кро вом су да ри ли су се иде а ли и су ро ва 
ствар ност. Све је кул ми ни ра ло у нео че ки ва ном ис хо ду ра та 1876. го ди не, 
на су прот на ја вљи ва ном гран ди о зном ци ви ли за циј ском по ду хва ту.

Та мо је био огро ман по друм ко ји је у од суд ном тре нут ку био ис ко пан 
и блин ди ран да би по слу жио као за шти та од про јек ти ла ко ји су па да ли с 
дру ге оба ле Мо ра ве.

нај про стра ни је оде ље ње је слу жи ло као тр пе за ри ја: ов де су се, у за ди
мље ној и пу ној ал ко хо ла ат мос фе ри, до но си ле нај те же од лу ке, да би сти гле, 
углав ном су ви ше ка сно, до оних на ко је су се од но си ле.

Јед на од со ба је би ла кан це ла ри ја Глав ног шта ба, сар ка стич но на зва на 
„Чер ња је вље ва куј на.“ Под истим кро вом био је и бу до ар го спо ђе Ма ше, 
ко ју је по моћ ник на чел ни ка шта ба, Пе тар Аугу стин чич Мон те вер де, ра ни је 
но ви нар и до пи сник сла ве но фил ског ли ста Ру ски свет, до вео из Па ри за, 
пред ста вља ју ћи је као сво ју же ну.

Скром на со би ца де ли град ског уче, ка ко је за бе ле жио др Вла дан Ђор-
ђе вић, би ла је пре тво ре на као не ком ча ро ли јом у вр ло ми ри шља во гне здо 
јед не па ри ске го лу би це.
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...јед ног по сле по дне ва, го спо ђа Ма ша, са сво јом со ба ри цом, са мно гим сан
ду ци ма и ку ти ја ма, ше ши ри ма, по мад ним те гли ца ма и са вр ло за ма шним 
ко ли чи ном не ви но га пра шка од пи рин ча (пу дер), за у зе ла је сво ју ре зи ден ци ју...

Ту ти бе ше, осим дра же сно на ме ште ног кре ве та, јед но ле по ка на бе, 
то а лет ни астал чић са чи та вом апо те ком за ле че ње жен ске ле по те од 
ру жних тра го ва ко је го ди не уре зу ју у њу, сто на ко ме бе ху отво ре не мно ге 
ку ти је пу не слат ких бон бо на, ка кве ни чу ве ни ко ла чар у бу ку ре шту не уме 
фа бри ци ра ти, и што је глав но, у ат мос фе ри те со би це осе ћа ше се, уме сто 
ми ри са ђач ких опа на ка, раз не жу ју ћи ми рис ’хи ља ду цве то ва’...

Дра же сни бу до ар, ка кав у Де ли гра ду ни ти је ика да био, ни ти ће бар за 
не ко ли ко ве ко ва још је дан пут за ми ри са ти...

Пи ја ца у Алек син цу је пред ста вља ла ме сто су сре та не са мо ку па ца и 
про да ва ца, са раз ли чи тих стра на, не го и тру па ко је су се ту, као на јед ном 
од стра те шки ва жних рас кр шћа, по ја вљи ва ле, при ку пља ле и рас ту ра ле, 
до ла зи ле и од ла зи ле...

Но шња љу ди је би ла из у зет но ра зно ли ка. Јед ни су но си ли на гла ви бе ле 
ма ра ме, уви је не на на чин ка ко се то но си ло у Ма дра су. Дру ги су има ли 
ве ли ку, по лу лоп та сту ка пу од ов чи је ко же, за јед но са ду гач ком ву ном, 
бе лом или цр ном. Ова ка па је би ла слич на оној ко ју су но си ли Вла си, и 
ко јом су пла ши ли не при ја те ље, ма да у по след њем ра ту ни су има ли успе ха у 
сво јој сум њи вој лич ној хра бро сти. Осим ових, мо гао се ви де ти и цр вен фес 
и по лу лоп та ста ка па од ко вр џа вог јаг ње ћег кр зна.

То ком оби ла ска, фран цу ски гост је по се тио и ку ће ко је си ото ман ски 
сил ни ци опу сто ши ли: са мо је ка мен остао. Све што је на њи ма би ло од 
др ве та или од гво жђа, про да то је је вре ји ма или од не то у ниш.

Ге не рал штаб ни пот пу ков ник, Јо ван Пра пор че то вић, ко ји је ко ман до вао 
бри га дом пр ве кла се у Алек син цу и, при вре ме но, ди ви зи јом, био је до ма ћин 
Д’Ор ме со ну. Го во рио је од лич но не мач ки, што је омо гу ћи ло не по сре дан и 
ди на ми чан ди ја лог. Као спе ци ја ли зант Ге о граф ског ин сти ту та из Бе ча, имао 
је зна ња из раз ли чи тих обла сти, а као ис так ну ти уче сник ра та из 1876. го ди не, 
са ана ли тич ким уме ћем је опи сао до га ђа је на алек си нач ком по при шту.

Ба та љон ста ја ће вој ске гар ни зо на у Алек син цу био је сме штен у свим 
рас по ло жи вим ло ка ли ма гра да. Ко ман дант гар ни зо на био је ма јор Дра гу-
тин Фра на со вић, Дал ма ти нац, ка то лик, ко ји је у Ср би ју сти гао као до бро-
во љац, с гру пом офи ци ра из Аустро у гар ске, у ју ну 1862. го ди не, по сле тур-
ског бом бар до ва ња Бе о гра да.

По сле оби ла ска вој них је ди ни ца и вој них обје ка та, фран цу ски гост је 
по звао у хо тел на пи во сво је алек си нач ке до ма ћи не. у раз ме ни гле ди шта, 
срп ски ви со ко о бра зо ва ни офи ци ри ни су скри ва ли сво је про ти вље ње бри-
тан ској и аустро у гар ској по ли ти ци, искре но про це нив ши да је бо ље да бу ду 
под ото ман ским, не го под ру ским ту то ро ством.
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Је ди но Фран цу ска, ко ја је увек би ла на че лу ци ви ли за ци је про тив вар-
вар ства, мо же да по бу ђу је код срп ских офи ци ра сим па ти је, не иза зи ва ју ћи 
исто вре ме но и по до зре ње, би ло је њи хо во искре но уве ре ње.

Од Алек син ца до Со ко ба ње (не ка да Алек си нач ке Ба ње или Ба ње) ишло 
се нео бич но ле пом до ли ном Мо ра ви це, ко је, мо жда, и ни је би ло на кар-
та ма, већ ме ђу су за ма. уто ли ко је те же би ло ра ци о нал но пој ми ти тра го ве 
вар вар ства ото ман ске вој ске.

Ру ше ви на пе ка ре, ко ја је по себ но раз гне ви ла ото ман ске сил ни ке ка да 
су уочи ли да је слу жи ла и за вој не по тре бе, као да срп ски вој ни ци ни су 
би ли ма хом се ља ци, по све ће ни свом сва ко днев ном жи во ту у ми ру и сло-
бо ди, ду бо ко са о се ћај ни са зло ста вља ним са пле мен ским по да ни ци ма с оне 
стра не гра ни це.

Пан дур, пра ти лац Д’Ор ме со на, от крио је ка ко се го во ри о стре ља њу 
не ког уби це баш на пу ту за Ба њу. За то је по жу рио да ока чи око вра та ре вол-
вер. Љу ди у Ср би ји су се за ду го пу то ва ње спре ма ли ка ко би се од у пр ли 
опа сно сти, по го то во у гра нич ним обла сти ма с тро кон ти нен тал ним Ото-
ман ским цар ством. Са пут ник фран цу ског по сма тра ча је но сио са со бом 
рат ну опре му, јер ни је био си гу ран да га рат не ће из не на ди ти то ком пу то-
ва ња по Ср би ји.

Ни је се сто га одва јао од ка ра би на, мо де ла про пи са ног за аустриј ску 
ко њи цу. Но сио је исто што и пе ша диј ски офи ци ри, пла ве пан та ло не уву че не 
у ве ли ке чи зме, пла ву рат ну ка пу, ке сте ња сту блу зу, ши њел, са бљу у че лич ним 
ко ри ца ма, до глед и тор бу с кар та ма, уз огр тач од де бе лог во шта ног плат на.

Д’Ор ме сон је уочио да су сви Швај цар ци ко је је су сре тао, из ра жа ва ли 
пре зре ње пре ма Ср би ма ка да би упо ре ђи ва ли две на род не вој ске, од ко јих 
је са мо јед на, срп ска, уче ство ва ла у ра ту. Мо жда је у пи та њу би ло са мо љу
бље, по ми шљао је фран цу ски по сма трач.

Ти моч ки свет

Од Ба ње до Кња жев ца и Но вог Ха на пут је во дио кроз кра је ве у ко ји ма 
је жи вот био ис пу њен мно гим не из ве сно сти ма. То су би ли гра нич ни 
пре де ли, ис пу ње ни пла нин ским вен ци ма, ко ји су омо гу ћа ва ли упа ди це 
ото ман ским пљач ка ши ма. Се ља ци су се кре та ли и на сво јим има њи ма с 
пу шка ма на ле ђи ма. Фран цу ски по сма трач је су сре тао и гру пе Бу га ра, ко је 
су се вра ћа ле у за ви чај по сле сти ца ња ле пог имет ка у Ср би ји. Де лом нов ца 
пу ни ли су бла гај не тур ских па ша.

Ве ћи на рад ни ка у Ср би ји би ли су Бу га ри, а на ро чи то гра ђе вин ци. Они 
су жи ве ли по пут скром них га стар бај те ра, ко ји су је ли про ју и па при ку, 
пи ли ра ки ју, а спа ва ли по ме ха на ма на клу па ма око пе ћи. Ме ђу њи ма у 
до ли ни Мо ра ве и Ти мо ка би ло је ма ли ци о зних ко ји су го во ри ли не срећ-
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ним срп ским по ро ди ца ма чи је су ку ће по па ли ли ото ман ски зло чин ци: 
ни сте ви до вољ но пла ти ли на шу рад ну сна гу. вра ти ће мо се ми по сле ра та 
да вам по но во зи да мо ку ће.

бу гар ски по тен ци јал ни уста ни ци пре да ли су оруж је, ко је су до би ли од 
Ср ба, осман ли ја ма. Мно ги ме ђу њи ма су би ли шпи ју ни и из да ји це, а ишли су 
и као во ди чи ото ман ским је ди ни ца ма кроз пре де ле ко је су би ли до бро упо
зна ли. ка да су би ли ухва ће ни у гро зном слу ган ству, прав да ли су се да не би 
би ли стре ља ни, да су на сил но би ли за вр бо ва ни.

Да би се про ве ри ли њи хо ви ма што ви ти ис ка зи, свла че ни су, а они ко ји 
су би ли об ре за ни, стре ља ни су као мор бид ни пре ва ран ти.

кња же вац, па ље ви не и ба ра ке

Пла нин ски пу те ви до ве ли су Д’Ор ме со на у Кња же вац. Град ко ји су 
ото ман ски зли ков ци спа ли ли, ди зао се из пе пе ла. Ста нов ни ци су по ди за ли 
ба ра ке од др ве та и бла та по ме ша ног са сла мом, са кро во ви ма од ку ку ру-
зо ви не, ко ји се спу шта ју до зе мље. Д’Омер сон је сте као уве ре ње о ви тал-
ност срп ске сна ге, без об зи ра на те шке по сле ди це ото ман ског пу сто ше ња у 
до ли на ма Мо ра ве и Ти мо ка.

То ком оби ла ска под руч ја на ко ме су ото ман ски сил ни ци по чи ни ли 
ма сов на зло де ла, у раз го во ру с ко ман дан том ди ви зи је, Мар ко ви ћем, као и 
ка пе та ни ма Фра ни ћем и Ба ја ло ви ћем, би ла је пре до че на ре ал на спрем ност 
и сна га за од бра ну не за ви сно сти.

Д’Ор ме сон је по но во ука зао ка ко су те чи ње ни це ве о ма бит не да би се 
уве ри ла Фран цу ска и све ве ли ке си ле на ску по ви ма ве ли ких од лу ка да је 
Ср би ја уисти ну спо соб на да од бра ни и чу ва сво ју не за ви сност. Та ко Фран-
цу ска на нај бо љи на чин мо же да бра ни на кон гре су ствар Ср ба.

ин те ре со ва ње за про ла зе на гра ни ца ма прет по ста вља ло је опрез срп-
ских офи ци ра, јер су се ти по да ци др жа ли у тај но сти. То ни је би ло по зна то 
ото ман ској стра ни, а ни бри тан ским офи ци ри ма ко ји ни су пред у зи ма ли 
из ви ђа ње гра ни ца.

Не по ве ре ње Ср ба пре ма стран ци ма да ти ра ло је од 1862. го ди не, ка да су 
два аустриј ска офи ци ра би ла при мље на у срп ски Ге не рал штаб, а је дан од 
њих, не ки ка пе тан, пре шао је са свим пла но ви ма, бла гај ном и дру гим ства-
ри ма, у не при ја тељ ски ло гор.

но ви хан

Но ви Хан је био опу сто шен, као и Кња же вац. Фран цу ски гост је пре-
спа вао у со би по па, ко ји је мно го из гу био у ра ту од за стра шу ју ћих ба ши-
бо зу ка. Др жа ва ни је би ла у мо гућ но сти да на док на ди пре тр пље ну ште ту. 
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Про це не су ука зи ва ле да је у Ср би ји би ло око 7.000 љу ди ко ји су до ве де ни 
до те шког си ро ма штва.

у Но вом Ха ну до ма ћи ни су пи та ли Д’Ор ме со на да ли је срео ру ског 
пу ков ни ка Бо бри ко ва, ко ји је, та ко ђе, био у ми си ји по Ср би ји. Ни је би ло 
ве сти о исто вре ме ној ру ској ми си ји, да ли слу чај но? Тек у Бе о гра ду је фран-
цу ски гост са знао да је Бо бри ков у тај ној ми си ји у Ср би ји, ко ја је по кре ну та 
по сле са зна ња ру ског пу ков ни ка о оби ла ску Ср би је од стра не фран цу ског 
ге не рал штаб ног ка пе та на и пле ми ћа.

иде ја Бо бри ко ва би ла је да се при дру жи пред у зи мљи вом Фран цу зу, ка ко 
би до шао до што бо љих и објек тив ни јих са зна ња о Ср би ји. То се ни је до го ди ло, 
иако се Бо бри ков рас пи ти вао за фран цу ског ми си о на ра у сва ком ме сту, та ко да 
је прак тич но са мо сле дио свој из ми чу ћи циљ. Ру ски ми си о нар је сти гао у Бе о-
град, сле де ћи Д’Ор ме со на, али му се ни је при дру жио за то што ни је имао ње гов 
план пу то ва ња, ко ји је и ина че на те ре ну ме њан, сход но при ли ка ма.

у до ли ни Ти мо ка

у до ли ни Ти мо ка фран цу ски по сма трач је на и ла зио на ужа сне при зо ре, 
не ве ру ју ћи да то ци ви ли зо ва ни чо век мо же да за ми сли. ни јед не ку ће ни је 
би ло у се ли ма: Из вор, вра тар ни ца и Гр љан (у ори ги на лу: Гри ла не). Све је би ло 
из го ре ло, а ка ме ње ку ћа би ло је раз ба ца но. Не срећ ни ста нов ни ци су по ди гли 
ко ли бе од др ве та и бла та, по кри ве не ста бљи ка ма ку ку ру за, да би има ли где да 
пре жи ве. Са же на ма и де цом тре ба ло је да пре зи ме мра зе ве и хлад но ће „срп-
ског Си би ра“, ка да се тем пе ра ту ра спу шта ис под 24 сте пе на цел зи ју со ва.

у до ли ни Ти мо ка, као и на про сто ру од За је ча ра до Алек син ца, би ло 
је бу гар ских ко ло ни ја, ко је су на шле уто чи ште на срп ској зе мљи. Бу гар ске 
же не су се раз ли ко ва ле од дру гих по то ме што су но си ле нов чи ће и пер је. 
Бу га ри, као и Вла си, ни су би ли на гла су по сво јој хра бро сти у бор би. Ме ђу 
њи ма, као и ме ђу ру мун ским жи вљем у Ба на ту, мла ди ћи су се на мер но 
са ка ти ли са мо да не би би ли у вој сци.

у ра ту 1876. го ди не, у од суд ним бор ба ма, ам бу лан те су би ле пу не ова-
квих за бу ша на та, па је Хор ва то вић лич но стре љао ше сто ри цу, да би пре-
ки нуо ома со вље ње ове по губ не по ја ве. исто вре ме но је усред бор бе им про-
ви зо ва на обу ка за оне ко ји су пр ви пут има ли оруж је у ру ка ма, што је ути-
ца ло на про ме ну њи хо вог по на ша ња.

За је чар, од брам бе ни цен тар Ти моч ке кра ји не

За је чар је био град у Ср би ји, ран га Шап ца и Чач ка, али је де ло вао са бла сно. 
Ку ће ко је су би ле опљач ка не, на кра ју су и за па ље не. Од не то је све што је би ло на 
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њи ма од др ве та и гво жђа. Био је ве ли ки про блем за ста но ва ње у гра ду, по себ но 
због го ми ла ња тру па ра ди пред сто је ћих два де сет пе то днев них ма не ва ра.

Про на ћи со бу би ла је пра ва сре ћа. Брач ни пар из Бе о гра да, ко ји се по ја вио у 
За је ча ру ра ди отва ра ња ка фа не, омо гу ћио је фран цу ском го сту при жељ ки ва ни 
сме штај. Оби чај не у ме ре ног ру ко ва ња, ма ка ко се из ра жа ва ла ср дач ност, био је 
ка рак те ри сти чан за срп ску де мо кра ти ју. Оби ча ји при про стог све та ме ња ју се 
под ути ца јем ма ни ра срп ских офи ци ра, ко ји су пред ста вља ли истин ску ари сто-
кра ти ју у Ср би ји и, по ми шље њу кне за Ми ла на, вас пи та ва ног и у Фран цу ској.

ин же ње риј ски пу ков ник Здрав ко вић, ко ји је про вео 5 го ди на на уса вр-
ша ва њу у Фран цу ској, ко ман до вао је ди ви зи јом у За је ча ру. Оби ла зак ар ти-
ље риј ских ло го ра и ко мо ра омо гу ћио је фран цу ском го сту да се упо зна с 
вој ном ор га ни за ци јом у стра те шки ва жној ти моч кој до ли ни. Не по сред ни 
су сре ти са срп ским вој ни ци ма, по твр ди ли су уве ре ње о њи хо вој хра бро сти 
и чвр сти ни да мо гу мно го да под не су бол и пат ње. Са ни тет ска сек ци ја је 
бро ји ла око 100 бол ни ча ра, ко ји су уче ство ва ли на ве жба ма.

Д’Омер сон је де тал но раз гле дао уре ђе ње по ло жа ја око За је ча ра и из во-
ђе ње ве жби, о ко ји ма је го во рио на чел ник шта ба За је чар ске ди ви зи је, ка пе-
тан Сто кић, на не мач ком је зи ку.

ен гле ско до бро твор но дру штво ра ди ло је на по ди за њу до мо ва за оне 
ко ји су оста ли без кро ва над гла вом. Бе кер је ру ко во дио град њом ба ра ка 
од др ве та, с кро вом од ку ку ру зо ви не. Љу ди ма ни је би ла ја сна ова до бро-
твор на ми си ја. Они су се пи та ли: За што нам ен гле зи да ју на по клон ове 
ба ра ке, кад су прет ход но по кло ни ли Тур ци ма но вац, то по ве, пу шке и офи-
ци ре, по ма жу ћи им да по ру ше на ше ку ће?

За што го спо дин Бе кер, ко ји се из да је за ле ка ра а не по зна је чак ни 
ве шти ну упо тре бе ле ко ви тог би ља, др жи то ли ко до то га да сам гра ди ове 
ба ра ке, уме сто да тај по сао по ве ри на шим се ља ци ма, ко ји ма би дао но вац 
ко ли ко оне ко шта ју, што би се не у по ре ди во ви ше ис пла ти ло? За што је 
го спо дин Бе кер јед ног ле пог да на од ја хао сам пре ма тур ској гра ни ци и вра-
тио се тек мно го ка сни је, го во ре ћи да су га за у ста ви ли Чер ке зи?

Овај део на ше те ри то ри је мо гао би да бу де по себ но за ни мљив за про-
у ча ва ње јед ном тур ском при ја те љу, ко ји из гле да да је ве о ма упу ћен у по је-
ди но сти вој не стру ке а вр ло ма ле у ле кар ске? Зар се не ће мо на овом те ре ну 
спо ји ти са Ру си ма и Ру му ни ма ако по но во сту пи мо на бо ји ште?“

Шта је от кри ве но у овом слу ча ју? Ка ко и за што је ари сто кра ти ја у Ср би ји, 
не са мо од го вар на, не го и да са ма про из во ди не по ти зам. Јо ван Ри стић, ми ни-
стар спољ них де ла Ср би је, до де лио је го спо ди ну Бе ке ру, пред сед ни ку ен гле-
ског до бро твор ног од бо ра, за са рад ни ка Ми ла на Хри сти ћа, си на срп ског 
по сла ни ка у Ца ри гра ду Фи ли па Хри сти ћа, ина че свог па ше но га.

Да ли се о ари сто кра ти ји мо же раз ми шља ти као о сек ти „ко ја гу ра са мо 
оне сво је ко ји мо гу да јој чи не част“? у де мо кра ти ји, су прот но то ме, ско ро-
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је вић ко ји не ма ни ка квих ка стин ских пред ра су да, тра жи per fas et ne fas (са 
бла го сло вом или про клет ством) да ње го ви ро ђа ци ужи ва ју иста пре и мућ-
ства сход но вред но сти ма, без об зи ра на по ре кло.

у раз гле да њу Ве ли ког из во ра, се ла до те ме ља сру ше ног, ви де ло се де ло 
го спо ди на Бе ке ра: мно штво ку ћа од ци га ла ко је су по ди гли ме шта ни и мост 
пре ко Ти мо ка, укра шен гран чи ца ма, јер је упра во пу штан у про мет.

у све ча ној при ли ци, ни је из о стао ни раз го вор о од но си ма ме ђу при-
пад ни ци ма раз ли чи тих на ци ја ко је су во ди ле ме ђу соб но ра то ве на жи вот и 
смрт, ка ко би тре ба ло да се гра ди но ви свет. у тре нут ку ег зал та ци је, пе ва ла 
се „Мар се ље за“, ко ја је ро ђе на у Фран цу ској, и ко ја је по ста ла хим на свих 
ко ји па те, бо ре се и на да ју се бо љој бу дућ но сти. Фран цу ска је до жи вља ва на 
искре но као кра љи ца ци ви ли за ци је.

у од но су на „Мар се ље зу“, не мач ка хим на „Стра жар на Рај ни“, пр ви 
пут пе ва на у Ср би ји из ван гра ни ца зе мље у ко јој је на ста ла, при мље на је 
с по до зре њем због гер ман ске грам зи во сти, на ро чи то по сле ра то ва с Фран-
цу зи ма, ита ли ја ни ма и Аустри јан ци ма...!

На пу ту за Не го тин, те шко је би ло за о би ћи се ла ра за ра на од „Ди вљих 
Ази ја та“, по чев од Вра жо грн ца, Рго ти не... Не го тин је био град у мо чва ри, 
иако га окру жу је плод на рав ни ца, као и ви со ви, чу ве ни по ви но гра ди ма, 
не са мо у Ср би ји, не го и ши ре...

не го тин ска кра ји на

Пу ков ник Хор ва то вић, ко манднт Ти моч ког кор пу са, био је пред у сре-
тљив до ма ћин свом ува же ном фран цу ском го сту, с ко јим је раз го ва рао на 
не мач ком. О ми ну лом ра ту је го во рио са мо кри тич ки, шта је би ло до бро, а 
шта би тре ба ло по пра ви ти. На род на вој ска, на о ру жа на пу шка ма остра гу-
ша ма, до бро се др жа ла про тив да ле ко над моћ ни је ото ман ске си ле. Про-
блем је био не до ста так обу ће и оде ће, на ро чи то за зим ско вре ме.

При о ри тет у про ме на ма је ујед на ча ва ње на о ру жа ња и уна пре ђе ње 
ко њи це, ко ја би мо гла ко ри сно да по слу жи на ис цеп ка ном те ре ну Ср би је. 
имућ ни ји до ма ћи ни би мо гли да по мог ну и сво јим до при но си ма у ње ној 
из град њи с па три от ским осе ћа јем за сво ју отаџ би ну и по тре бе осло бо ђе ња 
сво ји на па ће них су на род ни ка с дру ге стра не гра ни це.

у Ср би ји је бол но при мље на ис хи тре на оце на ру ског ца ра о не до вољ-
ној хра бро сти и од луч но сти ње них вој ни ка кра јем ра та 1876. го ди не.

Јо ван Ми шко вић, на чел ник шта ба Ти моч ког кор пу са, пред ста вио 
је иде ју од бра не Ср би је на Ти мо ку, по ло жа је и прав це кре та ња срп ских 
сна га у но во о че ки ва ном ра ту. Ср би ја, про же та ду хом сло бо де, ни је има ла 
из бо ра, не го бор бу за осло бо ђе ње сво јих де ло ва те ри то ри је ко ји су се још 
увек на ла зи ли под ото ман ском вла шћу.
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Зар је мо гао да се дру га чи је и за ми сли од ла зак фран цу ског го ста из 
Ти моч ке Кра ји не, не го здра ви цом Фран цу ској?

уз Ду нав до бе о гра да

Д’Ор ме сон је сма трао да су ње го ва вој на ис тра жи ва ња за вр ше на. Но ви 
су сре ти на оба ли Ду на ва до Бе о гра да, но си ли су драж по себ ног иза зо ва.

То ком оби ла ска два ре ду та из над Бр зе Па лан ке, фран цу ски по сма трач 
је ви део по гра нич ну ру мун ску те ри то ри ју. у том по гле ду као да се у да љи ни 
на зи ра ла ру мун ска по ли ти ка, ко ја је те жи ла да оства ри не за ви сност во љом 
ве ли ких си ла, та ко да су се пр о це њи ва ли мо гу ћи до би ци, за ви сно од при-
кла ња ња Ото ман ском или ру ском цар ству. Мно го ја сни ји су би ли пар ни 
бро до ви за у ста вље ни у Ор ша ви због ни ског во до ста ја Ду на ва.

Пла нин ски пу те ви су пред ста вља ли по те шко ћу, та ко да су дво ко ли цу и 
по тре ћи пут по пра вља ли. На ди вљем пу ту вре ба ла је и опа сност од бан ди 
ру мун ских де зер те ра, за ко ји ма је ју ри ла по те ра – еска дрон ко њи це. Ру дар-
ско се ло Кај ко ва Ре ка, би ло је на пу ште но, а са мо Бог је знао да ли је би ло 
ико га у три де се так ку ћи ца без вра та и про зо ра.

у Мај дан пе ку су у слич ним ку ћи ца ма ста но ва ле рад нич ке по ро ди це. 
Во да ни је би ла здра ва у овом ме сту, што се ви де ло по ста нов ни ци ма ко ји 
су би ли бле ди и кр жља ви. Згра де и опре ма фа бри ке при па да ли су Вла ди 
Ср би је. Фран цу ска ком па ни ја, ко ја је по че ла екс пла та ци ју ру да без до вољ но 
ка пи та ла, би ла је про па ла. За овај руд ник, бо гат ре зер ва ма ба кра и зла та, 
за ин те ре со ва ла се ен гле ска ком па ни ја, та ко да је ов де већ био ен гле ски 
ди рек тор са сво ја два са рад ни ка.

Пут је да ље во дио од До њег Ми ла нов ца до Не ре сни це и Сме де ре ва. Од 
Сме де ре ва Д’Ор ме сон је, с прат њом, пу то вао па ро бро дом до Бе о гра да, а 
пр тљаг је по слао дво ко ли цом коп не ним пу тем. Сма трао је ве ли ком сре ћом 
што је срео го спо ди на Кар ла Бе та на, по ре клом Швај цар ца, ко ји је при мио 
срп ско др жа вљан ство и по стао се кре тар у Ми ни стар ству спољ них де ла.

Д’ор ме сон и бе тан

Фран цу ски по сма трач је хва лио срп ске офи ци ре шко ло ва не у Ака де-
ми ји, за кљу чу ју ћи да је ште та за Ср би ју што их не ма ви ше. Де мо крат ска ори-
јен та ци ја срп ске со ци јал не сре ди не мо гла је да ре зул ти ра уз ди за њем то ли ко 
по треб не ели те уко ли ко би још ви ше ула га ла у шко ло ва ње сво јих та лен то-
ва них љу ди. По свом ин те лек ту ал ном и мо ралнм ни воу, срп ски шко ло ва ни 
офи ци ри су пред ста вља ли бли ста ву ари сто кра ти ју европ ске Ср би је.

Би ло је то објек тив но, кри тич ки не при стра сно ра су ђи ва ње, без скри-
ва ња сла бо сти у са мом срп ском вој ном вр ху.
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При ча о ге не ра лу Алим пи ћу због афе ре код Би је љи не, ни је од ба че на као нео-
сно ва на гла си на. Вој ни ци су се до бро др жа ли на Дрин ском фрон ту, али се њи хов 
за по вед ник по ву као три са та ра ни је не го што су тру бе на ја ви ле по вла че ње. Да ли 
се ра ди ло о на пу шта њу бој ног по ља или о по ли тич ком зах те ву да се не пре ла зи 
Дри на, јер је Беч пре тио да ће у про тив ном ући с вој ском у Ср би ју. Ша пу та ње 
о ге не ра лу Алим пи ћу као нај ве ћем дон жу а ну про и за шло је и из ње го ве при че 
ка ко ни јед на мла да де вој ка ни је оста ла де ви ца та мо где је он пре би вао.

Ге не рал Зах је ужи вао нај ве ћи ауто ри тет у Ср би ји. Био је идол вој ни ка 
и па три о та. Ко ман до вао је срп ском вој ском на ибар ском фрон ту у по зним 
го ди на ма, оп хр ван бо ле шћу, све до тре нут ка ка да је мо рао ле ка ру због 
ам пу та ци је но ге.

Го спо дин Бе тан био је за ди вљен ка ко су при пад ни ци срп ске на род не 
вој ске вр ло хра бро бра ни ли сво ја ог њи шта. Не до ста так офи ци ра, ни је 
ре шен ана жо ва њем ру ских офи ци ра из ви ше раз ло га. По себ но због је зи ка. 
Ру ска ко ман да: На пред! – на срп ском зна чи на де сно!

Срп ско ста нов ни штво је у са вр ше ној по слу шно сти из вр ша ва ло на ре-
ђе ња вла сти. Ни је би ло нео бич но да се у те шким усло ви ма ви де стар ци и 
мла де де вој ке ка ко те ра ју ко ла ре кви ри ра на за раз не ко мо ре.

Ни је би ло при ме ра као што су се су прот ста вља ли бор ци на род не вој-
ске, у по це па ној вој нич кој оде ћи, без ци пе ла и опа на ка, по ци чи зи ми, 
ра ње ни, без је ца ја ко ји би и ка ме ну из ма ми ли бол, над моћ ни јим ото ман-
ским сил ни ци ма и вар вар ским ба ши бо зу ци ма и Чер ке зи ма.

у ра ту се нај бо ље по ка зао ква ли тет оруж ја, по себ но пу ша ка ти па Mar
ti nihen ri, остра гу ша, green, Pe a body, Krupp... Ср би ја је би ла при ну ђе на да 
у жур би ор га ни зу је ра ди о ни це за пре прав ку и по прав ку оруж ја за то што 
Аустру гар ска ни је до зво ли ла пре нос оруж ја пре ко ње не те ри то ри је.

ита ли јан ски ге не рал, ко ји је то ком ра та по се тио срп ске „им про ви зо-
ва не фа бри ке“, сма трао је да је то био по сао ко ји се оба вљао на ана хрон, 
тур ски на чин. Мер зе ри, ко је је хва лио Са ва Гру јић, оце ње ни су као пра ве 
деч је играч ке. Срп ски ар ти љер ци, ко ји су се хра бро бо ри ли, из гу би ли су два 
то па код За је ча ра и 8 на алек си нач ком те ре ну. Осим ар ти ље ри је, ин тен дан-
ту ра је за до во љи ла у ра ту с да ле ко над моћ ни јим про тив ни ком, су прот но 
сум ња ма пре по чет ка бор би.

Го спо дин Бе тан је же лео да се срп ска на род на вој ска раз ви ја по узо ру 
на швај цар ску на род ну вој ску. Пред ла гао је да се у Ср би ји раз ви ја сми сао 
за стре ља штво. Пу ков ник Ни ко лић је слич но раз ми шљао, да се у тур ну-
си ма око 6.000 мла дих љу ди об у ча ва и при кљу чу је ста ја ћој вој сци. Под о-
фи ци ри би оп ста ја ли по две го ди не под за ста вом.

Са го вор ни ци, Д’Ор ме сон и Карл Бе тан, би ли су са гла сни да је Ср би ји 
нај ви ше био по тре бан но вац. же не су би ле нај ве ћи про из во ђа чи у Ср би ји. 
Про блем је кад Аустро у гар ска оне мо гу ћи тр го ви ну Ср би је с евро пом.
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По вра так у бе о град

По сле 22 да на, Д’Ор ме сон је био по но во у Бе о гра ду. Пр во је по се тио 
кне за Ми ла на. Срп ски вла дар је мо лио фран цу ског го ста да му пре не се 
ути ске о Ср би ји, с уве ре њем да ће их ко ри сти ти са мо у нај ве ћој дис кре-
ци ји. По себ но је ин си сти рао да, по ред по зи тив них за па жа ња, чу је и оно 
што ни је би ло до бро. По да ци о вој сци, по себ но о офи ци ри ма, пр вен стве но 
о они ма на нај ви шим по ло жа ји ма, упот пу ни ли су ње го ва са зна ња, а у по је-
ди но сти ма и ко ри го ва ли по је ди на уве ре ња.

Кнез Ми лан ни је крио зна ти же љу о офи ци ри ма ко ји су се ба ви ли по ли-
ти ком, ко је је он озна ча вао „гам бе ти сти ма“, али фран цу ски по сма трач је 
опо вр гао ње го ве сум ње, ка те го рич ки по твр див ши да та кве ни је срео. Леш-
ја ни на је сма трао за пр во га у ко га би кнез Ми лан тре ба ло да има по ве-
ре ња. По ред ње га, по хва лио је и пу ков ни ка Ни ко ли ћа, али кнез то ни је 
ко мен та ри сао. Срп ски чел ник се ин те ре со вао за Хор ва то ви ћа, из ра зив ши 
и сво је лич но мишљње о ње му „да га сма тра од лич ног у ва три, и да због 
то га вој ни ци има ју у ње га ве ли ко по ве ре ње, али да то ни је чо век ве ли ких 
кон цеп ци ја.“

кнез и пле мић

Кнез Ми лан је за хва лио Д’Ор ме со ну на искре но сти, о че му је го во рио 
и Јо ван Ри стић, ми ни стар ино стра них де ла. О то ме је био упо знат и ујак 
Д’Омер со нов, кон те Ро ше шу а ру.

Пи та ње ујед на ча ва ње уни фор ми, у крај њој ли ни ји, би ло је са мо пи та ње 
де та ља. Оде ћа се ља ка на два де сет пе то днев ним ве жба ма ука зи ва ла је да су 
би ли имућ ни, та ко је на док на ђен не до ста так вој нич ке опре ме.

Д’Ор ме сон је ишао и ге не ра лу Про ти ћу да за хва ли што је од ре дио свог 
ађу тан та за ње го вог са пут ни ка. За фран цу ског по сма тра ча био је ва жан 
Про ти ћев из ве штај о про шло го ди шњој би ци код Шу ма тов ца, у ко јој је срп-
ски ге не рал од био уза стоп не ото ман ске ју ри ше на Алек си нац и по ку шај 
евен ту ал ног стра те шког отва ра ња Ца ри град ског дру ма ка Бе о гра ду.

Ге не рал Про тић је на го ве стио кон цен тра ци ју свог Шу ма диј ског кор-
пу са у Па ра ћи ну, ода кле би се упу тио пре ма Алек син цу, За је ча ру или 
Ја во ру, ако би за по чео рат. у том слу ча ју се раз ми шља ло и о про до ру у 
прав цу Пи ро та, ка ко би се оства ри ло са деј ство с ру ским тру па ма, у исто 
вре ме ка да би Ру му ни кре ну ли у осва ја ње Ви ди на.

Срп ски офи ци ри су ре зо но ва ли и о по тре би да за по сед ну, с оруж јем у 
ру ка ма, те ри то ри ју чи је је сре ди ште Ви дин, те би на тај на чин оства ри ли 
при род не гра ни це срп ске Кне же ви не. Ни је се раз ми шља ло о по нов ном 
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ус по ста вља њу Ду ша но вог цар ства по сва ку це ну, али о при па ја њу Ста ре 
Ср би је ни је би ло двој бе.

ис прав ка гра ни ца би би ла на гра да за сву про шло го ди шњу про ли ве ну 
крв. Пре лаз пре ко гра ни ца то ком ми ну лог ра та имао је за циљ по ве зи ва ње 
са уста ни ци ма у Бо сни, Хер це го ви ни, Ста рој Ср би ји и Бу гар ској, као и рас-
плам са ва ње бор бе за не за ви сност свих за ра ће них сло вен ских на ро да.

По сле из о стан ка оче ки ва не ма сов не ак тив но сти су на род ни ка пре ко 
гра ни це, уз ви ше ни глас (с ру ске стра не) је не пра вед но про гла сио Ср би ју 
крив цем ко ји је учи нио ло шу услу гу пан сла ви зму! За то 1877. срп ски врх 
мо ра би ти опре зан и до бро да про це ни о ула ску у рат, тек ка да ру ска вој ска 
по твр ди успе хе на бој ном по љу.

За кљу чак срп ског са го вор ни ка би је ја сан: „Ка ко су нам моћ ни ци ово га 
све та до ка за ли да не мо же мо ра чу на ти на њи хо во при зна ње, по тру ди ће мо 
се да са ми из во ју је мо на гра ду за сво је за слу ге у про шло сти.“

Ко смо по лит ски бе о град

Д’Ор ме сон је за бе ле жио о срп ској пре сто ни ци оно што га је нај ви ше 
ин те ре со ва ло: „Као и све вла дар ске ре зи ден ци је, и град Бе о град има по ма ло 
ко смо по лит ски ка рак тер. Град има око 3.600 ку ћа и оо 40.000 ста нов ни ка.

Са вој ног ста но ви шта, у ње му су од ин те ре са: Ми ни стар ство вој ске, 
ма га ци ни опре ме свих вр ста, ар ти ље риј ска упра ва, пе ша диј ске и ар ти ље-
риј ске тру пе ста ја ће вој ске, еска дрон Кне же ве гар де, Вој на ака де ми ја, пре-
пра вље на у ам бу лан ту за вре ме по след њег ра та, жан дар ме ри ја, итд.

у по след ње вре ме у тру па ма гар ни зо на има мно го про ла зни ка и 
до шља ка.

у Бе о гра ду, као и у Кра гу јев цу, по сто ји вој на му зи ка гар ни зо на.“ уз 
при мед бу да је Бе о град но ћу био нео све тљен, ис та као је јед ну од ње го вих 
древ них зна ме ни то сти. „Пре сто ни ца Ср би је ко ју са јед не стра не за пљу-
ску ју Са ва а са дру ге Ду нав, још увек чу ва тра го ве сво јих слав них бе де ма 
што се пру жа ју из ме ђу две ју оба ла.

Не ма твр ђа ве као што је ова, на из ме нич но бе дем исла ма и хри шћан-
ства, ко ја је то ли ко че сто би ва ла оп са ђи ва на, спа љи ва на, пљач ка на и 
ру ше на од вр ха до те ме ља.

Твр ђа ва ужи ва глас да је то ли ко те шко осво ји ти је на ју риш, да је је дан 
оста так ста ре ку ле, ко ја по сто ји већ нај ма ње 500 го ди на, био ја ни ча ри ма 
по знат под име ном „не бој ша“ (не пла ши те се!).“

(...)1 
1 Ово је фраг мент из оп се жног ру ко пи са у при пре ми за штам пу под 

на сло вом „Свет и европ ска Ср би ја (1875-1878).
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БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА:

ар хив ска гра ђа:

„Me mo a re sur les ac tes de cru an te l`de bar ba rie co mis par l àr mee tur qe 
pen dant la gu er re Ser bo-tur que“, Ар хив исто риј ског ин сти ту та СА Ну, фонд 
Јо ва на Ри сти ћа, к. 31, рег. XXВ/1.ин.бр. 25/6.

б) Ли те ра ту ра:

Оп шир ни је ви ди у мо јој књи зи: [1] не за ви сност сло бо до љу би вих, ве ли ка ис точ на 
кри за и Ср би ја 18751878, дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње по во дом два ми ле-
ни ју ма хри шћан ства, Вој но и зда вач ки за вод (ВиЗ), Бе о град, 2000.
Деј вид Ме кен зи, [2] јо ван Ри стић – европ ски др жав ник, Цен тар за уна пре ђе ње прав-
них сту ди ја, Бе о град, 2004.
„Ме мо ар о вар вар стви ма ко је је ото ман ска вој ска по чи ни ла у Ср би ји за вре ме [3] 
срп ско-ото ман ског ра та“, об ја вље на ко пи ја ори ги на ла у по ме ну тој књи зи не за
ви сност сло бо до љу би вих.
у за кључ ку ана ли зе, чи ји се фраг мент об ја вљу је, ис так ну ти су са мо на сло ви по је-[4] 
ди них гла си ла, ко ли ко је огра ни че ни про стор члан ка до пу стио, а ве ли ки део 
пре о ста лих но ви на пре зен ти ран је на кра ју ра да у по себ ном при ло гу.
Mac Iver – co lo nel H. R. H., [5] ex pe ri en ces of the Ser vian, Lon don 1876.
Ni kol lo La za ro, [6] la Ser bia du ran te la gu er ra del 1876., Ми ла но 1877.; Бо бри ков Б. и., 
у Ср би ји, из успо ме на о ра ту 1877-1878, Бе о град 1892.
Mi ni ster de la gu er re, etat-ma jor de L̀ ar mee, Ar chi ves hi sto ri qu es, (N 1573); e. M. 2e [7] 
Bu re au, Attches mi li ta i res, Mis sion d`or mes son, 1877.

ц) Но ви не

На во де се но ви не у ко ји ма је об ја вљи ва но о лич но сти ма и до га ђа ји ма 
на срп ском тлу из вре ме на Ве ли ке ис точ не кри зе.
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Prof. Slobodan Branković, Ph.D

History of culture and civilization 
SER BIA IN QU EST  

OF A CI VI LI ZA TION IDEN TITY  
(18751878)

Ab stract: Sin ce the ti mes of the Ser bian ri sing, at the be gin ning of the 19th cen tury 
(18041815), in a self de li be ra ting act, by a po li ti cal and ar med fight, Ser bia had emer ged 
from a cen tu ri eslong dark ness of the ot to man em pi re which was spre a ding on three 
con ti nents and be ca me an in de pen dent euro pean sta te by an in te r na ti o nal re cog ni tion 
on the Con gress of Ber lin in 1878. Con trary to con tro ver sial po li tics of the gre at po wers, 
Ser bia ga i ned sympat hi es of the ci vi li zed in ter na ti o nal pu blic. it was a gre at ci vi li za
tion chan ge, aided by vo lun te ers from many co un tri es and spon ta ne o usly sup po r ted by 
advan ced for ces on all the con ti nents. the gre at minds such as tol stoy, hu go, Do sto
evsky, Pum purs (‘nje gos from la tvia’), Pyotr ilyich tcha i kovsky, an no un ced them sel ves 
by a ‘thun der of con sci en ce’ – For Ser bia (Po ur la Ser bie) – as a pa ra digm of the ‘new 
world’. D’or me son, du ring his 22dayto ur aro und Ser bia, af ter the play the hun chback 
of no tre Da me, re por ted that he had had the fe e ling he was in one of the most ci vi li zed 
co un tri es in the world!

KEY WORDS: Ci vi li za tion; euro pe; world; Ser bia; li berty; in de pen den ce…
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Проф. др Вал тер Ма но шек
уни вер зи тет у бе чу

ХО ЛО КА УСТ У СР БИ ЈИ 
Вој на оку па ци о на по ли ти ка и уни шта ва ње Је вре ја  

19411942.

Ви ше стру ко зна ча јан про је кат проф. др Вал те ра Ма но ше ка ре зул ти рао 
је на уч ном син те зом под на сло вом Хо ло ка уст у Ср би ји. На уч но об ја шње ње о 
вој ној оку па ци о ној по ли ти ци и уни шта ва њу Је вре ја на не мач ком оку па ци о ном 
под руч ју Ср би је 1941-1942. за сно ва но је на си сте мат ски ис тра же ним из во ри ма 
и ме то до ло шки ко рект ној ре кон струк ци ји и ком па ра тив ној ана ли зи. За кључ на 
раз ма тра ња кри тич ки иден ти фи ку ју са зна ња о на ци стич ком из ве шта ју да је 
„Ср би ја очи шће на од Је вре ја“ („Ср би ја без Је вре ја“) 1942. и ори јен ти шу на утвр ђи-
ва ње бро ја спа ше них од стра не ста нов ни штва, као и на ка рак тер од но са из ме ђу 
ан ти фа ши ста и, с дру ге стра не, оку па то ра, кви слин га и ко ла бо ра ци о ни ста.

Ре зи ме: у ра ду су пре зен то ва на за кључ на раз ма тра ња о хо ло ка у сту у Ср би ји 
и о оку па ци о ној по ли ти ци на оку пи ра ном де лу Ср би је и уни шта ва њу је вре ја 1941
1942. ана ли зи ра ни су кључ ни из во ри на осно ву ко јих је уте ме ље на исто ри о граф
ска ре кон струк ци ја и на уч на син те за о мо дер ном вар вар ству у Дру гом свет ском 
ра ду на срп ском тлу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: хо ло ка уст, Ср би ја, Дру ги свет ски рат, оку па ци ја, но ви 
по ре дак

Ра до ве о овој про бле ма ти ци аутор је об ја вио и у Вој но и сто риј ском гла-
сни ку, 1-2/1994. Те ма бро ја: Зло чи ни, ге но цид, хо ло ка уст, као и на ме ђу на-
род ном на уч ном ску пу по во дом пе де се то го ди шњи це Дру гог свет ског ра та, 
са ра ђу ју ћи са пу ков ни ком др Сло бо да ном Бран ко ви ћем и Алек сан дром 
(по ро ђе њу Авра мом) Мо ши ћем.

„Овај пар ти зан ски рат има и до бру стра ну: он нам омо гу ћу је да ис тре-
би мо све што нам се су прот ста вља.“1

1  Ци ти ра но пре ма: Hil lgru ber: „Ko nač no rešеnje“ i ne mač ko car stvo na Is to ku, стр. 146
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Овом из ја вом од ју ла 1941. до че као је Хи тлер Ста љи нов по зив да се у СССР-
у по кре не пар ти зан ски рат про тив не мач ких оку па то ра. Под ис при ком бор бе 
про тив пар ти за на ак ти ви ра не су: ра зор на ма ши не ри ја про тив „је вреј ског бољ-
ше ви зма“ на ис то ку, ак ци о не гру пе, по ли ци ја и Слу жба без бед но сти. При том 
их је Вер махт ви ше стру ко пот по ма гао. Ста вљао им је на рас по ла га ње во зи ла 
и по гон ски ма те ри јал, обе ле жа вао и ре ги стро вао Је вре је, пре да вао им на „да-
љи по сту пак“ Је вре је, пар ти за не и оста ле сум њи ве гра ђа не ко је су по хап си ли 
вој ни ци при ре дов ном па тро ли ра њу; ви со ка вој на ли ца по зи ва ла су у сво јим 
на ред ба ма тру пе на пу но раз у ме ва ње „по тре бе стро ге, али пра вед не од ма зде над 
је вреј ском ни жом ра сом“;2 у по је ди ним слу ча је ви ма тру па је чак и са ма уче ство-
ва ла у ма сов ним ли кви да ци ја ма Је вре ја ко је су спро во ди ле ак ци о не ко ман де.3

уче шће Вер мах то вог апа ра та у ак ци ја ма ис тре бље ња Је вре ја, Ро ма 
и оста лог гра ђан ског ста нов ни штва, би ло је у вој но оп сед ну тој Ср би ји 
1941/42. ква ли та тив но још и мно го ве ће не го у СССР-у. у вој ном вр ху и на 
со вјет ској те ри то ри ји по сто ја ло је бар фор мал но огра ни че ње из ме ђу Вер-
мах то вог ре со ра, с јед не, и ак ци о них гру па си гур но сне по ли ци је и Си гур-
но сне слу жбе, с дру ге стра не. у Ср би ји, на про тив, раз дво је ност за да та ка 
по сто ја ла је са мо до ле та 1941. го ди не. услед оску ди це у рас по ло жи вом спе-
ци ја ли зо ва ном ка дру, од тог вре ме на по ве ра ва на је бор ба про тив пар ти-
за на тру пи под ко ман дом Вер мах то вог за по вед ни ка.

у по гле ду оку па ци о не струк ту ре, мо же се си ту а ци ја у Ср би ји, по чев ши 
од је се ни 1941. го ди не, упо ре ди ти са ста њем у Фран цу ској. и та мо је на кон 
ка пи ту ла ци је по ста вљен Вер мах тов за по вед ник ко ји је са ра ђи вао са до ма-
ћом упра вом и вла дом.

Од ле та 1941. го ди не до шло је до по ја ча не ак тив но сти у пру жа њу от по ра 
ко ја се ис по ља ва ла у атен та ти ма на при пад ни ке оку па ци о них вла сти, та ко 
да су Хи тлер и Кај тел на те ра ли Вер мах то вог за по вед ни ка у Фран цу ској, Ота 
фон Штилп на ге ла (ot to von Stüelp na gel), да за сва ког уби је ног Нем ца стре ља 
100 та ла ца. Ме ђу тим, за раз ли ку од за по вед ни ка у Ср би ји, ге не рал Штилп-
на гел је у Фран цу ској про те сто вао про тив ова кве по ли ти ке, те је сто га сме-
њен по чет ком 1942. го ди не. Док је у Фран цу ској из ме ђу сеп тем бра 1941. и 
ма ја 1942. го ди не при ли ком стре ља ња та ла ца од Вер мах то ве ег зе ку ци о не 
ко ман де уби је но 466 љу ди,4 „по ли ти ци од ма зде“ ге не ра ла Бе меа жр тво ва но 
је из ме ђу ок то бра и де цем бра 1941. го ди не ви ше од 25.000 љу ди.
2  Днев на за по вест ге не рал фелд мар ша ла Фон Рај хе на уа (Von Re ic he nau) od 10.10.1941. 

(ци ти ра но пре ма: Stre it, ne dru go vi, str. 115).
3  Не где око 2.7.1941. ка да је у га ли циј ском ме сту Лук, при ли ком ма сов ног стре ља ња, 

ко је је из вр ши ла спе ци јал на Ко ман да 4а ак ци о не гру пе Ц, на зва ног „од ма здом“, уз 
до во ђе ње пе ша диј ског во да, уби је но 1.160 Је вре ја (Kra u snick) Wil helm, tru pa ide o lo
škog ra ta, стр 187.

4 Бирн, ви ши СС и по ли циј ски ру ко во ди о ци, стр. 250.
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Бе ме ов по сту пак са сто јао се углав ном у „ко ри шће њу Вер мах та“. Вр хо ви 
Вер мах та су се још при пла ни ра њу вој ног по хо да на Ру си ју сло жи ли да пре-
ко ра че кон вен ци о нал не гра ни це ра та. и пре ви ше су рев но сно при ста ли на 
за кле тву Хи тле ру да ће во ди ти нео гра ни че ни „уни шта ва ју ћи рат про тив 
бољ ше ви зма и је вреј ства“. Вер мах то ви про те сти про тив уби ста ва ак ци о-
них гру па у Пољ ској 1939. го ди не, при па да ли су про шло сти. За раз ли ку од 
ак ци о них гру па ко је ни је ве зи ва ла ни ка ква за бра на, Вер мах то вом ра ди-
ју су де ло ва ња би ла је по ста вље на ма кар фор мал на гра ни ца: са мо при ви да 
ра ди, мо ра ла је сва ка ак ци ја би ти обра зло же на вој ном ну жно шћу. Ге не рал 
Бе ме је сво је „ка зне не ак ци је про тив срп ског ста нов ни штва“, ко је је сам 
та ко на звао, из ван гра ни ца зе мље пред ста вљао као „вој не ме ре од ма зде“, 
док је ак ци ју ис тре бље ња је вреј ских му шка ра ца свр ста вао у рат но-прав но 
оправ да на „стре ља ња та ла ца“, а та кво оправ да ње без по го во ра је при хва-
тао Вер мах тов нај ви ши врх.

Бе ме је стре ља њем свих је вреј ских му шка ра ца и Ро ма лу та ли ца ис цр-
пео све за кон ске мо гућ но сти ко је су ина че би ле до зво ље не Вер мах ту у 
на ци стич ком си сте му.

Ти ме се по ду да рао Бе ме ов „на чин тре ти ра ња је вреј ског про бле ма“ у 
је сен 1941. са на чи ном по сту па ња ак ци о них гру па у СССР-у. Ове гру пе су 
кра јем ју на 1941. од

Хај дри ха до би ле на лог да „ли кви ди ра ју све Је вре је на пар тиј ским и 
др жав ним по ло жа ји ма“, као и дру ге „ра ди кал не еле мен те“, при че му су се 
нај пре огра ни чи ли на „уби ја ње је вреј ских му шка ра ца – на ро чи то уз ра ста 
по доб ног за од бра ну – ра ди од ма зде и из дру гих нео др жи вих раз ло га.“5 Са 
ма лим из у зе ци ма от по че ло је фи зич ко уни шта ва ње же на и де це не ко ли ко 
не де ља ка сни је.6

Као је ди ном Вер мах то вом за по вед ни ку, ге не ра лу Бе меу je при па да ло 
пра во да уве де у свом оку па ци о ном до ме ну ис тре бље ње Је вре ја. Бе ме је 
у за по ве сти ко ју је лич но пот пи сао, на ре дио да се ,,сви Је вре ји“ у Ср би ји 
узму као та о ци и да се стре ља ју у слу ча ју на па да на оку па то ра или на фолк-
сдој че ре.7 То ни је би ла тај на за по вест, већ днев на за по вест, ко ја је за три-
де сет сед мо стру ко из вр ша ва ње пре не та свим Вер мах то вим је ди ни ца ма у 
Ср би ји, Бе ме о вом не по сред ном прет по ста вље ном (ге не рал фелд мар ша лу 
Ли сту) и не мач ком ге не ра лу у За гре бу (gle zu fon Hor ste na uu).
5 Stre im, Po vo dom ob ja vlji va nja op šte za po ve sti u is tre blje nju je vre ja, стр. 117.
6 Ак ци о на гру па А, ко ја је у ле то/је сен 1941. опе ри са ла на Бал ти ку, ми сли ла је све до 

ок то бра 1941. да се њен за да так ис кљу чи во са сто ји у уби ја њу од ра слилх је вреј ских 
му шка ра ца пре не го што је овај „не спо ра зум“ обе ло да њен, па је она пре шла на 
ли кви да ци ју је вреј ских же на и де це (Bro uw ning, Fa te ful Months, стр. 19). 

7  BA-MA, RH 26-104/14, Бе ме о ва за по вест по пред ме ту: угу ши ва ње ко му ни стич ких 
уста нич ких по кре та, 10.10.1941.
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Овом за по ве шћу је у су шти ни уво ђе но спро во ђе ње сми шље ног и си сте-
мат ског уби ја ња Је вре ја.8 Лич но др жа ње Је вре ја ни је ути ца ло на про це не о 
њи хо вој си сте мат ској ли кви да ци ји; не за ви сно од то га да ли је би ло ‘не при-
ја тељ ско’ или ‘по ни зно’, њи хо ва суд би на је би ла ре ше на са мим тим што 
су би ли Је вре ји. Ка да се ра ди ло о Је вре ји ма ни је до ла зи ло у об зир ни ка-
кво ин ди ви ду ал но гле ди ште или мо гућ ност пре и спи ти ва ња, јер су они сви 
стре ља ни за то што су би ли то што је су.9

Оно што Кра у сник кон ста ту је о уби ја њу Је вре ја од стра не ак ци о них гру па 
у СССР-у и што Јекл уоп ште но де фи ни ше као знак за рас по зна ва ње „ко нач-
ног ре ше ња“, то ва жи и за Бе ме о ву за по вест у Ср би ји, пре ма ко јој су Вер мах-
то ве је ди ни це стре ља ле је вреј ске му шкар це сми шље но и си сте мат ски.

По ме ну та за по вест спро во ди ла се до слов це и без по го во ра. Вер махт ни је 
ли кви ди рао са мо срп ске Је вре је, већ и Је вре је из „кла дов ског тран спор та“. 
упра во та окол ност по твр ђу је чи ње ни цу да се Бе ме о ва за по вест укла па у 
окви ре ,,ко нач ног ре ше ња“: аустриј ске, бер лин ске и дан ци шке Је вре је тог из бе-
глич ког тран спор та ин тер ни ра ли су у Шап цу не мач ки ор га ни још у ју ну 1941. 
го ди не – да кле, пре из би ја ња пар ти зан ског устан ка – пре ма то ме ни су мо гли 
да има ју ни ка кве ве зе са пар ти зан ским устан ком. Вер мах то во ру ко вод ство је 
од по чет ка пар ти зан ског устан ка очај нич ки на сто ја ло да од „умор не го ми ле 
оку па то ра“ на чи ни ан га жо ва ну бор бе ну тру пу. Ме ђу тим, фор ми ра ње Ло вач ке 
ко ман де, про пра ће но сна жном про па ган дом, као ни по ја ча но стре ља ње 
ци ви ла, ни су мо гли да спре че бр зо ши ре ње уста нич ког по кре та. Ге не рал Бе ме 
је по ку шао на ви ше на чи на да по диг не бор бе ни мо рал сво јих тру па. С јед не 
стра не опе ри сао је „кла сич ним“ му шким стра хо ва њи ма: у не до стат ку бо љег 
твр дио је да ће пар ти за ни гро зно оса ка ти ти ње го ве вој ни ке у слу ча ју за ро-
бља ва ња. На ова кав на чин иза зва на мр жња и страх мо гли су се ко ри сти ти као 
по кре та чи за „мо рал но при хва та ње“ по ли ти ке уни шта ва ња. Осим то га, Бе ме 
је апе ло вао на исто риј ске ре ван ши стич ке же ље код тру пе ко ја је са ста вље на 
углав ном од Аустри ја на ца и по звао је на бес по штед но по сту па ње са гра ђан-
ством зна ју ћи до бро ка ко су ње го ви вој ни ци би ли при јем чи ви на та кав по зив. 
Кр во про ли ћа у Кра ље ву и Кра гу јев цу, као и по то ње по хва ле је ди ни ца ма ко је 
су у њи ма уче ство ва ле, по ка зу ју да се то ис пла ти ло.

у та квој кли ми нео б у зда ног ма сов ног уби ја ња мо гло је ис тре бље ње Је вре ја 
да се спро во ди ус пут. Оно ни је мо ра ло да се из ри чи то на зна чи као та кво, већ 
је би ло мо гу ће да се вој нич ки де кла ри ше као „од ма зда“, та ко да га је спро во-
ди ла са ма тру па. Бе ме је мо гао да ра чу на с тим да ће на осно ву ње го ве на ред бе 
о стре ља њу та ла ца у од но су 1 : 100, сра змер но не зна тан број Је вре ја би ти „сре-
ђен“ у ма лом бро ју стре љач ких ак ци ја. у ту свр ху тре ба ло је укљу чи ти са мо 
8  Та ко де фи ни ше Јекл „ко нач но ре ше ње“ (Ja ec kel, Do no še nje ko nač ne od lu ke kao isto rij

ski pro blem, стр. 10).
9  Kra usnck/Wil helm, tru pa ide o lo škog ra ta, стр. 14.
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ма ли број Вер мах то вих љу ди, та ко да ни је би ло бо ја зни од на ро чи то не га тив-
них ути ца ја на мо рал тру пе. Очи глед но је да се по је ди ни де ло ви тру пе ни по 
че му ни су раз ли ко ва ли у спро во ђе њу ове уби лач ке по ли ти ке. Да ли је би ла 
по сре ди бор бе на ди ви зи ја (ре ци мо, 342. ди ви зи ја ге не ра ла Хинг хо фе ра) или 
оку па ци о на ди ви зи ја 15-ог та ла са, или пук ве зи ста, или пак стра жар ски ба та-
љон10 – сви су они по од го ва ра ју ћој на ред би без по го во ра вр ши ли по кољ над 
Је вре ји ма, Ро ми ма и оста лим срп ским гра ђа ни ма.

На осно ву из ја ва све до ка, а на ро чи то пре ко ин тер вјуа са не ка да шњим 
при пад ни ци ма Вер мах та, ко ји су у је сен 1941. ста ци о ни ра ни у Ср би ји, 
сти че се ути сак да су вој ни ци раз ли чи то ре а го ва ли на ове ак ци је. Не ки су 
жуд но при хва та ли офи цир ске за по ве сти о нео б у зда ном уби ја њу, јер су им 
пру жа ле мо гућ ност да ком пен зу ју вој нич ке по ра зе и фру стра ци је. По нос 
вој ни ка због ова квих ,,учи на ка“ до ла зио је до из ра жа ја, из ме ђу оста лог, у 
пи сми ма упу ће ним по ро ди ца ма у ко ји ма су оп шир но опи си ва ли ма сов не 
ли кви да ци је при ла жу ћи од го ва ра ју ће фо то гра фи је.“11Пи та ње дру го ва: 
„идеш с на ма на стре ља ње Је вре ја?12ко јим је Беч ли ја Франц Х. до че кан по 
по врат ку са до пу ста у ок то бру 1941. го ди не у сво ју оба ве штај ну че ту, не 
ука зу је баш на то да су стре ља ња Је вре ја иза зва ла ду бо ку га ну тост код вој-
ни ка ко ји су у њи ма уче ство ва ли...

Дру ги вој ни ци су ћу та ли и по ку ша ва ли ти ме да са кри ју сво је ужа са-
ва ње. Да нас кад се не ка да шњи при пад ни ци Вер мах та упи та ју о свом уче-
шћу у стре ља њу Је вре ја, они се јед но гла сно прав да ју ука зи ва њем на „су ро ву 
пар ти зан ску бор бу ко ја је упра во до во ди ла до стра хо та на обе стра не“. А. 
А.,13бив ши при пад ник 3. че те АНР 521, по ре клом из Лин ца, ко ји је пре ма 
соп стве ној не по твр ђе ној из ја ви, са мо као стра жар на рам пи – по сле на па да 
пар ти за на на Вер мах то ве вој ни ке код То по ле – два пу та при су ство вао 
стре ља њу Је вре ја, твр ди да су он и још не ки дру го ви из че те ,,у се би про те-
сто ва ли“ про тив стре ља ња Је вре ја, али да ни ка да ни су ме ђу со бом о то ме 
го во ри ли.
10 Стра жар ске је ди ни це су, из ме ђу оста лог, чу ва ле стра жу и у Ни шком кон цло го ру, где 

су би ли за-то че ни Је вре ји и ли ца на ко ја се сум ња ло да су пар ти за ни, па су их стре-
ља ли у слу ча ју по тре бе за та о ци ма (БА-МА, РХ 53-18/378, из ве штај на ред ни ка Ви ли ја 
Ше це ра (Wil li Scha et zer), 1./920, о слу жби у Ни шком кон цло го ру, 25. 6. 1942).

11 упр кос то ме што је Пемзл (Pem sel), Бе ме ов на чел ник шта ба при пре тио ви со ким 
ка зна ма, Вер мах то ви вој ни ци су и да ље прак ти ко ва ли то при ват но рат но из ве шта-
ва ње. у де цем бру (94). на чел ник шта ба са да шњег за по вед ни ка у Ср би ји, по но во је 
био при мо ран да под се ћа сво ју тру пу на то да му се пре да ју већ ура ђе ни сним ци 
за јед но са не га ти ви ма (исти из вор, RH 26-104/52, на ред ба по пред ме ту фо то гра фи
са ња из вр ше ња пре су де пре ког су да пу тем стре ља ња, 15. 12. 1941).

12  ZStL, 503 AR-Z 2/66, „Пре ли ми нар на ис пи ти ва ња про тив Вал те ра и.“, све до че ње 
Фран ца Х. ини ци ја ли су из ме ње ни по из ри чи тој же љи ин тер вју и са ног.

13  ин тер вју са А. А. 22. 2. 1990.
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На мо ју при мед бу из го во ре ну са из не на ђе њем, да мо гу раз у ме ти ка ко 
он као под о фи цир ни је смео пред сво јим прет по ста вље ни ма да се бу ни 
због стре ља ња Је вре ја, али да ми је не схва тљи во за што вој ни ци ко ји су уче-
ство ва ли у стре ља њи ма, ни су ма кар из ме ђу се бе раз го ва ра ли о тим „ак ци-
ја ма“, во ди ли смо сле де ћи ди ја лог:

Аутор: Ни сам та ко на и ван да бих по ми слио да је (при пад ник ег зе ку ци о не гру пе код 
че то во ђе W. М.) про те сто вао, али да је бар ди ску то вао са њим?...“

А. А.: Ви ди те, сва ко хо ће да пре жи ви. и сва ко се ра до вао да је у овој је ди ни ци. Да кле 
и то тре ба већ јед ном ре ћи.

Аутор: Да кле, бо ље у Ср би ји не го у Ру си ји?
А.А.: Па то је би ло ско ро жи вот но оси гу ра ње. Па чо век ни је хтео ри зи ко ва ти да се 

од јед ном на ђе не где у пе ша ди ји – у Ру си ји, мо жда у јед ној ка зне ној екс пе ди ци ји.
Аутор: Ко шу ља је бли жа чо ве ку од ка пу та?
А. А.:“Сва ка ко.“14

Овај ди ја лог илу стру је то да се са ове стра не ни је тре ба ло пла ши ти 
ни ка квог за сто ја у глат ком то ку по ли ти ке од ма зде. Вој ни ци ни су ста вља ли 
на коц ку сво је „жи вот но оси гу ра ње“ због Је вре ја, Ро ма и Ср ба. Сто га се 
ни су усу ди ли да кри ти ку ју прет по ста вље не, њи ма је чак и окле ва ње да 
уче ству ју у ег зе ку ци ја ма из гле да ло као ви сок ри зик, ни су има ли хра бро сти 
ни да го во ре о то ме – из оправ да ног или нео прав да ног стра ха да ће их дру-
го ви де нун ци ра ти и да ће до би ти ка зне ни пре ме штај, уко ли ко би из ра зи ли 
сум њу у пра вич ност стре ља ња Је вре ја.15

Не мач ким оку па то ри ма у Ср би ји би ло је пот пу но ја сно да су стре ља ња 
та ла ца слу жи ла као ка му фла жа за ли кви ди ра ње Је вре ја.

Док су се у зва нич ној пре пи сци стрикт но др жа ли уоби ча је ног еуфе ми-
стич ког на чи на из ра жа ва ња, на звао је Х. Тур нер, на чел ник Вој не упра ве, 
у по вер љи вом при ват ном пи сму свом при ја те љу Ри хар ду Хил де бран ту, 
СС гру пен фи ре ру, ствар пра вим име ном, ука зав ши на то да се „је вреј ско 
пи та ње на овај на чин нај бр же“ ре ша ва.16

14 ин тер вју са А. А. 22. 2. 1990.
15 Та ле ген да да је вој ни ци ма би ло за пре ће но стре ља њем у слу ча ју ко ле ба ња да уче-

ству ју у стре ља њу, ли ше на је сва ке осно ве. Чак и онај че сто ци ти ра ни „Шул цов слу-
чај“ по ка зао се из ми шље ним: ино стра ни ме ди ји ја вља ли су да је на ред ни ка Јо зе фа 
Шул ца 20. ју ла 1941. у срп ској ва ро ши ци Сме де рев ској Па лан ци, ег зе ку ци о на гру па 
714. ди ви зи је стре ља ла за јед но са 16 пар ти за на, по што је овај од био да уче ству је у 
стре ља њу пар ти за на. На ини ци ја ти ву цен тра ле у Лу двик сбур гу вр шио је екс пер ти зу 
Са ве зни ар хив – Вој ни ар хив у Фрај бур гу, те се ис по ста ви ло да је Јо зеф Шулц био 
смрт но ра њен дан уочи ег зе ку ци је тих 16 пар ти за на, при ли ком ва тре ног окр ша ја са 
пар ти за ни ма (Ова екс пер ти за од штам па на је у из во ди ма у: Хај нер Лих тен штајн, хин
де ров зе ле ни по ма гач. За штит на и ре да р ска по ли ци ја у „Тре ћем Рај ху“, Келн, 1990).

16 НО до ку мент 5810, Тур не ро во пи смо Хил де бран ту, 17. 10. 1941.
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Под стрек за ова кво ре ша ва ње до ла зио је већ и ра ни је из Бер ли на: 
по чет ком сеп тетмбра 1941. го ди не Ајх ман је у те ле фон ском раз го во ру са 
са вет ни ком по слан ства у Бер ли ну, Ра де ма хе ром пред ло жио стре ља ње 
срп ских Је вре ја. Ову оп ци ју при хва ти ли су Ра де ма хер и ње гов прет по ста-
вље ни, др жав ни под се кре тар Лу тер, као ,,ак ци ју про тив та ла ца“ и о то ме 
оба ве сти ли по сла ни ка Бен цле ра у Бе о гра ду.17 Кад је Бен цлер, по том, по чет-
ком ок то бра, ви ше пу та ур ги рао де пор та ци ју срп ских Је вре ја, Лу тер је био 
при мо ран да ствар пре да ми ни стру ино стра них по сло ва Ри бен тро пу, не 
без љу ти тог под сме ва ња те шком схва та њу вој ног за по вед ни ка, ука зу ју ћи 
на то да су у дру гим обла сти ма „дру ги вој ни за по вед ни ци већ за вр ши ли 
са знат но ве ћим бро јем Је вре ја, а да уоп ште ни су го во ри ли о то ме.“18Лу-
те ро во за ме ра ње ге не ра лу Бе меу би ло је нео прав да но, јер је овај још две 
не де ље пре свог по ста вље ња за за по вед ни ка у Ср би ји од лу чио да се стре-
ља ју Је вре ји. Ни у јед ној оку пи ра ној зе мљи ни је та ко бр зо на пре до вао про-
цес до но ше ња од лу ке о уни шта ва њу Је вре ја.

При по ста вља њу за опу но мо ће ног ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Ср би ји, Бе ме 
ни је пре у зео са мо за по вед нич ку власт над тру па ма ко је су се та мо ста ци о-
ни ра ле, већ и над свим оста лим нeмачким оку па ци о ним ор га ни ма. Он је 
сам од лу чи вао о ме то да ма гу ше ња устан ка. Без ње го вог одо бре ња не мач ки 
по сла ник, ни за ступ ни ци при вред них, по ли циј ских или вој них вла сти 
ни су мо гли да до но се од лу ке ни ти да раз ви ја ју ак тив ност у обла сти ма ко је 
су ди рект но, или ма кар ин ди рект но, има ле не ку ве зу са угу ше њем устан ка. 
Од мах на кон Бе ме о вог до ла ска у Бе о град, при ти сли су га Бен цлер и Тур нер 
ур ги ра ју ћи што ско ри је „ре ше ње је вреј ског пи та ња.“19у пи сму упу ће ном 
лич но ми ни стру ино стра них по сло ва, по ку шао је Бен цлер да ста ви по се бан 
на гла сак на сво ју мол бу да се де пор ту ју срп ски Је вре ји, ука зу ју ћи при том на 
то да су га и Бе ме и Дан кел ман „по но во по себ но за мо ли ли да се и у њи хо во 
име из деј ству је то да се Је вре ји по мо гућ ству од мах от пре ме ван зе мље.“20

Ме ђу тим, пре не го што је сти гао од го вор из Бер ли на, Бе ме је са мо-
стал но до нео од лу ку о уби ја њу Је вре ја. Као осно ва за то по слу жи ле су му 
две на ред бе ње го вих бер лин ских прет по ста вље них: Хи тле ро во (фи рер ско) 
упут ство бр. 31а од 16. сеп тем бра 1941. го ди не, ко је са др жи на лог „да се 
да ле ко се жно у чи та вом ре ги о ну по но во ус по ста ви ред по мо ћу нај о штри јих 
17 „Је вре ји са ку пље ни у ло го ри ма мо ра ју упра во као та о ци да слу же на до бро бит сво-

је са бра ће по ра си“ (ПА-АА, за уну тра шњост IIг, Лу те ров те ле грам Бен цле ру од 
16.9.1941).

18 PA-AA, за уну тра шњост, IIг, Бе ле шка о Лу те ро вом из ве шта ју од 2.10.1941.
19 Нај ве ро ват ни је је и Фукс, на чел ник SI Po i SD био ак ти ван у том сми слу. По што 

ви ше не по сто је до ку мен ти ове слу жбе из 1941. го ди не, не мо гу се по твр ди ти те 
ве ро ват не прет по став ке.

20 ПА-АА, за уну тра шњост IIг, Бен цле ро во пи смо Ри бен тро пу од 28.9.1941.
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ме ра“;21и за по вест на чел ни ка Вер мах то ве ме сне ко ман де, Кај те ла са истим 
да ту мом, у ко јој је ста ја ло да: ,,у знак од ма зде за жи вот јед ног не мач ког вој-
ни ка, тре ба у тим слу ча је ви ма углав ном да ва жи смрт на ка зна за 50 до 100 
ко му ни ста“.22Кај тел је, по сле не ко ли ко да на, гру пу жр та ва про ши рио на 
„на ци о на ли стич ке“ и „гра ђан ско-де мо крат ске“ та о це.23

Ни код Хи тле ра ни код Кај те ла ни је би ло ре чи о „Је вре ји ма“.
ипак, ове на ред бе Вер мах то ве цен тра ле, уса ђе не у кли му про па ги ра-

ног ,,иде о ло шког ра та“, би ле су до вољ не да се на ли цу ме ста из во де соп-
стве ни за кључ ци и да се са мо стал но по кре не про цес „ко нач ног ре ше ња 
је вреј ског пи та ња“ у Ср би ји.

укла ња ње „је вреј ско-бољ ше вич ких раз би ја ча“ по ста ло је го то во ин те-
гра лан део Вер мах то вих ци ље ва. Чак ни на со вјет ском рат ном по при шту 
Вер мах то ви вр хо ви, у нај ма њу ру ку, ни су кри ли да су са гла сни са уни шта-
ва њем Је вре ја; у по је ди нач ним слу ча је ви ма су Вер мах то ве је ди ни це би ле 
чак и ди рект но укљу че не у ак ци о не гру пе. На кон што је ак ци о на гру па Ц у 
кли су ри Ба би Јар код Ки је ва уби ла пре ко 30.000 Је вре ја, ге не рал фелд мар шал 
Фон Рај хе нау об ја вио је (истог да на ка да је ге не рал Бе ме на ре дио си сте мат-
ско уни шта ва ње Је вре ја у Ср би ји) већ по ме ну ту днев ну за по вест о ли кви-
да ци ји Је вре ја, ко ја је уз Хи тле ро ву са гла сност пре но ше на као узор ви шим 
ко ман да ма вој ски и ар ми је на ис то ку. у њој је Рај хе нау на зна чио по ход на 
„је вреј ско-бољ ше вич ки си стем“ као Вер мах тов исто риј ски за да так:

„Сто га вој ник мо ра да има пу но раз у ме ва ње пре ма ну жно сти стро ге 
али пра вич не од ма зде над је вреј ском ни жом ра сом. Та од ма зда има да ље за 
циљ да у за мет ку угу ши на па де са ле ђа Вер мах ту, ко је по на шем ис ку ству 
увек под сти чу Је вре ји.“24

Штрајт (Stre it) ту ма чи Рај хе на у о ву за по вест као знак при вр же но сти 
Хи тле ру у то ме „да је вој ска са зре ла за да ле ко се жни је зах те ве.“25

Бе ме о ва на ред ба по ка за ла је Хи тле ру то да је вој ска не са мо са зре ла, 
не го да је већ по ста ла са мо стал но ак тив на у ис тре бљи ва њу Је вре ја.

Ме сна ко ман да Вер мах та (ОКW) про те сто ва ла је про тив ове уби лач ке 
по ли ти ке са мо јед ном: ка да је на кон нео б у зда них кр во про ли ћа у Кра ље ву 
и Кра гу јев цу до спео у опа сност пра ви циљ „сми ре ња“ Ср би је – екс пло а та-
ци ја ре сур са и рад не сна ге зе мље у ин те ре су не мач ке рат не при вре де. Та да 
је ОКW на ре ди ла да се при сту пи це лис ход ни јем из бо ру та ла ца. Да би се 

21 Хи тле ро ва упут ства за во ђе ње ра та 1939-1945, стр. 149. ф.
22 BA-MA, RH 26-104/14, Кај те ло ва на ред ба од 16.9.1941.
23 исти из вор, RH 24-18/213, oKW Кај тел на адре су oRH/gen. qu art. und Wbf. Ju go i-

stok, 28.9.1941.
24 Ци ти ра но пре ма: ,Бог с на ма“, стр. 39f.
25 (Stre it) Штрајт, ne dru go vi, стр. 117.
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из бе гао сва ки не спо ра зум, на чел ник Вој не упра ве, Тур нер, за сва ки слу чај, 
од мах је об ја снио да су Је вре ји и Ро ми из у зе ти од тих но вих кри те ри ју ма.26

Ге не рал Бе ме, сва ка ко, ни је до шао у Ср би ју са на ме ром да ис тре би 
та мо шње Је вре је. Тек су кон крет не окол но сти, тј. тра же ње од го ва ра ју ћег 
„ре зер во а ра“ та ла ца, по ве за но са без из ла зно шћу да се Је вре ји де пор ту ју на 
ис ток, ути ца ле на не мач ке оку па ци о не ор га не да у уби ја њу Је вре ја са гле-
да ју ко ли ко прак тич но, то ли ко и јед но став но ре ше ње.

у ис тра жи ва њу хо ло ка у ста ком плекс „ко нач но ре ше ње је вреј ског 
пи та ња“ до во дио је на те о рет ском пла ну до кон тро верз них оце на. Вер мах-
то ва уло га и „слу чај Ср би је“ оста ли су у рас пра ва ма сва ка ко из у зе ти. Али 
упра во осве тља ва ње до га ђа ја у Ср би ји мо же ре кон струк ци ји ком плек сне 
ге не зе „ко нач ног ре ше ња је вреј ског пи та ња“ и до но ше њу де фи ни тив ног 
за кључ ка да до да но ве аспек те ко ји су до сад би ли не до вољ но узе ти у об зир.

На чи ни мо крат ку ре ка пи ту ла ци ју до са да шњих ди ску си ја и ис тра жи ва ња.
По што, нај ве ро ват ни је, ни кад ни је би ло из да то пи сме но на ре ђе ње за 

„ко нач но ре ше ње је вреј ског пи та ња“ (из ве сно, бар ни је са чу ва но) и ка ко се 
усме но на ре ђе ње не мо же са си гур но шћу по твр ди ти, раз ви ла се по след њих 
го ди на у на уч ним кру го ви ма оштра рас пра ва о пи та њу до но ше ња де фи ни-
тив ног за кључ ка и вре мен ског фик си ра ња од лу ке о си сте мат ском ис тре-
бље њу Је вре ја. у ди ску си ји су се ис кри ста ли са ле две те о риј ске по став ке 
ко је су, из гле да, у не у са гла ша ва ју ћој ме ђу соб ној су прот но сти.27Пре ма Меј-
со но вом (Ma son) по и ма њу, озна ча ва ју се две гру пе ту ма ча, јед на као ин тен-
ци о на ли сти, и дру га као функ ци о на ли сти.28

ин тен ци о на ли сти – упро шће но при ка за но – по ла зе оту да да је ис тре-
бље ње Је вре ја би ло иде о ло шки фик си ра на тач ка Хи тле ро вог про гра ма, чи је је 
оства ри ва ње екс пли цит но на ја вио још у „Мајн Камп фу“ и што је од вре ме на 
пре у зи ма ња вла сти 1933. го ди не, по пла ну по ли тич ки ре а ли зо вао. ин тен-
ци о на ли сти гле да ју на на ци стич ку је вреј ску по ли ти ку – по чев ши од бој-
ко та је вреј ских рад њи 1933. го ди не све до си сте мат ског уби ја ња Је вре ја 1941. 
го ди не – као на по сте пе ну ре а ли за ци ју тог Хи тле ро вог иде о ло шког ци ља. у 
дис кур су о до но ше њу де фи ни тив ног за кључ ка о „ко нач ном ре ше њу пу тем 
фи зич ког уни шта ва ња“, као и о вре ме ну по чет ка ма сов ног уни шта ва ња, они 

26 NoKW-ов до ку мент 802, Тур не ро ва за по вест свим ору жним и фелд ко ман дан ту ра-
ма, 26.10.1941.

27 Го ди не 1984. одр жан је у Штут гар ту кон грес исто ри ча ра, по све ћен ис кљу чи во овој 
кон тро вер зи. Ре фе ра ти и ди ску си је су об на ро до ва ни (уби ство над Је вре ји ма у Дру-
гом свет ском ра ту). До бар пре глед нај бит ни јих та ча ка раз ми мо и ла же ња пру жа при-
лог Са у ла Фри длан де ра, „Од ан ти се ми ти зма до ис тре бље ња“.

28 Ma son. in ten tion and ex pla na ti on, A Cur rent Con tro versy abo ut the in ter pre ta tion of na ti
o nal So ci a lism, стр. 23 ff.
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за сту па ју гле ди ште да је Хи тлер из ме ђу про ле ћа и је се ни 1941. го ди не мо жда 
пи сме ним, али, ве ро ват но, са мо усме ним на ре ђе њем Хи мле ру, Хај дри ху или 
Ге рин гу, на ло жио си сте мат ско ис тре бљи ва ње европ ских Је вре ја.

ин тен ци о на ли стич ка те о ри ја ви ди им пли цит но сли ку стро го мо но-
крат ске струк ту ре на осно ву на ци о нал со ци ја ли стич ке вла сти, са Хи тле ром 
на че лу, ко ји је сам до нео бит ну по ли тич ку од лу ку, при че му за ступ ни ци 
ове те о ри је ње го ву ис кљу чи ву кри ви цу „до ду ше из ри чи то не по твр ђу ју, 
али су по не кад је два при мет но им пли ци ра ли.“29

Овом у су шти ни ли не ар ном, мо но ка у зал ном из во ђе њу су прот ста вља ју 
функ ци о на ли сти те о ри ју ма ње-ви ше анар хич не по ли кра ти је на ци стич ког 
апа ра та вла сти, ко ја се и у по ли ти ци пре ма Је вре ји ма спро во ди ла про тив но 
„фи ре ров ском прин ци пу“. уве Ди трих Адам (uwe Di e trich Adam) ми слио 
је да ,,о пла ни ра ној и усме ра ва ној по ли ти ци у овом по гле ду (је вреј ске по ли-
ти ке — W. М.) не мо же да бу де ре чи, да ни ка да ни је по сто јао оп шти план 
о на чи ну, са др жа ју и оби му про го на Је вре ја, те да ни на ма сов но уби ја ње 
и ис тре бљи ва ње Хи тлер, нај ве ро ват ни је, ни је под сти цао као на а при о ри 
по ли тич ки циљ.“30

По ла зе ћи од по ли кра ти зма на ци стич ког си сте ма, за ступ ни ци ове те о-
ри је до ла зе до за кључ ка да ни је ну жно по сто ја ње пи сме ног или усме ног 
тај ног Хи тле ро вог на ре ђе ња о уни шта ва њу Је вре ја; шта ви ше, ни од лу ке 
за „ко нач но ре ше ње, те да је до то га мо гло да до ђе и над ме та њем те жњи 
из ме ђу по је ди них цен трал них на ци стич ких ин стан ци.“

На осно ву њи хо вих ис тра жи ва ња за ступ ни ци оба гле ди шта на зна чи ли су 
по че так „ко нач ног ре ша ва ња“ у вре ме ну из ме ђу мар та и ок то бра 1941. го ди не.

Мар тин Бро сат и Ханс Мом зен за сту па ју гле ди ште да до из ри чи те 
би ло чи је ,,на ред бе за ко нач но ре ше ње“ ве ро ват но ни ка да ни је до шло – а 
ту те зу сма тра ју дру ги ис тра жи ва чи го то во је ре тич ком. у ве зи са до но-
ше њем фи нал ног за кључ ка о ко нач ном ре ше њу, Мом зен по ми ње про цес 
си сте мат ског уби ја ња Је вре ја 1941. го ди не – као на по сте пе ну ре а ли за ци ју 
тог Хи тле ро вог иде о ло шког ци ља. 31

29 „Чи ни ми се да се проширењe на ред бе ко ме са ри ма на си сте мат ско ма сов но уни-
шта ва ње гру па је вреј ског ста нов ни штва од ју ла, а на ро чи то у ав гу сту и сеп тем бру 
1941. ко је се за сни ва на фи ре ро вој на ред би, ауто мат ски про те гло на си сте мат ско 
ис тре бље ње Је вре ја“ (При лог за ди ску си ју Хан са Мом зе на на сло вљен: уби ство над 
је вре ји ма у Дру гом свет ском ра ту, стр. 191).

30 „Ме ни се, на про тив, чи ни да уоп ште ни је из да то све о бу хват но на ре ђе ње за уни-
ште ње, да се ‘про грам’ уни шта ва ња Је вре ја мно го ве ро ват ни је од ви јао по чев ши од 
по је ди на чи них ак ци ја, па све до про ле ћа 1942. по сте пе но се ин сти ту ци о на ли зу ју ћи 
и фак тич ки се раз ви ја ју ћи и да је на кон ус по ста вља ња ло го ра уни ште ња у Пољ ској 
[...] до био пре су дан ка рак тер“ (Bros zat, hi tler i ge ne za ,,ko nač nag re še nja“, str. 753).

31 „Да је фи рер био у нај ве ћој ме ри за ин те ре со ван за ре ше ње је вреј ског пи та ња, то сва-
ка ко ни је мо гла би ти тај на ни јед ном ис так ну том ру ко во ди о цу на ци стич ког ре жи ма. 
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Бро сат, пак, ми сли да се уни шта ва ње Је вре ја за сни ва ло на им про ви за-
ци ји. услед не мач ких рат них успе ха, до ле та 1941. го ди не, пре ко 12 ми ли-
о на Је вре ја до спе ло је под не мач ку власт, те би њи хо ва де пор та ци ја по ста ла 
без на де жни по ду хват. „Нор ма тив на сна га чи ње нич ног ста ња“ ви де ла је у 
њи хо вом уни шта ва њу „нај јед но став ни је“ ре ше ње. Кад у ка сну је сен 1941. 
у Пољ ској ви ше ни је би ло при хват них ка па ци те та за ма сов не де пор та-
ци је, ак ти ви ра ле су се уз Хи тле ро ву са гла сност нај ра зли чи ти је слу жбе 
на цистчког ре жи ма, да би пре ко ак ци ја уни шта ва ња ма кар ума њи ли број 
Је вре ја.32Чак и Бро сат, ко ји је до та да на гла ша вао по ли крат ску струк ту ру 
на ци стич ког си сте ма вла да ви не, прет по сла вља Хи тле ров при ста нак пре 
не го што су нај ра зли чи ти је на ци стич ке слу жбе мо гле да от поч ну ис тре-
бљи ва ње Је вре ја.33

у ина че крај ње кон тр о ве р зно во ђе ној рас пра ви о пи та њу до но ше ња 
фи нал ног за кључ ка и вре мен ског фик си ра ња од лу ке о си сте мат ском уни-
шта ва њу Је вре ја, из ме ђу „ин тен ци о на ли ста“ и „функ ци о на ли ста“ у јед ној 
тач ки вла да пот пу но је дин ство: ко нач на од лу ка о си сте мат ском уби ја њу 
Је вре ја до шла је ис кљу чи во ,,од о зго“, мо ра ла је да по сто ји не ка за по вест или 
не ко упут ство на ци стич ког вр ха пре не го што се мо гло при сту пи ти уни-
шта ва њу. Ни по ред то га ни ин тен ци о на ли стич ке, ни функ ци о на ли слич ке 
те о ри је не мо гу аде кват но да об ја сне фи нал но од лу чи ва ње за „ко нач но 
ре ше ње је вреј ског пи та ња“ у Ср би ји.

Јeр, пр ви ко рак у том прав цу ов де ни је за ви сио ни од по сто ја ња све-
оп ште на ред бе за ис тре бље ње Је вре ја, ни од Хи тле ро ве са гла сно сти за 
си сте мат ско уби ја ње Је вре ја. у ми кро ко смо су Ср би је, у по гле ду ,,ко нач ног 
ре ше ња је вреј ског пи та ња“ пре кр шен је ка ко хи је рар хиј ски (фи рер ски) 
прин цип (ин тен ци о на ли сти), та ко и по ли крат ски, а ипак из цен тра ди ри-
го ва ни про цес до но ше ња фи нал ног за кључ ка (функ ци о на ли сти) ауто ном-
ним од лу ка ма оку па то ра на пе ри фе ри ји. Вре мен ски, до ду ше, па ра лел но са 
про це сом од лу чи ва ња цен трал не на ци стич ке ин стан це, али не за ви сно од 
ње, до но си ли су не мач ки оку па ци о ни ор га ни у Ср би ји ауто ном но ко нач ну 
од лу ку да у свом ре ги о нал ном де ло кру гу от поч ну са „ко нач ним ре ша ва-
њем је вреј ског пи та ња“.

По ми сао да је та ко ва жне од лу ке и ме ре уни шта ва ња Је вре ја мо гао да до но си не ко 
на сво ју ру ку, без Хи тле ро вог одо бре ња, не спо ји во је са овом основ ном чо ње ни цом 
као и са ре ал ним по и ма њем ста ња ’Хи тле ро ве др жа ве’ оно га вре ме на“. исти из вор 
(стр. 756. ф).

32  Бра у нинг је за сту пао те зу да Хи тлер мо ра да има де фи ни ти ван пред лог пла на 
„ко нач ног ре ше ња“ кра јем ок то бра или нај ка сни је по чет ком но вем бра 1941. го ди не и 
да КЦ „но вем бар 1941. мо же сма тра ти нај ка сни јим тер ми ном Хи тле ро вог одо бре ња 
ко нач ног ре ше ња“ (Brow ning, o ge ne zi „ko nač nog re še nja“, стр. 108).

33 „They (Ver maht – W. M.) fo und the ir way to the mass mur der of Jews on the ir own, even 
be fo re the Fi nal So lu tion was un der way“ (исто, Fa te ful Mo uths, стр. 6).
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Ге не ра лу Бе меу ни је за то био по тре бан при ста нак ње го вог не по сред-
ног прет по ста вље ног, ни ти ње го вог вр хов ног фи ре ра. На и ме, Хи тле ров 
ин те рес за „ре ше ње је вреј ског пи та ња“ био је не скри вен не са мо ис так ну-
тим функ ци о не ри ма на ци стич ког ре жи ма, већ и Бе меу. Овај ин те рес је 
1941. го ди не био та ко оче ви дан, да се чак и је дан ,,ма ли“ Вер мах тов ге не рал 
мо гао усу ди ти да не за ви сно од не ка кве „за по ве сти за ко нач но ре ше ње“, без 
из ри чи тог на ре ђе ња – па чак и без прет ход ног пи та ња свог прет по ста вље-
ног – на ре ди свим тру па ма си сте мат ско уни шта ва ње Је вре ја.

Ср би ја је, сва ка ко, нај и зра зи ти ји при мер за то ка ко је да ле ко уз на пре-
до ва ла „спо со бо ост ан ти ци пи ра ња“ у „ре ша ва њу је вреј ског пи та ња“ на 
Вер мах то вом пла ну у је сен 1941. го ди не. Ово те о рет ско из во ђе ње за кључ ка 
у су прот но сти је са Бра у нин го вом оце ном. Бра у нинг, до ду ше, та ко ђе 
до ла зи до са зна ња да је Вер махт у Ср би ји са мо стал но до нео од лу ку о уби-
ја њу од ра слих је вреј ских му шка ра ца.

Али, по што се ни је мо гао одво ји ти од тра же ња „од лу ке за ко нач но 
ре ше ње у Цен тру“,34он на зи ва уби ја ње је вреј ских му шка ра ца „увод ним 
ступ њем ко нач ног ре ше ња.“35За раз ли ку од Бра у нин га ја до ла зим – исто 
као Ме серш мит – до овог за кључ ка: на је вреј ским му шкар ци ма је ов де (у 
Ср би ји – W. М.) у то вре ме из вр ше но „ко нач но ре ше ње.“36

Ре зул тат овог ис пи ти ва ња до во ди ти ме у пи та ње па ра диг му ко нач ног 
за кључ ка уну тар цен трал них на ци стич ких ин стан ци као ну жну прет по став ку 
за спро во ђе ње у прак си си сте мат ског ис тре бље ња Је вре ја на ли цу ме ста.

Овај ти пи чан ин сти ту ци о на лан ха ос на ци стич ког си сте ма дра стич но 
се ма ни фе сто вао у Ср би ји. Па ра лел но де ло ва ње по је ди них слу жби чи ји су 
се за да ци и ком пе тен ци је укр шта ли и ни кад ни су би ли јед но знач но ре гу-
ли са ни, да ва ли су не пре ста но по во да од ма зда ма због кон ку рен ци је и ра ди 
из вла че ња ко ри сти ме ђу оку па ци о ним ор га ни ма.37уто ли ко ви ше из не на-
ђу је мир но до пу ња ва ње и са рад ња без по тре са из ме ђу ра зних оку па ци о-
них ор га на при ли ком ли кви да ци је Је вре ја. Ни на јед ном дру гом по при-
шту хо ло ка у ста ни су све слу жбе та ко склад но ду ва ле у исти рог. Мо то свих 
од го вор них гла сио је: „Је вре ји мо ра ју да оду, све јед но ка ко.“

34  Mes serschmidt, Су ро ва од ма зда над је вреј ством, стр. 126.
35 Очи гле дан при мер за ова кво раз ми мо и ла же ње пру жа огор че но над ме та ње из ме ђу 

чел ни ка упра ве Тур не ра и ХССПФ Мајс не ра, ко је се за вр ши ло кра јем 1942. г. Тур-
не ро вим пре ме шта њем (ви ди о то ме: Brow ning, He rald, Тур нер и вој но ру ко вод ство 
у Ср би ји 19411942, стр. 351. фф.)

36 При ло же на ди ску си ја Ra ua Hil ber ga, у: уби ство над је вре ји ма у Дру гом свет ском 
ра ту, стр. 187. 

37 NoKW-oo до ку мент 1486, Ре фе рат на чел ни ка Вој не упра ве, СС гру пен фи ре ра Х. 
Тур не ра Вер мах то вом за по вед ни ку за Ју го и сток, ге не ра лу Ле ру (Lo e hr), 29.8.1942.
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Хо ло ка уст је у Ср би ји био за јед нич ко де ло све ко ли ких оку па ци о них 
ре жи ма, при че му се не по сред на од го вор ност ра зних оку па ци о них ор га на 
ме ња ла. Над ле штва ко ја су у то ме уче ство ва ла де ла ла су упра во на ти пич но 
иде а лан на чин хо мо ге ног апа ра та, је дан то чак се спа јао са дру гим, што је 
омо гу ћи ло да про цес уни шта ва ња те че не ве ро ват но глат ко. Ко је у раз ли чи-
тим фа за ма про го на упра во био глав ни во ђа – Вер махт или ак ци о на гру па, 
вој на упра ва или фелд ко ман дан ту ре – углав ном је за ви си ло од ак ту ел не 
си ту а ци је. уко ли ко су уоп ште и би ла по треб на упут ства од бер лин ских цен-
тра ла, ко ја су у том слу ча ју ,,на ли цу ме ста“ при ла го ђе на ак ту ел ном ста њу.

упра во вир ту о зно су се при том сме њи ва ле по ли тич ке и вој не оку-
па ци о не слу жбе у пред во ђе њу по ли ти ке ис тре бље ња Је вре ја, хар мо нич но 
су се до пу ња ва ле на та ко са вр шен на чин да су би ле го то во не над ма шне у 
ефи ка сно сти.

у ве зи са ци љем („Је вре ји мо ра ју да оду“!) вла да ло је ме ђу оку па ци-
о ним ор га ни ма од са мог по чет ка је дин ство, а што се ти че сред ста ва ко ја 
је ва ља ло за то при ме ни ти, сва ки пут је у кон крет ним си ту а ци ја ма бр зо 
до ла зи ло до кон сен зу са. Ни у јед ном до ку мен ту ко ји се од но си на хо ло ка-
уст у Ср би ји, не ма ни по ме на о не ком кон флик ту у ве зи са тим пи та њем у 
окви ру на ци стич ке оку па ци о не упра ве.

Ра ул Хил берг је јед ном очај нич ки по ста вио ре то рич ко пи та ње:
,,Да ли је та спрем ност (за си сте мат ско уби ја ње Је вре ја – W. М.) већ 

то ли ко уз на пре до ва ла на же ле зни ци, у Вер мах ту, у пар тиј ским ор га ни-
за ци ја ма, код окру жних во ђа, сву да, чак и без на ја ве или упут ства (Од 
Хи тле ра – W. М.), да на ред бе уоп ште ви ше ни су би ле по треб не?38

Бар што се ти че Вер мах то вог ру ко вод ства у Ср би ји, мо ра мо на то 
пи та ње сва ка ко да од го во ри мо: ,,да“.

уз по моћ Вер мах та у Ср би ји је ли кви да ци ја Је вре ја, на кон угу ши ва ња 
же на и де це, још у про ле ће 1942. го ди не ко нач но за вр ше на – у вре ме ка да је 
пр ва фа за ин ду стриј ског угу ше ња га сом европ ских Је вре ја у Бел зе цу, Со би-
бо ру и Тре блин ки (,,Рај нхар до ва ак ци ја“ под вођ ством Оди ла Гло боч ни ка) 
би ла тек по кре ну та. На кон што је ак ци о на гру па А уби ла ет нич ке Је вре је, 
Ср би ја је би ла дру га по ре ду зе мља у ко јој је „ко нач но ре ше ње је вреј ског 
пи та ња“ би ло за вр ше но. Кад је у ав гу сту 1942. го ди не ге не рал Лер по ста-
вљен за Вер мах то вог за по вед ни ка за Ју го и сток у Со лу ну, по но сно му је 
ре фе ри сао на чел ник вој не упра ве у Ср би ји, СС гру пен фи рер Х. Тур нер:

„...Је вреј ско пи та ње, као и ром ско пи та ње у пот пу но сти ли кви ди ра но. 
Ср би ја је је ди на зе мља у ко јој је ре ше но је вреј ско пи та ње и ром ско пи та ње.“39

38 При ло же на ди ску си ја Хил бер га у: уби ство Је вре ја у Дру гом свет ском ра ту, стр. 187.
39 NoKW-oo до ку мент 1486. Ре фе рат на чел ни ка Вој не упра ве, СС гру пен фи ре ра Х. 

Тур не ра Вер мах то вом за по вед ни ку за Ју го и сток, ге не ра лу Ле ру, 29.8.1942.
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Вал тер Ма но шек, ван ред ни про фе сор на 
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка уни вер зи те-
та у Бе чу, у сво јој пу ној пе тој де це ни ји свр-
стао се ме ђу нај бо ље по зна ва о це по ли тич-
ке и вој не исто ри је Бал ка на у вре ме Дру-
гог свет ског ра та. Ово се по себ но од но си 
на ју жно сло вен ске зе мље. ње го ви ра ни ји 
ра до ви до ве ли су га у пр вој по ло ви ни де-
ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Хам бур-

шки ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња, где је уче ство вао у ор га ни за ци ји чу ве не 
из ло жбе о „Зло чи ни ма Вер мах та од 1941-1944“ ко ја је иза зва ла ве ли ку по ли тич ку 
бу ру у Не мач кој.

По ред ви ше мо но гра фи ја и мно гих огле да и при ка за у пе ри о дич ној и струч ној 
штам пи, ис ти че се ње го ва ди сер та ци ја из 1993. го ди не под ори ги нал ним на сло вом 
„Ser bien ist Ju den frei“.

Ма е страл но по зна ва ње ме ха ни зма де ло ва ња оку па тор ске на ци стич ке вла сти у 
Ср би ји, нај бо ље се огле да у об у хват ном за кључ ку при кра ју ру ко пи са Ма но ше ко ве 
ди сер та ци је (у срп ском пре во ду):

„Хо ло ка уст у Ср би ји био је за јед нич ки по ду хват це ло куп не оку па ци о не вла сти. 
При то ме је би ло по ме ра ња не по сред не од го вор но сти од јед ног до дру гог ор га на 
оку па ци о не упра ве. упле те не уста но ве де ло ва ле су за и ста тип ски иде ал но, као хо-
мо ге ни апа рат, у ко ме зуп ча ни ци без тре ња за хва та ју јед ни дру ге. На овај на чин се 
не схва тљи во глат ко од и гра вао по сту пак уни шта ва ња. у су шти ни је од ак ту ел не 
си ту а ци је за ви си ло ко ће у по је ди ним фа за ма има ти ру ко во де ћу уло гу – вој не је ди-
ни це или удар не гру пе СС–од ре да, вој на упра ва или опе ра тив на ко ман да.

уко ли ко би оп шта упут ства из бер лин ских цен трал них уста но ва вла сти уоп-
ште и би ла по треб на, она су од мах на ли цу ме ста при ла го ђа ва на ак ту ел ном по ло-
жа ју. у пра вом сми слу ре чи су по ли тич ке и вој не оку па ци о не уста но ве вир ту о зно 
усту па ле јед не дру ги ма чел не уло ге у по ли ти ци пре ма Је вре ји ма. Хар мо нич но су се 
до пу ња ва ле та ко са вр ше но да их се у де ло твор но сти ни је мо гло над ма ши ти.“

„По сто ја ла је пот пу на са гла сност у по гле ду ци ља, ко ји је гла сио: „Је вре ји има да 
не ста ну“. Што се ти че на чи на и сред ста ва, вр ло бр зо су се пре ма кон крет ној си ту а-
ци ји уса гла ша ва ли ста во ви и од лу ке у ор га ни ма оку па ци је. Ни у јед ном до ку мен ту 
се не по ја вљу је ни нај ма њи траг не ког кон флик та по овим пи та њи ма у ре до вим на-
ци о нал со ци ја ли стич ких оку па то ра.“

Ци ти ра ни пре вод ра да др Ма но ше ка сво јом об у хват но шћу и оштро ум но шћу 
до нео је ауто ру Френ ке ло ву на гра ду за де ло из са вре ме не исто ри је 1992. го ди не, ко ју 
до де љу је Ви не ро ва би бли о те ка у Лон до ну.

алек сан дар Мо шић
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Мр Алек сеј Ти мо фе јев,
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, бе о град

ХО МЈА КОВ, СЛOВЕНОФИЛСТВО  
И ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКИ ИЗА ЗО ВИ

Ре зи ме: у члан ку је по ну ђен осврт на ства ра ње по ли тич ких по гле да 
„слoвенофила“ у ра до ви ма а. хо мја ко ва чи ји су по гле ди има ли зна ча јан не фор
мал ни ути цај на раз вој ру ских спољ но по ли тич ких вла ди них и не вла ди них ак тив
но сти на бал ка ну. За не ма ри ва ње не спор не ре ли гиј ске ком по нен те у од ре ђи ва њу 
спољ но по ли тич ких при о ри те та цар ске Ру си ји во ди не са мо по гре шном ту ма че њу 
исто ри је Ру си је и ру скосрп ских од но са у 18. и 19. ве ку, већ ства ра и осно ву за очу
ва ње ми то ва о спољ ној по ли ти ци СССР и са вре ме не Ру ске Фе де ра ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: алек сеј хо мја ков, сла ве но фи ли, ру ска по ли ти ка на бал ка ну, 
ру скосрп ски од но си, ре ли гиј ски фундамеnтализам

Са гле да ва ње ру ске исто ри је пост пе тров ског до ба (од но сно XVI II и 
по чет ка XIX ве ка) до би ло је од ре ђе ну усме ре ност и обо је ност за хва љу ју ћи 
де лат но сти „ре во лу ци о нар ног“ кри ла исто риј ске на у ке XIX и по себ но XX 
ве ка, ове ја них ле ви чар ским иде а ли ма. Кључ ни до га ђа ји су се по сма тра ли 
по ла зе ћи од иде ја бор бе за сло бо ду „екс пло а ти са них на род них ма са“, „за о-
ста ле фе у дал но-спа хиј ске“ др жа ве, „цар ског екс пан зи о ни зма“ итд. За хва-
љу ју ћи сво јој јед но став но сти и ве за но сти за уни вер зал не ше ме, овај исто-
ри о граф ски пра вац, иако у бла жој ва ри јан ти, је био нај при сту пач ни ји и 
услед то га је имао нај ви ше ути ца ја и на стра ну исто ри о гра фи ју. Ме ђу тим, 
о овом на чи ну по сма тра ња ру ске исто ри је ве о ма че сто не ста ју из у зет но 
бит не мо ти ва ци је и ни јан се, ко је су од ре ђи ва ле по на ша ње ка ко по је ди нач-
них „обич них љу ди“ та ко и ис так ну тих др жав ни ка, чи та вих ин сти ту ци ја 
и др жа ве у це ли ни.

Јед на од та квих „за не ма ре них“1 мо ти ва ци ја би ла је при пад ност пра во-
слав ној цр кви и сав збир пред ста ва и иде ја по ве за них са пој мом „пра во-
1 Тек на пре ло му два де се тог и два де сет пр вог сто ле ћа по ста ло је очи глед но да и у Но вој 

исто ри ји мо гу оп ста ти, функ ци о ни сти и укла па ти се у ме ђу на род не то ко ве др жа ве 
ко је се у сво јој по ли ти ци пот пу но или уве ли ко осла ња ју на вер ске вред но сти.
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слав не Ру си је“. Овај би тан део иде о ло ги је цар ске ру ске др жа ве има бо га ту 
под ло гу. Ве ро ват но је ову тра ди ци ју за по чео у XI ве ку пр ви Рус на пре сто лу 
ми тро по ли је ра но сред њо ве ков не Ру ске др жа ве2 аутор „Сло ва о За ко ну и 
Бла го да ти“ ми тро по лит ила ри он3 (1051-1054), ко ји је ар гу мен то вао иде ју 
кон флик та из ме ђу пра во слав ног ис то ка и ка то лич ког За па да но во за вет ном 
опо зи ци јом „За ко на“ /ра зу ма и „бла го да ти“/ ве ре. По чет ком XVI ве ка зна-
чај ни до при нос овом фи ло зоф ско-иде о ло шком прав цу је дао мо нах Фи ло-
феј4 чи је су иде је до би ле зна ча јан раз вој у до ба вла да ви не ива на IV5 (1533-
1584), ко ји је на ста вио са раз во јем на ве де не те о ри је и фор му ли сао иде ју 
о то ме да не са мо да по сто ји ве ков на кон фрон та ци ја у овом прав цу, не го 
је и ре ше ње ове кон фрон та ци је уско по ве за но са суд би ном Ру ске др жа ве. 
Раз вој ове иде о ло ги је у XVI и XVII ве ку ни је се за у ста вио упр кос сна жним 
пре ло ми ма у до ба Пе тра I и ње го вих на след ни ка.

Нај ја сни је све до чан ство о бит но сти за не ма ре них „сит ни ца“ пред ста-
вља ју ли ко ви ис так ну тих за по вед ни ка ру ске вој ске и вој не мор на ри це из 
„Слав ног до ба ру ског оруж ја“ (сре ди на XVI II – сре ди на XIX ве ка): Алек-
сан дра Су во ро ва, Фе до ра уша ко ва, Ми ха и ла Ку ту зо ва и Па вла На хи мо ва. 
Они су би ли свр ста ни у оквир зва нич не со вјет ске ико но гра фи је, чак су 
би ла уве де на ор де ња њи хо вог име на. ипак у њи хо вим жи во ти ма је по сто-
ја ла из у зет но бит на до ми нан та – њи хов од нос пре ма пра во сла вљу. Она се 
за не ма ри ва ла од стра не ви ше по ме ну тог исто ри о граф ског прав ца, а уме сто 
ње је ве штач ки по тен ци ра на њи хо ва на вод на при пад ност „ре во лу ци о нар-
ном по кре ту“ или слич ним дру штве ним гру па ци ја ма.

Фе дор уша ков је већ ка но ни зо ван од стра не ру ске пра во слав не цр кве, 
с тим да је вер ска мо ти ва ци ја ње го вог по на ша ња би ла из у зет но бит на не 
са мо на кон ње го вог по вла че ња и уса мље нич ког жи во та пу ног че стих по се та 

2 Јед на од број них гре ша ка ко је су, на жа лост, пре шле у са вре ме ну срп ску исто ри о-
гра фи ју из по ме ну тог прав ца ру ске исто ри о гра фи је, је сте из раз „Ки јев ска Ру си ја“, 
ве штач ки кон стру и сан у слу жби од ре ђе них иде о ло шких кон це па та. ина че, у до ба 
по сто ја ња ове др жа ве као и у ка сни јем до бу, др жа ва се зва ла Ру си ја, а из раз „Ки јев-
ска Ру си ја“ зву чи исто као „Скоп ска Ср би ја“ ца ра Ду ша на.

3 има ви ше из да ња и пре во да, нпр. Сло во о За ко ну и Бла го да ти ми тро по ли та ила ри-
о на. /Па мят ни ки ли те ра ту ры Древ ней Ру си. XVII век. Кни га тре тья – Со ста вле ние и 
ре дак ция А. А. Дми три е ва, Д. С. Ли ха че ва; со ста вле ние 12 вы пу ска С. и. Ни ко ла е ва 
и А. М. Пан чен ко; по сле сло вие Д. С. Ли ха че ва. – Мо сква:“Ху до же ствен ная ли те ра-
ту ра“, 1994, стр.599-616.

4 По сла ние стар ца Фи ло фея к Ми сю рю Му не хи ну о не бла го при ят ных днях и ча сах. /
Ма ли нин В. Ста рец еле а за ро ва мо на сты ря Фи ло фей и его по сла ния. Ки ев, 1901, стр. 
37-47, 49-55.

5 иван IV – цар иван Ва си ље вић, ру ски на род га је звао „Гро зный“, и то се ап со лут-
но по гре шно бу квал но пре во ди на срп ски као „гро зни“. ис прав ни пре вод је „иван 
Сил ни“.
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окол ном Са нак сар ском ма на сти ру и не се бич ног до бро чин ства, не го и за 
вре ме ње го вих рат них ак тив но сти, у ње го вим ре ла ци ја ма на чел ни ци ма и 
број ним за по ве сти ма и про гла си ма под ре ђе ним офи ци ри ма и вој ни ци ма.

Алек сан дар Су во ров се ис та као слич ном ода но шћу иде ја ма пра во сла-
вља, пи сао је бо го слу жбе не тек сто ве, ре дов но је пе вао ме ђу обич ним пој-
ци ма у пев ни ца ма се о ских цр кви, осве шта вао је рат не на гра де пре од ли ко-
ва ња сво јих офи ци ра и вој ни ка. Мла ђи на след ни ци ис так ну тих ко ман да-
на та су при ват но и јав но оце њи ва ли ра то ве у ко ји ма су се ис та кли за вер ске 
ра то ве: Ми ха ил Ку ту зов – Отаџ бин ски рат 1812. и Па вле На хи мов – Крим-
ски рат 1853-1856. Не са мо лич на пре пи ска, не го и сва ко днев но по на ша ње 
М. Ку ту зо ва и П. На хи мо ва све до че о зна ча ју пра во слав не до ми нан те у 
њи хо вом жи во ту6.

До ла зак број них ру ских до бро во ља ца у до ба срп ско-тур ских ра то ва 
та ко ђе не мо же да се раз у ме на слич ни ме то до ло шки на чин „за не ма ри ва ња 
сит ни ца“ (фак тич ки за ме не те за). По гре шно је по сма тра ти по крет сло ве но-
фи ла као ет но цен три чан по крет, без об зи ра на то да ли се ово ра ди са зна-
ком плус или ми нус: од но сно ни је ве ро до стој но ни ти пред ста вља ти по крет 
сло ве но фи ла као из раз „екс пан зи о ни стич ког пан сла ви зма“ или „сло бо дар-
ског брат ства и је дин ства сло вен ских на ро да“. илу зор на иде ја ап стракт ног 
је дин ства сло вен ских на ро да има ла је код сло ве но фи ла ре ал ну и ра ци о-
нал ну под ло гу – те о ри ју „пра во слав не сло вен ске за јед ни це“ ко ја је би ла 
оп шти ор ган ски осе ћај ру ских до бро во ља ца и спа ја ла је пле ми ће и се ља ке, 
тр гов це и сту ден те, офи ци ре од за на та и фа кул тет ске ин те лек ту ал це ко ји 
су сти за ли у Ср би ју и жр тво ва ли сво је жи во те у име сло бо де Ср ба од 
Ту ра ка. Нај о чи ти ја иде ја „је дин ства Сло ве на ба зи ра ног на је дин ству ве ре“, 
ви ди се у ра до ви ма осни ва ча кла сич ног сло ве но фил ства. По себ ну па жњу 
за слу жу ју не са мо про грам ски ра до ви иде о ло шког сард жа ја (А. С. Хо мја-
ков „О ста ром и но вом“, и. В. Ки ре ев ский „Од го вор А. С. Хо мја ко ву“, К. С. 
Ак са ков „О ру ском по гле ду“) не го и обим ни ја де ла .

Сло ве но фи ли су се по ја ви ли 1839. и кла сич но до ба њи хо ве ак тив но сти 
за вр ша ва се кра јем пе де се тих го ди на, с тим да се по крет об но вио са но вим 
во ђа ма на сле де ћем ни воу вре мен ске спи ра ле се дам де се тих го ди на XIX 
ве ка. у кла сич ном до бу свог по сто ја ња сло ве но фи ли ни су има ли зва нич-
ног про гра ма или уста ва, чвр сте ор га ни за ци је па чак ни ши ро ког кру га 
уче сни ка. упра во сва ки сло ве но фил тог до ба је био по себ на је дин ка ван 

6 уша ков Ф. Ф. Ад ми рал уша ков, Пи сь ма, за пи ски. Мо сква, 2005; жи тие свя то го 
пра вед но го Фе до ра уша ко ва, Са ранск, 2002; М. Пе тров, Ад ми рал уша ков, Мо сква, 
1996; Га ни чев В. Н. уша ков. Мо сква, 1990. М. Г. жу ко ва. Твой есмь аз. Су во ров. 
Мо сква, 2003; Су во ров А. В. Пи сь ма / Сост. В. С. Ло па тин, Мо сква, 1987; и. Ша хов-
ской, Бе се ды с рус ским на ро дом, Мо сква, 1998, П. С. На хи мов. До ку мен ты и ма те-
ри а лы. Т. I. СПб, 2003.
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свих иде о ло шких ка лу па, са вла сти тим по ли тич ким и фи ло зоф ским по гле-
ди ма ко ји су се ор ган ски ује ди ња ва ли у окви ру је дин стве ног дру штве ног 
по кре та, али ни су чи ни ли дог ме.

ипак у сло ве но фил ском по кре ту има јед на фи гу ра ко ју мо же мо на зва ти 
кључ ном за раз у ме ва ње кла сич ног сло ве но фил ства. То је био чо век ко ји би 
мо гао да де фи ни тив но по ста не во ђа сло ве но фи ла да тај по крет ни је био 
ба зи ран на са бор ним прин ци пи ма су прот ним иде ји ис ти ца ња пер со ни фи-
ци ра ног ли де ра. Овај ис так ну ти чо век је био Алек сеј Сте па но вич Хо мја ков 
(1804-1860). Кроз ана ли зу ње го вих по гле да на дру штво, исто ри ју и ре ли ги ју 
да се нај тач ни је уоче и из дво је ба зич ни прин ци пи сло ве но фи ла. По себ ну 
па жњу за слу жу је ње гов исто ри о соф ски кон цепт, ко ји је фак тич ки по стао 
ка мен те ме љац чи та вог сло ве но фил ског по кре та у ре ал но исто риј ском, а 
не има ги нар но пре пра вље ном сми слу. Ова сло ве но фил ска иде о ло ги ја је 
уве ли ко по ста ла иде ја во ди ља ру ских до бро во ља ца у срп ско-тур ском ра ту.

Сво је по гле де А. С. Хо мја ков је из ра жа вао у пу бли ци стич ким ра до-
ви ма и умет нич ким де ли ма7. Пу бли ци стич ко на сле ђе А. С. Хо мја ко ва је 
фор ми ра но од број них чла на ка, по све ће них нај ра зли чи ти јим те ма ма од 
есте ти ке до те о ло ги је. Ап со лут на ве ћи на ових чла на ка је на пи са на 40-их 
– 50- их го ди на. Осим ових чла на ка по сто ји и пре глед свет ске исто ри је, 
ко ји има услов ни на зив „Се ми ра ми да“. Ова књи га се пи са ла ве о ма ду го и 
сма тра се за нај бит ни је де ло из за о став шти не А. С. Хо мја ко ва. ина че фи ло-
зоф ска ис тра жи ва ња ве за на за свет ску исто ри ју бу ду ћи осни вач сло ве но-
фил ског прав ца је за по чео у ра ној мла до сти. Рад над књи гом он је за по-
чео у дру гој по ло ви ни три де се тих го ди на XIX ве ка на мол бу Д. А. Ва лу е ва, 
ро ђа ка Хо мја ко ва по же ни ној стра ни, ко ји га је „на те рао да дâ по ште ну реч 
да ће да из дво ји по сат вре ме на днев но да за пи су је оно шта је ју че го во рио 
о исто риј ским пи та њи ма“. Сна жан сти му ланс за рад по ста ла је пу бли ка-
ци ја у ча со пи су „Те ле скоп“ 1836. го ди не „Фи ло зоф ско пи смо“ П. Я. Ча а да-
е ва, ко ја је са др жа ва ла ди рект ну кри ти ку Ру си је као зе мље не до вољ но про-
же те за пад но е вроп ском ци ви ли за ци јом. Ре зиг ни ра ни Хо мја ков је од мах 
на пи сао чла нак-ко мен тар ко ји ни је био об ја вљен због зва нич не за бра не, 
по ле ми ке и рас пра ва ве за них за скан да ло зни чла нак чи ји је аутор уско ро 
по чео ис по ља ва ти озбиљ не симп то ме ду шев не бо ле сти и био упу ћен на 
при нуд но ле че ње. За пра во „Се ми ра ми да“ мо же да се по сма тра као про ши-
7 Пре ре во лу ци је су се по ја ви ла пу на из да ња: А. С. Хо мя ков. Пол ное со бра ние со чи-

не ний, т. 1—8, Мо сква, 1886—1906; А. С. Хо мя ков. Со чи не ния, кн. 1—6, Пе тер бург, 
1915. На кон ре во лу ци је би ло је по је ди ноч них из да ња умет нич ких де ла: А. С. Хо мя-
ков. Сти хо тво ре ния и дра мы. Ле нин град, 1969; А. С. Хо мя ков. Све тлое вос кре се нье: 
По ве сть, за им ство ван ная у Дик кен са, Мо сква., 1991. № 4. стр. 81-105. Пу бли ци сти ка 
се по но во по ја ви ла на кон па да ко му ни стич ког ре жи ма: А. С. Хо мя ков, О ста ром и 
но вом: Ст. и очер ки. Мо сква, 1988; А. С. Хо мя ков, Со чи не ния: В 2-х т. А. С. Хо мя ков 
– Мо сква, 1994; А. С. Хо мя ков, По сла ние из Мо сквы, Ту ла, 1998. 
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ре ни од го вор П. Я. Ча а да е ву и ње го вим исто ми шље ни ци ма ко ји су жи вот 
Ру си је ви де ли „ду бо ко, пот пу но, без по врат ка ис кри вље ним“.

Овај зна чај ни исто ри о соф ски рад ни је био до ве ден до кра ја и ни је до био 
де фи ни ти ван на зив. услов ни на зив под ко јим је по зна то ис тра жи ва ње А. 
С. Хо мја ко ва – „Се ми ра ми да“ – по ти че од јед ног слу чај ног до га ђа ја: „јед-
ном га је Го гољ за те као за пи са ћим сто лом и на кон што је по гле дао у све-
ску по штан ског па пи ра, ко ју је ње гов при ја тељ по пу ња вао сво јим сит ним 
ле пим ру ко пи сом ... про чи тао је та мо име Се ми ра ми де. ‘Алек сеј Сте па но-
вич Се ми ра ми ду пи ше!’ – ре као је он не ком и отад се овај на зив са чу вао за 
ве ли ко де ло ко је је за ни ма ло Хо мја ко ва“8. По сто ји и дру ги на зив ра да ко ји 
се ба зи ра на по ку ша ји ма да се уз по моћ кван ти та тив не ме то де де ши фру је 
рад ни аутор ски на зив – скра ће ни ца „и.и.и.и.“. Н. В. Се ре бре ни ков9 је 
про а на ли зи рао ре ла тив ну фре квент ност слов них ком би на ци ја у „Се ми ра-
ми ди“ са сло вом „и“ на по чет ку, и до шао је до за кључ ка да би де фи ни ти ван 
на зив књи ге тре бао да бу де „ис тра жи ва ње исти не исто риј ских иде ја“.

Дру ги део за о став шти не А. С. Хо мја ко ва – ње го ва умет нич ка де ла: 117 
пе са ма, 2 тра ге ди је, ски це не за вр ше них драм ских де ла. Она има ју из ра-
же ну вред ност из ви ше раз ло га. Пре све га, за то што је то је ди ни из вор за 
про у ча ва ње по гле да А. С. Хо мја ко ва до по чет ка ак тив не пу бли ци стич ке 
де лат но сти (тј. до дру ге по ло ви не три де се тих го ди на). Осим то га, ова умет-
нич ка де ла има ју на гла ше ну исто риј ску вред ност и због то га што су на пи-
са на у књи жев ном прав цу ро ман ти зма. Ро ман тич ки при ступ ре ал но сти, 
ко ји је био по пу ла ран код број них ру ских пе сни ка и пи са ца по чет ком XIX 
ве ка (Ка рам зин, Пу шкин, жу ков ски, Љер мон тов и др.), под ра зу ме вао је 
мак си мал ни су бјек ти ви зам и то бу квал но сва ки ју нак, опис при ро де или 
мо но лог, де таљ но ка рак те ри шу пре све га уну тра шње рас по ло же ње ауто ра.

Сва ова гра ђа већ је при вла чи ла па жњу две гру па ци је исто ри ча ра: 
оних ко ји су се ба ви ли жи во том и де лом са мог А. С. Хо мја ко ва и оних ко ји 
су про у ча ва ли сло ве но фил ски по крет у це ли ни. Нор мал но да се и јед на и 
дру га гру па ци ја на ла зи ла у уза јам ном ути ца ју и про жи ма њу – би о гра фи ја 
Хо мја ко ва би ла је уве ли ко кључ на за пе ри о ди за ци ју кла сич ног раз до бља 
сло ве но фил ског по кре та, а с дру ге стра не оп шти при лаз исто ри ји сло ве но-
фи ла је ути цао на ана ли зу за о став шти не не фор мал ног оца сло ве но фил ске 
иде о ло ги је.

8 Ги ль фер динг А. Пре ди сло вие к пер во му из да нию. Хо мя ков А. С. ПСС, т. 5, с. 11. у 
на став ку овог тек ста, ве ћи на на сло ва ци ти ра на је пре ма из да њи ма на ру ском је зи-
ку и због ре ла тив но лак ше до ступ но сти у об ли ку ин тер нет би бли о те ка ко је са др же 
Хо мја ко вље ве ра до ве. На во ди мо ра до ве Хомjакова по из да њу це ло куп них де ла ко је 
је иза шло по чет ком XX ве ка у Мо скви.

9 Ви ди: Хо мя ков ский сбор ник. Том I, Томск, 1998; А. С. Хо мя ков: про бле мы би о гра-
фии и твор че ства. Хме лит ский сбор ник. Вы пуск 5. Смо ленск: СГПу, 2002.
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Алек сеј Сте па но вич Хо мја ков је иза зи вао ду бо ко по што ва ње сво јих 
са вре ме ни ка без об зи ра на њиховe политичкe ставовe. До бар при мер за то 
је био чла нак К. А. Ко со ви ча, на пи сан на осно ву го во ра о Хо мја ко ву у Све-
ча ној са ли Пе тро град ског уни вер зи те та кра јем пе де се тих го ди на XIX ве ка 
или по смрт ни чла нак А. А. Гри гор је ва по све ћен ана ли зи од но са из ме ђу А. 
С. Хо мја ко ва и ис так ну тог ру ског књи жев ног кри ти ча ра В. Г. Бе лин ског, 
ина че по ли тич ког опо нен те сло ве но фил ске иде о ло ги је10. Још је дан екс-
трем ни не при ја тељ сло ве но фил ског прав ца и ва тре ни за го вор ник „ре во-
лу ци о нар них“ иде ја, Н. Г. Чер ни шев ски, ре као је да иде о ло зи сло ве но фил-
ског по кре та „... спа да ју у нај о бра зо ва ни је, нај пле ме ни ти је и нај на да ре ни је 
љу де ру ског дру штва; а ови ква ли те ти су до вољ на пре по ру ка за по ште ност 
и уз ви ше ност њи хо вих на ме ра...“11. иако су кра јем ше зде се тих иде је Хо мја-
ко ва по ста ле осно ва но вог сло ве но фил ског та ла са, XIX век ни је до нео ни 
је дан озби љан исто риј ски рад по све ћен овом ка ме ну те мељ цу сло ве но фил-
ске иде о ло ги је.

Тек кра јем XIX ве ка си ту а ци ја је по че ла да се ме ња, с тим да је сто го-
ди шњи ца ро ђе ња Хо мја ко ва би ла обе ле же на ра до ви ма број них би о гра фа: 
В. З. За вит не ви ча, В. Н. Ља сков ског, М. Т. Ја блоч ко ва, М. Ф. Та у бе, Н. Л. 
Брод ског и др12. Нај ве ћу па жњу у овом ре ду си гур но при вла чи књи га В. З. 
За вит не ви ча, ко ја са др жи де таљ ни опис жи вот ног пу та и окол но сти ства-
ра ња књи же вог и пу бли ци стич ког на сле ђа А. С. Хо мја ко ва13. По се бан зна-
чај има пу бли ци стич ка ди ску си ја ис так ну тих ру ских фи ло зо фа П. А. Фло-
рен ског и Н. А. Бер ђа је ва ко ја се ти ца ла углав ном бо го слов ско-фи ло зоф ске 
стра не Хо мја ко вље ва на сле ђа14. По ле ми ка ових ауто ра је во ђе на пред сам 
пад Цар ске Ру си је.

На кон кон тро верз них фе бру ар ских и ок то бар ских ло мо ва 1917. го ди не 
до ла зи до до ми на ци је ап со лут но су прот них иде о ло шких кри те ри ју ма чи ја 
се стрикт ност про ве ра ва ла и до ка зи ва ла не фи ло зоф ским дис пу ти ма, не го 
10 Григорьев А. А. Стихотворения А. С. Хомякова, Время, 1861, №5, Москва 1861.
11 Чернышевский Н. Г. ПСС, Москва, 1947, т. 3, стр.78.
12 Лясковский В. Н., А. С. Хомяков. его жизнь и сочинения, Москва, 1897; Яблочков, 

М. Т. Алексей Степанович Хомяков, Тула, 1901; Таубе М. Ф. Несколько слов об 
Алексее Степановиче Хомякове и его научно-философской школе, именуемой 
славянофильством, Харьков, 1905; Таубе М. Ф. Три столпа русского самобыт-ного 
просвещения прошлого столетия. Хомяков, Достоевский, еп. Феофан Вышенский. 
Харьков, 1912.

13 Завитневич В. З., А. С. Хомяков, т. 1 (кн. 1—2), Киев, 1902—13.
14 Бердяев Н. А., А. С. Хомяков, Москва, 1912; Флоренский П. А. Рец.: Завитневич 

В. В. Алексей Степанович Хомяков (Киев, 1902—1913. Т. 1—2). Богословский 
вестник, 1916, №7/8, стр.526—581; Флоренский П. А. Около Хомякова (Критические 
замечания). Сергиев Посад, 1916, стр.1—68; Бердяев Н. А. идеи и жизнь: Хомяков и 
свящ. П. А.Флоренский, Русская мысль, 1917, кн. 2. стр.72.
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дог ма ти ком Марк са, ен гел са, Ле њи на и њи хо вих на след ни ка. у на у ци су 
за вла да ли при ми тив ни кли шеи вул гар но со ци јал ног ту ма че ња исто ри је и 
ле ви чар ски екс тре ми зам, тзв. „шко ла По кров ског“. Хо мја ков и ње го во сло-
ве но фил ство („шо ви ни стич ка ре ак ци ја“), пра во сла вље („по пов ско мрач-
ња штво“) и са мо др жа вље (ши ро ка ле пе за по лу при стој них псов ки не у ме-
сних у на уч ном де лу) би ле су су ви шне у окви ру но вог иде о ло шког кон-
цеп та15. ипак сре ди ном три де се тих го ди на „шко ла По кров ског“ за јед но са 
дру гим ле ви чар ским пре те ри ва њи ма је оти шла у су но врат исто риј ске про-
шло сти. Ја ча ње прет ње ве ли ко гер ман ске екс пан зи је ко ја се са кри ва ла за 
иде о ло шким па ра ва ном на ци зма, во ди ла је по пу шта њу иде о ло шких око ва. 
Све што се мо гло ис ко ри сти ти за бу ду ћу бор бу са не при ја те љем, мо ра ло је 
да бу де ис ко ри шће но.

Пре крет ни ца у про у ча ва њу сло ве но фил ског по кре та је по ста ла рас-
пра ва С. С. Дми три е ва, об ја вље на по чет ком 1941. у ча со пи су „исто ри чар 
– марк си ста“16, ко ја је по кре ну ла чи та ву на уч ну ди ску си ју. Дми три јев ни је 
иза шао из за ча ра ног кру га по ли тич ких ети ке та, али бит но је то да су сло-
ве но фи ли би ли про мо ви са ни из „апо ло ге та ре ак ци је“ у „при ста ли це ли бе-
рал но-бур жо а ских иде ја“. Са свим тим рад Дми три је ва је био би тан јер jе 
по пр ви пут пред ло жио хро но ло ги ју сло ве но фил ског по кре та по пе ри о-
ди ма, ко ја се ко ри сти у про у ча ва њу сло ве но фил ског по кре та и до на ших 
да на.

Осам де се тих го ди на по ја вљу ју се озбиљ ни на уч ни ра до ви у ко ји ма је 
тра ди ци о нал ни марк си зам имао уло гу па ра ва на. Мо но гра фи ја Н. и. Цим-
ба е ва „Сло ве но фил ство“, пред ста вља ла је из у зет но бит но исто риј ско-фи-
ло ло шко ис тра жи ва ње ко је је де фи ни тив но пре ци зи ра ло тер ми но ло ги ју 
сло ве но фил ског и нео сло ве но фил ског по кре та17. у исто до ба су се по ја ви ли 
и ра до ви В. и. Ке ри мо ва, ко ји су по ста ви ли пи та ње фи ло зо фи је исто ри је 
код А. Хо мја ко ва18. ипак са мо пре стан ком иде о ло шког при ти са ка по чет ком 
15 Види: Плеханов Г. В. О книге Н. А. Бердяева «А. С. Хомяков», Плеханов Г. В. 

Сочинения: В 24 т., Москва; Ленинград, 1923—1927. Т. XXIII; Рубинштейн Н., 
историческая теория славянофилов и ее классовые корни, Русская историческая 
литература в классовом освещении, Сб. ст. под ред. М. Н. Покровского. Москва, 
1927; Покровский М. Н. Предисловие, Русская историческая литература в классовом 
освещении, Москва, 1927; По-кровский М. Русская история с древнейших времен. 
Т. IV. Москва, 1934; Покровский М. историческая наука и борьба классов. Вып. 
1—2. Москва, 1933.

16 Дмитриев С. С., Славянофилы и славянофильство, историк-марксист, 1941. № 1. 
и реакција на расправу: Дмитриев С. С., Западники и славянофилы, Молодой 
большевик, 1941, № 11.

17 Цымбаев Н. и., Славянофильство, Москва, 1986.
18 Керимов В. и., Философия истории А. С. Хомякова, Вопросы философии, 1983, 

№ 3. и проширена варијанта истог: Керимов В. и., историософия А. С. Хомякова, 
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де ве де се тих го ди на до шло је до по ја ве ра до ва ко ји су вра ти ли Хо мја ко ва и 
ње гов до при нос раз во ју фи ло зо фи је исто ри је са вре ме ном на уч ном све ту19.

Алек сеј Сте па но вич Хо мја ков био је све стра но на да рен чо век. Вешт 
пе сник, про ниц љив фи ло зоф, та лен то ван про на ла зач, хра бар вој ник, он 
је био тип чо ве ка ко ји би се у до ба Ре не сан се звао „ho mo fa ber“, „ho mo uni
ver sa lis“. Хо мја ков се ро дио 1(13) ма ја 1804. у бо га тој и углед ној пле мић кој 
по ро ди ци. ње гов род је по ти цао из до ба пре пе тров ске Ру си је и по пр ви 
пут у исто ри ји се ис та као за вре ме Ва си ли ја II (1425-1462). Већ у де тињ ству 
мла ди Аљо ша Хо мја ков је имао жив ин те рес за исто ри ју, ко ји је сте као док 
је пре гле да вао по ро дич на до ку мен та из до ба сред ње ве ков не ру ске др жа ве. 
Хо мја ков је до био, ти пич но за бо га ту омла ди ну тог до ба, кућ но обра зо ва ње 
у окви ру ко га је би ла по све ће на огром на па жња стра ним је зи ци ма: већ у 
де тињ ству Хо мја ков је пер фект но са вла дао ен гле ски, не мач ки, фран цу ски 
и ла тин ски је зик, а у ка сни јем до бу је на у чио још и ста ро грч ки и сан скрит. 
О до бром по зна ва њу не са мо жи вих не го и мр твих је зи ка све до чи то да је 
у сво јој 15. го ди ни Хо мја ков пре вео на ру ски Та ци то ву „Гер ма ни ју“, ко ја 
се до тле ни је пре во ди ла на ру ски и об ја вио део тог пре во да. При бли жно у 
исто до ба по ја вљу ју се и пр ва умет нич ка де ла бу ду ћег фи ло зо фа. Нај ра ни ја 
од њих је пе сма „По сла ни ца по ро ди ци Ве не ве ти нов“ из 1821. исте го ди не 
Хо мја ков, ко ји је тек на пу нио се дам на е сту го ди ну жи во та и ни је за вр шио 
ре дов не сту ди је, ипак за хва љу ју ћи те ме љи том кућ ном обра зо ва њу и при-
род ном та лен ту по ло жио је по треб не ис пи те и сте као је зва ње ма сте ра 
ма те ма тич ких на у ка Мо сков ског уни вер зи те та. Са вре ме ни ци су за па зи ли 
ње го ву љу бав пре ма ху мо ру, оп ти ми зам, отво ре ност. За Хо мја ко ва је био 
ти пи чан так ми чар ски дух и љу бав пре ма спорт ским ак тив но сти ма. За њи-
мљи во је да је баш Хо мја ков увео у ру ски је зик но ву реч из оми ље ног му 
ен гле ског је зи ка – реч „спорт“.20

Без об зи ра на очи гле дан та ле нат ко ји је мла ди Алек сеј ис по ља вао у 
са вла да ва њу гра ди ва при род них на у ка, Хо мја ков је био до сле дан у сво јој 
ода но сти пра во сла вљу. Зна ча јан ути цај на ње га је има ла и ње го ва по ро-
ди ца, ко ја се при др жа ва ла тра ди ци о нал них вред но сти и пра во сла вља, 
ис прав но је по сти ла и ра до сно сла ви ла цр кве не пра зни ке, при др жа ва ла се 
свих вер ских оби ча ја и за по ве сти.

исте 1821. у жи во ту мла дог Хо мја ко ва се де сио и још је дан за ни мљив 
до га ђај ко ји нам от кри ва ре а лан ка рак тер и убе ђе ња мла дог пле ми ћа. Те 
го ди не па жња и сим па ти је ру ског дру штва су би ле обра ће не Бал ка ну – и 

Москва, 1989.
19 Сухов А. Д., Хомяков, философ славянофильства, Москва, 1993; В. А. Кошелев, 

Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, рассуждениях и 
разысканиях, Петербург, 2000.

20 Хомяков А. С., ПСС, т. 3, стр. 4.
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то Грч кој, где је у то до ба бу јао уста нак. Бор ба пра во слав них Гр ка про тив 
Ту ра ка иза зва ла је ве ли ко оду ше вље ње и код се дам на е сто го ди шњег мла-
ди ћа, услед че га је Хо мја ков по ку шао да по бег не из ро ди тељ ске ку ће у Грч ку 
да се би се при дру жио „бор би за сло бо ду“. Алек сеј је уште део не што па ра 
од џе пар ца, ку пио је ве ли ки ло вач ки нож и хра ну и по ку шао је бек ство, 
али био је ухва ћен већ у око ли ни Мо скве и вра ћен уз не ми ре ним ро ди те-
љи ма. Ве о ма је ве ро ват но да је овај оча јан гест од ре дио суд би ну мла ди ћа 
и уско ро су га да ли у вој ну слу жбу. За по че так Хо мја ков је био рас по ре-
ђен у Астра хан ски те шки ко њич ки пук, а на кон го ди ну да на, за хва љу ју ћи 
по ре клу и угле ду фа ми ли је, пре ба ци ли су га у глав ни град и то у елит ни 
ко њич ки гар диј ски пук.

у Пе тро гра ду се бу ду ћи отац сло ве но фил ства упо зао са гру пом офи-
ци ра за ве ре ни ка -бу ду ћим по бу ње ни ци ма де цем бра 1825. го ди не, ко ји су 
пла ни ра ли ре во лу ци ју у Ру си ји. Пр ве об ја вље не пе сме Хо мја ко ва су се 
по ја ви ле баш у „По лар ној зве зди“ – го ди шња ку ко ји су об ја вљи ва ле во ђе 
за ве ре ни ка К. Р. Ри ле јев и А. А. Бес ту жев. ипак по ли тич ки иде а ли мла дог 
офи ци ра су се на ла зи ли у ди рект ној опо зи ци ји иде ја ма за ве ре ни ка. П. и. 
Бар те њев бли ски при ја тељ Хо мја ко ва на во ди да је Хо мја ков, ко ји је до дна 
ду ше мр зео на сил не ме то де, убе ђе но до ка зи вао сво јим са го вор ни ци ма из 
ре до ва за ве ре ни ка да ће уста нак не из бе жно во ди ти не сло бо ди не го без об-
зир ној дик та ту ри иза бра них по је ди на ца и кр ва вој дик та ту ри.

уочи устан ка Хо мја ков је узео ви ше ме сеч но од су ство и оти шао је на 
ду го пу то ва ње у евро пу. Тек 1828, услед ру ско-тур ског ра та, Хо мја ков се 
вра тио у вој ску. у то ку ра та Хо мја ков се по ка зао као из у зет но хра бар офи-
цир и био је на гра ђен са не ко ли ко од ли ко ва ња за хра брост на бој ном по љу. 
По за вр шет ку рат них опе ра ци ја 1829. Хо мја ков се де фи ни тив но по ву као из 
вој ске. За њи мљи во је да се он ни је хтео ак ти ви ра ти 1831. за вре ме Пољ ског 
устан ка и ру ске „па ци фи ка ци је Пољ ске“, јер ни је хтео да уче ству је у бра-
то у би лач ком ра ту. Хо мја ков је од сео у свом на сле ђе ном се лу и за по чео тај 
дру штве но-по ли тич ки и књи жев но-пу бли ци стич ки рад ко ји је про сла вио 
ње го во име. Хо мја ков се за стал но на ста нио у Мо скви 1844. са ком плет но 
из гра ђе ним иде о ло шким ста во ви ма.

А. С. Хо мја ков је уго стио ви ше сво јих исто ми шље ни ка са ко ји ма је 
во дио ду ге ди ску си је ко је су се тек де ли мич но осли ка ле у ње го вој књи-
жев ној за о став шти ни. Осим број них дру штве них рас пра ва, Хо мја ков је 
оста вио и ви ше про на ла за ка, с тим да су не ки од њих би ли па тен ти ра ни и 
у ино стран ству (у ен гле ској). То су би ле иде је о ра ци о на ли за ци ји у по љо-
при вре ди, ин ду стри ји ше ће ра и же сто ких пи ћа, про је кат но ве кон струк-
ци је пар не ма ши не и снај пер ске пу шке. Хо мја ков је био успе шан и у сво јој 
по слов ној ак тив но сти у окви ру свог по љо при вред ног има ња, спро во дио је 
у жи вот на пред не (у то до ба) иде је од но са из ме ђу ве ле по сед ни ка и се ља ка 
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ба зи ра них на фи нан сиј ском ин те ре су, а не при нуд ној ва не ко ном ској мо ти-
ва ци ји. ипак, без об зи ра на сво ју успе шну и плод ну књи жев ну, бо го слов-
ску, на уч ну и при вред ну де лат ност, Хо мја ков се про сла вио пре све га за хва-
љу ју ћи сво јим ра до ви ма ко ји су уве ли ко кре и ра ли иде о ло шки и ме то до ло-
шки те мељ сло ве но фил ског по кре та.

Сво је иде је Хо мја ков је ве о ма че сто об ли ко вао у пе снич ку фор му, што 
је би ло уоби чај но за дру штве но-по ли тич ке при ли ке ХVIII-ХIХ ве ка. Већ у 
ра ним ра до ви ма Хо мја ко ва мо гу да се про на ђу иде је (сло вен ска уза јам ност, 
па жња пре ма на ро ду и тра ди ци о ним вред но сти ма, па три от ски на бој итд.) 
ко је су ка сни је за у зе ле зна чај но ме сто у сло ве но фил ској ми то ло ги ји. Вр ху-
нац овог прав ца из ра жа ва ња би ла је пе сма „Орао“ на пи са на 1832. го ди-
не.21у ње му се по ја вљу је але го ри ја ве ли ког и сло бод ног ор ла (цар ске Ру си је) 
и дру гих ор ло ва (сло вен ских на ро да) ухва ће них и око ва них од стра не 
„на сил них Гер ма на ца и Та та ри на“ (Аустри је и Тур ске). Пе сма се за вр ша ва 
под сти ца јем да се раз би је „ла нац на си ља са гво зде ним кљу ном“.

Ова аморф на сло ве но фил ска иде о ло ги ја, ко ја је има ла зна чај ну про ши-
ре ност у ру ском дру штву тог до ба, кри ста ли зо ва ла се 1839. у члан ку „О ста-
ром и но вом“22. Овај чла нак је по пр ви пут до шао у јав ност ка да је био про-
чи тан у зи му 1838-1839. на ре дов ном јав ном ску пу ко ји се одр жа вао сва ке 
сре де код при ја те ља Хо мја ко ва и. В. Ки ре јев ског, а ка сни је је био ши рен у 
об ли ку ру ко пи сних ко пи ја јер је са др жа вао иде је ко је ни је мо гла да одо бри 
зва нич на цен зу ра. Не ке иде је члан ка су би ле по о штре не до мак си му ма, 
што је ода ва ло иде ју Хо мја ко ва да при ву че по себ ну па жњу јав но сти и да 
за поч не ди ску си ју. Овај план Хо мја ко ва је ус пео и уско ро се по ја вио чла нак-
од го вор од стра не и. В. Ки ре јев ског.23 Ова два ра да су по ста ла не зва нич на 
„про грам ска из ја ва“ сло ве но фи ла, а ди ску си ја ко ју су они по кре ну ли се 
за вр ши ла ства ра њем но вог дру штве ног по кре та ко ји су на зва ли „сло ве но-
фил ски“24. Фак тич ки, чла нак Хо мја ко ва је са др жа вао ин те гри са не по гле де 
бу ду ћих сло ве но фи ла на сав збир дру штве ног жи во та: на ру ску исто ри ју, 
есте ти ку, на дру штве но-еко ном ски раз вој Ру си је и ње гов пра вац, на не ке 
аспек те бо го слов ске док три не.

Сло ве но фи ли су фор му ли са ли сво је ста во ве са ци љем при пре ме ре ал-
них про ме на у ру ском друшп тве ном жи во ту, али је Ни ко ла I, ко ји је у то 
то ба вла дао Ру си јом, био пре пла шен по ку ша јем за ве ре де цем бра 1825, ко ји 
21  Хомяков А. С., ПСС, т. 4, стр. 206.
22  Хомяков А.С., ПСС, т. 1, стр. 359-377.
23  Киреевский и. В., избранные статьи, Москва, 1984.
24 Сло ве но фи ли су до би ли сво је име од сво јих по ли тич ких опо не на та – сим па ти зе ра 

пот пу не“ве стер ни за ци је“ – „за пад ни ка“. Сло ве но фи ли су из вор но на зи ва ли свој 
дру штве ни пра вац „пра во слав но-ру ским“. Вос по ми на ния А. и. Ко ше ле ва о А. С. 
Хо мя ко ве, Хо мя ков А. С., ПСС, т. 8, стр.120.
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се де сио у то ку ње го вог сту па ња на пре сто, и са сум њом је гле дао на све 
вр сте дру штве них екс пе ри ме на та. Чак су се по ку ша ји да се но си тра ди ци-
о нал на ру ска оде ћа – „каф тан“ (тра ди ци о нал на вр ста огр та ча), „мур мол ка“ 
(ма ла окру гла тра ди ци о нал на ка пи ца) и пу шта ње, по пра во слав ном оби-
ча ју, бра де, за бра њи ва ли и ка жња ва ли. Не ве ро ват но али се из пра ши не и 
па у чи не осам на е стог ве ка по но во по ја ви ло на ре ђе ње Пе тра I да се пле ми-
ћи ма за бра њу је но ше ње бра де. За ни мљи во је да је са мо у Лон до ну (за вре ме 
свог ве ли ког пу то ва ња у За пад ну евро пу 1847) Хо мја ков мо гао јав но да 
одр жа ва овај „тра ди ци о нал ни“ из глед25. До 1853. сло ве но фи ли (па и сам А. 
С. Хо мја ков) су мо гли да во де са мо усме не „са лон ске“ рас пра ве. ипак сло-
ве но фи ли су тек у рет ким тек сто ви ма кри ти ко ва ли зва нич ни ре жим. На 
при мер, Хо мја ков је 1849. на пи сао пе сму „На ву хо до но сор“26, у ко јој је але-
го рич но осу дио де спот ску вла да ви ну Ни ко ла ја I, упо ре дио га је са ли ком 
би блиј ског ти ра ни на и по звао је на ње го ву гла ву ка зну Бож ју. Нај те жи грех 
сва ког ти ра ни на Хо мја ков је ви део у то ме да тај кр ши:

   „Дух сло бо де, све ти њу ре чи,
   Све ти њу ми са о ног да ра...“

По сле смр ти Ни ко ла ја I, Ру си ја је би ла пре пу на но вих на да и иде ја, без 
об зи ра на гор чи ну Крим ског ра та. у пе сма ма Хо мја ко ва из тог до ба ве о ма 
че сто се по ја вљу је мо тив олу је и му ње – не чег уз не ми ра ва ју ће стра шног, 
али са свим тим и не чег што про чи шћа ва и осве жа ва при ро ду. Јед на од 
ве ћих за да ћа Ру си је тог вре ме на је би ло де фи ни тив но уки да ње спа хиј-
ских од но са. Ре цеп те ре фор ми са ња дру штва је ну ди ло ви ше дру штве них 
гру па, из ме ђу ко јих су би ле и сло ве но фи ли ко ји су дра стич но по ве ћа ли 
сво ју ак тив ност. Хо мја ков је 1859. го ди не на пра вио свој про је кат27 ре фор ме 
аграр них од но са и ли кви да ци је спа хиј ских од но са на се лу ко ји је укљу чи-
вао одр жа ва ње за дру жних од но са, из два ја ње се ља ка уз нео п ход не пар це ле 
и мо гућ ност про ши ре ња се љач ких има ња уз по моћ за ку па и от ку па пле-
мић ких има ња.

Овај рад је био по след њи ве ли ки рад Алек се ја Хо мја ко ва јер је 23. сеп-
тем бра 1860. Алек сеј Хо мја ков пре ми нуо. Крај ње го вог жи во та је био у ис тој 
ме ри по све ћен дру штве ним ин те ре си ма као и ње гов жи вот: он је умро од 
ко ле ре ко ју је до био у по ку ша ји ма су зби ја ња епи де ми је ове за ра зне бо ле-
сти код се ља ка окол них се ла. На кон не ко ли ко ме се ци 19.2.1861. по ја вио се 
Ма ни фест о уки да њу спа хиј ских од но са на се лу ко ји је озна чио по че так 
до ба ре фор ми ца ра Алек сан дра II, и ово је био крај до ба кла сич ног сло ве-
25 Воспоминания А. и. Кошелева о А. С. Хомякове, Хомяков А. С., ПСС, т. 8, стр.146.
26 Хомяков А. С., ПСС, т. 4, стр. 245.
27 Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства, Москва, 1993, стр. 25-26.
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но фил ства. Но ва ка пи та ли стич ка сва ко дне ви ца се дра стич но раз ли ко ва ла 
од успо ре ног жи во та пре ре фор ме ног вре ме на. Све се про ме ни ло: по че ли су 
да се раз ли ку ју у по гле ди ма на про ме не бив ши исто ми шље ни ци, по ја ви ла 
се ге не ра ци ја мла дих сло бо до ум них ин те лек ту а ла ца, по ја ви ле су се но ве 
иде је и ауто ри те ти, а иде ја сло вен ских и пра вослвних ве за је на не ко вре ме 
би ла по ти сну та од стра не оштрих пи та ња сва ко днев не по ли ти ке. Мо ра ла је 
да про ђе чи та ва де це ни ја да се по но во фор ми ра и кри ста ли ше но ви сло ве-
но фил ски дру штве ни по крет ко ји је имао раз ра ђе не ста во ве и иде је, ши ре 
кру го ве члан ства и ви ше сим па ти зе ра у свим дру штве ним сло је ви ма, али 
се чвр сто ба зи рао на иде ја ма ко је су ни кле у са лон ским бе се да ма сло ве но-
фи ла три де се тих и че тр де се тих го ди на XIX ве ка. На тај на чин Хо мја ков не 
са мо да је за по чео кла сич но до ба сло ве но фил ског по кре та сво јим члан ком 
„О ста ром и но вом“, не го је и раз ви јао сло ве но фил ску иде о ло ги ју сво јим 
број ним ра до ви ма и при род но озна чио сво јом смр ћу фак тич ку ме ђу кла-
сич ног до ба сло ве но фил ског по кре та и ње го вих но ви јих след бе ни ка.

* * *

Дру штве но-по ли тич ки по крет ко ји те жи ве ћим про ме на ма у дру штве-
ном уре ђе њу обич но ну ди са вре ме ни ци ма не са мо сво је иде је и ви зи је о 
бу дућ но сти, не го по ку ша ва и да оја ча сво је иде о ло шке ше ме ,да на но ви 
на чин про ту ма чи оп ште по зна те исто риј ске чи ње ни це и по тра жи ана ло-
ги је и (ан ти)хе ро је у про шло сти. Свој по се бан при лаз про шло сти су има ли 
и сло ве но фи ли. Хо мја ков је фор му ли сао ње го ве осно ве већ у свом пр вом 
про грам ском члан ку „О ста ром и но вом“ и раз ви јао га за јед но са исто ми-
шље ни ци ма у ка сни јим пу бли ци стич ким ра до ви ма.

Глав ни циљ ко јем је он те жио у пи са њу сво јих исто ри о соф ских ра до ва, 
био је од ре ђи ва ње исто риј ске суд би не Ру си је и од ре ђи ва ње за да та ка ко ји 
су ста ја ли, по ње го вом ми шље њу, пред њим, у кон тек сту раз во ја свет ске 
ци ви ли за ци је. Ба зич ни рад у ко ме је Хо мја ков про бао да пре ци зи ра свој 
исто риј ски кон цепт је би ла „Се ми ра ми да“ („и.и.и.и.“)28.

у пи са њу овог ра да Хо мја ков се осла њао на соп стве ну ори ги нал ну 
ме то до ло ги ју ко ја је би ла до вољ но про дук тив на. По ла зио је од објек тив не 
те зе да ре ал ни уче сни ци исто риј ског про це са ни су по је дин ци, ма кар су и 
из у зет но та лен то ва ни и ис так ну ти на ви со ке по ло жа је, не го огром не људ-
ске ма се, ве за не у од ре ђе не за јед ни це не ким уну тра шњим ве за ма. По ста-
вља се пи та ње по ко јим прин ци пи ма би мо гла да се вр ши њи хо ва кла си-
фи ка ци ја, ко ја би очи глед но тре ба ло да се по кла па с уну тра шњим ве за ма 
људ ских за јед ни ца ко је на сту па ју као це ли не на исто риј ској по зор ни ци? 
28   Хомяков А. С., ПСС, т. 5-7.
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Хо мја ков је из дво јио три раз ли чи те вр сте кла си фи ка ци ја: ет нич ку (ра сно-
би о ло шку), по ли тич ку и ре ли гиј ску. ет нич ку по де лу он ни је при знао ве ро-
до стој ном због не по кла па ња са очи глед ним др жав ним и кул тур ним раз-
ли ка ма. По ли тич ку по де лу он је од ба цио због не ста бил них гра ни ца и ре ла-
тив но че стих слу ча је ва не стан ка и на стан ка но вих по ли тич ких струк ту ра. 
Хо мја ков је од лу чио да се ба зи ра на ре ли гисјкој кла си фи ка ци ји или, ка ко 
ју је на зи вао, „по де ла по ве ра ма“.

Ве ра је за Хо мја ко ва би ла из вор и осно ва фи зич ких и мен тал них ак тив-
но сти људ ског ро да, и на тај на чин овај кон цепт ли чи на већ по сто је ћи у то 
до ба и то до ста за ста рео про ви ден ци ја ли зам. Али, по ста ја ла је и бит на раз-
ли ка ко ја је за пра во и ства ра ла но ви ну кон цеп та: Хо мја ков је сма трао да 
не са мо ве ра ути че на ка рак тер на ро да ко ји ју одр жа ва, не го и на род би ра 
ону ре ли ги ју ко ја се нај ви ше по кла па са уну тра шњим ор ган ским те жња ма 
и осо би на ма тог на ро да. На тај на чин он је мо гао да за кљу чи да су ве ра и 
на род ко ји је ис по ве да та два фак то ра ко ја у уза јам ном про жи ма њу и ути-
ца ју ства ра ју не ки но ви за јед нич ки про из вод – људ ску ци ви ли за ци ју. Ве ра 
у овој ин тер пре та ци ји има ши ри зна чај не го уско кле ри кал но схва та ње 
овог пој ма. „По де ла по ве ра ма“ до би ја зна чај сво је вр сне „кул тур но-ци ви-
ли за циј ске“ кла си фи ка ци је.

Ко ри сте ћи овај прин цип „по де ле по ве ра ма“ Хо мја ков је ана ли зи рао 
свет ску исто ри ју и по ку шао да из дво ји у њој ма ги страл не раз вој не ли ни је 
по ко ји ма се кре ће гло бал на ци ви ли за ци ја. Хо мја ков је сма трао да по сто је 
два гло бал на прав ца раз во ја ци ви ли за ци је ко ји се на ла зе у стал ном уза јам-
ном су ко бу. Оба ова прав ца су се по ја ви ла у да ле кој про шло сти и у до ба 
Хо мја ко ва су се за вр ши ли ства ра њем за пад но е вроп ске кул тур не за јед ни це, 
с јед не стра не, и ис точ но пра во слав не за јед ни це с дру ге стра не. Хо мја ков 
је сма трао да је овај кон фликт по ти цао из ко лев ке људ ске ци ви ли за ци је 
и кул ту ре: се ве ро и сточ не Афри ке и Бли ског ис то ка, с тим да се по пр ви 
пут овај кон фликт ис по љио у су да ру ира на и Ку ша, због че га је Хо мја ков и 
увео два кључ на тер ми на сво је исто ри о со фи је „куш ско и иран ско на че ло“ 
(прав ци) раз во ја.

Хо мја ков је сма трао да су ове две др жа ве ко је су по сто ја ле пре не ко-
ли ко хи ља да го ди на ус пе ле да пре не су ба зич не цр те свог раз во ја („на че ла“) 
ка сни јим кул тур но-исто риј ским за јед ни ца ма? Др жа ва Куш, ко ја се на ла за-
и ла ју жно од егип та, има ла је са њим не при кид не од но се и ус пе ла је да му 
пре не се, без об зи ра на сво ју дру штве но-еко ном ску за о ста лост, сво ја по себ на 
„куш ска на че ла“. Кул ту ра егип та је у ка сни јем до бу има ла сна жан ути цај на 
Грч ку кул ту ру, ко ја је ка сни је пре не ла иста „куш ска“ на че ла број ним су сед-
ним др жа ва ма, па и Ри му. у ка сни јем до бу зна ча јан ути цај Рим ске ца ре ви не 
на „вар вар ске“ кра ље ви не, из ко јих су се из ро ди ле и са вре ме не Хо мја ко ву 
европ ске др жа ве, је омо гу ћио оп ста нак „куш ских на че ла“ до Но вог вре-
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ме на. „иран ска на че ла“ су се пре но си ла са мо ди рект но на сва окол на пле-
ме на, ко ја су се на ла зи ла у по гра нич ју иран ског кул тур ног ми љеа. Сло вен-
ска пле ме на су се на ла зи ла у ди рект ном кон так ту са иран ским пле ме ни ма и 
од њих су и по зај ми ла „иран ска на че ла“, ко ја су ка сни је ути ца ла и на ру ски 
на род, као је дан од нај ве ћих но си ла ца иран ског на че ла у Но во вре ме.

Ова „на че ла“ су, пре ма Хо мја ко ву, има ла зна ча јан ути цај на ци ви ли-
за ци ју. Са „куш ским на че ли ма“ Хо мја ков је по ве зи вао чвр сти прак ти ци-
зам, до сле дан ра ци о на ли зам, ода ност ком фо ру, же љу за из град њом до след-
них ло гич ких кон струк ци ја и на сил ним пре у ре ђи ва њем окол ног све та. За 
„иран ска на че ла“, пре ма Хо мја ко ву, су ти пич на ма ња бри га о ма те ри јал ној 
стра ни жи во та и о ин ди ви ду ал ном дру штве но-прав ном ста ту су. „иран ска 
на че ла“, пре ма ње му, су од ре ђи ва ла од ре ђе ну рав но ду шност пре ма ства-
ри ма и пред ме ти ма за сва ко днев ну упо тре бу, али су дик ти ра ла ве ће стан-
дар де у по гле ду ду хов ног жи во та и над ре ал них вред но сти.

Овај кон цепт очи глед но се на ла зио под ути ца јем же ље Хо мја ко ва да се 
об ја сни ма те ри јал но-еко ном ска раз ли ка из ме ђу Ру си је и зе ма ља За пад не 
евро пе. С дру ге стра не, очи глед но je и то да је ова те о ри ја пред ста вља ла 
ре ви та ли за ци ју иде ја ми тро по ли та ила ри о на и мо на ха Фи ло фе ја у Но во 
вре ме: иде ја су ко ба За па да и ис то ка. Ова иде ја су ко ба не др жа ва и на ро да 
и чак не ре ли ги ја не го ци ви ли за ци ја, би ла је де фи ни тив но раз ра ђе на од 
стра не мла ђег на след ни ка сло ве но фил ске иде о ло ги је из но вог та ла са сло-
ве но фи ла. Н. Да ни лев ски (1822-1885) у свом во лу ми но зном ис тра жи ва њу 
„Ру си ја и евро па“ де таљ но је мо ти ви сао не ги ра ње је дин стве не и је ди не 
свет ске ци ви ли за ци је и раз ра дио иде ју по сто ја ња и су ко ба раз ли чи-
тих кул тур но-исто риј ских ти по ва, ко ја је за пра во би ла пре те ча кон цеп та 
ло кал них ци ви ли за ци ја Шпен гле ра и Тојн би ја.

Су коб „ку ши зма“ и „ира ни зма“, пре ма Хо мја ко ву, на ње му са вре ме ном 
ни воу раз во ја ци ви ли за ци је, ис по ља вао се у су ко бу сло вен ског пра во сла-
вља и ро ма но-гер ман ског „ино сла вља“ (ка то ли ци зма и про те стан ти зма). 
Хо мја ков је био си гу ран да су за пад не гра не хри шћан ске ре ли ги је ба зи ра не 
на ла жним осно ва ма. Ка то ли ци зам је на зи вао „про тив при род ном ти ра ни-
јом“, про те стан ти зам – „по бу ном без за ко на и огра ни че ња“, а пра во сла вље 
– „је ди ним исти ни тим хри шћан ством“. Сво ју те зу о прин ци пи јал ној етич-
кој над моћ но сти пра во сла вља (као нај бли жег ста ро а по стол ској цр кви) 
Хо мја ков ни је пре тва рао у ре ли гиј ску за не се ност и уми шље ност29. Био је 
све стан то га да и пра во слав на цр ква ни је по сти гла по тен ци јал ну ви си ну 
хри шћан ских иде а ла. Пре ма Хо мја ко ву, у Ви тан ти ји је то ме сме та ло то да 
29 у овом котнексту зањимљиво је додати да је сам Хомјаков редовно одвајао више 

времена на читање савремене западноевропске теолошке литературе, посебно 
немачке, а своје теолошке расправе такође је штампао само на страним језицима у 
иностранству због претерано марљиве цензуре доба Николе I.
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је но во ви но хри шћан ства би ло по ста вље но у ста ру ме ши ну ан тич ке ци ви-
ли за ци је. у Ста рој Ру си ји то ме је сме та ла по вр шност при ма ња но ве ве ре, 
а ду бљи про дор у на род ни ор га ни зам је оме ла та тар ска на је зда. Тек је у 
ка сни јем до бу пре по ро да ру ских зе ма ља око Мо сков ске кне же ви не до шло 
до ствар но ви со ког ни воа раз во ја вер ског ду ха, али је пре ма Хо мја ко ву и 
ов де по ста ја ла озбиљ на пре пре ка у об ли ку пре те ра не фор ма ли за ци је ре ли-
гиј ског осе ћа ја. ипак, аутор је сма трао да је ру ско пра во сла вље, иако ни је 
по сти гло вр ху нац мо гу ћих до стиг ну ћа, ипак по ста ло те мељ ни фак тор у 
раз во ју ру ског на ци о нал ног осе ћа ја на пу ту ње го вог раз во ја.

Осим гло бал не иде је о то ме да је исто ри ја чо ве чан ства про же та стал-
ним су ко бом из ме ђу „куш ских“ и „иран ских“ на че ла Хо мја ко ва, у сво јој 
исто ри о со фи ји он је обра ћао по себ ну па жњу на раз вој сло вен ства и ру ског 
на ро да. Ова па жња је до ла зи ла до во лун та ри стич ких пре те ри ва ња ка да су 
Сло ве ни ма (ве не ти ма) до да ва ли по фор мал ној слич но сти то по ни ма нај-
ра зли чи ти ја де ла: од по бе да над Це за ром, до осни ва ња Бе ча. Чак и ре ку 
Га ро ну, по зна ту по Це за ро вим из ве шта ји ма (ga rum na flu men), Хо мја ков је 
пре о бра тио у из вор но сло вен ску ре ку Го ри њу. ипак, ова „сло бо да“ у ту ма-
че њу исто риј ских чи ње ни ца има ла је пре све га об лик не ке кон тра о фан зи ве 
од но сно од го во ра на ти пи чан за ве ћи ну за пад них исто ри ча ра тог до ба, спе-
ци фич ки од нос пре ма Сло ве ни ма. Хо мја ков је на сле де ћи на чин де фи ни сао 
ову по ја ву, ко ја, на жа лост, ни је пот пу но не ста ла ни у ка сни јем до бу (ов де 
тер мин „не мач ки“ под ра зу ме ва „за пад но е вроп ски“): „Ка да се ра ди о Сло ве-
ни ма, гре шке су ... то ли ко очи глед не, про ма ша ји су то ли ко сме шни, сле пи ло 
је то ли ко ја ко, да ствар но не знаш с чим би мо гао да об ја сниш ову чуд ну 
по ја ву, да ли са вр ше ним раз во јем уну тра шњег ду ха гер ман ске и сло вен ске 
гра не, ко ји пра ви чи ње ни це сло вен ског све та са вр ше но не ра зу мљи вим за 
Нем це, или са кри ве ном за ви шћу иза зва ном баш са мим су сед ством“30.

Хо мја ков је сма трао да је на раз вој за јед ни це ко јој је он при па дао, осим 
„иран ских на че ла“ и сло вен ског ду ха, из у зе тан ути цај имао „за дру жни“ 
на чин жи во та. Мо ра де се ис так не да је ти пич на за број не ру ске (а и срп ске) 
дру штве но-по ли тич ке по кре те XIX ве ка па жња пре ма за дру зи и раз ли-
чи те екс тра по ла ци је и на де ве за не за ту дру штве ну уста но ву по пр ви пут 
се по ја вљу ју баш код сло ве но фи ла. иако су де та љи за ци ју за дру жне иде је 
вр ши ли дру ги сло ве но фил ски ауто ри (и. В. Ки ре ев ски, К. С. Ак са ков)31 
Хо мја ков је дао зна ча јан им пулс овом про це су. Кључ ни ње гов рад ве зан за 
те му за дру га био је чла нак „О се о ским усло ви ма“32.

Сло ве но фи ли су би ли убе ђе ни да је за дру га би ла из у зет но би тан еле-
ме нат раз во ја Ру си је и оних сло вен ских др жа ва где је за др жа ла сво ју сна гу. 
30  Хомяков А. С., ПСС, т. 5, стр.52.
31 Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства, Москва, 1993, стр. 66.
32  Хомяков А. С., ПСС, т. 3, стр.63-86.
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По ла зе ћи од ско ро пот пу ног од су ства слич них уста но ва у За пад ној евро пи, 
у Но во вре ме сло вен фи ли су сма тра ли за дру гу по у зда ним раз ло гом ру ске и 
сло вен ске по себ но сти. Нор мал но да су сло ве но фи ли зна ли о то ме да је и у 
ро ман ско-гер ман ском све ту не ка да по сто јао за дру жни на чин ор га ни за ци је 
дру штва, али по њи хо вом ми шље њу на За па ду је за дру га би ла са мо при вре-
ме на дру штве на ин сти ту ци ја, ко ја је пот пу но не ста ла у то ку уса вр ша ва ња 
фе у дал них од но са, за раз ли ку од сло вен ске за дру ге ко ја је оп ста ја ла и у IX 
и у XIX ве ку. у овим усло ви ма за дру га се про жи ма ла на ци о нал ним ду хом, 
ула зи ла је у на род ну ду шу и са ма се пре тва ра ла у јед ну од бит них осо би на 
на род ног ка рак те ра. у за дру зи је Хо мја ков ви део кли цу „са бор ног“33 развoja 
Ру си је. За дру га је пре ма ње го вом ми шље њу мо ра ла да дâ осно ву бу ду ћег еко-
ном ског бла го ста ња, јер, пре ма ње го вом ми шље њу, ком пли ко ва не на уч но-
тех нич ке но ви не би мо гле да се ко ри сте са мо у за дру жним при вред ним усло-
ви ма и ни су би ле при сту пач не по је дин цу. у за дру зи је Хо мја ков, за јед но са 
оста лим сло ве но фи ли ма, ви део га ран ци ју со ци јал не прав де и ста бил но сти. 
До ми на ци ја за дру жних ин те ре са над ин ди ви ду ал ним прох те ви ма, ти пич на 
за се љач ку сре ди ну, има ла је да се пре тво ри у би тан де таљ вред но сне ска ле 
сва ког ру ског чо ве ка у бу дућ но сти. Хо мја ков, ко ји је зна ча јан део вре ме на 
про вео на се лу па и у до ди ру са за дру жним се ља ци ма сво јих се ла, био је све-
стан и од ре ђе них ма на за дру ге и за то је у сво јим ра до ви ма ин си сти рао на 
то ме да за дру га не сме да се пре тво ри у све мо гу ћег ти ра ни на ко ји би пот пу но 
упио лич ност и ин ди ви ду ал ност сво јих чла но ва. Мо ра да се ис так не да је 
Хо мја ков ина че вр ло не га тив но сма трао „на сил не ме то де“ и за то је осу ђи вао 
оне ко ји су хте ли „би ти до бро тво ри ма на ро да упр кос ње го вим же ља ма“34.

Сло ве но фи ли су сма тра ли за дру жни на чин жи во та нај бит ни јом осо-
би ном ру ског дру штве ног и при вред ног жи во та, а у ру ском по ли тич ком 
жи во ту за ову кључ ну цр ту су сма тра ли са мо др жа вље. у овом аспек ту нај-
бит ни ја код Хо мја ко ва су два члан ка: „Опе ра Глин ке „жи вот за ца ра „ и 
„Цар Фе дор иоано вич“35.

„Шко ла По кров ског“, ко ја је ха ра ла у ру ској исто ри о гра фи ји два де се тих 
и по чет ком три де се тих го ди на, на осно ву по вр шног пре гле да апо ло гет ских 
из ја ва сло ве но фи ла о са мо др жа вљу, сма тра ла је сло ве но фи ле за про ре жим-
ски по крет. у поп тпу ну по гре шно сти ова квих исто ри о граф ских ста во ва, ми 
се убе ђу је мо на кон де таљ не ана ли зе на ве де них чла на ка Хо мја ко ва.

Хо мја ков је под ра зу ме вао под са мо др жа вљем др жав но уре ђе ње ко је 
се пот пу но раз ли ко ва ло од оног у Ни ко ла јев ској Ру си ји. Власт на свим 
33  Тер мин је исто ве тан грч ком „сим фо ни ја“ и озна ча ва иде ал ну дру шве ну ор га ни за-

ци ју – др жав но са звуч је, од но сно са рад њу (све тов них и цр кве них вла сти, вла да ра и 
на ро да).

34   Вос по ми на ния А. и. Ко ше ле ва о А. С. Хо мя ко ве, Хо мя ков А. С.. ПСС, т. 8, стр.124.
35   Хо мя ков А. С., ПСС, т. 3, стр.54-62, 98-103.
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ни во и ма ни је сме ла да се пре тво ри у из вор лич ног бо га ће ња и упи ја ња 
са мо во љом у вр хов ни циљ. Сло ве но фи ли су сма тра ли власт вр стом под-
ви га (по пут мо на шког или вој нич ког), од но сно те шком слу жбом Бо гу, 
ру ском на ро ду и чи та вој зе мљи. иако се цар ство по не кад и до де љи ва ло 
као на след но, Хо мја ков је сма трао за иде ал не оне ца ре ва чи ји из бор је био 
утвр ђен од стра не Са бо ра, исто риј ског са ве то дав ног те ла ко је се са сто ја ло 
од пред став ни ка свих ста ле жа. Јед ном иза бра ни цар је до би јао до жи вот ну 
власт, оја ча ну Бож јом во љом ис по ље ном кроз об ред ми ро по ма зи ва ња. 
Пре ма сло ве но фил ским иде а ли ма, цар би тре ба ло да вла да у ко рист свих 
по да ни ка сво је зе мље и да ре дов но упо ре ђу је са во љом свог на ро да из ра же-
ном пре ко Са бо ра.

За њи мљи во је да је Хо мја ков сма трао за вла да ра оног ко ји је био нај бли жи 
ње го вим иде а ли ма Фе до ра иоано ви ча – ца ра, ко ји се осла њао на са ве те сво је 
око ли не и вла дао је до ста крат ко и не за па же но. Ве ро ват но се у то ме од ра-
зи ла свест Хо мја ко ва у то ме да у ру ској исто ри ји ни је би ло ца ре ва ко ји би се 
по кла па ли са иде ал ним ли ком за ми шље ним од сло ве но фи ла. За пра во, Са мо-
др жав ни вла дар, пре ма сло ве но фи ли ма, је мо рао да бу де ствар ни Др жав ни 
вожд сво га на ро да, иза бран и да вла да у ин те ре су чи та ве зе мље, што је би ло 
си гур но да ле ко од ре ал не си ту а ци је у Ру си ји ца ра Ни ко ле I.

у окви ру иде о ло шких кон струк ци ја Хо мја ко ва, по се бан зна чај има бо го-
слов ска стра на ње го вог на сле ђа. Отац сло ве но фил ске иде о ло ги је је де таљ но 
до ка зи вао да пра во сла вље пред ста вља кључ ну под ло гу ду хов не кул ту ре 
ру ског на ро да. Осим ових оп штих кул ту ро ло шких иде ја, он је раз ра ђи вао 
и не по сред но бо го слов ске ра до ве. По што се иде о ло ги ја Хо мја ко ва и сло ве-
но фи ла уоп ште, у зна чај но ме ри осла ња ла на пра во слав ни те мељ, мо ра мо да 
обра ти мо па жњу и на до вољ но број не те о ло шке ра до ве Хо мја ко ва, ко ји са ста-
вља ју во лу ми но зни том (тач ни је т. VI II) са бра них де ла А. С. Хо мја ко ва.

Ни ко лај Бер ђа јев је сма трао Хо мја ко ва осни ва чем но ве гра не пра во-
слав не те о ло ги је – свет ске те о ло ги је, ми сли о цем ко ји се по сна зи био при-
бли жио ста рим учи те љи ма ра не цр кве. Ви со ку оце ну бо го слов ска де лат-
ност Хо мја ко ва је до би ла у ра до ви ма Ю. Ф. Са ма ри на, В. С. Со ло ве ва, С. 
Л. Фран ка. Због овог, као што смо већ на ве ли, ве ћи на ње го вих ра до ва за 
вре ме жи во та Хо мја ко ва је мо ра ла да се об ја вљу ју у ино стран ству на стра-
ним је зи ци ма. Не ки са вре ме ни је рар си су сма тра ли да су ње го ви бо го слов-
ски ра до ви пре пу ни „про те стан ти зма и оску де ва ју у пра во слав ном ду ху“. 
П. А. Фло рен ски је ре зи ми рао ове по гле де у сво јим рас пра ва ма и по но вио 
је сум ње у ор то док сал ност не ких од нај о штри јих тврд њи Хо мја ко ва. Ове 
сум ње је да вао пре те ра ни ра ци о на ли зам те о ло шких ра до ва Хо мја ко ва.

у свом ра ци о на ли стич ком за но су Хо мја ков је осно ва но твр дио да 
ре ли ги ја не би сме ла да до ла зи у кон тра дик ци ју са на у ком и по го то во да јој 
за пу шу је уста јер на са вре ме ном ни воу раз во ја дру штва ово би во ди ло пот-
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ко па ва њу ауто ри те та са ме цр кве36. Хо мја ков је ис ти цао да би блиј ски (ста ро 
за вет ни) тек сто ви ни су има ли за за да так да од ра зе ре ал ну исто ри ју37. уз 
њи хо ву од ре ђе ну исто риј ску вред ност мно го ве ћи зна чај има ду хов ни сми-
сао Св. Књи ге.

Од ре ђе ни ути цај на раз вој те о ло шке на у ке има ле су и иде је Хо мја ко ва о 
пра мо но те и зму38. у окви ру ове те о ри је Хо мја ков је, са ослон цем на број не 
фи ло ло шке и исто риј ске ар гу мен те, по ку ша вао да до ка же по сто ја ње мо но-
те и зма (ве ре у је ди ног бо га) у по чет ном раз до бљу људ ске исто ри је. Пре ма 
овој те о ри ји, па ган ски по ли те и зам је био „при вре ме но по мра че ње ре ли-
гиј ског осе ћа ња ко је је по сти гло чо ве чан ство у Мрач но до ба исто ри је“. 
Ова Хо мја ко вље ва те о ри ја о пра мо но те и зму је ушла у не ке на став не књи ге 
Ру ске пра во слав не цр кве у XX ве ку.

За па же но ме сто у исто ри ји хри шћан ске цр кве има ли су ра до ви Хо мја-
ко ва по све ће ни иде ји еку ме ни зма. у свом члан ку „Цр ква је је дин стве на“39 
А. С. Хо мја ков је до след но бра нио иде ју ује ди ња ва ња свих гра на хри шћан-
ства. По ла зио је од то га да цр ква има „бо го чо ве чан ску при ро ду“ и за то је 
до ла зио до иде је да по де ла цр кве ног те ла по сто ји са мо на зе мљи у „са зда-
ном све ту“, а „у ви шим сфе ра ма“ ова по де ла не по сто ји јер би то би ло са вр-
ше но про тив но ви шој док три ни хри шћан ства – мо но те и зму, од но сно Бог 
је је дин ствен и за пра во слав це и за ка то ли ке и за про те стан те. иде ја Хо мја-
ко ва ни је би ла у рав но мер ном ста па њу свих хри шћан ских цр кви у Ве ли ко 
Не што ко је би се не из бе жно пре тво ри ло у Ве ли ко Ни шта, не го у по ку ша ју 
пре по ро да је ди ног са бор ног ор га ни зма пре ма обра сци ма ста ре цр кве апо-
стол ских вре ме на. у окви ру ових иде ја у XIX ве ку у Ру си ји и ен гле ској би ло 
је по ку ша ја об на вља ња од но са из ме ђу ан гли кан ске и пра во слав не цр кве.

Хо мја ков је по ку шао да при ђе и раз у ме ва њу иде је о Све том Трој ству. 
Као што је св. Па трик про на шао ра зу мљи ву три ни тар ну ана ло ги ју за јед-
но став на пле ме на ира ца по ред се бе – тро лист де те ли не, та ко је и Хо мја-
ков хтео да про на ђе упо ре ђе ње ра зу мљи во за спрем не на фи ло зоф ска 
об ја шње ња са вре ме ни ка. „Ка да при мар ни ра зум опре де љу је са мог се бе 
као обје кат, исти ни то се го во ри да на ста је обје кат и та ко увек (и од у век) 
ра ђа се Син. Ка да већ ра зум овај обје кат пре по зна је као са мог се бе, од но-
сно се бе као су бје кат, а Си на ка ко обје кат, зби ва се обје кат-су бјек ти ва ци ја, 
и ово је но во по зна ње, од но сно Све ти Дух, ко ји иако не мо же да по сто ји без 

36   Хо мя ков А. С., ПСС, т. 1, стр.357.
37   Хо мя ков А. С., ПСС, т. 6, стр. 7.
38  Хомяков А. С., ПСС, т. 3, стр.344.
39  На ин тер не ту по сто ји пре вод овог члан ка на срп ски је зик. Ру ски на зив члан ка 

„Цер ко вь од на“ нај и тач ни је би мо гао да се пре ве де као ре че ни ца „По сто ји са мо јед на 
Цр ква „. Хо мя ков А. С., ПСС, т. 2, стр.1-26.
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објек та, ипак, не сум њи во про ис ти че из је дин стве ног оп штег из во ра као 
спо зна ја обра за у по сма тра њу“40.

Хо мја ков се ба вио и из у зет но бол ним пи та њем за ру ску пра во слав ну 
цр кву то ком XVI II и по чет ком XIX ве ка – о ви шем цр кве ном ру ко вод ству41. 
За раз ли ку од број них ауто ра тог до ба, ко ји су ис ти ца ли пре ку по тре бу 
по врат ка вла сти па три јар ха у пу ној сна зи, са ци љем обез бе ђе ња нор мал-
ног функ ци о ни са ња цр кве ног ор га ни зма, Хо мја ков је за у зи мао по себ но 
гле ди ште и ис ти цао из у зе тан зна чај са бор не (си нод ске) цр кве не упра ве, 
јер је ви део у то ме тра ди ци је ра них апо стол ских вре ме на. Али, и у овом 
слу ча ју по др шка иде је Си но да ни је би ла из раз кон фор ми зма пре ма ак ту ел-
ној вла сти. Хо мја ков је из ра зи то осу ђи вао пот па да ње Цр кве под др жав ну 
упра ву као што је то био слу чај у Ру си ји ње го вог до ба. Ова за ви сност, пре ма 
ми шље њу Хо мја ко ва, је сма њи ва ла ауто ри тет цр кве ка ко у очи ма па стве, 
та ко и пред оста лим хри шћан ским све том. Ово ис ти ца ње зна ча ја по бољ-
ша ва ња од но са из ме ђу пра во слав не цр кве и дру гих гра на хри шћан ства (не 
у об ли ку при хва та ња но ви јих за блу да не го по врат ка на иде је ра не цр кве) 
као што смо спо ме ну ли, би ло је пре ма Хо мја ко ву из у зет но бит но.

* * *

исто риј ске, по ли тич ке, дру штве не и кул ту ро ло шке иде је Хо мја ко ва 
су ле жа ле на те ме љу сло ве но фил ске иде о ло ги је. Ова иде о ло ги ја си гур но 
је би ла уве ли ко раз ви је на и на до пу ње на у до ба мла ђих на ста вља ча сло ве-
но фил ског прав ца, али те ме љи су би ли по ста вље ни у ра до ви ма Хо мја ко ва 
и ње го вих исто ми шље ни ка Ки ри јев ског и Ак са ко ва. По ла зе ћи од овог 
оп штег пре гле да пу бли ци стич ког на сле ђа Хо мја ко ва, мо жем оправ да но да 
за кљу чи мо да су сло ве но фи ли пред ста вља ли по се бан дру штве ни пра вац 
чи је сим па ти је су пре ва зи ла зи ле уску иде ју о брат ству ба зи ра ном на срод-
но сти сло вен ских је зи ка, а по ли тич ки иде а ли су би ли да ле ко од сва ко дне-
ви це ру ске ца ре ви не XIX ве ка.

Ти пич на за ро ман ти чар ски за нос сло ве но фи ла, би ла је „По сла ни ца 
Ср би ма“ ко ју су сло ве но фи ли об ја ви ли 1860. у Лај пци гу. Ову по сла ни цу 
су пот пи са ли број ни сло ве но фи ли, али је аутор био сам А. Хо мја ков. Ова 
по сла ни ца је би ла ње го во по след ње де ло и за то се пре тво ри ла у ње гов ама-
нет не са мо Ср би ма, не го и Ру си ма. у овом де лу Хо мја ков је по ку шао да 
из ра зи свој од нос пре ма Ср би ма ко је је на звао „зе маљ ском бра ћом по кр ви 
и ду хов ном бра ћом у Хри сту“. и баш због то га, по што је њи ма био „драг и 
спољ ни из глед ко ји је све до чио о крв ним ве за ма; драг и је зик ко ји је зву чао 
40 Хомяков А. С., ПСС, т. 2, стр.335.
41  Хо мя ков А. С., ПСС, т. 2, стр. 430-431, 512-513.
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исто као и род ни је зик; драг и оби чај ко ји је по ти цао од истог ко ре на“, ру ски 
до бро вољ ци су сти за ли у Ср би ју без об зи ра на по ли ти ку сво је отаџ би не и 
жр тво ва ли сво је жи во те у име „сло бо де од не стр пљи вог јар ма на мент ну-
тог на ро дом ди вљим и не вер ним“42.

Вер ска „иде а ли стич ка“ мо ти ва ци ја не сме да се за не ма ри у ана ли зи 
по на ша ња ели та Ру ске им пе ри је у спољ ној по ли ти ци на Бал ка ну пре 1917, 
као што, на при мер, ре ли гиј ска ком по нен та не мо же да се за не ма ри у по сма-
тра њу спољ не по ли ти ке са вре ме не Са у диј ске Ара би је. С дру ге стра не, не 
би ва ља ло да се ови по гле ди од ре ђе них кру го ва ели та ру ске им пе ри је, 
апри о ри и ми то ман ски про јек ту ју на по на ша ње Со вјет ске Ру си је по сле 
1917. На кон 1917. го ди не вер ска ком по нен та је по ста ла јед на од по лу га (и 
то не нај бит ни ја) у упра вља њу др жа вом. иде а ли ко му ни зма, а по сле то га 
и чи сти „ре ал по ли тик“, су по ти сну ли јед ну од тих ма ги страл них ли ни ја 
ко је су не ко ли ко ве ко ва од ре ђи ва ле по ли ти ку Ру си је пре ма Бал ка ну. Не до-
след но одр жа ва ни, али ипак ско ро све при сут ни „пра во слав ни пра вац“ 
ру ске спољ не по ли ти ке на Бал ка ну, ство рио је тај по се бан „ру ски имиџ“ 
ко ји се и дан-да нас екс пло а ти ше у свр ху раз ли чи тих днев но по ли тич ких 
по тре ба у Ср би ји и дру гим зе мља ма ју го и сточ не евро пе.

42  Хомяков А. С., ПСС, т. 1, стр.377-408.
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Су за на Ан тић,
на род ни му зеј, За је чар

„ЈЕД НО ДАН КА КО ШУ ЉА“

Ре зи ме: Име и оде ћа схва та ни су као ме ра људ ског би ћа и за то су скри ва ни 
у слу ча је ви ма ка да је пре ти ла опа сност од не чи сте си ле. у по себ ним усло ви ма и 
на по се бан на чин, пра ви се јед но дан ка ко шу ља  амај ли ја ко ја сво јим свој стви ма 
га ран ту је ве ли ку за штит ну моћ и пред ста вља тво ре ви ну из ни клу из тра ди ци о
нал ног уве ре ња о нео п ход но сти од ре ђе них по сту па ка да би де ло ва ла она ко ка ко 
се од ње оче ку је.

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: же не, пре ди во, оде ћа, ве ро ва ње, де мо ни, за шти та

„По келт ској пре да ји љу ди ве ли ког сви је та ис то ка го во ре Дог ди: 
Ни јед на бо лест не мо же по го ди ти ко жу ко ја око се бе но си ко шу љу. Сим-
бол је за шти те...“1 Ко шу ља се ја вља као апо тро пе јон, као амај ли ја чи је је 
ма гиј ско зна че ње по твр ђе но и ис тра жи вач ком гра ђом.2 Амај ли је, као ма те-
ри јал ни пред ме ти ма ги је, пру жа ју чо ве ку све оно што ма ги ја мо же да му 
кроз њих дâ, а то је „чвр сто ве ро ва ње у њи хо ву моћ да по сти же успех... Она 
чо ве ку омо гу ћа ва да са по уз да њем из вр ша ва нај ва жни је за дат ке и да одр-
жа ва сво ју урав но те же ност и свој ме тал ни ин те гри тет у усло ви ма ко ји би га 
без по мо ћи ма ги је де мо ра ли са ли оча ја њем и зеб њом, стра хом и мр жњом, 
не уз вра ће ном љу ба вљу и не моћ ном мр жњом....“3

Амај ли је се но се и да нас, а о ста рим на род ним амај ли ја ма по сто је по да ци 
да се за за шти ту од мет ка мом ци ма, ка да кре ну у вој ску, пра ви „за лис“ или 
уши вак за по јас у ко ме се обич но на ла зи пар че све ће од Све тог Јо ва на и 
„ко шу ља јед но дан ка“. Ову ко шу љу пра ве две же не ћу те ћи.4 „Јед но дан ка 
ко шу ља“ је ма лих ди мен зи ја, као за де те. Вој ник је но си у не дри ма, да га 
чу ва од мет ка. Пра вље на је од ко но пље. Ба бе очи сте ко но пљу, по то пе у во ду, 
из вла че, на пре ду, смо та ју, уве ду у ни ти, бр до, иза тка ју, са ши ју и по де ле. 
1  J. Che va li er, A. ghe er brant, Rječ nik sim bo la, Za greb 1983, 286.
2 Са ра ђу ју ћи на про јек ту ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду „Кња же вац и око ли на“ 

1994.
3 Бра ни слав Ма ли нов ски, Ма ги ја, на у ка, ре ли ги ја, Бе о град 1971, 122.
4 Ка зи ва чи: Ми лан (1911) и Дра ги ња (1914) Не шић – Бе ли По ток.
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Пар че ко шу ље се уши је на не ко ме сто и „ни ко ни је по ги нуо ко је но сио ту 
ко шу љу“5

Не ка да је то ра ди ло де вет го лих ба ба: јед на че шља ку чи ну, јед на пре де, 
јед на у пе пео пре ђу на ло жи у је дан ко тлић и ку ва у во ди док се не из бе ли 
као снег, јед на смо та ту пре ђу, јед на осни ва пре ђу на осни ва љи цу, јед на 
на ви је на кр сно и ста ви на раз бој, јед на уве де ни ти у бр до, јед на тка је, јед на 
са ши је ко шу љи цу. За тим же не по де ле ту ко шу љи цу и ка да вој ник по ђе у 
вој ску пар че ко шу ље уши је у „ке суљ ку“ и то се не ски да.6

ис тка се ви ше плат на па сва ка же на узме за свог. Ра ди ло је пет же на: 
на пре де се, смо та, ску ва, на ви је на кр сно, скро је се ши ро ки ру ка ви и уши је 
на вој ни ка ка да по ђе у вој ску. Ста вље на је це ла али скри ве на да се не ви ди.7 
По сто ји и по да так по ко ме су у се лу До бра, у ис точ ној Ср би ји, де вет го лих 
ба ба иза тка ле од те жи не ко шу љу пре пе ва ња пр вих пе тло ва. Пр вог пе тла 
ко ји је у се лу за пе вао ухва ти ли су се ља ци, на ву кли му ко шу љу и пу сти ли 
га да иде по се лу. Док је пе тао бе жао, љу ди су пу ца ли за њим, али га ни су 
уби ли, не го по но во ухва ти ли. По сле су да ли сва ко ме из се ла по пар че те 
ко шу ље да по не се са со бом у рат, да не би по ги нуо.8

„Јед но дан ку ко шу љу“, ис тка ну у вре ме I свет ског ра та, и да нас по се ду је 
по ро ди ца Ми шић из Ку че ва. ин фор ма тор, Пе тар Ан ђел ко вић, про фе сор 
из Ку че ва 9 из нео је и сле де ће по дат ке: Ко шу љу је на ру чи ла ба ба из по ро-
ди це Ми шић, за му жа. Од по но ћи до пр вих пе тло ва де вет го лих удо ви ца 
мо ра ло је да из ве де цео тех нич ки по сту пак – од пре де ња пре ко сно ва ња, 
на ви ја ња на раз бој, тка ња, кро је ња и ши ве ња. Ко шу ља је де ље на на де вет 
де ло ва, хо ри зон тал но, та ко да су се до би ја ли ко лу то ви кроз ко је се вр ши ло 
про вла че ње. (До ма ћи ци при па да гор њи део са ру ка ви ма). Про вла чи ло се 
три пу та. При ли ком про вла че ња ишло се три ко ра ка уна зад а за тим вра-
ћа ло на исто ме сто. (Ре чи ко ри шће не у ри ту а лу ни су за бе ле же не). Та ква 
ко шу ља шти ти од мет ка, али на исти на чин шти ти оно га ко се про вла чио и 
од то га да ОН не бу де уби ца.

Бу ду ћи вој ник но сио је са со бом нит „јед но дан ке ко шу ље“. Од та кве 
ни ти пра вио се и фи тиљ за слав ску све ћу. Ко ма дић слав ске све ће и нит 
у ње му сма тра ли су се још де ло твор ни јим, има ли су ве ћу моћ за шти те. 
Ри ту ал про вла че ња вр шен је 1999. го ди не ка да је је дан Ку че вља нин до био 
по зив за од ла зак на Ко со во. Вра ћен је из По жа рев ца услед не ке гре шке у 
по зи ву. Ве ру је се да је то ме до при нео ри ту ал про вла че ња кроз ко шу љу.

5   Ка зи вач: Вас ка Ми ло са вље вић (1909), Ко жељ
6   Ка зи вач: Ба ба Та ла (1909), Гор ње Зу ни че.
7   Ка зи вач: Бра ни сла ва Јо цић (1921).
8   Ми ло рад Дра гић, Чу ми на ко шу ља, Раз ви так, бр. 2, 1969, 82.
9   По дат ке за бе ле жи ла Да ни ца Ђо кић, ет но лог у На род ном му зе ју у По жа рев цу.
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Свој ство амај ли ја је и пре вен ти ва, пре до хра на од бо ле сти, од но сно 
ди ви ни зо ва ње. За то је и из ра да „јед но дан ке ко шу ље“ био рас про стра њен 
оби чај за шти те од за ра зних бо ле сти и дру гог зла. у јед ном са оп ште њу о 
то ме се ка же: „Го ди не 1837. по ја ви ла се у Ја го ди ни чу ма. Кнез Ми лош из да 
од мах нај о штри је за по ве сти да се за ра за огра ни чи. Ме ђу тим, у По жа рев цу, 
где се та да на ла зио, на ре ди те де вет ба ба, го лих као од мај ке ро ђе них, за 
јед ну ноћ, пре ма ва три, без све ће, тај но, опре ду и иза тка ју ко шу љу кроз ко ју 
су се про ву кли кнез Ми лош, сва ње го ва по ро ди ца и сви вој ни ци у ка сар ни. 
Чуо од оче ви да ца у По жа рев цу 1874.“10

По сто ји и по да так да „у не ким ко па о нич ким се ли ма, ка да се по ја ви чу ма, 
осам де во ја ка и јед на удо ви ца ски ну се го ле и ћу те ћи за у ла ре куч ку и ста ве 
јој на ле ђа, у ви ду би са га, ча ра пе у ко ји ма је по јед на фла ша и од ве ду је до 
во де. Ту на пу не фла ше и на исти на чин од не су ку ћи ту во ду, ко ју упо тре бља-
ва ју за при пре ма ње пре ђе, а ка сни је и плат на, и то све за јед ну ноћ и ћу те ћи. 
То плат но по де ле на де вет де ло ва и уши ва ју у оде ло као за шти ту од чу ме.“11

у ли те ра ту ри о јед но дан ки ко шу љи или чу ми ној ко шу љи по сто је и 
сле де ћи по да ци: “...Ста ре же не удо ви це пе ле су се на кров не ке од ку ћа на 
кра ју се ла и за јед ну ноћ би ис пре ле и иза тка ле чу ми но плат но. Кроз ње га 
су се про вла чи ли сви ста нов ни ци се ла, или су га за ко па ва ли у ту ђи атар да 
би ис те ра ли чу му...“12

„...Са ку пе се де вој ке у ку ћи пре сун ца и сва ка до не се по ша ку ла на. 
Ћу те ћи об ра де лан и иза тка ју плат но. То плат но се зо ве „од но днев но е по-
лот но“. Де вој ке са тим плат ном оби ђу се ло. На ме сту где за тво ре круг рас-
па ле ва тру. Над том ва тром др же плат но, а ис под ње га, пре ска чу ћи ва тру, 
про ђу сви ста нов ни ци се ла. По сле то га плат но спа ле на тој ва три. Це ла 
рад ња оба вља се у то ку јед ног да на...“13

„...Де вој ке се ску пе у јед ној ку ћи ка да за ђе сун це и ту ис пре ду и иза-
тка ју плат но. Кроз то плат но, пре не го што сва не, про ђу сви ста нов ни ци 
се ла да би се за шти ти ли од чу ме...“14

Зло ми то ло шко би ће – чу ма, по на род ном ве ро ва њу, мо же гле да ти са мо 
на пред, а ни ка ко са стра не и по за ди, по што је Бог по го дио му њом и уко чио 
10 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми лош у при ча ма, из да ње Чу пи ће ве за ду жби не, књ. 43, 

Бе о град 1900, 64.
11 Ти хо мир Ђор ђе вић, Не ко ли ке бо ле сти и на род ни пој мо ви о њи ма, Ку га у Ју жних 

Сло ве на и на род ни пој мо ви о њој, Misccel lan ca 5, Бе о град 1942, 183-184.
12 Р. По пов, Чу ма, Блгар ска ми то ло ги, ен ци кло пе ди чеи реч ник, Сaставител А. Сто и-

нев, Со фи, 1994, 388.
13 А. е. Бог да но вич, Пе ре жит ки Дре вен го Ми ро со ер ца ни у бе ло рус сов, Грод на 1895, 

168.
14 С. Вер ко вик, Фол клор ни и ет но граф ки ма те ри а ли, Ма ке дон ски на род ни умо твор би, 

кн.5, Ско пје 1985, 96.
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јој гла ву.15 Чу ме су ста но ва ле да ле ко, на кра ју све та. Та мо су жи ве ле у пот пу-
ној ти ши ни. Ка да би кре ну ле у стра ви чан по ход, њи хо ви му же ви – ка же пре-
да ње – оста ја ли су код ку ће и об ра ђи ва ли зе мљу. Чу ме је ме ђу љу де слао Бог. 
Шта ви ше, да вао им је спи сак осо ба ко је тре ба по мо ри ти. Оне су се то га спи ска 
стрикт но при др жа ва ле. Чо век ко ји ни је био за пи сан ни је мо рао да стре пи.16

Ку гу (чу му) на род је за ми шљао као жи во би ће и то као мла ђу же ну об у-
че ну у бе ло, за тим као ста ру и ру жну же ну у цр ни ни, ко ја се обич но ја вља 
уве че и мо ри на род. Од пре вен тив них ме ра за шти те у на ро ду за је чар ског 
кра ја но ше не су амај ли је на пра вље не од ра зних тра ва као и амај ли ја у ви ду 
пар че та „јед но дан ке ко шу ље“ ко ју би же не иза тка ле на Бад ње ве че.17

 „Јед но дан ка ко шу ља“ је пра вље на од ко но пље, древ не кул тур не биљ ке 
ко ја сим бо ло ше онај свет за то што уми ре као биљ ка и по но во се ра ђа у 
об ли ку ку чи не. узи ма се као по сред ник у ко му ни ка ци ји са оним све том 
и све том де мо на, јер је то „раз го вор“ на њи хо вом је зи ку.18 С дру ге стра не, 
до би је на ку чи на, ко но пља ни ко нац и плат но ни су про из вод при ро де, 
не го кул ту ре – они по тен ци ра ју при су ство људ ске ком по нен те, чо ве ко ву 
по тре бу да се из дво ји из при ро де, да се од ње оме ђи. име и оде ћа схва-
та ни су као ме ра људ ског би ћа и за то су скри ва ни, у слу ча је ви ма ка да му 
је пре ти ла опа сност од не чи сте си ле. По што се су прот ност људ ског све та 
пре ма ди вљем мо же ис ка за ти и као су прот ност одев ног пре ма нео дев ном 
(го лом), у усло ви ма ма гиј ске ко му ни ка ци је, где се зах те ва не по сред ни кон-
такт чо ве ка са де мон ским би ћи ма, он мо ра би ти нео де вен.

„Јед но дан ка ко шу ља“ се пра ви у по себ ним усло ви ма и на по се бан 
на чин, јер има уло гу ма гиј ске за шти те – пра ве је ћу те ћи, од ко но пље (две, 
пет, де вет) го лих же на у глу во до ба но ћи.19 Од су ство гла са је јед но од глав-
них обе леж ја хтон ског све та. Људ ски го вор на ру ша ва ве зу из ме ђу чо ве ка и 
де мон ских би ћа јер се њи ме оства ру је је дан вид оп ци је људ ско – не људ ско, 
од но сно, кул ту ра – при ро да. у слу ча је ви ма где се та оп ци ја же ли уки ну ти, 
по сто ји зах тев „скри ва ња“ гла са (ћу та ња) да се не би от кри ла раз ли чи тост 
и ти ме об но ви ло не при ја тељ ство не чи сте си ле пре ма чо ве ку.20

По на род ном ве ро ва њу, за де мон ску, не чи сту си лу по вољ но вре ме 
је ноћ. у ово вре ме, или ка ко се још на зи ва „глу во до ба“, нај че шће су се 
из во ди ли ма гиј ски по ступ ци ко ји ма се же ле ло ус по ста ви ти са ве зни штво 
15 Љу бин ко Ра ден ко вић, Сим бо ли ка све та у на род ној ма ги ји Ју жних Сло ве на, Ниш 

1996, 24.
16 Ду шан Бан дић, На род на ре ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва, Бе о град 1991, 176.
17 Гор да на жив ко вић, На род на ме ди ци на у око ли ни За је ча ра, Мо крањ че ви да ни 1968, 

Не го тин 1969, 129.
18 исто, 15, 240.
19 исто, 15, 11.
20 исто, 15, 88.
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из ме ђу чо ве ка и де мо на. у ово вре ме је „јед но дан ку ко шу љу“ пра ви ло, по 
пре да њу, две, пет или де вет же на. За па жен је и број ко ји има сим бо лич ку 
вред ност – број ко ји је не па ран јер не пар но у на ро ду ни је схва та но као 
не срећ но већ као „оно ка ко ва ља“ у оби ча ју, а пар но је би ло „оно ка ко ва ља“ 
чи ни ти у да тој при ли ци.21

Ве ро ва ње у ма гиј ска свој ства „јед но дан ке ко шу ље“ ве о ма је рас про-
стра ње но на под руч ју ис точ не Ср би је. Раз ли чи те су ва ри јан те о на чи ну 
ње не из ра де, али је по сту пак углав ном сли чан, а циљ исти. По сто ји ва ри-
јан та у ко јој та кву ко шу љу при пре ма де вет ста ри ца или де вет же на, осам 
удо ви ца и јед на де вој чи ца, две или пет же на. По сту пак тра је јед ну ноћ, 
од ви ја се у ти ши ни у ко јој се пре ђа при пре ма, ко шу ља се тка и ши је. Кроз 
та ко при пре мље ну ко шу љу про вла чи се по не кад и це ло се ло или са мо они 
ко ји ма је на ме ње на, по де ли се на сит ни је де ло ве ко ји се уши ва ју у оде ћу, 
це ла се уши ва у оде ло и но си као амај ли ја про тив мет ка и ку ге.

Ова амај ли ја сво јим свој стви ма га ран ту је ве ли ку за штит ну моћ и пред-
ста вља тво ре ви ну из ни клу из тра ди ци о нал ног уве ре ња о нео п ход но сти 
од ре ђе них по сту па ка да би де ло ва ла она ко ка ко се од ње оче ку је.
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‘JED NO DAN KA’ SHIRT

Ab stract: na me and clot hes we re con si de red a me a su re of hu man be ing and the re
fo re hid den in ca ses when they we re in dan ger of evil for ces. in spe cial cir cum stan ces and 
in a spe cial way, shirt jed no dan ka was ma de – a lucky charm with pro per ti es that gu a
ran teed a gre at pro tec ti ve po wer and re pre sen ted cre a tion ori gi na ting from tra di ti o nal 
be li efs abo ut the ne ces sity of cer tain ac ti ons in or der to per form its fun cti ons.
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Сту дент ско ис тра жи ва ње,  
во ди тељ проф. др Ср бо бран Бран ко вић

Из ве штај ура ди ле: Не ве на Ба бић и Здрав ка Лон ча ре вић

у ис тра жи ва њу су уче ство ва ли још: ан тић Ива, Па вић јо ва на, ни ко
ди је вић Ива на, би го вић Мар ко, Да мја но вић алек сан дра, јеф тић Ма ри на, 
кан тар Ру жи ца, кр ста јић бо ја на, але та Ми лан ко, Пе тро вић је ле на, 
Пе тров ски алек сан дра, Ра де но вић Мар га ри та, Са ва но вић Ми ли ца, Стан
ко вић бра ни слав, Стје ља је ле на, цвет ко вић ве сна и штурм ни ка

ИН ТЕР НЕТ  
МЕ ЂУ СТУ ДЕНТ СКОМ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈОМ  

У БЕ О ГРА ДУ

УВОД

ин тер нет је гло бал ни си стем ком пју тер ски по ве за них по је ди на ца, ор га ни-
за ци ја, ин сту ту ци ја и њи хо вих мре жа1. Ова мре жа из го ди не у го ди ну до би ја 
на зна ча ју и као ме диј, али и као по ље на ко ме се од ви ја огро ман део свет ског 
би зни са, по ли ти ке, кул ту ре, обра зо ва ња, при ват ног жи во та и ко му ни ка ци је 
са вре ме ног чо ве ка. За ве ћи ну при пад ни ка мла ђих ге не ра ци ја, на ро чи то сту-
де на та, ин тер нет све ви ше по ста је са став ни део сва ко дне ви це и не што без 
че га се жи вот про сто не мо же за ми сли ти. ипак, ка ко се и ко ли ко они слу же 
ин тер не том, ка ко га схва та ју и шта их на ње му нај ви ше при вла чи?

То је би ло основ но ис тра жи вач ко пи та ње ко је је по кре ну ло сту ден те 
Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је уни вер зи те та Ме га тренд да, у са рад њи са 
аген ци јом за ис тра жи ва ње тр жи ста и ме ди ја „TNS Me di um gal lup“ и под 
1 Настанак интернета се везује за стварање АРПАНеТ (Advanced Research Projects 

Agency Network), мреже коју је 1969. године установило Министарство одбране САД.
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ру ко вод ством проф. др Ср бо бра на Бран ко ви ћа, спро ве ду ис тра жи ва ње 
о ко ри шће њу ин те р не та ме ђу бе о град ским сту ден ти ма. ис тра жи ва ње је 
спро ве де но као прак тич ни део на ста ве на пред ме ту Ме диј ска ана ли ти ка2. 
у ње му је уче ство ва ло 19 сту де на та III го ди не ФКМ, ко ји су уз по моћ мен-
то ра са чи ни ли про је кат, раз ви ли упит ник, спро ве ли ис пи ти ва ње, уне ли и 
об ра ди ли по дат ке, ура ди ли ис тра жи вач ки из ве штај, при пре ми ли и из ве ли 
јав ну пре зен та ци ју ко нач них на ла за.

Основ ни циљ ис тра жи ва ња био је да се ис пи та ју на чи ни оства ри ва ња 
ве зе са гло бал ном мре жом, са др жа ји ко је сту ден ти нај ра ди је ко ри сте, ин те-
ре со ва ња за сер ви се ове мре же и ње не ин стру мен те, свр хе ко ри шће ња и 
схва та ње ко је има ју о ин тер не ту уоп ште.

ис тра жи ва ње има ве ли ки дру штве ни и на уч ни зна чај, има ју ћи у ви ду, 
с јед не стра не, зна чај ис тра жи ва ног фе но ме на, а с дру ге стра не го то во 
ва пи ју ћи не до ста так на уч но уте ме ље них по да та ка о ин тер не ту и ње го вим 
ко ри сни ци ма код нас.

По пу ла ци ја ко ја је об у хва ће на ис тра жи ва њем од ре ђе на је као бе о
град ски сту ден ти ко ји ко ри сте Ин тер нет; под син таг мом „бе о град ски 
сту ден ти“ под ра зу ме ва ју се сви сту ден ти ко ји сту ди ра ју на не ком од два 
др жав на и пет при ват них уни вер зи те та на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да.

При ли ком са ста вља ња узор ка утвр ђе не су кво те пре ма на уч ним по љи ма, 
а уну тар тих кво та из бор ис пи та ни ка био је слу ча јан. ипак, с об зи ром на то 
да не по сто ји ни ка кав спи сак ко ри сни ка ин тер не та, узо рак би се пре мо гао 
на зва ти при год ним не го чи сто слу чај ним, али су учи ње ни ве ли ки на по ри да 
се обез бе ди слу чај ност из бо ра у што је мо гу ће ве ћој ме ри. ис тра жи ва ње је 
спро ве де но од 14. апри ла до 8. ма ја 2008. го ди не, на узор ку од 460 ис пи та ни ка. 
Део ин тер вјуа оба вљен је ли цем у ли це, а део на Мре жи, од но сно он-ли не.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОЦЕНЕ О КОРИШЋЕЊУ ИНТЕРНЕТА

Пре ма по да ци ма ме ђу на род ног сај та in ter net world Stats, у све ту је у 
ју лу 2008. би ло 1.463.632.361 ко ри сни ка ин тер не та. Нај ко ри шће ни ји је 
ен гле ски је зик, док се уче шће је зи ка, ко ји је у овом пре гле ду на зван срп ско-
хр ват ски, у свет ском ин тер нет са о бра ћа ју про це њу је на је дан по сто.

Зва нич но, ин тер нет је у Ср би ји по чео да се ко ри сти фе бру а ра 1996. 
го ди не. До 2000. го ди не је ди ни на чин при сту па ња био је пре ко фик сне 
те ле фон ске ве зе, тзв. dial-up; ка сни је се по ја вио и бе жич ни (wi re less), а у 
но ви је вре ме и ADSL.
2 у оквиру овогодишњег практичног рада на предмету Медијска аналитика спроведена 

су још четири искуствена истраживања: корисници Фејсбука (Face book) и Мајспејса 
(My Space), читаоци дневних новина (два одвојена истраживања) и Гледаоци емисије 
„утисак недеље“.
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Нај но ви ја про це не TNS Me di um gal lu pa по ка зу ју да у Ср би ји има око два 
ми ли о на и 400 хи ља да ко ри сни ка ин тер не та, што чи ни не где око 30 од сто 
укуп не по пу ла ци је у на шој зе мљи. Про це не су за сно ва не, с јед не стра не, на 
по да ци ма из Те ле ко ма Ср би је, ко ји су сва ка ко нај по у зда ни ји с об зи ром на то да 
се нај ве ћи део са о бра ћа ја оба вља пре ко њи хо ве ин фра струк ту ре; дру ги из вор 
за ову про це ну су ре зул та ти стал них ис тра жи ва ња TNS Me di um gal lu pa.

Бе о град се зна чај но раз ли ку је од про се ка за це лу зе мљу. Про це не за сно-
ва не на истим из во ри ма ка жу да у глав ном гра ду има око 47 од сто ко ри-
сни ка ин тер не та, а ме ђу сту дент ском по пу ла ци јом Бе о гра да бли зу 70%. С 
об зи ром на то да у Бе о гра ду има око 96.000 сту де на та, на ша ис тра жи ва на 
по пу ла ци ја би мо гла да се про це ни на око 67.000.

СТРУК ТУ РА УЗОР КА ПРЕ МА ПО ЛУ И СТА РО СТИ
пол

1        мушки; 
43,1

2         женски; 
51,2

1         мушки 2         женски

Сли ка 1. Пол на струк ту ра узор ка 
ГОДИНЕ

3 . 26-30; 20,9 1.   18-22; 17,4

2.  23-25; 52,5

4.  више од 30; 2

1  18-22 2  23-25 3  26-30 4  више од 30

Сли ка 2. Ста ро сна струк ту ра узор ка
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Од укуп но 460 ис пи та ни ка 49% је му шког по ла, а 51% је жен ског по ла.
Бу ду ћи да су сту ден ти циљ на по пу ла ци ја овог ис тра жи ва ња, до ња гра-

ни ца ста ро сти је 18 го ди на (има ју ћи у ви ду ис пи та ни ке ко ји су ра ни је по ла-
зи ли на фа кул тет), а по што у Ср би ји љу ди сту ди ра ју и у по зним го ди на ма, 
гор ња гра ни ца ни је пре ци зно по ста вље на. ис пи та ни ци су пре ма ста ро сној 
струк ту ри по де ље ни у че ти ри гру пе: од 18 до 22 го ди не, од 23 до 25, од 26 до 
30 и ста ри ји од 30 го ди на. у на шем узор ку би ло је 17,4% ис пи тан ка од 18 до 
22 го ди не, 52,5% од 23 до 25 го ди на, 20,9% од 26 до 30 го ди на и 2% ста ри јих 
од 30, док се 7,2% ни је из ја сни ло о го ди на ма.

ис тра жи ва ње је по ка за ло да је ин тер нет код нас по стао по пу ла ран 
пре 5 до 10 го ди на и да се та да ве ћи на са да шњих сту де на та, без об зи ра на 
њи хо ве го ди не, пр ви пут су сре ла с њим. Нај ве ћи број (46%) сту де на та је и 
ку пи ло ра чу нар упра во због Ин тер не та, док је зна чај но ма њи број оних 
ко ји су га ку пи ли због по сла (15%), или због игри ца (10%). Огром на ве ћи на 
(72%) бе о град ских сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та при сту па мре жи од 
ку ће, а тек сва ки де се ти то чи ни на фа кул те ту, док нај ма њи број (2%) при-
сту па из из Ин тер нетка феа. Осим при сту па код ку ће по сто је број не при-
ступ не тач ке на јав ним ме сти ма као што су ка фи ћи, би бли о те ке, че ка о ни це, 
хо те ли итд. С об зи ром на то да је тре нут но у Ср би ји ма ли број фа кул те та 
са ко јих је сту ден ти ма омо гу ћен при ступ ин тер не ту не из не на ђу је чи ње-
ни ца да број сту де на та ко ји ин тер не ту при сту па ју на овај на чин из но си 
са мо 9% свих ис пи та ни ка.

 Разлог због којег сте купили рачунар?
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Сли ка 3. Раз лог ку по ви не ра чу на ра  
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Где имате приступ Интернету?
71,9
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Сли ка 4. Ме сто при сту па Ин тер не ту

ин тер нет у ве чер њим са ти ма ко ри сти 34% сту де на та, 21% га ко ри сти 
по под не, а са мо 8% у ју тар њим са ти ма.

Нај ве ћи део (68%) сту де на та сва ко днев но ко ри сти ин тер нет, 23% са мо 
кад им је пре ко по тре бан, док га са мо 8% рет ко ко ри сти.

Колико често користите Интернет?
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Сли ка 5. уче ста лост при сту па Ин тер не ту 



Сту дент ско ис тра жи ва ње

Годишњак Факултета за културу и медије

524

 Колико времена дневно проводите on-line?
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Сли ка 6. вре ме про ве де но на Ин тер не ту

Бли зу тре ћи не бе о град ских сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та про-
во ди днев но до јед ног са та на мре жи, јед на че твр ти на је дан до два са та, а 43 
од сто пре ко два са та.

Ве ћи на сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та је сва ко днев но на мре жи. 
Је дан од на чи на да се то ис пи та је пи та ње „Кад сте по след њи пут ко ри-
сти ли ин тер нет?“ На то пи та ње 58 од сто на ших ис пи та ни ка је од го во ри ло 
„да нас“ и уоби ча је ни на чин ту ма че ња тог од го во ра је да је то про це на оних 
ко ји сва ко днев но ко ри сте ин тер нет3. Ме ђу тим, тај број је сва ка ко ве ћи јер 
је че твр ти на ис пи та ни ка (њих 24%) од го во ри ла да су ин тер нет ко ри сти ли 
ју че: ве ћи на њих је ве ро ват но ис пи ти ва на то ком да на, па је је дан број оних 
ко ји су да ли од го вор „ју че“ тог да на ипак ко ри стио ин тер нет, та ко да би 
гру ба про це на би ла да је две тре ћи не сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та 
сва ко днев но на мре жи.

уоби ча је не ме то де при сту па ин тер не ту су пре ко фик сне те ле фон-
ске ли ни је (dial-up), бе жич на ве за, ка блов ска, са те лит ска и тех но ло ги ја 3Г 
мо бил них те ле фо на. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да нај ве ћи број сту де-
на та – ко ри сни ка ин тер не та при сту па мре жи пре ко ADSL (40%), не што 
ма њи број (27%) пу тем фик сне те ле фон ске ли ни је (dialup), док са мо 9% 

3 Свакако да је ту било и неколицина оних који не користе интернет свакодневно, али 
су га баш тог дана, кад су испитивани користили, али је међу испитаницима свакако 
и приближно исти број оних који то у принципу чине свакодневно, али баш тог дана 
нису, па се ти изузеци међусобно потиру ако је узорак довољно велик. То је закон 
(али и игра и магија) великих бројева.
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ко ри сти бе жич ну ве зу. Кад се овај по да так упо ре ди са на ла зи ма из прет ход-
них ис тра жи ва ња (2005. го ди на), уоч љив је зна ча јан на пре дак, јер се жи ча на 
ве за све ви ше за ме њу је не ком од на пред ни јих тех ни ка. ина че, ADSL је аси-
ме трич на ко ри снич ка ли ни ја ко јом се по да ци пре но се бр зо, што зна чи да је 
овим тех нич ким на прет ком знат но олак ша на раз ме на по да та ка.
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Коју конекцију користите?

Сли ка 7. на чи ни при сту па ња Ин тер не ту

За ни мљи во је и пи та ње бро ја до ба вља ча (про вај де ра) пре ко ко јих су 
сту ден ти – ко ри сни ци ин тер не та до са да при сту па ли Мре жи. услу ге са мо 
јед ног до ба вља ча је ко ри сти ло 44%, 37% је до са да про ме ни ло два до ба-
вља ча, 15% три до пет, а 6% је про ме ни ло пет и ви ше до ба вља ча.
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Сли ка 8. број про ме ње них до ба вља ча
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Пре тра жи вач ко јим се слу жи нај ве ћи број сту де на та – ко ри сни ка 
ин тер не та је Go o gle (67%), за тим сле ди Yahoo (16%), Mo zi la Fi rer fox (6%), 
Кр ста ри ца и Ser bian Ka fe по 4%. Раз лог ова ко ве ли ког бро ја ко ри сни ка 
go o gla је ве ро ват но што се на ње му мно го лак ше мо гу на ла зи ти сар жа ји и 
ин фор ма ци је на срп ском.

Ме ђу тим, кад је у пи та њу ко ри шће ње адре се за елек трон ску по шту, Yahoo 
je не при ко сно вен: ње гов и-мејл ко ри сти (44% ), за тим сле ди Hot mail (23%), пa 
Gmail (20%), док се оста ли ко ри сте у мно го ма њој ме ри. Да кле, без об зи ра 
на то што је Го о гле пр ви из бор ме ђу пре тра жи ва чи ма, ње го ва елек трон ска 
по шта (Gmail) ко ри сти се тр о стру ко ма ње не го услу ге пре тра жи ва ња.

  Који e-mail највише користите?
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Сли ка 9. нај за сту пље ни ји имејл

Нај ве ћи број сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та (47,3%) има 2 до 5 email 
адре са, док 43,4% ко ри сти са мо јед ну, а 8,7% ви ше од пет.

Нај ви ше же на ко ри сти са мо јед ну email адре су, а му шкар ци се че шће 
од лу чу ју за ви ше адре са, та ко да их у ка те го ри ји пре ко 5 има дво стру ко 
ви ше не го же на.
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Сли ка 10. број email адре сапри каз по по лу

Кад се при кљу че на ин тер нет, сту ден ти пр во по сег ну за e-mail-oм – 
та кав од го вор да је њих 36%, 19 од сто ка же да не ма пра ви ла, 12 од сто од мах 
иде на не ки пре тра жи вач, пет од сто иду на ди ску си је, исто то ли ко на 
ћа ска ње, а 3% нај пре гле да хо ро скоп. же не мно го че шће иду на и-мејл и 
хо ро скоп, а му шкар ци на пре тра жи ва че, ве сти и ћа ска ње.

Шта обич но ра ди те на Ин тер не ту?

Сту ден ти ма – ко ри сни ци ма ин тер не та овај ме диј нај ви ше слу жи за 
уче ње и ши ре ње зна ња (25%), 19% га ко ри сти да при ча с при ја те љи ма, 15% 
за ски да ње му зи ке и фил мо ва, ско ро исто то ли ко (14%) за по сао, 7% да игра 
игри це, а 1,7% се коц ка!
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Сли ка 11. При каз за цео узо рак 

Шта обично радите на Интернету?
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Сли ка 12. При каз по по лу
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из гле да да жен ски део на ше по пу ла ци је па мет ни је ко ри сти Мре жу: 
оне ви ше па жње по све ћу ју уче њу и ши ре њу зна ња (29%, а они то чи не у 
23% слу ча је ва); ипак, оне ви ше при ча ју с при ја те љи ма (22%, они 14%), а 
не ки му шкар ци у том до бу се те же осло ба ђа ју де чи јих на ви ка па њих 14% 
још игра игри це, док ме ђу де вој ка ма то чи ни све га 2%. Тре ба ли по себ но 
ис та ћи да се му шки ви ше и коц ка ју?

Ка кве ин фор ма ци је во ли те да тра жи те на Ин тер не ту?

Од ин фор ма ци ја ко је се мо гу про на ћи на ин тер не ту нај ма ње ис пи та-
ни ка се ин те ре су је за ку ли нар ство (1%), ви ше њих се за ни ма за кул ту ру 
(15%), док се нај ве ци број њих ин те ре су је за за ба ву (37%). из ме ђу ин фор-
ма ци ја по ну ђе них на ин тер не ту ис пи та ни ци су углав ном за ин те ре со ва ни 
за спорт (10%), по том за по ли ти ку (9%), по зна те лич но сти (6%), мо ду (4%), 
еко но ми ју (4%), аутомо то (3%) и здра вље (3%).

 

37

15
10 9 6 4

19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Заб
ав

а
Кул

тур
а

Спорт

Полити
ка

Позн
ате

 личности

Мода

Оста
ло



Сту дент ско ис тра жи ва ње

Годишњак Факултета за културу и медије

530

 

Заб
ав

а
Кул

тур
а

Спорт

Позн
ате

 личности

Мода

Оста
ло

 

32

11

20

12

5 4

16

42

18

3
8

3 4

22

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Мушки Женски

Полити
ка

Јед на ста ра из ре ка о ста ти сти ци ка же: ако вам је јед на но га у ва три а дру га 
у ле ду, ви сте про сеч но на иде ал ној тем пе ра ту ри. Та ко не што нам го во ри 
и го ре при ка за ни про сек за це лу по пу ла ци ју. Кад тај про сек по де ли мо на 
му шки и жен ски део, ви ди мо су сту дент ки ње знат но скло ни је за бав ним и 
кул тур ним са др жа ји ма, а сту ден ти спор ту и не што ви ше по ли ти ци.

Шта вас нај ви ше нер ви ра на Ин тер не ту?

Сту ден те ко ји ко ри сте ин тер нет нај ви ше нер ви ра кад не мо же да се 
отво ри тра же на стра на (pa ge not fo und) – то ис ти че 30% ан ке ти ра них, на 
дру гом ме сту су ре кла ме ко је иска чу то ком ра да (тзв. Pop-up) ко је на во ди 
28%, по том меј ло ви ко ји ма се не што ре кла ми ра (џанк-мејл), 12%, не пре-
глед ност тра же ног ма те ри ја ла (11%), флеш ани ма ци је (8%) и кич (7%).

Ко ли ко џанк меј ло ва до би је те на дан?

С об зи ром на то да и-мејл адре са пред ста вља јав ну ствар, ко ри сни ци 
ин тер не та су из ло же ни и не же ље ним по ру ка ма. Нај че шће су те по ру ке мар-
ке тин шког и ре клам ног ка рак те ра и оне се на зи ва ју џанк или спам. Све до ци 
смо све ве ћег про до ра овог об ли ка ди рект ног мар ке тин га на ин тер не ту, чи ји 
основ ни ме тод је ко му ни ци ра ње са по тен ци јал ним по тро ша чи ма пу тем 
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и-меј ла. Не ке од нај ве ћих ком па ни ја су се раз ви ле за хва љу ју ћи пред но-
сти ма ефи ка сних и јеф ти них огла са и ре кла ма пре ко ин тер не та. ин тер нет 
је та ко ђе омо гу ћио и лич ни мар ке тинг ко ји омо гу ћа ва ком па ни ји да спе ци-
фич ној осо би по ну ди по се бан про из вод или за до во ље ње по себ них по тре ба.

Ко ли ко су сту ден ти – ко ри сни ци ин тер не та из ло же ни то ме? Све га 14% 
на ших ис пи та ни ка не при ми ни јед ну та кву по ру ку, рет ко ко ју при ми 35%, 
ма ње од пет при ми 24% ан ке ти ра них, а шест до де сет по ру ка днев но са мо 
11% њих.

 Колико junk e-mail порука добијете на дан?
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Сли ка 15. џанк имејл

Нај ве ћи број сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та сма тра да су ре кла ме 
ко је се не мо гу за тво ри ти на пор не (35%), да су ужа сне (31%), а рет ки су они 
ко ји сма тра ју да су од лич не (2%).

Да ли вам је ви рус ика да уни штио по дат ке на ра чу на ру?

Ви ру си, цр ви и тро јан ски ко њи, осим што мо гу да иза зо ву ште ту на 
ра чу на ру, мо гу и да успо ре ин тер нет ве зу. Та ко ђе, они мо гу да ис ко ри сте 
за ра жен ра чу нар за да ља ши ре ња на мре жи. Ме ђу тим, ви рус не мо же да 
се ши ри без по ступ ка ко ри сни ка ко ји га по кре ћу, као што су де ље ње фај-
ло ва или сла ње и-мејл по ру ка. На жа лост, ви ше ни је без бед но ни отва ра ти 
по ру ке од љу ди ко је ко ри сник по зна је. Да ли се ха ва ри је иза зва не ви ру сом 
де ша ва ју не ком дру гом, или је то че ста по ја ва? По гле дај мо ко ли ко су сту-
ден ти – ко ри сни ци ин тер не та би ли из ло же ни то ме.
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Сва ком пе том (21%) из на ше ис тра жи ва не по пу ла ци је уни ште ни су 
бит ни по да ци, 26% је има ло слич не не во ље али су им уни ште ни са мо 
не бит ни по да ци. ипак, нај ве ци број ис пи та ни ка (42,3%) је имао сре ћу да им 
ви рус ни ка да ни је уни штио по дат ке, док 11% ан ке ти ра них не зна. же не су 
и овом слу ча ју ма ло опре зни је и па мет ни је: њи ма су у са мо 18% слу ча је ва 
уни ште ни ва жни по да ци, а му шкар ци ма у 26%, про це нат оних ко ји ма су 
уни ште ни не бит ни по да ци је ско ро исто ве тан у оба по ла, али је број же на 
ко ји ма ни кад ни шта ни је уни ште но ве ћи – 44% пре ма 37% му шка ра ца.

Без об зи ра на то што је ово ис тра жи ва ње по ка за ло да је нај ве ћи број 
на ших ис пи та ни ка имао сре ћу, сва ки дан се про на ла зе но ве и но ве вр сте 
ви ру са, ко је ши ре не за шти ће не ко ре спон ден ци је фир ми, на ши при ја те љи 
ко ји не ма ју од го ва ра ју ће про гра ме за за шти ту, за тим не ке мре же и не за ви сни 
ха ке ри на мер но. Ко ли ку су они ве ли ка прет ња го во ри по да так да је фи ли-
пин ском ви ру су по сла том из Ази је би ло по треб но са мо три да на да за хва ти 
све ком пју те ре у све ту и да ни је би ло упо зо ре ња, та бо лест би уни шти ла све 
про гра ме ко ји по сто је у лич ним или слу жбе ним ра чу на ри ма ком па ни ја.

Да ли сте ика да ко ри сти ли Ин тер нет за ку по ви ну, ре зер ва ци ју?

На ру чи ва ње ро бе пу тем ин тер не та пред ста вља ве о ма ла го дан на чин 
ку по ви не. ипак, он мо же да бу де при лич но ри зи чан. По сто ји ве ли ки број 
сај то ва чи ји је је ди ни циљ да се до ђе до не чи јег бро ја кре дит не кар ти це. 
Ко ли ко се сту ден ти ко ри сте овом по год но шћу?

Пре ко ин тер не та је бар јед ном не што ку пи ло или ре зер ви са ло 40% 
сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та, док 60% то ни ка да ни је чи ни ло.

Да ли се ко ри сти те услу га ма ебан кар ства пре ко Ин тер не та?

Тач но јед на че твр ти на испитаника слу жи се по год но сти ма и-бан кин га, 
15% то још увек не чи ни али пла ни ра, 56% то ни ти чи ни и ни ти на ме ра ва, док 
4% не зна шта је то. Му шкар ци у не што ве ћој ме ри ко ри сте ову вр сту услу га, 
али та раз ли ка ни је зна чај на. Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да је по це нат ко ри-
сни ка услу га елек трон ског бан кар ства у оп штој по пу ла ци ји мно го ни жи не го 
ме ђу сту ден ти ма, што је и ра зу мљи во ако се зна ка ква су ис ку ства то ком 
90-их има ли љу ди ста ри је до би од са да шњих сту де на та и ко ли ко то оп те ре ћу је 
њи хо ву свест и по на ша ње у оба вља њу ра зних тран сак ци ја те вр сте.

Сли ке пре ко Ин тер не та раз ме њу је 56% сту де на та – ко ри сни ка ин те р-
не та, а њих 44% то не ра ди.

Ра дио ста ни це ко је еми ту ју про грам на ин тер не ту ре дов но слу ша 10% 
сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та, 24% их слу ша по не кад, 22% рет ко а 44% 
их ни ка да не слу ша.
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Да ли сте икада користили Интернет за куповину, резервацију?
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Користите ли e-banking, услуге банкарства преко интернета?
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На сај то ви ма са ћи ри ли цом и ла ти ни цом ко ју вер зи ју чи та те?
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Са мо ћи ри лич но пи смо на сај то ви ма чи та 12% ис пи та ни ка, не што 
ве ћи број (30%) ко ри сти ла ти ни цу, док под јед на ко оба пи сма ко ри сти 57% 
ис пи та ни ка.

То је ло гич но с об зи ром на ре зул та те у ве зи са по се ћи ва њем стра них, 
од но сно до ма ћих сај то ва. Да кле, са мо стра не или углав ном стра не сај то ве 
по се ћу је 23% сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та, до ма ће сај то ве ко ри сти 
18%, док нај ве ћи број (60%) по се ћу је под јед на ко и стра не и до ма ће сај то ве.
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Сту ден ти на сај то ви ма са ћи ри лич ном и ла ти нич ном вер зи јом у ве ћој 
ме ри би ра ју ћи ри лич ну, док сту дент ки ње не што ви ше на ги њу ла ти нич ној 
вер зи ји. Му шкар ци че шће по се ћу ју стра не, а же не не што ви ше по се ћу ју 
до ма ће сај то ве.

Ка да је реч о са др жа ји ма на ин тер не ту, нај ве ћи број ис пи та ни ка је 
за ин те ре со ван за за ба ву.
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На уч ни са др жај на ин тер не ту че сто по се ћу је 18% сту де на та, по не кад 
34%, рет ко 29%, а ни ка да 19%. Му шкар ци по ка зу ју не што ве ћу скло ност ка 
ова квим са др жа ји ма на ин тер не ту.

Сај то ве са ин фор ма тив нопо ли тич ким са др жа јем че сто по се ћу је 19% 
сту де на та, по не кад 29%, рет ко 26% а исто то ли ко то не чи ни ни кад.
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Спорт ске сај то ве че сто по се ћу је 23%, по не кад их по се ћу је 19%, рет ко 
22% а ни кад их не по се ћу је 35% сту де на та – ко ри сни ка ин тер не та.

Нај о сет ни ја раз ли ка ме ђу по ло ви ма ви ди се упра во пре ма сте пе ну 
ин те ре со ва ња за спорт ске са др жа је на ин тер не ту: спорт ске стра не че сто 
ко ри сти 39% сту де на та и све га 11% сту дент ки ња, док им ни кад не при сту па 
46% же на и 22% му шка ра ца.

Фо ру ме ни ка да не по се ћу је 21% ан ке ти ра них, рет ко 22%, по не кад их 
по се ћу је 27%, а че сто 30% ан ке ти ра них. Му шкар ци по се ћу ју фо ру ме не што 
че шће не го же не.
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Сли ке 25, 26.  уче ста лост по се ћи ва ња по је ди них сај то ва на  И ин тер не ту 
– При каз по по лу

Ка да би пра ви ли свој сајт 15,3% сту де на та би до да ло ви ше за ни мљи во-
сти, 15% ви ше му зи ке, 11% ви ше ак ту ел но сти и исто то ли ко ви ше ку лу ре, 
8% ви ше спор та, 5% ви ше шоу би зни са, док су оста ли од го во ри до би ли 
ма ње сту дент ских гла со ва. Ка да би пра ви ли свој сајт, му шкар ци би до да ли 
ви ше са др жа ја у ве зи са ви со ким тех но ло ги ја ма и спор том, док би же не 
до да ле ви ше са др жа ја у ве зи са кул ту ром и за ни мљи во сти ма.
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Када бисте правили свој сајт, чега бисте више додали?
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Сли ка 27. шта би до да ли на Ин тер не ту?

Ви ше од по ло ви не (52%) сту де на та, без об зи ра на ста ро сну и пол ну струк-
ту ру, сма тра да им ин тер нет при лич но по ма же у сва ко днев ном жи во ту, 28% 
ка же да им је ве о ма по тре бан, 14% сма тра да им ма ло по ма же и да се мо же и 
без ње га, док са мо 5% сма тра да им ин тер нет ни ма ло не по ма же.

Колико сматрате да интернет побољшава ваш
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Сли ка 28, 29  нео п ход ност Ин тер не та у сва ко днев ном жи во ту  
(оп шти при каз, при каз по пол ној и ста ро сној струк ту ри)

На кра ју, шта је ин тер нет за сту ден те, тј. ка ко би га они нај лак ше опи-
са ли?

Нај ве ћи број (35%) ис пи та ни ка опи су је Ин тер нет као бан ку по да та ка, 
18% као би бли о те ку, исто то ли ко као ме сто за дру же ње, за осам по сто сту-
де на та то је шко ла, за 7% жур ка, а за 6% пор но те ка! Не ма ве ћих раз ли ка 
у гле да њу на ин те р нет из ме ђу му шка ра ца и же на, осим кад је у пи та њу 
по след ња оце на: ин тер нет и као пор но те ку до жи ва ља ва де сет пу та ви ше 
му шка ра ца не го же на.

Како најлакше описати Интернет?

18,1 17,6

3,3
7,8 5,7 7,4

34,9

5

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1  
би

бл
иот

ек
а

2 м
ест

о з
а д

ру
жењ

е

3  
шоп

инг

4  
шко

ла

5  
пор

нот
ек

а

6  
жур

ка

7  
ба

нка
 под

ат
ак

а

8  
ост

ал
о

Сли ка 30. ка ко ис пи та ни ци до жи вља ва ју Ин тер нет

Да кле, на ши ис пи та ни ци су углав ном ра чу нар ку пи ли упра во због 
ин тер не та, и са њим су се упо зна ли не за ви сно од по ла и ста ро сти пре 10 
го ди на. Као основ ни раз лог за ње го во ко ри шће ње на во де и за ба ву и по тре бу. 
ин тер нет углав ном ко ри сте сва ко днев но у ве чер њим са ти ма од ку ће и на 
мре жи про ве ду у про се ку око 2 пу та днев но, а кад је у пи та њу ре корд у вре-
ме ну про ве де ном на ин тер не ту, не ки ка жу да су про ве ли и ви ше од 24 са та 
не пре кид но. углав ном је за сту пље на ADSL ве за уз вер ност јед ном до ба-
вља чу и јед ном пре тра зи ва чу – go o gle. Нај за сту пље ни ји e-mail је yahoo; у 
исто вре ме e-mail је пр во што ис пи та ни ци по се те ка да уђу на ин тер нет и 
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углав ном днев но по ша љу 1-3 и-мејл по ру ке. Да ди рект ни е-мар ке тинг код 
нас још увек ни је то ли ко за сту пљен го во ри и по да так да ис пи та ни ци не 
до би ја ју пу но тзв. џанк меј ло ва. На ин тер не ту их нер ви ра “pa ge not fo und” 
и pop-up про зо ри, на рав но ту су и ви ру си – ма да је ве ћи на сту де на та има ла 
ту сре ћу да им ви ру си ни ка да ни су уни шти ли по дат ке, ни бит не ни оне 
не бит не. услу ге ку по ви не и ре зер ва ци је пре ко ин тер не та, као и е-бан кинг 
код нас још увек ни су то ли ко по пу лар не као на За па ду.

Сту ден ти на ин тер не ту углав ном уче и про ши ру ју сво ја зна ња, па ни је 
ни чу до што га нај че шће опи су ју као бан ку по да та ка и би бли о те ку. Нај-
че шће тра же по дат ке ве за не за за ба ву, а оно шта им на ин тер не ту не до-
ста је, што би до да ли ка да би пра ви ли свој сајт, је су му зи ка, за ни мљи во сти 
и ак ту ел но сти. Они углав ном по се ћу ју под јед на ко и до ма ће и стра не сај-
то ве и не пра ве раз ли ку из ме ђу ћи ри лич не и ла ти нич не вер зи је – би ра ју 
обе под јед на ко. Ме ђу тим по пол ној струк ту ри – му шкар ци се пре опре-
де љу ју за стра не сај то ве, а из ме ђу ћи ри лич не и ла ти нич не вер зи је ви ше 
би ра ју ћи ри лич ну; а же не че шће за до ма ће сај то ве, али из ме ђу ћи ри лич не 
и ла ти нич не вер зи је, че шће би ра ју ла ти нич ну. Нај че шће по се ће ни сај то ви, 
без об зи ра на пол, су они са за бав ним са др жа ји ма. По ред то га, му шкар ци 
су на кло ње ни ји спорт ским сај то ви ма и фо ру ми ма, за раз ли ку од же на ко је 
се ви ше од лу чу ју за кул тур не са др жа је. из ме ђу по ли тич ких и на уч них 
са др жа ја му шкар ци да ју пред ност по ли тич ким ис пред на уч них са др жа ја, а 
же не на уч ним ис пред по ли тич ких. Му шкар ци су нај ма ње за ин те ре со ва ни 
за кул тур не са др жа је, док су же не нај ма ње за ин те ре со ва не за спорт ске.

Да за кљу чи мо, без об зи ра на пол и на ста ро сну струк ту ру нај ви ше 
ис пи та ни ка се сла же у то ме да им је ин тер нет по тре бан и да им до ста 
по ма же. Од свих ме ди ја у по след њих 100 го ди на ин тер нет је иза звао нај-
ве ће про ме не. То не тре ба да чу ди ако се има ју у ви ду сле де ће чи ње ни це: 
сво јом по ја вом ра дио је ус пео да осво ји 30 ми ли о на слу ша ла ца за три де се-
так го ди на, док је те ле ви зи ја ус пе ла да осво ји дво стру ко ви ше ко ри сни ка 
за дво стру ко ма ње го ди на – 60 ми ли о на гле да ла ца за 15 го ди на. Ме ђу тим, 
број ко ри сни ка ин тер не та за са мо де сет го ди на по ве ћао се за не ве ро ват-
них ми ли јар ду љу ди.
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Ака де мик Со кол Со ко ло вић,
Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је  

Ме га тренд уни вер зи те та

ВИ ЗУ ЕЛ НИ АСПЕК ТИ  
КОР ПО РА ТИВ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА  

МЕ ГА ТРЕНД УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА

Ре зи ме: у овом тек сту аутор из но си те зу да ви зу ел ни иден ти тет уни вер зи
те та Ме га тренд пред ста вља гра фич ку ин те гра ци ју за штит ног зна ка и ло го ти па. 
По себ но су ис так ну те број не асо ци ја тив не вред но сти за штит ног зна ка ко је су 
су штин ски по ве за не са основ ним вред но сти ма уни вер зи те та. аутор ука зу је да је 
кор по ра тив ни иден ти тет уте ме љен у књи зи гра фич ких стан дар да, ар хи тек ту ри 
са вре ме ног по слов ног кон цеп та и пра вил ни ку о по слов ном по на ша њу уни вер зи те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ви зу ел ни иден ти тет Ме га тренд уни вер зи те та, кор по ра
тив ни иден ти тет

Ви зу ел ни иден ти тет Ме га тренд уни вер зи те та на стао је као леп про јект ни 
за да так про фе со ра др Ми ће Јо ва но ви ћа са же љом да гра фич ки по др жи иде ју 
о ви со ко ква ли тет ном, са вре ме ном пре но ше њу зна ња сту ден ти ма.

Про јект ни за да так ни је об у хва тио иде је о сли ка ма и гра фич ким при-
ло зи ма ко ји би би ли ко ри шће ни при ли ком кре и ра ња за штит ног зна ка, 
већ стал но ис ти ца ну же љу да ви зу ел ни иден ти тет бу де схва ћен као по ру ка 
са вре ме не ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ка и сту де на та, од но сно са вре ме-
ног ру ко во ђе ња и уни вер зи тет ског по тен ци ја ла.

Све де на гра фич ка фор ма, иден тич на ге о ме три ја еле ме на та, ви зу ел на 
ста бил ност и ути сак гра фич ке уз ви ше но сти си ме трич но тре ти ра не ком-
по зи ци је, ука зу ју на ква ли те тан по че так у функ ци о ни са њу уни вер зи те та. 
у усло ви ма ин те ли гент не ко му ни ка ци је из ме ђу про јект ног за дат ка и кре и-
ра ња са вре ме не иде је о хра му ви со ко школ ске уче но сти, на стао је ви зу ел ни 
иден ти тет уни вер зи те та.

Ви зу ел ни иден ти тет Ме га тренд уни вер зи те та пред ста вља гра фич ку 
ин те гра ци ју за штит ног зна ка и ло го ти па. усво је ни ви зу ел ни иден ти тет 
озна чио је по че так из ра де гра фич ких стан дар да ко ји су про фе си о нал но 
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де фи ни са ли усло ве ко ри шће ња за штит ног зна ка и ло го ти па на по слов ним 
па пи ри ма, уџ бе ни ци ма, пред ме ти ма у ен те ри је ру и ар хи тек ту ри.

За штит ни знак Ме га тренд уни вер зи те та са сто ји се од три јед на ко кра ка 
тро у гла (два да та по вр ши ном, а сре ди шњи је при ка зан ли не ар но), што ука-
зу је на хар мо ни ју, кон траст и си ме три ју.

oсим вр хун ског гра фич ког из гле да и ве ли ке мо гућ но сти при ме не, 
за штит ни знак Ме га трен да по се ду је сле де ће асо ци ја тив не вред но сти:

 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше 1) пра вед ност у оце њи ва њу 
(асо ци ја ци ја на те ра зи је);
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше 2) ста бил ност уни вер
зи те та (тро у гао је ге о ме триј ска фи гу ра ко ја обез бе ђу је мак си мум 
ста тич ке си гур но сти);
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше 3) улаз ин фор ма ци ја (бе ли 
тро у гао);
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше, пре ко два тро у гла, 4) из лаз 
(из лаз из си ту а ци је ка да на сту па су коб ми шље ња);
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше, пре ко два тро у гла, 5) рав
но прав ност по ло ва;
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше, пре ко два тро у гла, 6) 
ди пло ми ра ње са мо гућ но сти ма да љег на пре до ва ња и шко ло ва ња;
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше, пре ко три тро у гла, 7) 
уче ње, за по шља ва ње и пер ма нент но уса вр ша ва ње;
 Ли ков но-гра фич ким ре ше њем се су ге ри ше, пре ко два тро у гла, на 8) 
сло во „М“ (по чет но сло во ло го ти па).
 Ло го тип Ме га тренд уни вер зи те та пред ста вља ти по граф ски лик 9) 
слу жбе ног на зи ва уни вер зи те та, дат дво ре до у бло ку ко ји обез бе-
ђу је исту ши ри ну ло го ти па раз ли чи те ви си не у ла ти нич ној вер зи ји.

Ви зу ел ни иден ти тет је де фи ни сан као ин те гра ци ја не ко ли ко од но са 
за штит ног зна ка и ло го ти па. Основ ни си стем је дат са за штит ним зна ком 
си ме трич но по ста вље ним из над хо ри зон тал не ли ни је дво стру ке ду жи не, 
ис под ко је је ло го тип са још јед ном ли ни јом иден тич не ду жи не.

Кор по ра тив ни иден ти тет уни вер зи те та по кри вен је ви со ким ква ли те-
том функ ци о ни са ња Ме га трен да, књи гом гра фич ких стан дар да, ар хи тек ту-
ром са вре ме ног по слов ног кон цеп та и пра вил ни ком о по слов ном по на ша њу.

Не го ва ње кор по ра тив ног иден ти те та је оба ве за на став ног осо бља и 
ком плет ног уни вер зи тет ског ме наџ мен та.

Про ле ћа 2008, Ме га тренд уни вер зи тет на гра ђен је за кул ту ру кор по ра тив-
ног иден ти те та нај ви шим при зна њем за ди зајн При вред не ко мо ре Вој во ди не. 
у име уни вер зи те та По ве љу је при мио рек тор проф. др Ми ћа Јо ва но вић.
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Су за на Ан тић,
на род ни му зеј, За је чар

Пе тар Вла хо вић:  
СР БИ ЈА – зе мља, на род, жи вот, оби ча ји

Ре зи ме: Исто ри ја је би ла би тан чи ни лац за уоча ва ње на род них осо би на јер, 
срп ска исто ри ја је увек би ла ве за на за ве ли ке иде је и ве ли ке исто риј ске до га ђа је 
ко ји су по кре та ли чо ве чан ство. у књи зи СР БИ ЈА – зе мља, на род, жи вот, оби
ча ји, про фе со ра Пе тра вла хо ви ћа, ра ни ја са зна ња су до пу ње на и чи не но ви ну у 
од но су на до са да шња про у ча ва ња Ср ба и Ср би је. ус по ста вље на је уска ве за из ме ђу 
тра ди ци је и са вре ме но сти и утвр ђе на из ве сна свој ства ет нич ког иден ти те та 
од нај ра ни јег до ба па све до на ших да на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би ја, на род, жи вот, оби ча ји, ве ро ва ња

ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду и Ву ко ва за ду жби на у Бе о гра ду 1999. 
го ди не об ја ви ли су књи гу aкадемика, проф. дr Пе тра Вла хо ви ћа: СР Би ЈА – 
зе мља, на род, жи вот, оби ча ји.

Ово је пр ва це ло ви та мо но гра фи ја о Ср би ји и ет но ло шким од ли ка ма 
срп ског на ро да од кра ја 19. ве ка. Ка ко аутор ис ти че у пред го во ру, мо но-
гра фи ја је уте ме ље на на бо га тој ет но ло шкој ли те ра ту ри као и на соп стве-
ним те рен ским про у ча ва њи ма то ком по след ње че ти ри и по де це ни је. За 
осно ву је по слу жи ла ма те ри ја ко ја је пре ко три де це ни је из ла га на сту ден-
ти ма Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду (ет но ло ги ја, исто ри ја, исто ри ја 
умет но сти) а по вре ме но и сту ден ти ма на уни вер зи те ту Цр не Го ре, уни вер-
зи те ту у Љу бља ни, Пе кин гу и Кра ко ву.

Мо но гра фи ја о Ср би ји са др жи шест це ли на: зе мља, на род, жи вот, оби-
ча ји и ве ро ва ња, на род на умет ност, ет но-пси хич ке од ли ке, и те мат ски 
је по де ље на на по гла вља у ко ји ма се об ра ђу је, из ме ђу оста лог, при род на 
сре ди на, по ло жај Ср би је, ко ја се про сти ре у сре ди шњем де лу Бал кан ског 
по лу о стр ва, се вер но од Са ве и Ду на ва ула зи у Па нон ску ни зи ју, па пре ко 
ње у сред њу евро пу. То је је дан од про сто ра пре ко ко га се спа ја ју знат но 
ши ре ге о граф ске це ли не. Пре ко пред њег ис то ка и ис точ ног Ме ди те ра на, а 
по себ но Ара биј ског по лу о стр ва и егеј ског ар хи пе ла га, до ди ру ју се евро па, 
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Ази ја и Афри ка. Ова кав по ло жај од ра зио се у свим обла сти ма жи во та, 
по себ но у ет нич кој, а умно го ме и це ло куп ној исто ри ји ста нов ни штва.

име Ср би би ло је по зна то још иза Кар па та у ста рој сло вен ској пра до-
мо ви ни. По ми ње се у По ла бљу, Ве ли ко пољ ској и По мор ју. Са ма реч „Ср-
би“ из во ђе на је из ле згиј ског из ра за „сур“ (чо век) и на став ка за мно жи ну 
„би“ (љу ди, на род). у но ви је вре ме из во ди се из ре чи „па серб“ (срод ник), 
а ту ма чи се и као са ве зник, при ја тељ, друг. име ном Ср би обе ле жа ва се 
и у ан тич ким из во ри ма ста нов ни штво сло вен ског по ре кла ко је је у се о-
ба ма, око сед мог ве ка, за хва ти ло про стор од ре ке Це ти не на за па ду до 
ибра на ис то ку и Бо ке Ко тор ске на ју го и сто ку. Те ри то ри ја ко ју на се ља ва ју 
Ср би на зи ва се, по ан тич ким из во ри ма „Кр ште на“ и „Не кр ште на Ср би ја“. 
у до ма ћим из во ри ма за бе ле же но је да Љу де вит По сав ски, по сле по ра за 
устан ка 822. го ди не, бе жи из Си ска „Ср би ма у Бо сну“. То ком тур ске вла да-
ви не и се о ба ста нов ни штва у Хр ват ску и угар ску, име Ср би се про ши ри ло 
и по дру гим кра је ви ма да на шњих ју жно сло вен ских зе ма ља.

Ср би су пр ви ство ри ли др жа ву гра ђан ског ти па пра во слав ног ре ли гиј-
ског кру га. Би ла је то пр во Кне же ви на а по том кра ље ви на Ср би ја, у чи јим се 
окви ри ма кон сти ту и са ла срп ска на ци ја у со ци о ло шком сми слу. Раз ви ла се 
за пра во на те ри то ри ји мно го ма њој од на се ље но сти срп ског на ро да. По ста ла 
је већ од осни ва ња уто чи ште ми гра ци ја ма из дру гих кра је ва не са мо Ср ба 
не го и при пад ни ка дру гих на ро да (Цин ца ра, Вла ха, Ма ђа ра, Не ма ца, Ту ра ка, 
Ар ба на са, Је вре ја, Јер ме на, Гр ка, Бу га ра, Че ха, По ља ка, Сло ва ка, Ру си на, 
укра ји на ца, Ру са, Ру му на, Ци га на (Ро ма), ита ли ја на и Шпа на ца).

Све до по ја ве Ву ка Ка ра џи ћа, а по себ но Јо ва на Цви ји ћа, ан тро по ге о-
граф ска и ге о граф ска зна ња о Ср би ји би ла су скром на. Вук Ка ра џић је и 
о пре де о ној по де ли Ср би је оста вио по дат ке ко је је ка сни је кри тич ка на у ка 
пот кре пи ла и по твр ди ла.

Основ ни те мељ про у ча ва њу на се ља и по ре кла ста нов ни штва у срп ској 
ет но ло ги ји по ста вља већ кра јем 19. ве ка Јо ван Цви јић. При сту па и про-
бле му се о ба где је глав не узро ке се о ба свр стао у исто риј ске, пси хо ло шке 
и еко ном ске. Раз ма тра ју ћи и ми гра ци о не то ко ве, Ј. Цви јић је уочио да се 
мо гу из дво ји ти ми гра ци о не стру је ко је су по ла зи ле из ма тич них обла сти, 
кре та ле се пре ко етап них пре де ла и сти за ле у обла сти на се ља ва ња и тзв. 
ин верс не ми гра ци је ко је су во ди ле у обр ну том сме ру, из пре де ла на се ља-
ва ња пре ма етап ним и ма тич ним обла сти ма. Про фе сор Вла хо вић у сво јој 
мо но гра фи ји да је по дат ке о свим за сту пље ним стру ја ма (шоп ска, ти моч ко 
бра ни чев ска, мо рав ско вар дар ска, ко сов ско ре сав ска, ди нар ска), као и о 
ка рак те ри сти ка ма ста нов ни штва.

Де таљ но је про у че на и тра ди ци о нал на при вре да, усло вље на ни зом 
ра зно вр сних чи ни ла ца. Од по себ ног зна ча ја су при род на сре ди на, дру-
штве ни и дру ги од но си у по је ди ним исто риј ским раз до бљи ма. Не мо же се 
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са си гур но шћу твр ди ти ка да су на ста ле и ко јим су се ин тен зи те том раз-
ви ја ле при вред не гра не, ма да мно ге од њих, као што ар хе о ло шки и дру ги 
по да ци ука зу ју, ву ку сво је ко ре не још из пра и сто риј ских вре ме на. Го во ри 
се о сто чар ству, зе мљо рад њи, тр го ви ни и оста лим об ли ци ма при вре ђи ва ња 
од ко јих су се не ки за др жа ли све до на ших да на у ар ха ич ним или са вре ме-
ни јим ва ри јан та ма од ве ћег или ма њег еко ном ског зна ча ја. Та ко је за нат ству 
прет хо ди ла до ма ћа ра ди ност, ко ја је углав ном ду го под ми ри ва ла основ не 
по тре бе сва ког до ма ћин ства. из те пре ра ђи вач ке де лат но сти вре ме ном су 
на ста ле по је ди не за нат ске гра не (аба џи је, тер зи је, ћур чи је, грн ча ри…), че сто 
са мо у ких или при у че них мај сто ра ко ји су уме ли да про из ве ду не са мо прак-
тич не ства ри не го да их исто вре ме но об ли ку ју у пра ва умет нич ка де ла.

Од дру штве них окол но сти и раз во ја раз ме не до ба ра, за ви сио је и раз-
вој са о бра ћа ја ко ме се по кла ња ла од ре ђе на па жња у свим раз до бљи ма. С 
об зи ром на то да је реч о кон ти нен тал ној те ри то ри ји, са о бра ћај се де ли на 
су во зем ни, од но сно друм ски и реч ни или во де ни. Сва ка од ових са о бра-
ћај них гра на има спе ци фич но сти ко је су на ста ја ле, гу би ле се или раз ви ја ле 
у од го ва ра ју ћим исто риј ским раз до бљи ма.

Та ко се и људ ство увек гру пи са ло око од ре ђе них та ча ка, по себ но оних 
ко је су ода бра ле и ис про ба ле прет ход не ге не ра ци је. Љу ди ра дом че сто 
по бољ ша ва ју при род не и дру ге усло ве ко ји по том при вла че по том ке на 
исти ге о граф ски про стор. За хва љу ју ћи то ме, ра сту и на пре ду ју људ ске 
ан гло ме ра ци је.

Про фе сор Вла хо вић нам у по гла вљу о на род ној ар хи тек ту ри омо гу-
ћа ва да ство ри мо пот пу ну пред ста ву о на род ном жи во ту и ње го вим осо-
бе но сти ма у про шлом и на шем вре ме ну. При ка за ни су и ти по ви ста ни шта 
(зе му ни це, ко ли бе…) као и ти по ви ку ћа: брв на ра, ко ја је би ла за сту пље на 
у обла сти ма шум ске зо не за пад не Ср би је и Ко со ва; шу ма диј ска ку ћа; ку ћа 
мо рав ског ти па, ко је има у По мо ра вљу Ве ли ке Мо ра ве и до ли ном Ју жне 
Мо ра ве до Скоп ске Цр не Го ре; по ја те и са ла ши ис точ не Ср би је; ва ја ти, у 
мно гим обла сти ма ју жно од Са ве и Ду на ва; чар дак, ку ла итд. упо ре до са 
се о ском, раз ви ја ла се и град ска ар хи тек ту ра на ко ју су де ло ва ле за ко ни то-
сти дру ге вр сте и од ра жа ва ли се ути ца ји са стра не.

Ку ћа је по ред при вред ног и сре ди ште по ро дич ног и дру штве ног 
жи во та. До ма ћин ство је углав ном би ло и ду го оста ло отво ре на за јед ни ца, 
јер су на то упу ћи ва ли усло ви ста но ва ња. Цен трал но ме сто у ку ћи пред ста-
вља ло је отво ре но ог њи ште. Оно је би ло „збор но ме сто по ро ди це и по ро-
дич не за дру ге…“ Ту је би ло за ба ве, ста ре ши на је рас по ре ђи вао ре до след 
по сло ва… До ма ћи жи вот се де лио на лет њи и зим ски, пре ма го ди шњем 
до бу и ди на ми ци по сла.

ево лу ци јом ста ни шта ор га ни за ци ја жи во та се по сте пе но ме ња ла. На ме-
штај у се о ској ку ћи од го ва рао је све до нај но ви јих вре ме на се о ском на чи ну 
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жи во та. По су ђе је пра вље но од ра зно вр сног ма те ри ја ла. Мо гло је би ти од 
ти кве, ко же, тка ни не, зе мље, др ве та, ка ме на, ста кла и ме та ла. и ис хра на 
се о ског ста нов ни штва би ла је у про шло сти скром на и јед но лич на. Ме ђу 
тра ди ци о нал ним је ли ма по ми њу се: ка ча мак од ку ку ру зног бра шна, ва ри ва 
са су вим или све жим ме сом, је ла од те ста са на де вом од си ра, кај ма ка, ја ја, 
зе ља или во ћа. Не ка је ла су при пре ма на и у култ не свр хе: пих ти је су спра-
вља не код пра во слав них у об ред не свр хе три пу та го ди шње: Бо го ја вље ње, 
Све ти Са ва, За ду шни це…Сва ко днев на, све чар ска и об ред на је ла ме ња ла су 
се и до пу ња ва ла за јед но са оп штим дру штве ним и еко ном ским раз во јем, 
та ко да су не ка ско ро из о би ча је на и за ме ње на је ли ма дру ге вр сте.

Од исто риј ских, по ли тич ких, дру штве них, кли мат ских, еко ном ских и 
кул тур них усло ва за ви си и но шња о ко јој се нај ста ри ји по да ци на ла зе на 
по је ди ним спо ме ни ци ма као што је Кли че вач ки идол или Тра ја нов стуб. 
Од тог вре ме на, са пре мо шћа ва њем ве ћих или ма њих раз до бља, мо гу се 
сле ди ти раз вој ни пу те ви по је ди них еле ме на та но шње, од пра и сто ри је, 
пре ко сло вен ског, ви зан тиј ског и ори јен тал ног пе ри о да, све до ути ца ја ко ји 
су до ла зи ли из сред ње и за пад не евро пе.

На ше на род не но шње мо гу се гру пи са ти на ви ше на чи на. Је дан је по 
зо на ма на осно ву ет нич ке струк ту ре и по ре кла ста нов ни штва, а дру ги је 
на прин ци пу кул тур но–ге о граф ских ре ги о на. Сва ко од ових под руч ја об у-
хва та по ви ше ет нич ких и на ци о нал них гру па, па се пре ма то ме но шња 
мо же гру пи са ти у од го ва ра ју ће вр сте и под вр сте: Ди нар ске но шње ју го за-
пад не Ср би је ра ђе не су од ку дељ ног плат на, ко же и ву не. у том по гле ду 
осла ња ју се на Цр ну Го ру, Бо сну и, до не кле, и Дал ма ци ју. Но шње па нон ске 
зо не се вер не Ср би је са др же не ке одев не пред ме те ко ји се по об ли ку и кро ју 
раз ли ку ју од де ло ва но шње слич не на ме не у дру гим кра је ви ма. На при мер, 
у жен ској но шњи за ни мљи во је огла вље – кон ђа са убра да чем, ду га ко шу ља 
и зад ња пре га ча без ре са, док се у му шкој но шњи ове обла сти за па жа 
шу ба ра ку па стог об ли ка… цен трал но бал кан ски ре ги он об у хва та ко сов-
ско–ме то хиј ску обла сти, за тим ју жне и сре ди шње де ло ве цен трал не Ср би је. 
Ви дљи ви су ути ца ји ста ро бал кан ске одев не тра ди ци је, грч ке, ви зан тиј ске, 
сло вен ске и ори јен тал не кул ту ре. но шње ко со ва и Ме то хи је би ле су ре ла-
тив но ујед на че не. Па жњу при вла чи ко шу ља ди нар ског ти па, уске чак ши ре 
и опан ци као и дру ги де ло ви но шње ко ји се жу у ду бо ку ста ри ну. На род на 
но шња шоп ског ре ги о на са др жи еле мен те ко ји ука зу ју на тра ди ци о нал ну 
сто чар ску при вред ну осно ву, али и на не ке об ли ке чи ја се ис хо ди шта мо гу 
тра жи ти у ста ро бал кан ском и сло вен ском кул тур ном на сле ђу.

На ша на род на но шња се мо же по сма тра ти као јед на од ет нич ких од ред-
ни ца ко ја и да нас ни је из гу би ла свој исто риј ски зна чај и про ме не до ко јих 
је вре ме ном до ла зи ло у дру штве ним од но си ма ни су мо гле ис ко ре ни ти тра-
ди ци о нал не об ли ке жи во та и по на ша ња.
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Та ко је и по ро ди ца би ла и оста ла основ на ће ли ја дру штва. у по ро ди ци 
је по сто ја ла по де ла ра да ко ја се сво ди ла на „му шке“ и „жен ске“ по сло ве. 
усло ви жи во та на се лу зах те ва ли су ве ћи број рад них ру ку па је то усло-
ви ло дру га чи ју ор га ни за ци ју по ро ди це. Је дан од та квих об ли ка ис по љио се 
у си сте му за дру жног на чи на по ро дич ног жи во та.

По ред по ро ди це као основ не ор га ни за ци је и дру штве не за јед ни це, 
по сто је и сло же ни ји об ли ци срод нич ких ор га ни за ци ја ко је су има ле од го-
ва ра ју ћу уло гу у жи во ту ста нов ни штва – род, брат ство и пле ме. у дру штве-
ном жи во ту, по ред крв ног, од ре ђе ну уло гу је има ло ве штач ко срод ство. 
Нај ви ше се це ни ло кум ство. Кум се по што вао ви ше од свих срод ни ка јер се 
у на ро ду сма тра ло да је ку мов ска кле тва те шка, мо жда те жа и од ро ди тељ-
ске. По ред кум ства, би ло је по зна то и по бра тим ство и по се стрим ство. Ови 
об ли ци ве штач ког срод ства скла па ли су се уз од ре ђе ни ри ту ал и у на ро ду 
увек по што ва ли као што су се по што ва ли оби ча ји и ве ро ва ња.

у сва ко днев ном жи во ту по сто ји низ оби ча ја ко ји се одр жа ва ју и сма-
тра ју дру штве ним пра ви ли ма. Та кви оби ча ји су по здра ви и го сто прим ство, 
ко ји има ју и ши ри дру штве ни зна чај. По ред њих – ро ђе ње, брак, же нид ба и 
по греб пред ста вља ју еле мен тар не оби ча је из жи вот ног ци клу са по је дин ца.

Је дан од ци ље ва брач не за јед ни це пред ста вља обез бе ђе ње по том ства. 
у том ци љу се још пре свад бе, у то ку и по сле ње, оба вља ју не ке рад ње чи ја 
је свр ха да брак не оста не без де це. Брак без де це у на ро ду се сма тра не сре-
ћом, па чак и не ком вр стом ка зне и про клет ства. По оби ча ју по зна том још 
из ду бо ке сло вен ске ста ри не, ба ца се жи то на мла ден це, да би се сим бо-
лич ним пу тем обез бе ди ла плод ност у бра ку… у Лев чу и Тем ни ћу не ве ста 
је се да ла на из ме нич но на пред ме те му шког и жен ског ро да, а на Ко со ву 
мла да ка да пр ви пут на свад би угле да мла до же њу, тре ба да из го во ри: “је дан 
бор, два бо ра, тре ћа бе ла бо ри ка“…

Брач на за јед ни ца и тра ди ци о нал ни об ре ди ко ји пра те ње но осни ва ње 
у свим раз до бљи ма пред ста вља ли су зна чај ну дру штве ну ма ни фе ста ци ју. 
Скла па ње бра ка ни је био са мо лич ни већ и по ро дич ни до га ђај у ко ји се 
по сте пе но, на од го ва ра ју ћим ета па ма, укљу чи вао ши ри круг на ни воу свог 
и су сед них на се ља. Брак се мо гао за сно ва ти на ви ше на чи на – слу же њем, 
ку по ви ном, до бе га ва њем, от ми цом и про сид бом ко ја је нај че шћи и нај у о-
би ча је ни ји на чин скла па ња бра ка.

Свад ба је по ро дич на све ча ност ко ја има ши ри дру штве ни зна чај. Свад-
бе ни це ре мо ни јал се са сто ји из ни за рад њи ко је се на до ве зу ју јед на на 
дру гу и та ко обра зу ју је дин ствен ком плекс. Свад бе но ве се ље од ви ја ло се 
у две фа зе. Пр ва се оба вља ла у де во јач ком а дру га у мла до же њи ном до му. 
Свр ха и јед ног и дру гог чи на је јав ност об ре да у ко ји су укљу че ни не са мо 
за јед ни це мом ка и де вој ке не го и знат ни ши ри круг срод ни ка, па и жи те ља 
од ре ђе них на се ља. и свад бе на го зба је би ла про пи са на на род ном тра ди-
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ци јом. Али, са вре ме но до ба уне ло је но ви не у свад бе не оби ча је и зва нич но 
скла па ње бра ка је ре ла тив но по јед но ста вље но.

Ши рок ком плекс на род них ве ро ва ња и рад њи са др же и оби ча ји око 
са хра не. Рад ње ко је се том при ли ком оба вља ју, ула зе или до ти чу све обла-
сти људ ског жи во та, јер се по шта ода је по кој ни ку да би се на ста вио кон-
ти ну и тет жи во та чи ји је ток, по на род ном, од ре ђен већ на са мом ро ђе њу 
сва ке осо бе.

При пре ме за смрт, пред зна ци смр ти, уми ра ње, опре ма ње по кој ни ка као 
и са хра на, пра ће ни су ни зом че сто ар ха ич них оби ча ја. По ред то га, по себ на 
па жња по кла ња ла се да ћа ма и по душ ји ма ко је за у зи ма ју зна чај но ме сто у 
оби ча ји ма о са хра ни, а жа лост се обе ле жа ва ла на раз не на чи не. жа лост 
нај ду же тра је за је дин цем си ном, од но сно бра том. На ри ца ње, на бра ја ње 
и за пе ва ва ње за по кој ни ком је ста ра и оп ште по зна та по ја ва из по греб ног 
ри ту а ла. Ту жба ли це, од но сно опла ки ва ње по кој ни ка кроз сти хо ве, би ле су 
из гле да по зна те још у сло вен ској пра до мо ви ни, а у сред њо ве ков ној Ср би ји, 
као што се зна из ли те ра ту ре, пра ти ле су по греб ни ри ту ал.

Ка ко на во ди про фе сор Вла хо вић, ис тра жи ва чи су уочи ли да су се и у 
об ре ди ма о са хра ни очу ва ли не ки еле мен ти ко ји по ти чу из знат но ста ри-
јих епо ха. За па жа ју се пре а ни ми стич ки и ани ми стич ки оста ци на ко ји ма 
су уоч љи ви и ути ца ји ка сни јих мо но те и стич ких ре ли ги ја. Све пре ми се 
по сте пе но су се од ра зи ле у тра ди ци о нал ном по греб ном ри ту а лу, уоста лом 
као и у свим дру гим обла сти ма чо ве ко вих схва та ња жи во та и све та.

у круг оби ча ја ко ји пра те чо ве ков жи вот ула зе и рад ње ко је се оба вља ју 
уз раз не вр сте по сло ва. њи хо вим из во ђе њем на сто ја ло се да се обез бе де 
еко ном ски на пре дак, сре ћа, бла го ста ње, здра вље и олак ша сва ко днев ни 
по сао. Та ко да и гра ђе ње ста ни шта, као и мо бу (ко лек тив но оба вља ње 
од ре ђе ног по сла без оба ве зне на пла те) и по зај ми цу пра те оби ча ји чи ји је 
сми сао да се све „за вр ши срећ но и ка ко тре ба“.

из ме ђу оста лог, и не пи са на пра ви ла, уста ље на ду гим при ме њи ва њем, 
у из ве сном су сми слу од ре ђи ва ла на чин жи во та. Ови об ли ци ко ји ре гу-
ли шу од нос по је дин ца пре ма за јед ни ци и обр ну то, на зи ва ју се прав ни 
на род ни оби ча ји или на род не прав не ре гу ле. из ме ђу њих и дру штве ног 
жи во та по сто ји уза јам на не рас ки ди ва ве за. у те прав не оби ча је спа да ју као 
нај ка рек та ри стич ни ји: оби чај но утвр ђи ва ње кри ви це, крв на осве та, крв ни 
умир, се ло као суд, про кле ти је, на род на упра ва као и не ке дру ге нор ме ко је 
од ре ђу ју при ват но и јав но по на ша ње у сва ко днев ном жи во ту.

По ред ових оби ча ја и стал ни, роч ни, го ди шњи оби ча ји или цр кве но-
вер ски оби ча ји и об ре ди ве за ни су за од ре ђе не да не у го ди ни и уста ље не 
да ту ме. Гру пи шу се пре ма го ди шњим до би ма или по цен трал ним пра-
зни ци ма (бо жић ни, ус кр шњи и ђур ђев дан ски ци клус оби ча ја, на при мер). 
ипак, те шко је из ве сти, ка ко на во ди про фе сор Вла хо вић, не ку стро гу вре-
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мен ску по де лу ових оби ча ја, јер се они по до ди ри ма ута па ју јед ни у дру ге и 
по ве зу ју у про лећ но-лет ње и је сен ско-зим ске ци клу се, ма да ни је ис кљу че на 
и мо гућ ност њи хо вог гру пи са ња дру ге вр сте (са мо по го ди шњим до би ма 
или њи хо вом ме ђу соб ном спа ја њу у це ли не).

Оби ча ји о Бо жи ћу за у зи ма ју цен трал но ме сто у зим ском ци клу су. Ту 
је Бад њи дан (6. ја ну ар) са бад ње дан ском тр пе зом и бо жић ном пе че ни цом. 
По себ но ме сто за у зи ма бо жић ни об ред ни хлеб, че сни ца, ко ји је спо ља увек 
ле по укра шен и оки ћен фи гу ра ма од те ста у об ли ку до ма ћих жи во ти ња, 
кла сја, ору ђа… Мно ги еле мен ти го во ре да су рад ње око че сни це у на зна-
ка ма аграр ног по ре кла са мог оби ча ја и има ју сим бо лич ко-ма ђиј ску уло гу. 
Та ко и по ло жај ник има по себ но ме сто у бо жић ним оби ча ји ма и об ре ди ма. 
Пре све га то мо же би ти осо ба (му шка рац) или жи во ти ња, а по не где и јед но 
и дру го. По ла жај ник се сма тра „бо жан ским го стом“ па му се због то га ука-
зу ју по ча сти, по го то ву ка да се зна, по ве ро ва њу, да се по зе мљи кре ћу бо жан-
ства пре ру ше на у обич не смрт ни ке. Мо гле су то би ти и „ду ше пре да ка“ па 
их тре ба уми ло сти ви ти „да нам до не су здра вље и сва ки на пре дак“.

у овом ци клу су оби ча ја, обе ле жа ва се и Но ва го ди на или Ма ли Бо жић, 
а у не ким се кра је ви ма на зи ва Ва си ли ца (14. ја ну ар). За овај пра зник се оста-
вља по не што од Бо жи ћа. Пра зни ком Бо го ја вља ње (19. ја ну ар) за вр ша ва се 
ци клус бо жић них оби ча ја. На Бо го ја вља ње се уз по моћ во де, се ки ре (сим-
бол му шкар ца), ва тра ља (сим бол же не) и пре сли це (сим бол де вој ке) из во-
дио низ ма ђиј ско-апо тро пеј ских рад њи.

По кла да ма се за вр ша ва ју ме со је ђе – вре ме од Бо го ја вља ња до Ве ли-
ког (ча сног) по ста. у то ме се на зи ру и не ки еле мен ти про ле ћа ко је тре ба 
по спе ши ти „да над вла да ју зи му“. Због то га све тре ба „очи сти ти“ не са мо од 
мр сног је ла, не го и од дру гог. „Чи сти“ се пре све га „ду ша“ а уз то и ма те ри-
јал на стра на жи во та. Ти ме по чи ње ус кр шњи пост, ко ји тра је се дам не де ља.

ус крс или Вас крс се пра зну је три да на и спа да у ве о ма ста ре хри шћан-
ске оби ча је. Још је Вук Ка ра џић уочио да „на Вас кр се ни је сва ко тре ба да 
узме на во ду“ и да се „о Вас кр се ни ју сту ку ша ре ним и цр ве ним ја ји ма“.

Низ оби ча ја и ве ро ва ња ве за них за ус крс из во ди се у же љи да се кроз 
њих оси гу ра ју здра вље, бла го ста ње и на пре дак и има ју у на род ној ре ли ги ји 
од ре ђе ну сим бо лич ку уло гу и ду бок ма ђиј ски сми сао.

Лет њи и је се њи ци клус на род них оби ча ја и об ре да знат но су скром ни ји 
и по оби му и по са др жа ју не го у зим ском и про лећ ном раз до бљу. Мно ги 
од пра зни ка (Ви дов дан (28. јун), иван дан (7. јул), Пе тров дан (12. јул)… из 
овог пе ри о да има ју за циљ ма сов ни је оку пља ње ста нов ни штва чак и са 
ши ре те ри то ри је. То су по зна ти са бо ри („па на ђу ри“) ко ји има ју и ши ри 
дру штве ни зна чај.

Оби ча ји и об ре ди ко ји су се из во ди ли у окви ру по је ди них уста ље них 
пра зни ка то ком го ди не са чу ва ли су ар ха ич не еле мен те ко ји су по што ва ни 
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још од пр во бит не за јед ни це па све до на ших да на. Чо век је на сто јао да оду-
хо ви при ро ду и да је, упо тре бом ва тре, во де, пло до ва и при но ше њем мно го 
че га на жр тву уми ло сти ви и при до би је за се бе. у ту свр ху кла њао се пре-
ци ма и све му што му се чи ни ло да ће би ти од ко ри сти за оп ста нак и да љи 
про спе ри тет за јед ни це.

у на род ној ре ли ги ји и култ на ме ста има ју по себ ну уло гу. По пра ви лу, та 
ме ста су оста ци ра ни јих бо го мо ља, за тим не ко ста ро „све то др во“, из вор, ка мен 
нео бич ног из гле да и слич но. уз од ре ђе не об ре де при но си ла се и „жр тва“ у је лу 
и пи ћу, од ко је су у се бе уно си ли сви при сут ни кроз за јед нич ки обед.

За ве ти не или се о ске сла ве одр жа ва ле су се у од ре ђе ни дан у го ди ни. 
Сва ко на се ље има ло је сво га ло кал ног па тро на ко ји се за јед нич ки про сла-
вљао. На тај дан се ни су оба вља ли ра до ви у по љу већ је се ло би ло до ма-
ћин на чи ју су про сла ву до ла зи ли и из су сед них на се ља. Оку пља ње љу ди 
на за јед нич ке све ча но сти има ре ла тив но ду гу тра ди ци ју; прет ход но је то 
има ло култ ни и дру штве ни зна чај.

Љу ди су се оку пља ли, као и да нас, на по ро дич ни пра зник – сла ву.
Сла ва се пр ви пут по ми ње 15. ав гу ста 1818. го ди не. Пр ви је по дроб ни је 

опи сао Вук Ка ра џић и из ње го вог опи са мо же се ви де ти да је то по ро дич на 
це ре мо ни ја ве за на пре све га за ку ћу, за до ма ће ог њи ште, здра вље и на пре дак 
по ро ди це, од но сно за све оно што то ме до при но си. По ре кло сла ве се раз ли-
чи то ту ма чи ло. Јед ни је ве зу ју за по ро дич ни култ ко ји је на тај на чин по стао 
обе леж је ро да и пле ме на. Дру ги су сла ву ве зи ва ли за култ мр твих, за тим за 
цр кве ну сла ву, по том обо жа ва ње и по што ва ње до ма ћег па тро на, од но сно 
пр вог по кр ште ног пре тка при ли ком пре ла ска из па ган ства у хри шћан ство…

Глав ни слав ски ре кви зи ти су: све ћа, хлеб, ко љи во, та мјан, ви но или 
ра ки ја. њи хо ва упо тре ба има за циљ да обез бе ди кон ти ну и тет жи во та. То 
је об ред аграр ног ка рак те ра о че му све до чи са др жај здра ви ца ко је се из го-
ва ра ју у при год ним при ли ка ма.

Сла ва се сма тра срп ским обе леж јем јер је овај оби чај био нај и зра же-
ни ји у срп ској ет нич кој гру пи. Сла ва је, ка ко се у ли те ра ту ри ис ти че, ху ман 
и све ти об ред ко ји се не сме оскр на ви ти јер, по на род ном схва та њу, шти ти 
„и у во љи и не во љи“. То и чи ни су шти ну ње ног, у пр вом ре ду, чи сто на род-
ног оби ча ја ко ји је, као и све дру го, у тра ди ци о нал ној на род ној кул ту ри 
при хва тио од ре ђе не ути ца је ко ји су се об ли ко ва ли у про сто ру и вре ме ну.

и све оно што је би ло и оста ло из ра жај но сред ство ши ро ких на род них 
ма са пред ста вља глав ну од ли ку срп ског усме ног на род ног ства ра ла штва. 
При ме ри овог ства ра ла штва за пи са ни су на се лу. услед то га мо ти ви, те ме 
и ли ко ви пред ста вља ју са мо ста лан свет ко ји се ни је мо гао по но ви ти у пот-
пу но сти на под руч ју пи са не књи жев но сти. у усме ном на род ном ства ра ла-
штву при ка за на су схва та ња ко лек ти ва, из дво је но је и са чу ва но оно што је 
оп ште и што као та кво има оп шту вред ност.
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Пе сме не раз дво ји во ве за не за же нид бу и смрт су об ред но-оби чај не 
пе сме. За раз ли ку од сва тов ских, па и лир ских пе са ма у це ли ни, ту жба ли це 
су не по но вљи ве док се вер ске пе сме мо гу по де ли ти на ми то ло шке и хри-
шћан ске. По ред њих, по сле нич ке пе сме су у на шим кра је ви ма не што мла ђе 
од об ред них и оби чај них и че сто ни су ни шта дру го до љу бав не и по ро-
дич не пе сме. Љу бав ној ли ри ци се мо гу при пи са ти вој нич ке и пе чал бар ске 
пе сме. и јед не и дру ге су но ви јег по стан ка и од раз од ре ђе них дру штве них 
кре та ња чи ји се узро ци мо ра ју ис тра жи ва ти и раз ја шња ва ти.

Зна тан део усме ног на род ног ства ра ла штва пред ста вља ју еп ске на род не 
пе сме ду гог и крат ког сти ха, док се ба ла де, бла го сло ви, кле тве, за кле тве, при-
по вет ке, бај ке, ба сне, ле ген де, но ве ле, ба сме, анег до те, по сло ви це, за го нет ке 
или га та ли це, из ре ке и пре да ња ја вља ју као оста ли об ли ци на род ног ства-
ра ла штва. и сно ви се ја вља ју у свим ви до ви ма на род ног пе снич ког и про-
зног ства ра ла штва. у ли ри ци се нај че шће пред ста вља ју као из раз љу бав не 
че жње. у на ро ду се схва та као по ру ка о ко јој се мо ра во ди ти ра чу на.

усме но на род но ства ра ла штво об у хва та ло је све гра не на род ног жи во та 
и по ста ло ње гов на ра здвој ни и пре по зна тљи ви део, отва ра ју ћи ши ро ко по ље 
ра да кроз ко је се нај бо ље утвр ђу ју уло га и зна чај у об ли ко ва њу срп ске ет нич ке 
за јед ни це и ње ног кул тур но-исто риј ског раз во ја у про шлом и на шем вре ме ну.

Сво је вер ске оби ча је и об ре де пе смом, свир ком и игром пра ти ли су 
пре ци Ср ба још у пра до мо ви ни иза Кар па та. На раз вој тра ди ци о нал не 
му зи ке ути ца ли су раз ли чи ти чи ни о ци. Ме ђу њи ма зна чај но ме сто за у зи ма 
ге о граф ска сре ди на, њен дру штве но-по ли тич ки и еко ном ски раз вој као и 
по је ди ни цен три ко ји су се вре ме ном раз ви ли на том про сто ру.

Срп ска на род на му зи ка спа да углав ном у ис точ но бал кан ску му зич ку 
гру пу, што се по себ но уоча ва у цр кве ној на род ној му зи ци, по што су Ср би 
у 9. ве ку при ми ли са хри шћан ством грч ку цр кве ну му зи ку и цео цр кве ни 
култ. Ме ђу тим, све то је по сте пе но при ла го ђа ва но осо би на ма и од ли ка ма 
на ро да и на род не му зи ке.

На род на му зи ка се из во ди на од ре ђе ним му зич ким ин стру мен ти ма 
у ко је спа да ју све оне му зич ке на пра ве што има ју при ме ну у на ро ду без 
об зи ра на то да ли су до не те из пра до мо ви не, за те че не код ста нов ни штва 
Бал кан ског по лу о стр ва или су по зајм ље не из дру ге сре ди не. у Ср би ји су 
та кви ин стру мен ти гу сле, двој ни це и гај де. из ста ро сло вен ске за јед ни це 
до не ти су ду дук, ду де, бу бањ, со пи ле и рог.

Са стра не су, из за нат ске про из вод ње, пре у зе ти са мо они ин стру мен ти 
ко је упо тре бља ва ју про фе си о нал ни сви ра чи. То су зур ле, тру ба, ви о ли на и 
хар мо ни ка. Но ви му зич ки ин стру мен ти обез бе ди ли су сво је ме сто у на род-
ном жи во ту и са раз ло гом се сма тра ју на род ним му зич ким ин стру мен ти ма.

и још јед но пре по зна тљи во кул тур но на род но обе леж је пред ста вља ју 
на род не игре ко је спа да ју у умет ност у ко јој се за јед нич ка осе ћа ња из ра жа ва ју 
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по кре ти ма. игре се нај че шће гру пи шу пре ма уз ра сту. То су деч је игре и игре 
од ра слих. Де ле се на му шке и жен ске, по бро ју игра ча – на по је ди нач не, пар не 
и груп не, по го ди шњем до бу (про лећ не, лет ње итд.), као и пре ма на ме ни.

По ис тра жи ва њи ма Сло бо да на Зе че ви ћа, мо же се из дво ји ти не ко-
ли ко ве ћих ет но ко ре о ло шких под руч ја: па нон ско, цен трал но, ди нар ско, 
под руч је ју га Ср би је и ти моч ко ет но ко ре о ло шко под руч је чи је се на при-
мер игра ње осла ња на чвр сту и нео пу ште ну му ску ла ту ру. Пра ти га сит но 
игра ње са ма лим под ска ки ва њем и ми ни мал ним боч ним по ме ра њем.

игре у гра до ви ма су мир ни је од ига ра у се о ским сре ди на ма. При ла-
го ђе не су за тво ре ном про сто ру. у ве зи су са град ским на чи ном кре та ња, 
оде ва ња и жи во та. њи хов ути цај на ши ре за ле ђе ни је био ве ли ки све до 
нај но ви јег вре ме на.

На род не игре пра те жи вот и оби ча је срп ског на ро да у свим ње го вим 
ви до ви ма. Ср би су ус пе ли да ство ре, обо га те и са чу ва ју сво ју на род ну игру 
као је дан од ја сних и зна чај них по ка за те ља ет нич ког би ћа.

упо ре до са пе смом и му зи ком, и глу ма се на на шим про сто ри ма раз-
ви ја ла као са став ни део ри ту ал них рад њи и на род ног дру штве ног жи во та. 
На род но глу мо ва ње је са став ни део мно гих об ре да и оби ча ја на ро чи то у 
се о ским сре ди на ма. На род је знао да свој го вор пра ти ге стом и да уз по моћ 
глу мо ва ња ди ја ло шки или сцен ски усме ра ва свој на чин жи во та и по глед на 
свет. Рад њу пра ти, у усме ном на род ном ства ра ла штву, кра ћи го вор ни текст 
без би ло ка квих му зич ких и ко ре о граф ских еле ме на та. По де ла на из во ђа че 
и по сма тра че у дру штве ним игра ма ни је би ла стро га. Сва ки гле да лац је 
мо гао да се у игру ак тив но укљу чи ка да год то по же ли. Ово та ко ђе све до чи 
о отво ре но сти на род ног глу мо ва ња за све ко ји же ле у то ме да уче ству ју.

Ка да је реч о глу мо ва њу, од ре ђе но ме сто сва ка ко при па да на род ном 
гу сла њу. Гу слар је, по Вла ди ми ру Двор ни ко ви ћу, умет ник сво га ти па. Оног 
тре нут ка ка да гу слар до хва ти гу да ло и као у не кој ек ста зи упра ви по глед у 
да љи ну, он не ви ди скром ну и си ро ма шну око ли ну већ гле да у еп ски пред-
ста вље ну про шлост. На тај на чин, гу слар се за јед но са еп ском пе смом и 
сво јим слу ша о ци ма, уз од ре ђе ну ре жи ју и сце но гра фи ју, укљу чу је у јед ну 
вр сту по зо ри шта у ко ме се на род на глу ма ис ка зу је људ ским гла сом, зву-
ком, ми ми ком и по кре том.

На род но глу мо ва ње у ра зним при ли ка ма ве за ним за по је ди не до га ђа је, 
пра зни ке и дру ге по во де, кроз по крет, реч, му зи ку и игру, при ка зу је срп ски 
на род ни жи вот у свим ње го вим об ли ци ма. За то се и схва та као са став ни 
део на род ног жи во та и ње го вог умет нич ког из ра жа ва ња.

у са вре ме ној ет но ло шкој ли те ра ту ри у но ви је вре ме су про у че не и по је-
ди не обла сти срп ског тра ди ци о нал ног на род ног ства ра ла штва. О на род ној 
ар хи тек ту ри на ма мно го по да та ка. Ни шта се не зна о па ла та ма срп ских сред-
њо ве ков них вла да ра., не што ви ше се зна о цр кве ној ар хи тек ту ри ко ја је под-
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сти ца ла, ши ре узе то, раз вој срп ске на род не умет но сти. Па жњу при вла чи и 
срп ско сли кар ство и В. Пет ко вић ис ти че са срп ско сли кар ство од 12 до 15. ве ка 
сто ји из над исто вре ме не сли кар ске умет но сти ита ли је и за па да. Сли кар ство 
16. и 17. ве ка до жи вља ва де ка ден ци ју. Про пор ци је људ ског те ла, као и бо је 
ни су ускла ђе не а по зе ни су до бро пред ста вље не. Због то га се у 18. ве ку за па жа 
ка ко се ла га но га се тен ден ци је ста ри је срп ске умет но сти, ко је по ти ску ју еле-
мен ти за пад но е вроп ског ства ра ла штва. Пре у зи ма ју се и ру ски обра сци ко ји 
су у то вре ме до би ли за пад но е вроп ске од ли ке. у то ме се на зи ре по чет ни ста-
ди јум оне умет но сти без уку са, ко ју на ши зо гра фи и сли ка ри по ка зу ју то ком 
19. ве ка и о то ме оста вља ју све до чан ства у ве ли ком бро ју цр ка ва.

Са дру ге стра не, из по тре ба ре ал ног жи во та, раз ви ла се на род на умет-
ност. Због то га ни је оп те ре ће на ни ка квим ша бло ни ма и пра ви ли ма. Јед но 
од глав них ње них обе леж ја је ано ним ност, јер се пред ме ти ни су ра ди ли за 
соп стве ну афир ма ци ју не го за по тре бе кућ не и ши ре дру штве не за јед ни це, 
што се нај бо ље ви ди по об ра ди др ве та (пре сли це, кр сто ви, та ва ни це…), 
за тим тек сти лу (пре кри ва чи, ћи ли ми, на род на но шња…), на ки ту (цве ће, 
пер ле, ра зно бој не тра ке, ко шту ња ви пло до ви…), про из во ди ма од зе мље 
(цре пу ље, вр шња ци, ћу по ви…), ме та ла (кре си ва, око ви, теп си је, ти га њи…), 
те ста (хлеб, култ ни ко ла чи…), по при ме ни бо ја и пред ста ва ма чо ве ка.

умет нич ко пред ста вља ње чо ве ко ве фи гу ре или по је ди них ње них 
де ло ва се же у ду бо ку ста ри ну. Лик чо ве ка је че сто за сту пљен. Сти ли зо ва не 
пред ста ве не мет ну ли су ма те ри јал и тех ни ке ко је се при ме њу ју (пле те ње, 
тка ње, др во рез, ка ме но ре збар ство). Пред ста ве чо ве ко вог ли ка у на род ној 
умет но сти ве о ма су број не у ве зи са об ре дом са хра њи ва ња и по ди за ња 
над гроб них спо ме ни ка. Ано ним ни скулп тор, ко ји под се ћа на ве ли ко де те, 
ства ра чу да и на ив не тво ре ви не, сна жне, су ге стив не и уни вер зал не.

у раз вој ном пу ту ан тро по морф них мо ти ва у срп ској на род ној умет но-
сти мо же се уочи ти не ко ли ко фа за. у пр вој ета пи за па жа се ја ка ре ми ни-
сен ци ја оп ште сло вен ске ру ди ме тар не умет но сти. у дру гој фа зи зна чај не 
су пред ста ве слич не они ма у фре ско сли кар ству. у тре ћем пе ри о ду, по ред 
ре флек са ста ро древ ног из прет ход не две фа зе, из ста ро сло вен ског на сле ђа 
и са фре са ка, свој ан тро по морф ни жиг у об ли ко ва њу људ ског ли ка оста-
ви ла је и тур ска епо ха.

Та ко мо ну мен тал на и не по сред на на род на умет ност ве ко ви ма пре-
ла зе јед на у дру гу и сли ва ју се у ри зни цу бо га тог кул тур но-исто риј ског и 
тра ди ци о нал ног срп ског оп ште на род ног ства ра ла штва. Срп ска на род на 
умет ност не раз дво ји во је сра сла са срп ским ет нич ким би ћем и по ста ла је 
не раз дво ји ви део срп ског ет нич ког иден ти те та.

исто ри ја је би ла би тан чи ни лац за уоча ва ње не ких на род них осо би на, 
јер срп ска исто ри ја је увек би ла ве за на за ве ли ке иде је и ве ли ке исто риј ске 
до га ђа је ко ји су по кре та ли чо ве чан ство.
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Под Не ма њи ћи ма су Ср би има ли пе ри од ја ке др жав не ор га ни за ци је, 
кул тур ног и умет нич ког ства ра ња. По ди гли су цр кве и ма на сти ре ко ји спа-
да ју ме ђу нај леп ша де ла сло вен ске ар хи тек ту ре. из тог вре ме на су Ду ша нов 
за ко ник и не за ви сна срп ска цр ква од 12. ве ка.

у сред њем ве ку раз ви ла се књи жев ност на нај у гро же ни јим ге о граф-
ским про сто ри ма, где су Ср би мо ра ли да се од у пи ру Тур ци ма са ју га, а 
Нем ци ма и Ма ђа ри ма са се ве ра. у та квим дру штве но исто риј ским окол-
но сти ма фор ми ра ле су се и не ке ет но-пси хич ке осо би не ко је су вре ме ном 
по при ма ле но ве об ли ке.

На ет но-пси хич ке осо би не срп ског на ро да, по Јо ва ну Цви ји ћу, ути чу 
ра зни чи ни о ци: ге о граф ска сре ди на, ток исто ри је, рас по ред ци ви ли за ци ја, 
ми гра ци је ста нов ни штва, ет нич ке по де ле, по ло жај и тип на се ља. Због то га 
је на те ри то ри ји Ср би је из дво јио ди нар ски, цен трал ни и па нон ски тип, са 
од ре ђе ним ва ри је те ти ма ко ји су се вре ме ном раз ви ли. ис тра жи ва ња ко ја 
је вр шио не по сред но, по ка за ла су да су ет но-пси хич ке од ли ке Ју жних Сло-
ве на, а у том окви ру и Ср ба, у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка би ле по сто ја ни је 
не го у би ло ко јој ет нич кој за јед ни ци за пад не евро пе.

Ра ни ја са зна ња су до пу ње на и, у књи зи СР Би ЈА – зе мља, на род, жи вот, 
оби ча ји про фе со ра Пе тра Вла хо ви ћа, чи не но ви ну на до са да шња про у ча-
ва ња Ср ба и Ср би је. ус по ста вље на је уска ве за из ме ђу тра ди ци је и са вре-
ме но сти и утвр ђе на из ве сна свој ства ет нич ког иден ти те та од нај ра ни јег 
до ба па све до на ших да на. Чу ва ју ћи те од ли ке, срп ски на род се у свим 
не при ли ка ма ду хов но од у пи рао не да ћа ма са ко ји ма се фи зич ки су че ља-
вао и сво јим кул тур но-исто риј ским на сле ђем до при нео раз во ју европ ске 
ци ви ли за ци је и чо ве чан ства у це ли ни.

Suzana Antić

Pe tar Vla ho vic:  
Ser bia: co un try, pe o ple, li fe, cu stoms

Ab stract: hi story is im por tant for any re vi ew of cul tu ral fe a tu res; Ser bian hi story al ways 
tied to big ide as, gre at hi sto ri cal events and wor ldwi de mo ve ments. ”Ser bia – co un try, pe o ple, 
li fe, cu stoms“ of prof. Pe tar Vla ho vić, con ta ins ba sic know led ge as al so as new di sco ve ri es of 
of re se ar ching Serbs and Ser bia. this bo ok im pro ve pic tu re of nar row con nec tion be et we en 
tra di tion and mo den ti mes and al so ex pla in ge ne sis of Ser bian et hnic cha rac ter.

KEY WORDS: Ser bia, co un try, pe o ple, li fe, cu stoms
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При ре дио
Хи ро ши Ја ма са ки-Ву ке лић,

Фи ло ло шки фа кул тет  
уни вер зи те та у бе о гра ду

ПРИ ЧА О ПРИН ЦУ ЈА МА ТО ТА КЕ РУУ 
Од ло мак из ру ко пи са  

КО ЂИ КИ – За пи си о древ ним до га ђа ји ма

ко ђи ки је нај ста ри је са чу ва но пи са но де ло у ја па ну. Из уво да при ре ђи ва ча оо 
но ја су ма роа са зна је мо да га је он 712. го ди не при ре дио по на ло гу ца ри це Ген меи. 
Са сто ји се од три књи ге. Пр ва књи га се од но си на вре ме бо го ва, дру га го во ри о ју на
ци ма и њи хо вим под ви зи ма, а тре ћа са др жи при че и пе сме о су ко би ма ца ре ва и 
прин че ва око пре сто ла и њи хо вим љу бав ним зго да ма. То је исто ри ја нај ста ри је 
ди на сти је све та, од на стан ка зе мље до по чет ка сед мог ве ка, ис при ча на у ми то
ви ма, ле ген да ма, при ча ма и пе сма ма и, као та ква, јед но је од нај вред ни јих де ла у 
ина че бо га тој исто ри ји књи жев но сти ја па на. При ча о прин цу ја ма то Та ке руу, 
пан да ну кра ље ви ћа Мар ка у срп ској тра ди ци ји, на ла зи се у дру гој књи зи, у по гла
вљу о ца ру ке и коу, чи ји је био син. ју нак из у зет не мо ћи по ко ра ва це лу зе мљу по 
на ло гу ца ра, али за вр ша ва тра гич но не до бив ши на кло ност свог оца, ца ра ке и коа. 
Де ло ко ђи ки су са ста ро ја пан ског пре ве ли: хи ро ши ја ма са киву ке лић, Да ни је ла 
ва сић, Да ли бор крич ко вић и Див на Глу мац.

ње го во ве ли чан ство цар Оота ра ши хи ко Оши ро ва ке оби та ва ше у 
дво ру Хи ши ро у ме сту Ма ки му ку и вла да ше цар ством.

Овај цар, чув ши и уве рив ши се ка ко су пре кра сне две де ве, ехи ме и 
Ото хи ме, кће ри прин ца Оонеа, пре тка Ми но но Ку ни но ми ја цу коа, по сла 
свог си на, пре све тлог прин ца Ооусуа да му их до ве де на двор. Ме ђу тим, 
принц Ооусу ко ји бе ше по слат, не до ве де де ве, већ их обе ис про си за се бе, 
и још на ђе дру ге две де вој ке, ко је пре да де ца ру ла жно их пред ста вив ши 
као оне две. Но, цар по зна де да су то не ке дру ге, те их оста ви да ча ме и не 
ис про сив ши их, за да ва ше им пат њу.

Цар ка за прин цу Оусуу: „За што се твој ста ри ји брат не по ја вљу је за 
ју тар њом и ве чер њом тр пе зом? Ти га ле по опо ме ни.“ Пет да на про ђе ка ко 
цар то ка за, но онај и да ље не до ла зи ше. Та да цар упи та прин ца Оусуа: 
„За што твој ста ри ји брат ова ко ду го не до ла зи? Зар га још ни си опо ме нуо?“ 
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А овај му од го во ри: „Већ сам га ле по опо ме нуо.“ А цар ће опет: „А ка ко си 
га то ле по опо ме нуо?“ Овај му од го во ри: „Кад он из ју тра уђе у ну жник, ја 
га са че ках и до хва тих на из ла ску, згра бих га и смр сках, па му от ки нух све 
удо ве и умо тах га у слам на ту про стир ку, те га ба цих.“ А цар се упла ши ове 
си ло ви те и ди вље на ра ви прин че ве, па му ка за: „На за па ду по сто је два бра та 
по зна та као Ку ма со Та ке ру. То су не по кор ни и ба ха ти љу ди. иди и убиј их“, 
и та ко га по сла. у то вре ме, прин цу Оусуу ко са још увек бе ше спле те на у 
ве нац на че лу. Он до би од сво је тет ке, прин це зе Ја ма то хи ме, ње ну ко шу љу 
и сук њу, у не дра ста ви мач, те по ђе. Кад сти же до ку ће Ку ма со Та ке руа, 
ви де да им је ку ћа три пу та опа са на вој ском, и да љу ди гра де но ву ода ју. 
Они при пре ма ху хра ну и гла сно раз го ва ра ху о то ме ка ко ће по за вр шет ку 
град ње при ре ди ти сла вље. Сто га он хо да ше уна о ко ло че ка ју ћи дан сла-
вља. А ка да тај дан до ђе, он сво ју спле те ну ко су че шљем раш че шља да бу де 
пу ште на по пут де во јач ке, об у че тет ки ну ко шу љу и сук њу, и та ко пре ру шен 
у де вој ку уме ша се ме ђу же не и уђе у ода ју. Кад бра ћа Ку ма со Та ке ру ви де ше 
ту де ву, она им се до па де, те је по са ди ше из ме ђу се бе и ве се ло про сла вља ху. 
А ка да сла вље бе ше на вр хун цу, принц Оусу из ву че мач из не да ра, згра би 
ста ри јег бра та Ку ма соа за око врат ник и про бо де му гру ди, на шта се мла ђи 
брат Та ке ру пре па де и ста де бе жа ти. Принц Оусу сме ста кре ну за њим и 
кад сти го ше до сте пе ни ца, згра би га за ле ђа и про бо де од о здо кроз стра-
жњи цу. Та да тај Ку ма со Та ке ру ре че: „Не по ме рај тај мач! имам не што да ти 
ка жем.“ Овај му то на крат ко до пу сти, др же ћи га обо ре ног на зе мљи. Он да 
га Ку ма со Та ке ру упи та: „Ко си ти, пре све тли?“ А овај му ка за: „Син сам 
ца ра Оота ра ши хи ко Оши ро ва кеа што оби та ва у дво ру Хи ши ро у ме сту 
Ма ки му ку и вла да Зе мљом осам ве ли ких остр ва, а име ми је принц Ја ма то 
Огу на. Цар је чуо да сте вас дво ји ца бра ће Ку ма со Та ке ру љу ди не по кор ни 
и ба ха ти, па ме је по слао ова мо на ло жив ши ми да вас уби јем.“ А Ку ма со 
Та ке ру ре че: „Би ће да је то исти на. На за па ду, сем нас дво ји це, сил них и 
ја ких не ма. Но, ви дим да у зе мљи Ја ма то по сто ји чо век, и од нас сил ни ји. 
Ја ћу ти сто га да ти име. Од сад ће те сла ви ти име ном принц Ја ма то Та ке ру.“ 
Ка ко он то из у сти, овај га сме ста рас по лу ти као зре лу ти кву и та ко га уби. 
и од та да, сла ве ћи ње го во име, зо ву га пре све тли принц Ја ма то Та ке ру. у 
по врат ку по ко ри бо го ве пла ни на, ре ка и мор ских те сна ца, па се вра ти у 
пре сто ни цу.

Сти гав ши у зе мљу изу мо, принц Ја ма то Та ке ру на у ми да уби је изу мо 
Та ке руа, па чим ту сти же, спри ја те љи се с њим. Та да од ти со вог др ве та кри-
шом на чи ни ла жни мач и опа са га, те ску па одо ше да се оку па ју у ре ци Хи. 
Пр ви из ре ке иза ђе принц Ја ма то Та ке ру, опа са мач што га изу мо Та ке ру 
бе ше од ло жио, и ре че му: „Хај де да раз ме ни мо ма че ве!“ изу мо Та ке ру по том 
иза ђе из ре ке и опа са прин чев ла жни мач. Та да га принц Ја ма то Та ке ру 
иза зва, го во ре ћи: „Хај де да укр сти мо ма че ве!“ Кад по сег ну ше за ма че ви ма, 
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изу мо Та ке ру не мо га ше ису ка ти ла жни мач. Принц Ја ма то Та ке ру од мах 
из ву че мач и уби изу мо Та ке руа. Он да ис пе ва пе сму:

   Ју нак изу ма
   где осам ал ги ра сте,
   о па су му мач
   сав ло зи цом укра шен,

   ал оштри це ниг де, авај!

Та ко пот чи ни и све дру ге не по кор не, вра ти се у пре сто ни цу и из ве сти 
ца ра.

Та да цар по но во ка за прин цу Ја ма то Та ке руу: „По ко ри и уми ри бе сне 
бо го ве и не по кор не љу де у два на ест обла сти на ис то ку“, да де му за прат њу 
пре тка Ки би но Оми ја, по име ну Ми су ки то мо ми ми Та ке хи ко и по сла га у 
по ход по да рив ши му ко пље ши ро ког се чи ва од осам хва ти, на чи ње но од 
др ве та зе ле ни ке. А овај, при мив ши на ре ђе ње, кре ну на пут и пр во свра ти 
у све ти ли ште исе по све ће но Ве ли кој бо ги њи, по кло ни јој се у хра му, па 
по том ка за сво јој тет ки, прин це зи Ја ма то хи ме: „Да ли то цар уисти ну же ли 
да ја умрем, јер за што ме ина че бе ше по слао на за пад да по би јем зли ков це, 
и тек што се вра тих на двор, по но во ме ша ље без вој ске да по ко рим зли-
ков це у два на ест обла сти на ис то ку? Су де ћи по то ме, он ипак уисти ну же ли 
да ја умрем“, па ја ди ку ју ћи и ри да ју ћи хте де да по ђе, кад му прин це за Ја ма-
то хи ме да де мач Ку са на ги и јед ну вре ћи цу, те му ка за: „уко ли ко се не што 
до го ди, одре ши ову вре ћи цу.“

и та ко, ка да сти же у зе мљу Ова ри, уђе у ку ћу Ми ја зу хи ме, прет ки ње 
Ова ри но Ку ни но ми ја цу коа. иако хте де да се од мах њо ме оже ни, ре ши да 
то учи ни у по врат ку, за ру чи се њо ме, па кре ну ка ис точ ним зе мља ма, по ко-
ра ва ју ћи и уми ру ју ћи све бе сне бо го ве ре ка и пла ни на, као и не по кор не 
љу де. А кад сти же у зе мљу Са га му, упра ви тељ те зе мље сла га га го во ре ћи: „у 
ово ме по љу има јед на ве ли ка мо чва ра. Бог што у њој оби та ва ве о ма је си ло-
вит.“ и принц Ја ма то Та ке ру по ђе да га ви ди и уђе у по ље. Та да упра ви тељ 
зе мље под мет ну ва тру у по љу. Принц Ја ма то Та ке ру ви де да је на са ма рен, па 
одре ши вре ћи цу ко ју му је да ла ње го ва тет ка, прин це за Ја ма то хи ме, и у њој 
на ђе кре мен. Та да пр во ма чем по ко си тра ву и кре ме ном пот па ли про тив-ва-
тру, па из ба вив ши се из обру ча по се че упра ви те ља зе мље и све ње го ве љу де, 
и спа ли их. Сто га се то ме сто да нас на зи ва Ја ки цу, Спа ље но при ста ни ште.

Кре ну та ко ода тле, а кад пре ла зи ше мо ре Ха ши ри ми зу, бог мор ско га 
пре ла за по ди же ве ли ке та ла се и за вр те брод, па ни је мо гао да ље. Та да прин-
че ва же на, по име ну пре све тла прин це за Ото та ћи ба на хи ме, ка за: „Ја ћу, 
прин че, уме сто те бе ући у мо ре. Ти окон чај за да так ра ди ко је га си по слат 
и вра ти се да из ве стиш ца ра“, а кад уђе у мо ре, на та ла се рас про стре осмо-
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стру ке про стир ке од ша ша, осмо стру ке про стир ке од ко же и осмо стру ке 
про стир ке од сви ле, па си ђе на њих. По ди вља ли та ла си се уми ри ше, и брод 
кре ну да ље. Та да она ис пе ва пе сму:

   у ма лом по љу
   у тој зе мљи Са га му,
   рас плам са се ва тра,
   а у пла му сто је ћи,
   ти ме не до зи ва ше!

По сле се дам да на, њен че шаљ до пло ви до оба ле. Принц Ја ма то Та ке ру 
га од мах узе, на чи ни јој гроб ни цу и по ло жи га у њу.

Кре ну та ко ода тле и по ко ри сав ди вљи на род еми ши, уми ри бе сне 
бо го ве пла ни на и ре ка, и ка да у по врат ку сти же у под нож је бр да Аши га ра, 
ту обе до ва ше, а бог то га бр да при ђе му пре о бра жен у бе ло га је ле на. Принц 
Ја ма то Та ке ру хи тро узе струк ди вљег лу ка што га бе ше јео, по го ди га њи ме 
у око, и уби је га. Он да се по пе на то бр до, три пут уз дах ну и ка за: „О, же но 
мо ја!“ Сто га се те зе мље на зи ва ју Азу ма, Мо ја же на.

из те зе мље пре ђе у зе мљу Каи, и док оби та ва ше у па ла ти у ме сту Са ка-
о ри, ис пе ва пе сму:

   Пре ђо смо већ
   Ни и ба ри, Цу ку бу,
   кол ко но ћи спа ва смо?

Та да ста рац, чу вар стра жар ске ва тре, на ста ви пе сму:

   Ни жу се да ни,
   но ћи већ ми ну де вет
   а да на, ево, де сет!

А принц Ја ма то Та ке ру, чув ши ово, по хва ли то га стар ца и сме ста му 
до де ли ти ту лу Азу ма но Ку ни но ми ја цу коа.

из те зе мље, принц Ја ма то Та ке ру пре ђе у зе мљу Ши на но, убр зо по ко ри 
бо га бр да Ши на но и вра ти се у зе мљу Ова ри, па оде у дом Ми ја зу хи ме, 
ко јом се ра ни је бе ше за ру чио. Ка да му при не ше је ло, Ми ја зу хи ме му при-
не се са ке ви со ко др же ћи ве ли ки пе хар. А на ску ти ма ње ног огр та ча бе ше 
кр ви од ме сеч ног пра ња. Ви дев ши то, он јој пе смом ка за:

   Та мо да ле ко,
   не бе ска го ра Ка гу,
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   пре ле ће је
   ла буд ко оштар срп.
   Та ко тво ја
   тан ка и не жна ру ка,
   ма да по же лех
   да ми ја стук бу де,
   ма да по ми слих
   да ћу с то бом спи ти,
   сад на ску ти ма
   огр та ча тво је га,
   ах, ме сец се по ја ви!

Ми ја зу хи ме му уз вра ти пе смом:

   Ах, ти пре све тли
   си не Сун ца,
   мој го спо да ру
   ко ји све том вла даш!
   увек из но ва
   ле та до ђу и про ђу,
   увек из но ва
   ме се ци до ђу, ми ну,
   те ни је ни чу до,
   док за луд че ках на те,
   што на ску ти ма
   огр та ча мо је га
   ме сец тај се по ја ви.

и та ко је он узе за же ну, па оста ви свој мач Ку са на ги код ње и по ђе да ље 
да са вла да бо га пла ни не ибу ки.

Он да ка за: „Бо га ове пла ни не са вла да ћу го лим ру ка ма“, и та ко ре кав ши 
пе ња ше се на пла ни ну, кад на па ди ни ви де бе лог ди вљег ве пра. Бе ше ве лик 
као бик. Та да принц Ја ма то Та ке ру не смо тре но про збо ри: „Мо ра да је ово 
бож ји гла сник пре о бра жен у бе лог ди вљег ве пра. Не ћу га уби ти са да, већ 
ћу то учи ни ти у по врат ку“, те на ста ви да се пе ње. Та да тај бог по сла сил ни 
грäд, ко јим по му ти свест прин цу Ја ма то Та ке руу. (Оно не бе ше бож ји гла-
сник пре о бра жен у бе лог ди вљег ве пра, већ сам бог, а прин цу се свест 
по му ти јер бе ше не смо тре но про збо рио). Он да принц Ја ма то Та ке ру си ђе 
са пла ни не и сти же до би стр ог из во ра у ме сту Та ма ку ра бе, и по што се 
од мо ри, ма ло се по вра ти. За то се тај из вор зо ве иса ме, из вор бу ђе ња.
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Принц Ја ма то Та ке ру кре ну ода тле, и ка да сти же до по ља Та ги, ре че: 
„Прем да увек у ср цу но сих же љу да не бом од ле тим сво ме до му, са да мо је 
но ге не мо гу хо ди ти, већ оте ко ше и ис кри ви ше се.“ За то то ме сто на зва ше 
Та ги, Кри ва ја. иђа ше он не што да ље од тог ме ста, и ка ко бе ше ја ко из ну-
рен, кре та ше се спо ро, осла ња ју ћи се на штап. За то то ме сто на зва ше Цу е-
цу ки за ка, Бр до по шта па ња. Кад сти же под је дан бор на рту Оцу, при ме ти 
да мач ко ји бе ше на том ме сту за бо ра вио кад ра ни је ту обе до ва ше, ни је 
не стао, већ је и да ље ту. Он да пе смом ка за:

   На Ова ри
   гле да ју ћи рав но,
   сто јиш на рту Оцу,
   са мот ни бо ру,
   бра те мој!
   Са мот ни бо ру,
   кад би ти чо век био,
   мач бих ти опа сао,
   ру хо ти оде нуо.
   Са мот ни бо ру,
   бра те мој!

и кре ну та ко ода тле, а ка да сти же у се ло Мие, опет про збо ри: „Но ге су 
ми оте че не као три пут ис пре пле та ни ко лач.“ За то то ме сто на зва ше Мие, 
Тро стру ко. Кре ну та ко ода тле, и ка да сти же до по ља Но бо, с че жњом се 
при се ти сво га за ви ча ја и ис пе ва пе сму:

   ех, Ја ма то,
   та зе мља над зе мља ма!
   Опа са на је
   огра да ма
   зе ле ним, го ра ма,
   Ја ма то, зе мља нај дра жа!
   ис пе ва и пе сму:
   Вра ти те се
   до му, жи ви и здра ви,
   ко се ки ти те
   хра сто вим ли сто ви ма
   са бре го ва Хе гу ри,
   асу ра сла га них.
   О мом ци!
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Ово је ку ни ши но би ута, за ви чај на пе сма. Та да пе смом ка за:

   Ах те ми ли не!
   из прав ца до ма мо га,
   ка ко се облак ди же.

Ово је ка та ута, по ло вич на пе сма. у том ча су ње го ва бо лест на гло се 
по гор ша. Та да пе смом ка за:

   Крај по сте ље
   де ве во ље не,
   ех, ја оста вих
   тај свој дво се кли мач.
   Авај, мој све тли мач!

По што от пе ва пе сму, он од мах из дах ну. Он да по сла ше гла сни ке на 
бр зим ко њи ма да из ве сте ца ра.

Он да ње го ве же не и де ца, што оби та ва ху у зе мљи Ја ма то, сви ску па 
до ђо ше, са зда ше гроб ни цу, те пу за ху по окол ним пи рин ча ним по љи ма и 
на ри чу ћи ис пе ва ше пе сму:

   По окол ном по љу
   уза ста бљи ке,
   та бљи ке пи рин ча,
   уви смо се, пу за смо
   ко ло за пу за ви це.

На то се принц Ја ма то Та ке ру пре о бра зи у бе лу пти цу од осам хва ти, 
ви ну се у не бо и од ле те пре ма оба ли. Он да же не и њи хо ва де ца, прем да им 
но ге бе ху ра ња ве од стр њи ке ни ско ра слог бам бу са, за бо ра ви ше на бол, и 
на ри чу ћи по хи та ше за пти цом. Та да за пе ва ше:

   По по љу бам бу са
   што је до па са,
   мо ра мо хо ди ти.
   Не бом не мо же мо!

и опет, уђо ше у мо ре и док се с му ком про би ја ху кроз во ду, за пе ва ше:

   Мо рем док хо ди мо
   што је до па са,
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   ко во де не тра ве
   усред ре ке
   ле лу ја мо
   ми по мо ру.

и опет, пти ца по ле те и ка да сле те на сте но ви ту оба лу, они за пе ва ше:
Зви ждов ка са жа ла,

   а жа лом не хо ди,
   већ по сте на ма.

Све ове че ти ри пе сме от пе ва ше на ње го вој са хра ни. За то се до да на-
шњих да на ове пе сме пе ва ју на са хра на ма ца ре ва.

Та да пти ца од ле те из те зе мље и сле те у ме сто Ши ки у зе мљи Ка ва ћи. 
Он да на том ме сту са зда ше гроб ни цу да ту по чи ва. За то се она на зи ва 
Гроб ни ца бе ле пти це. Ме ђу тим, са тог ме ста пти ца се по но во ви ну у не бо 
и од ле те.
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на уч ни и струч ни пре во ди лац, бе о град

ПРИН ЦИ ПИ  
БИХЕJВИОРАЛНЕ ЕКО НО МИ ЈЕ  

ПРИ МЕ ЊЕ НИ У НА СТА ВИ  
Ка ко по мо ћи сту ден ти ма  

да по сти жу бо ље ре зул та те

Den Ari je li, (ne)lo gi čan iz bor, Al na ri-Edi tor, Be o grad.
Ari je li Dan Ariely, Pre dic ta ble ir ra ti o nal

Ре зи ме: би хе ви о рал на еко но ми ја је ре ла тив но но ва област ко ја спа ја аспек те 
еко но ми је и пси хо ло ги је. је дан од во де ћих на уч ни ка у овој обла сти, про фе сор Ден 
ари је ли, нам у сво јој по след њој књи зи, Pre dic tably ir ra ti o nal, кроз чи тав низ екс
пе ри ме на та об ја шња ва ка ко мо же мо при ме ни ти прин ци пе би хе ви о рал не еко но
ми је у сва ко днев ном жи во ту и по мо ћи се би да до но си мо ло гич ни је из бо ре. јед на 
од те ма ко јом се ба вио је сте од ла га ње (про кра сти на ци ја) и ка ко по мо ћи сту ден
ти ма да по сти жу бо ље ре зул та те.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: би хе ви о рал на еко но ми ја; про кра сти на ци ја; бо љи ре зул та ти.

1. УВОД

Ден Ари је ли је про фе сор би хе ви о рал не еко но ми је на Ма са чу сет ском 
тех но ло шком ин сти ту ту (МиТ-у), ис тра жи вач у Фе де рал ној бан ци ре зер ви 
у Бо сто ну и са рад ник на ин сти ту ту на пред них сту ди ја на Прин сто ну. 
ње го ви ра до ви су об ја вље ни у во де ћим на уч ним ча со пи си ма као и ли сто-
ви ма new york ti mes и wall Stre et jo ur nal. ње го ва по след ња књи га Pre dic tably 
ir ra ti o nal, ко ја је по ста ла хит у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, уско ро 
ће се по ја ви ти и на на шем тр жи шту под на сло вом (Не)ло ги чан из бор, за хва-
љу ју ћи из да вач кој ку ћи Ал на ри-еди тор, у пре во ду Сан дре Ће лап.
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Сле ди од ло мак из књи ге, ко ји је по ми шље њу пре во ди о ца од ли чан при-
мер функ ци о ни са ња људ ске пси хе, об ја шњен на јед но ста ван на чин, а исто вре-
ме но при мер ко ји нам ука зу је ка ко мо же мо да по мог не мо на шим сту ден ти ма 
да по сти жу бо ље ре зул та те. Та ко ђе, ово мо же би ти пред лог за не ку оп шир ни ју 
сту ди ју и ис тра жи ва ње ко је се мо же спро ве сти на Ме га тренд уни вер зи те ту.

2. ОД ЛО МАК

„...Као уни вер зи тет ски про фе сор, ја сам до бро упо знат са про кра сти-
на ци јом. На по чет ку сва ког се ме стра мо ји сту ден ти да ју хе рој ска обе ћа ња 
са ми се би – за кли њу се да ће про чи та ти сво је за дат ке на вре ме, пре да ти 
се ми нар ске ра до ве на вре ме и уоп ште но би ти у то ку. и сва ког се ме стра 
по сма трам ка ко из ла зе на са ста нак са ис ку ше њем, од ла зе до сту дент ске 
уни је на скуп и на ски ја ње у пла ни не – док им се по сао го ми ла и го ми ла. 
На кра ју за вр ше та ко што ме им пре си о ни ра ју, не сво јом тач но шћу већ сво-
јом кре а тив но шћу – из ми шља ју ћи при че, из го во ре и по ро дич не тра ге ди је 
да би об ја сни ли сво је ка шње ње. (За што се по ро дич не тра ге ди је ге не рал но 
де ша ва ју у по след ње две не де ље се ме стра?)

На кон што сам већ не ко ли ко го ди на пре да вао на МиТ-у, мој ко ле га 
Кла ус Вер тен брох (про фе сор на иН Се АД-у, по слов ној шко ли у Па ри зу) и 
ја смо од лу чи ли да сми сли мо не ко ли ко сту ди ја ко је би мо гле да про на ђу 
узрок про бле ма и мо жда, са мо мо жда, по ну де ре ше ње за ову че сту људ ску 
сла бост. На ши по ку сни ку ни ћи овог пу та би би ли дра ги сту ден ти са пред-
ме та о по на ша њу по тро ша ча.

Док су се сме шта ли у сво је сто ли це тог пр вог ју тра, пу ни иш че ки ва ња 
(и без сум ње ра них од лу ка да на вре ме за вр ша ва ју сво је за дат ке), сту ден ти 
су ме слу ша ли ка ко да јем кра так пре глед пред ме та. То ком се ме стра од 12 
не де ља, би ће 3 глав на ра да, об ја снио сам им. Ови ра до ви ће за јед но чи ни ти 
ве ли ки део њи хо ве за вр шне оце не.

„А ко ји су ро ко ви за пре да ва ње ра до ва?”, упи тао је је дан од њих, 
ма шу ћи ру ком из зад њих ре до ва. Осмех нуо сам се. „Мо же те да пре да те 
ра до ве у би ло ком тре нут ку пре кра ја се ме стра”, од го во рио сам. „То је у 
пот пу но сти пре пу ште но ва ма.” Сту ден ти су ме ту по гле да ли.

„ево ка кав је до го вор”, об ја снио сам. „До кра ја ове не де ље, мо ра те да 
обе ћа те ко ји ће вам рок би ти за сва ки рад. Ка да јед ном од ре ди те ро ко ве, 
не мо же те да их про ме ни те.” Они ко ји ка сне са ра до ви ма, по ја снио сам, 
ће би ти ка жње ни и то јед ним про цен том од оце не за сва ки дан ка шње ња. 
Сту ден ти, на рав но, увек мо гу пре да ти сво је ра до ве пре ро ка, али по што их 
ја не ћу чи та ти пре кра ја се ме стра, у то ме не ће би ти не ке на ро чи те пред но-
сти у по гле ду оце не.
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Дру гим ре чи ма, лоп та је би ла на њи хо вој по ло ви ни те ре на. Да ли ће 
има ти са мо кон тро ле да би игра ли ову игру?

„Али про фе со ре Ари је ли”, упи тао је Гу рев, па мет ни сту дент ма стер 
сту ди ја са шар мант ним ин диј ским ак цен том, „с об зи ром на ове ин струк-
ци је и ини ци ја ти ве, зар не би за нас има ло сми сла да ода бе ре мо по след њи 
мо гу ћи да тум?”

„Мо же те то да ура ди те”, од го во рио сам. „Ако сма тра те да то има сми-
сла, сва ка ко то ура ди те.”

Под овим усло ви ма, шта би сте ви ура ди ли?
Обе ћа вам да ћу пре да ти пр ви рад ___ не де ље.•	
Обе ћа вам да ћу пре да ти дру ги рад ___ не де ље.•	
Обе ћа вам да ћу пре да ти тре ћи рад ___ не де ље.•	

Ко је ро ко ве су сту ден ти ода бра ли за се бе? Са вр ше но ра ци о на лан сту-
дент би по слу шао са вет Гу ре ва и ста вио све ро ко ве за по след њи дан пре-
да ва ња – на кра ју кра је ва мо гу ће је пре да ти ра до ве ра ни је без ика квих 
ка зне них по е на, па за што он да ри зи ко ва ти и ода бра ти ра ни ји рок не го 
што је по треб но? Од ла га ње ро ко ва до са мог кра ја је очи глед но би ла нај-
бо ља од лу ка ка да би сту ден ти би ли са вр ше но ра ци о нал ни. Али шта ако 
сту ден ти ни су ра ци о нал ни? Шта ако под лег ну ис ку ше њу и ако су под ло-
жни про кра сти на ци ји? Шта ако схва та ју сво ју сла бост? Ако сту ден ти ни су 
ра ци о нал ни и то зна ју, мо гу да ко ри сте ро ко ве да се на те ра ју да се по на ша ју 
бо ље. Мо гли би се би да по ста ве ра ни је ро ко ве и, ра де ћи то, при си ле се да 
поч ну да ра де на про јек ти ма ра ни је у се ме стру.

Шта су мо ји сту ден ти ура ди ли? ис ко ри сти ли су про грам за за ка зи ва ње 
ко ји сам им дао и рас по ре ди ли ро ко ве за ра до ве по це лом се ме стру. То је у 
ре ду и до бро, по што ука зу је на то да сту ден ти схва та ју свој про блем са од ла-
га њем и уко ли ко им је да та при ли ка по ку ша ва ју да се кон тро ли шу – али 
глав но пи та ње је да ли је овај про грам за и ста био од по мо ћи у по бољ ша њу 
њи хо вих оце на. Да би смо ово са зна ли, мо ра ли смо да спро ве де мо дру ге вер-
зи је истих екс пе ри ме на та у дру гим гру па ма и по ре ди мо оце не ра до ва.

Са да ка да сам имао Гу ре ва и ње го ве ко ле ге ко ји су ода бра ли по је ди-
нач не ро ко ве, оти шао сам у сво је дру ге две гру пе – са зна чај но дру га чи-
јим по ну да ма. у дру гој гру пи ре као сам сту ден ти ма да уоп ште не ће има ти 
ро ко ве то ком се ме стра. Са мо је тре ба ло да пре да ју ра до ве на кра ју по след-
њег ча са. Мо гли су да пре да ју ра ни је, на рав но, али то ни је има ло ни ка кав 
по зи ти ван ути цај на оце ну. Прет по ста вљам да је тре ба ло да бу ду срећ ни: 
дао сам им пот пу ну флек си бил ност и сло бо ду из бо ра. Не са мо то – они су 
има ли и нај ма њи ри зик од ка зне уко ли ко про пу сте рок у сре ди ни.
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Тре ћа гру па је до би ла не што што би се мо гло на зва ти дик та тор ским 
трет ма ном: дао сам три ро ка за три ра да, и то у че твр тој, осмој и два на е стој 
не де љи. То су би ла мо ја вој нич ка на ре ђе ња и ни су оста вља ла про сто ра за 
из бор или флек си бил ност.

Од ове три гру пе, шта ми сли те ко ја је по сти гла нај бо ље за вр шне оце не? 
Да ли су то би ли Гу рев и ње го ве ко ле ге, ко ји су има ли ма ло флек си бил но-
сти? или дру га гру па, ко ја је има ла је дан рок на кра ју и са мим тим пот пу ну 
флек си бил ност? или тре ћа гру па, ко ја је има ла ро ко ве дик ти ра не са вр ха и 
са мим тим ни ма ло флек си бил но сти? За ко ју гру пу пред ви ђа те да је има ла 
нај го ре ре зул та те?

Ка да је се ме стар за вр шен и ка да је Хо зе Сил ва, аси стент за ду жен за 
ове гру пе (ко ји је и сам екс перт за про кра сти на ци ју и тре нут но про фе сор 
на уни вер зи те ту Ка ли фор ни ја на Бер кли ју), вра тио ра до ве сту ден ти ма, 
ко нач но смо мо гли да по ре ди мо оце не у три раз ли чи та усло ва ро ко ва. 
От кри ли смо да су сту ден ти у гру пи ко ја је има ла три стро га ро ка до би ли 
нај бо ље оце не; гру па у ко јој ни сам уоп ште дао ро ко ве (осим крај њег ро ка) 
је има ла нај го ре оце не; а гру па у ко јој је Гу ре ву и ње го вим ко ле га ма до зво-
ље но да сам би ра ју сво ја три ро ка (али са ка зне ним по е ни ма за ка шње ње) 
су за вр ши ли у сре ди ни у сми слу оце на за ра до ве и ко нач них оце на.

Шта нам ови ре зул та ти по ка зу ју? Пр во, да сту ден ти за и ста од ла жу (шта 
је ту но во); и дру го, да стро го огра ни ча ва ње њи хо ве сло бо де (под јед на ко 
рас по ре ђе ни ро ко ви, на мет ну ти са вр ха) је сте нај бо љи лек за од ла га ње. Али 
нај ве ће от кри ће је да јед но став но ну ђе ње сту ден ти ма ала та по мо ћу ког би 
мо гли уна пред да се по све те ро ко ви ма, по ма же да по стиг ну бо ље оце не.

Оно што овај на лаз им пли ци ра је сте да сту ден ти уоп ште но схва та ју свој 
про блем са од ла га њем и да ра де не што да се бо ре про тив ње га ка да им се да 
шан са за то, по сти жу ћи ре ла тив ни успех. Али за што оце не у гру пи ко ја је са ма 
се би на мет ну ла ро ко ве, ни су би ле та ко до бре као оце не у дик та тор ским (спољ но 
на мет ну тим) усло ви ма? Ја ми слим ова ко: не схва та ју сви сво ју тен ден ци ју ка 
од ла га њу а чак и они ко ји пре по зна ју сво ју тен ден ци ју ка од ла га њу мо жда не 
схва та ју у пот пу но сти свој про блем. Да, љу ди мо гу по ста ви ти се би ро ко ве, али 
ни су оба ве зно ти ро ко ви нај бо љи за по сти за ње нај бо љих ре зул та та.

Ка да сам по гле дао ро ко ве ко је су од ре ди ли се би сту ден ти у гру пи са 
Гу ре вим, за и ста је то био слу чај. иако је ве ли ка ве ћи на сту де на та у овој 
гру пи зна чај но раз ма кла сво је ро ко ве (и до би ла оце не ко је су би ле под јед-
на ко до бре као оних сту де на та у гру пи под дик та тор ским усло ви ма), не ки 
ни су рас по ре ди ли до бро сво је ро ко ве а не ко ли ко ни је уоп ште рас по ре ди ло 
ро ко ве. Сту ден ти ко ји ни су до вољ но раз дво ји ли сво је ро ко ве су обо ри ли 
про сеч не оце не ове гру пе. Без пра вил но рас по ре ђе них ро ко ва – ро ко ва 
ко ји би на те ра ли сту ден те да поч ну да ра де на сво јим ра до ви ма ра ни је у 
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се ме стру – ко на чан рад је уоп ште но био збр зан и ло ше на пи сан (чак и без 
до дат них ка зне них про це на та од оце не за сва ки дан за ка шње ња).

ин те ре сант но, ови ре зул та ти по ка зу ју да иако сви има ју про блем са 
од ла га њем, они ко ји пре по зна ју и при зна ју сво ју сла бост су у бо љем по ло-
жа ју да ко ри сте ала те прет ход не по све ће но сти да би се би по мо гли да пре-
ва зи ђу про блем...”

3. ЗА КЉУ ЧАК

Овај од ло мак нам ука зу је на ства ри ко је су нам оп ште по зна те – од ла-
га ње је сте основ ни про блем сту де на та али и свих оста лих. То је јед но став но 
људ ска осо би на ко ја нас спу та ва у сва ко днев ном жи во ту, због ко је увек 
по чи ње мо ди је ту од сле де ћег по не дељ ка, оста вља мо пу ше ње од на ред не 
не де ље, по чи ње мо да учи мо од су тра. Оно што овај од ло мак чи ни ва жним, 
је сте да нам Ари је ли пр ви пут пру жа на уч ни екс пе ри мент ко ји то по твр ђу је. 
упра во ово чи ни би хе ви о рал ну еко но ми ју та ко ин те ре сант ном и ва жном. 
Ари је ли јев је зик је јед но ста ван, осло бо ђен ком пли ко ва них и за ста ре лих 
де фи ни ци ја, обо га ћен слен гом. Он са сво јим сту ден ти ма, са рад ни ци ма и 
чи та о ци ма ко му ни ци ра као са се би рав ни ма, шти во је пит ко, за бав но и 
еду ка тив но. Сва ка ко пре по ру ка да се ова књи га увр сти у до дат ну ли те ра-
ту ру али и да се ис ко ри сти за по бољ ша ње ре зул та та на ших сту де на та ко ји 
су ина че по зна ти као скло ни про кра сти на ци ји (та ко зва ни кам пањ ци).

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

1. Pre dic tably ir ra ti o nal, Dan Ariely; у при пре ми из да вач ке ку ће Al na ri-edi tor, 1. 
Бе о град, под на сло вом (не)ло ги чан из бор, у пре во ду Сан дре Ће лап.
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PRIN CIP  
OF BI HE VI O RAL ECO NOMY  

AP PLIED IN TE AC HING  
How to help stu dents  

to ac hi e ve bet ter re sults

Ab stract: Be ha vi o ral eco no mics is a re la ti vely new fi eld, com bi ning the aspects of 
eco no mics and psycho logy. one of the le a ding sci en tists in the fi eld, Pro fes sor Dan Ariely, 
in his la test bo ok Pre dic tably ir ra ti o nal, ex pla ins thro ugh a se ri es of ex pe ri ments how to 
apply the prin ci ples of be ha vi o ral eco no mics in everyday li fe and help our sel ves to ma ke 
mo re lo gi cal cho i ces. one of the su bjects in his bo ok is proc ra sti na tion and how to help 
stu dents to ac hi e ve bet ter re sults.

KEY WORDS: Be ha vi o ral eco no mics; Proc ra sti na tion; Bet ter re sults.
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Посебну област Цветковићевих разноликих интересовања предста-
вљaју теорија књижевности, ужа поетичка проблематика и компаратис-
тика, историја међуратне књижевности, фолклористика, лингвистика, 
историја социјалдемократског покрета Србије и историја лeсковачког краја 
и југа Србије.

Миливоје Павловић дипломирао је на Катедри за срп-
ски језик и југословенску књижевност Филолошког 
факултета у Београду. Магистрирао и докторирао науку 
о књижевности.

Бавио се новинарством, издаваштвом, књижев-
ним и јавним пословима у култури и информисању, и 
педагошким радом. Области интересовања: теорија 
књижевности, односи са јавношћу, књижевно-музичка 
археологија, комуникологија, теорија симбола.

Од 1969. до 1980. био је новинар и уредник недељног листа „Рад“. Од 
1980. до 1987. заменик главног уредника издавачке куће „Радничка штампа“. 
Од 1987. до 1991. управник Културно-просветне заједнице Србије. 1991. и 
1993. биран за републичког министра за информације. Од октобра 1994. до 
фебруара 2001. директор Радио Београда. Од октобра 1998. професор Ака-
демије уметности у Београду за предмет Односи с јавношћу. Од фебруара 
2002. професор Факултета за пословне студије Мегатренд универзитета. 
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(коаутори мр Марија Алексић и мр Даница Шиљег, 2008) и Пословна 
коресподенција (2008).
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на Факултету организационих наука у Београду, а док-
торирала на Мегатренд универзитету, на Факултету за 
пословне студије, у Београду. Аутор је неколико уџбе-
ника и великог броја радова. Ванредни је професор 
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Објављени радови: Цветковски Т., Цветковска-Оцокољић В.: Пословна 
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и мозаика. Ради као доцент на Факултету за културу и медије Мегатренд 
универзитета у Београду.

Објављени радови: Цветковски Т., Цветковска-Оцокољић В.: Пословна 
комуникација – у савременим условима пословања, (2007), В. Цветковска 
Оцокољић, Оцокољић Ј., Смисао иконе (превод са енглеског књиге Л. успен-
ског и В. Лоскија, 2008).

Миљојко Базић је докторирао на Факултету поли-
тичких наука у Београду. На Мегатренд универзитету 
држи предавања из предмета: Пословна комуникаци ја, 
Односи с јавношћу, етика јавног комуницирања и Пос-
ловна кореспонденција. 

Објавио је књиге: вештина комуницирања 2005, 
Пословно комуницирање 2007, концепт и култура кому
ницирања 2006, Искушења културне политике 1997, 
корен земље 1998. и монографију Идентитет и кул

турно наслеђе Срба, 2007.
учествовао је на више међународних научних скупова, у реализацији 

више истраживачких пројеката и објавио више десетина стручних радова. 
За мала и средња предузећа, државне институције и синдикалне орга-

низације у Републици Србији и Републици Српској одржао је више десе-
тина семинара из области пословног комуницирања и односа с јавношћу, 
на којима је учествовало више хиљада полазника.

Председник је Културно-едукативног центра у Београду, и сарадник 
и консултант из области пословног комуницирања и односа с јавношћу у 
Tela Vital из Љубљане.
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Наташа Симеуновић, сарадница у настави на Факул-
тету за културу и медије Мегатренд универзитета; 
дипломирала на групи за српску књижевност и језик 
са општом књижевношћу на Филолошком факултету 
у Београду 2004. године; магистрирала на Факултету 
политичких наука у Београду (смер комуникологија) 
2008. године. Стручне радове из области комуниколо-
гије, истраживања медија и књижевне критике обја-
вила у часописима Повеља, наш траг, Свеске, улазница, 

Градина, одјек, Теме и књижевни магазин. 
Представљала истраживачки рад „Negative stereotypes about Roma“ на кон-

ференцији Media and Diversity у Београду 2007. коју је организовао Факултет 
политичких наука у сарадњи са grady College of journalism and Mass Commu
nication, uSA и Clark Atlanta University, Department of Media Arts, uSA. 

Пише и објављује песме.

Мирко Милетић дипломирао је новинарство, магис-
трирао и докторирао комуникологију на Факултету 
политичких наука у Београду. Ванредни је професор 
на Одсеку за медијске студије Филозофског факултета 
универзитета у Новом Саду. Предаје Комуникологију, 
Медијски систем Србије, Менаџмент медија и Поли-
тички маркетинг. 

Објављене књиге: комуницирање у новим медијским 
условима (1998), Масмедији у вртлогу промена (2001), 

Менаџмент медија (2003), комуницирање, медији и друштво (2005, 2006, 
2008. у коауторству са проф. др Мирољубом Радојковићем), Ресетовање 
стварности (2008), као и мноштво научних и стручних радова у иностра-
ним и домаћим класичним и електронским часописима.

Члан је уредништава научних часописа националног значаја култура 
полиса (Нови Сад) и CM – Communication Management (Београд-Нови Сад).

Милан Брдар дипломирао је на Филозофском факултету 
(група за социологију) у Београду, где је стекао и докторат, 
јуна 1998. Радио у институту друштвених наука у периоду 
од 1981–2000, где је маја 2001. године стекао звање вишег 
научног сарадника. Од 2001. године је ванредни профе-
сор на Филозофском факултету у Новом Саду (предмети 
Филозофска методологија и Општа социологија). Од марта 
2006. је у звању редовног професора. Од 2008. професор је 
Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета.
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у току професионалне каријере био је уредник у многим часописима 
(Гледишта, 1983-1989, theoria, 1984-1986, Социолошки преглед, 1994-1996, 
главни уредник 1996-1999, уредник, 2002) –  председник Српског филозоф-
ског друштва 1997-2000.

Поред бројних научних радова у домаћим и страним часописима, до 
сада је објавио књиге и монографије: критика филозофије и методологије 
друштвених наука у делу карла  Р. Попера, (1981), Праксис одисеја: студија 
настанка бољшевичког тоталитаризма 1917–1923, (2000), Праксис одисеја: 
студија настанка бољшевичког тоталитаризма 1923–1929 (2001), Фило
зофија у Дишановом писоару. Постмодерни пресеке ххвековне филозофије 
(2003), узалудан позив. Социологија знања између идеологије и саморефлек
сије: случај карла Манхајма и Просветитељства (2005), Српска транзи
циона Илијада (2007), Поуке скромности: карл Попер, отворено друштво, 
наука и филозофија (2008). Приређивач је зборника Филозофија, језик, 
заједница, Српско филозофско друштво, Београд, 1999.

у својим радовима и књигама бави се питањима методологије, геополи-
тике и теорије друштва, а посебно променама у стратегијама друштвених 
наука после пада социјализма. Последњих година бави се и преводилачким 
радом. Досадашњи резултати у том погледу су: Сајмон Блекбурн, Речник 
филозофије, Светови, Нови Сад 1999 (стр. 478), стручна редакција; После Ток
вила. Грађанско друштво и друштвени капитал у упоредној перспективи, B. 
edwards, M. W. Foley, and M. Diani (прир.), (2003), Славој жижек, Испитивање 
реалног, (2008), Талкот Парсонс, Друштвени систем (1951), у штампи; Talcot 
Parsons & edward Shils, вредности, мотиви и системи делања (у штампи).

Дивна Вуксановић, дипломирала je на Факултету драм-
ских уметности и на Филозофском факултету. Магистар 
је театрологије и доктор наука из области савремене 
филозофије и естетике. Ради као ванредни професор на 
Факултету драмских уметности, на предметима: есте-
тика, Теорија културе и Филозофија медија, као и на 
интердисциплинарним мастер и докторским студијама 
универзитета уметности у Београду, на предметима/
курсевима: Теорија медија, естетика комуникација и 

естетика и утопија. Ауторка је до сада објавила преко 80 научних и струч-
них радова у домаћој и страној периодици, три научне студије: “Баро-
кни дух у савременој филозофији: Бењамин – Адорно – Блох”, “Aesthetica 
Minima“ и “Филозофија медија: Онтологија, естетика, критика”, као и девет 
књига из области књижевног ствараластва.
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Зоран Јевтовић, теоретичар медија и новинарства, 
професор на Факултету за културу и медије Мегатр-
енд универзитета и Филозофског факултета у Нишу. 
Магистрирао и докторирао комуниколошке науке на 
Факултету политичких наука у Београду. Више од две 
деценије радио је као новинар у РТС-у, Радио-Ђердапу 
у Кладову и Радио-Приштини. Посебно се бави пробле-
матиком јавног мњења и медија.

Најзначајније књиге: великимали радио,(1993), 
Дијалог на радију, (1997), Тоталитаризам и масмедији (2000), јавно мнење и 
политика, (2003), амнезија јавности – од пропаганде до тероризма, (2004), 
новинарство у теорији и пракси, (2004), Историја новинарства, (2006). 
Објавио је већи број научних студија и чланака у референтним домаћим 
часописима.

Србобран Бранковић, професор Факултета за културу 
и медије Мегатренд универзитета, Филозофског факул-
тета у Нишу и директор Агенције за истраживање јавног 
мњења, тржишта и медија ТNS Меdium gallup. Завршио 
Факултет политичких наука у Београду, магистрирао 
на Централно-европском универзитету у Будимпешти, 
докторирао на Филозофском факултету у Београду.

Објавио је две књиге из области социологије и 
методологије Serbia at war with itself (1995) и Искуст

вени методи истраживања друштвених појава (2008, у штампи), роман 
Двадесет четврта (2002) и преко 50 радова о јавном мњењу, транзицији, 
политичкој култури као и о утицају медија на политичко и изборно пона-
шање. Радови су му превођени на енглески, немачки, италијански, швед-
ски и словеначки језик. у Агенцији TNS Medium gallup и са студентима 
основних и последипломских студија универзитета Мегатренд пројекто-
вао је и спровео велики број искуствених истраживања. 

Мирослав Јокић, редитељ, стваралац је низа запаже-
них документарних филмова награђених на домаћим и 
иностраним фестивалима, као и играног фила ”Четири 
дана до смрти” (Кан 1976), позоришног комада “Арма-
гедон” изведеног на сцени Народног позоришта у Бео-
граду и Народног казалишта у Осијеку, многих теле-
визијских дела и радиофонијских остварења, а од 1980. 
године радио је као стални редитељ Драмског програма 
Радио Београда. Од 2000. до 2007. године био је и главни 
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уредник Драмског програма. Објавио је следећа дела из области теорије 
радиофоније: очаравање ува (1998), Радиофонијски простор, (2004), Исто
рија радиофоније у три епохе (2004 – 2008), Дизајн звука у драмским умет
ностима (2008), монографију о једном од наших најзначајнијих филсмких 
стваралаца шканаТа, пред изазовима стварноси (2006), роман вађење 
зарђалих ексера (2007).  

Пише за часописе, а радове је објавио и у више стручних зборника.

Миомир Јакшић је дипломирао на економском факул-
тету и Факултету политичких наука у Београду 1976. 
године. Магистрирао је и докторирао на економском 
факултету у Београду. Од 1976. запослен је на економ-
ском факултету у Београду, од 1993. у звању редовног 
професора. Предаје предмете Основи макроекономије, 
Макроекономија и историја економије. Руководио је 
последипломским курсом Тржишна привреда и упра-
вљање државом. По позиву је држао предавања у Бел-

гији, Британији, Јапану, Пољској, Грчкој.

Био је декан економског факулта у Београду, сада је председник Савета 
економског факултета. Бави се економском теоријом, развојем економске 
мисли, макроекономском теоријом и политиком. Аутор је више чланака, 
студија и зборника, од којих је двадесетак одбјављено у иностранству. 

Зоран Аврамовић дипломирао је социологију на Фило-
зофском факултету, а докторирао на Филолошком факул-
тету у Београду. у звању је научног саветника и ванредног 
професора социологије културе и културологије. Бави се 
теоријским истраживањем проблема културе и књижев-
ности, образовања, друштва и политике. Био је уредник 
Социолошког прегледа, Theorie, Зборника института за 
предагошка истраживања. Објављивао је радове у пери-
одици: Летопис Матице српске, Књижевност, Кораци, 

Багдала, Књижевне новине, Књижевна реч. Објавио је преко 80 научних и 
стручних радова и преко 180 радова различитог жанра (студије, есеји, истра-
живања, полемике, критике). живи и ради у Београду. Објавио је књиге из 
социологије и образовања: Социјализам и могућности реформе (1982/1989), 
Повратак грађанског друштва (1990), Друго лице демократије (1988), уџбе
ник – култура – друштво (1999), Демократија у школским уџбеницима (2000), 
невоље демократије у Србији (2002), Држава и образовање (2003), апорије 
образовања за демократију (2006), Срби у гету демократије (2007). 
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Књиге о Милошу Црњанском и култури: Политички списи Милоша 
црњанског, уводна студија (1989), црњански о националсоцијализму, при-
ређивач, (1990), Задужбине, фондови, фондације, легати у култури Србије 
(1992), Испунио сам своју судбину, приређивач интервјуа Милоша Црњан-
ског (1992), Политика и књижевност у делу Милоша црњанског (1994 и 
2007), чији је књижевник и његово дело (2003), одбрана црњанског (2004), 
култура, универзитетски уџбеник (2006). 

Драган Милинковић Фимон дипломирао је драмске 
уметности, магистрирао социологију књижевности и 
докторирао у области односа литературе и филма. Бора-
вио на студијско-истраживачким и последокторским 
студијама у Паризу, Москви, Монтреалу и Лондону. 

По позиву оснивача, од 1998. до 2004. године пре-
даје историју и теорију филма на Факултету драмских 
уметности на Цетињу, где формира Савремени театар 
Цетиње и наставља са интензивним продуцентским и 

редитељским активностима у позоришту, на телевизији и филму, као и у 
области савременог плеса. Дугогодишње уметничке активности и иску-
ства допуњава стручним студијским боравцима у иностранству и истра-
живањима у сфери економике и финансија у култури.

Од 2004. године, Драган Милинковић Фимон је научни сарадник 
института економских наука у Београду и професор на Академији умет-
ности БК и на Београдској банкарској академији. Као један од наших 
интернационално најактивнијих филмских теоретичара, програмски 
је саветник, сарадник или члан жирија многих значајних међународних 
филмских фестивала. Руководи пројектом института економских наука у 
области подршке транзицијским процесима у установама културе.

Љубиша Деспотовић био је професор на Филозофском 
факултету у Новом Саду, на одсеку за медије и одсеку за 
социологију. Као гостујући професор наставу је држао 
на Филозофском факултету у Бањалуци, на Алтерна-
тивној академској мрежи у Београду и на Факултету 
за предузетни менаџмент БК у Новом Саду. Од 2008. 
године професор је Факултета за културу и медије 
Мегатренд универзитета. Главни је и одговорни уред-
ник научног часописа „Култура полиса“. Члан је пред-

седништва удружења за политичке науке Србије, Српског социолошког 
удружења и редовни члан Матице Српске. До сада је објавио више од десет 
књига, монографија, хрестоматија и зборника од којих су најзначајније 
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Српска политичка модерна, еколошка парадигма, Социологија демокра-
тије и др. Аутор је више од 60 научних и стручних радова. учествовао је на 
више домаћих и међународних научних скупова.

Председник је управног одбора ЦХДР-а (Центар за историју, демо-
кратију и помирење - Нови Сад). Стручно се усавршавао на: Георг екарт 
институту - Брауншвајг, Немачка; институту за историјску правду и поми-
рење - Салзбург, Аустрија; и институту Tres kulturas - Севиља, Шпанија.

Шеф је међународног научног пројекта: Мапирање националних иден-
титета на простору бивше Југославије.

Драгољуб Тодић, професор је Геоекономског факултета 
Мегатренд универзитета, где предаје еколошку поли-
тику, Право животне средине, Одрживи развој. Аутор 
је или коаутор већег броја књига и око сто чланака. 
учествовао је на већем броју конференција и стручних 
скупова у земљи и иностранству.

Драган Прља, завршио је Правни факултет у Београду 
1983. године, на коме је и магистрирао 1990. и доктори-
рао 1997. Научним и истраживачким радом бавио се у 
институту за међународну политику и привреду у Бео-
граду и институту за упоредно право у Београду. Обја-
вио је до сада 16 књига, 10 компакт дискова и преко 70 
чланака. експерт је за област коришћења информаци-
оних технологија у друштвеним наукама, а посебно у 
праву. Један је од родоначелника истраживања у обла-

сти правне информатике у нашој земљи и један је од првих предавача на 
предмету правна информатика на факултетима у нашој земљи.

Марио Калик, дипломирао је филозофију на Филозоф-
ском факултету у Београду. Бави се проблемима поли-
тичке филозофије, филозофије историје и антропологије. 
у периоду 1998/99. био председник удружења студената 
филозофије Југославије. Један од покретача скупа Фило-
зофски сусрети и члан Савета Филозофских сусрета 
(1998-2008). Са два излагања учествовао у раду семинара 
“Филозофија између истока и Запада”, одржаном у САНу 
у периоду 1998-2001. Објављује ангажоване текстове у 
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дневним и недељним новинама, као и на сајту Нове српске политичке мисли. 
Од 2008. сарадник у настави на Факултету за културу и медије Мегатренд 
универзитета, на предметима Теорија стваралаштва и Антропологија.

Драган Никодијевић је дипломирао 1976. године на Факул-
тету драмских уметности у Београду. На истом факултету 
је магистрирао 1983. године. Докторирао је 1988. године 
у Центру високих војних школа. По завршетку студија 
каријеру је започео као продуцент у информативном про-
граму ТВ Београд. Од 1978. до 1994. године на служби је у 
Централном дому војске, где обавља послове начелника за 
културу и пропаганду. уређивао је и организовао много-

бројне манифестације најразличитијег карактера: концерти, изложбе, филмске 
пројекције, разноврсни књижевни програми, курсеви, семинари, научни ску-
пови, аматерске секције, забавни програми... 

учесник је већег броја научних скупова посвећених различитим 
питањима из домена културе. уредник је бројних књижевних издања. 
Један од већих издавачких пројеката који потписује као уредник су иза-
брана дела Милета Кордића „Злослутна времена“ у 10 томова. Рецензент 
је и аутор приказа многобројних уметничких остварења. Професор је на 
Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета. у оквиру нас-
тавних активност, проф др Никодијевић је као предавач дужи низ година 
био ангажован у Центру високих војних школа ЈНА, те као предавач по 
позиву на Факултету политичких наука и на Факултету драмских умет-
ности у Београду, а у звању ванредног професора са сталним радним одно-
сом радио је на Академији лепих уметности у Београду.

Монографије и уџбеници: војна организација и култура (1992), 
овСИшТе – родно место Радоја Домановића (2004), Маркетинг и умет
ност (2005), увод у менаџмент културе (2006), Маркетинг у уметности 
(2006), Маркетинг у култури и медијима (2007), Маркетинг у уметности 
(2006), Маркетинг у култури и медијима (2007), увод у менаџмент медија 
(2008), Менаџмент позоришне делатности (2008).

Драган Ћаловић, дипломирао је сликарство 1998. 
го ди не и арапски језик и књижевност 2006. године. 
Магистрирао је теорију уметности и медија на интер-
дисциплинарним студијама при универзитету умет-
ности у Београду 2005. године, а на истој групи је и док-
торирао 2008. године. Од 2006. године учествује на науч-
ном пројекту уметност и медији у функцији европских 
интеграција: Србија 20002010, на Факултету драмских 
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уметности у Београду. Од 2008. године у звању доцента ради као наставник 
на Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета и као гостујући 
професор на Филолошком факултету у Београду.

учествовао је на више научних скупова националног и међународног 
карактера. Објавио је монографију јосип броз Тито: студија имиџа (2006), 
као и већи број текстова у научним часописима и зборницима.

Давор Џалто је уметник и историчар уметности. Дип-
ломирао је историју уметности  на Филозофском факул-
тету универзитета у Београду. Докторирао је историју 
уметности на Алберт-Лудвиг универзитету у Фрајбургу, 
под менторством проф. др Ангели Јанзен, поставши 
најмлађи доктор хуманистичких наука у Немачкој и на 
простору југоисточне европе. изабран у звање доцента 
на универзитету у Нишу 2007. године.

Ангажован је на постдокторском истраживачком пројекту на универ-
зитету у Минстеру (Немачка). Предаје историју уметности, Торију умет-
ности и Теорију стваралаштва и естетику на Мегатренд универзитету. 
Главне области истраживања: теорија ауторства, теологија личности, сло-
бода и стваралаштво као способности људске личности. Аутор је четири 
књиге и више од петнаест чланака. Реализовао већи број изложби (слика, 
објеката, исталација и интервенција у простору, перформанса, видео 
радова) и уметничких пројеката.

Стојан Ђорђић, дипломирао је, магистрирао и докто-
рирао на Филолошком факултету у Београду на групи 
за југословенску и светску књижевност, ужа специјал-
ност српска књижевност 20. века. Бави се књижевном 
критиком, историјом и теоријом књижевности, тео-
ријом креативног писања и теоријом новинарства.

Објављене књиге: надахнућа и значења, о песнич
ким књигама, Три критике, Превођење и читање 

андрића, Песничко приповедање.
Добио је награду „Милан Богдановић“ за новинску књижевну критику.
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Слободан Бранковић је редовни професор Факултета 
за културу и медије Мегатренд универзитета. 

у Војноисторијском институту Министарства одбране 
владе Југославије, а потом и владе Србије и Црне Горе, руко-
водио је, као доктор политичких наука, у чину пуковника, 
Одељењем за научноистраживачки рад. Био је главни уред-
ник Војноисторијског гласника, с репутацијом међународ-
ног гласила (размена са око сто земаља); учествовао у орга-
низацији више домаћих и међународних научних скупова и 

у редакцијама зборника радова, као и едиција научноистраживачких установа и 
мултимедија (новинско-издавачких и ТВ центара); реализовао значајне пројекте, 
међу којима и макропројекат „Личности у историји“, с истраженим и снимље-
ним материјалом и објављеним радовима од око 10.000 страна; објавио је велики 
број радова из различитих области, од теоријских, преко историографских и 
есејистичких, до поетских, на српском и страним језицима; стекао је звање науч-
ног саветника. Заступљен је у енциклопедији историографије.

Предавао је на више државних и приватних факултета на основним, 
мастер (магистарским) и докторским студијама из области историја кул-
туре и цивилизације, менаџмента, интеркултурних комуникација, односа 
с јавношћу и глобализације и културе.

Међу значајнијим делима су му: Историја културе и цивилизације 
(2005. иновирано 2006, 2007. и 2008); алексинац – град мира (I и II издање); 
независност слободољубивих (I и II издање 2000). По овој последњој је сни-
мљен документарни филм (у сарадњи с Карановићем) и осмишљена исто-
имена изложба, представљена у Београду, Минхену, Бечу, Франкфурту... 
у припреми за штампу је рукопис Свет и европска Србија 18751878, као 
синтеза резултата истраживања у оквиру истоименог пројекта. 

Алексеј Тимофејев је дипломирао 1999. на Одељењу за 
историју јужних и западних Словена на историјском 
факултету универзитета „Ломоносов“ у Москви. 
Магистрирао је 2002. на универзитету „Ломоносов“, 
са темом „Српска политика у Старој Србији 1878-1903“. 
у периоду од 2001. до 2005. године ради као наставник 
историје у I, III и VII Београдској гимназији. Од 2006. 
запослен је као истраживач-сарадник на институту за 
новију историју Србије. Област интересовања: историја 

српско-руских односа, историја Другог светског рата; герилско ратовање 
на Балкану; историја наоружања.

Објављени радови: Истоки косовской драмы (1999), крест, кинжал и 
книга. Старая Сербия в политике белграда (18781912) (2007).
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Сузана Антић, дипломирала је на Филозофском 
факултету у Београду, група за етнологију. Запослена у 
Народном музеју у Зајечару као виши кустос – етнолог; 
бави се проучавањем традиционалне културе и култур-
ним презентацијама кроз различите видове и форме. 
Аутор је више самосталних изложби, писац стручних 
радова, учесник многих међународних симпозијума 
етнолошке и мултидисциплинарне тематике, сарадник је 
на пројектима везаним за заштиту и очување Српске кул-

туре као и на пројектима за презентацију алтернативне културе. Сарађује у 
средствима јавног информисања. Аутор је четири документарна филма кроз 
форму етнолошког записа и добитник више награда и признања.

Сокол Соколовић, дипломирао је на Архитектонском 
факултету 1974. године. Магистрирао је на Факултету 
примењених уметности и дизајна 1976. године. Од 
1973. године у току студија, Соколовић је постао редо-
ван члан удружења ликовних уметника примењених 
уметности и дизајна Србије. Докторску дисертацију са 
темом „Методологија испитивања столице за одмор“ 
одбранио је на Архитектонском факултету 1983. године 
и тиме постао први доктор дизајна у Југославији.

Од 1992. године Соколовић је редовни члан међународне акаде-
мије компјутерских наука и система, где од 1995. обавља функцију науч-
ног секретара, а од 1998. председника одељења те угледне светске научне 
институције. 

Сокол Соколовић је аутор двадесет и осам књига и научних радова из 
области теорије дизајна, теорије пројектовања, теорије форме, ергономије 
и тематике графичког дизајна. Такође је аутор више од шест стотина визу-
елних идентитета у земљи и иностранству. (Застава „југо” аутомобили, 
југоауто, омниауто, комерцијална банка, Металац Горњи Милановац, 
СД црвена Звезда, Дунав осигурање, југометал, Геријатријска клиника у 
Боросу – Шведска, клинички центар Србије, Савезни завод за интелекту
алну својину, електроника инжењеринг, клиника „Доктор Зоговић“ у Соко-
бањској, Институт „Лаза Лазаревић“, учитељски факултет, виша школа 
унутрашњих послова, виша медицинска школа, електроконтакт Загреб, 
витаминка Прилеп, уна и Мена бихаћ, Младост Лесковац, агросистем 
Пожаревац, Фк Млади радник Пожаревац, Мццо Београд, Сити радио 
Београд, Планика Куршумлија, Градски трговски центар Скопље, амблеми 
Мостара, Бора, Лесковца, Магнохром Краљево, Компанија ДСЦ Канада, BC 
Kredit Bank, Фудбалски клуб Синђелић). 
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између других друштвених признања, поводом 50 година СД црвене 
Звезде Соколовић је добио Специјално признање, златник и монографију. 
За најбољег ствараоца Југославије академик Соколовић је проглашен 1998, 
а годину дана касније добио је златну медаљу Манкса за светски допринос 
индустријском дизајну и сликарству.

Хироши ЈамасакиВукелић, дипломирао је на еко-
номском факултету Keio giđuku универзитета у Токију 
1963. године и долази на специјализацију у Београд као 
стипендиста југословенске владе. Године 1975. завр-
шио је постдипломске студије на Правном факултету 
у Београду и постаје магистар економских наука. Још 
од 1966. бави се превођењем. Године 1982. примљен је 
у удружење књижевних преводилаца Србије. Више од 
15 година, као спољни сарадник, ради на Филолошком 

факултету у Београду, где води вежбе из превођења за студенте јапан-
ског језика. До сада је објавио преводе дела: едварда Кардеља, Милојка 
Друловића, Миладина Кораћа, Бранка Вукелића, Вука Ст. Караџића, П. 
П. његоша, иве Андрића, Драгослава Михаиловића, Мацуо Башоа, Јоса 
Бусона, Акутагава Рјуносукеа и др. Аутор је и првог Јапанско-српског и 
српско-јапанског речника. Добитник је награде Српског ПеН центра за 
2004. годину.

Сандра Ћелап, студент је Факултета за културу и медије, 
одсек Менаџмент у медијима. Члан је удружења науч-
них и стручних преводилаца од 2005. године. Превела 
је велики број научних и стручних радова објављених 
у земљи и иностраним часописима. Тренутно је окупи-
рана популарном књижевношћу и белетристиком. Пре-
вела је неколико хит књига, међу којима издваја: Мој 
господин савршени Александре Потер, Рачун и осећај
ност Меги Олдерсон, Девојке из Ријада Раџе Алсанее, 

(не)логичан избор Дена Аријелија.
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Српска култура динамично, симултано и континуирано делује у европ ском 
кул тур ном животу. Присуство њених истакнутих стваралаца на светској по-
зор  ници духа, одјек и пријем разнородних уметничких дела код иностране 
пуб лике, битно одређују положај Србије и српског народа у глобалној аванту-
ри савременог света. Наглашено самородне, свеобухватне и продуктивне идеје 
које настају на нашем тлу представљају нас као народ са културом, а не само 

са историјом.
Мерена критеријумима релевантности, српска култура сврстава нас у разви-

јеније земље Европе и света.
Национална само по формалним обележјима, а наднационална и опште чо ве-
чан ска по садржају и усмерењу, српска духовност је снажни инструмент ко -
му  ни ка ци је и интеракције с другим културама; у креативном преплету с ин-
тернационалним и космополитским духом, наша култура твори неку врс ту 
об је дињујуће, транс на цио нал не основе општијих идеала и концепције модер-
нос ти. Мало је обла  сти стварања у којима смо у толикој мери присутни по 

својој градилачкој димензији.
У мозаику културних микропростора, који чини мноштво националних, ре  ги-
о налних, генерацијских и других култура и субкултура, Србија – као сред њо-
европска, панонска, подунавска, балканска и словенска земља – има знача јан 

удео у настајању основа европског културног идентитета.
Амбиција новог факултета у академском систему „Мегатренд“ је да образује 
струч њаке који ће бити кадри да одговорно и креативно управљају култур-
ним, науч ним и комуникацијским процесима у друштву убрзаних социјалних, 

геополитичких, информатичких и других промена.
Желимо да створимо менаџере који ће духовност довести у везу с економијом, 
на начин који неће бити ни на чију штету, и медијске посленике који ће бити у 
довољној мери оспособљени да препознају видове аутентичне културе и од ва-

јају их од стварних или прикривених наноса некултуре и антикултуре.
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