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Мегатренд је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је задатак да – обједињавањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи ка свеобухватној,
систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему.
Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и уметничким областима, Мегатренд уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде наставе, учења, евалуације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, за нове идеје стално отворени
наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета настоје да буду снажан инструмент
комуникације и интеракције с другим научним и културним амбијентима; у креативном преплету с
интернационалним и космополитским духом, Мегатренд твори неку врсту обједињујуће, транснационалне основе општијих идеала и концепције модерности.
Мегатренд, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана Пословна школа „Мегатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних наука.
Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе, једног института и
једне медијске куће. То су:
•
Факултет за пословне студије, Београд
•
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•
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•
Висока школа за кошарку „Борислав Станковић“, Београд
•
Висока школа за менаџмент и бизнис, Зајечар
•
Институт за нове технологије, Београд
•
ТВ Метрополис, Београд.
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О ЊЕГОШЕВОМ УНИВЕРЗАЛНОМ ЛОГОСУ
Сажетак: У раду се најпре предоч авају средин а и услови у којим а је
Његош растао и одрас тао, школовао се, и самос тално учио; као и то, како
су текле његове „прве пробе пера”. Након тога предочавају се идеје о ’универ
залном логос у’ и ’универзалном коду’, и начин на који оне корес пондирају са
Његошевим пои мањем ’соглас ија општег’, кроз раз умевање најд убље суш
тине природне мате матике и природне нау ке. Као у Платоновој логици
стварања универз ум а (најпре од двоје, са додавањем трећег и четвртог),
на исти начин ће и Његош стварати и своје литерарно дело. Уочиће да се и
литерарно дело неминовно састоји од двоје: поезије и прозе; али кад је двоје,
тад је неминовно троје: измеђ у је оно што није ни поезија ни проза, одно
сно што је и поезија и проза; кад је троје, тада је неминовно четворо: до
поезије је оно што је мало мање поезија, а до прозе је оно што је мало мање
проза. Овај Његошев лите рарни „универз ум”, као и сви опис ани „универ
зуми”, могу бити спознати као „четворо“ само под условом да се из „смеше
од четворо” може издвојити, с једне стране једно згус ну то („поезија”) и,
с друге стране, једно разређе но („проза”). Могућност издвајања је, наи ме,
услов за било коју клас ификациј у и истра ж ивање систе м а тро-четвор
ства, на моде л у коцке, корес пондентне са „теловитошћу све та”. Предо
чене су и корес понденције Његошевих поетс ких структура са Хомеровим и
Дантеовим, а све тројице, са структурама генетс ког кода, као најсаврше
нијег природног система.
Кључне речи: ЊЕГОШ, ХОМЕР, ДАНТ Е, ПОЕТСКЕ СТРУКТ УРЕ, УНИ
ВЕРЗУМ, ПРОПОРЦИЈА, СИМЕТ РИЈА, ХАРМОНИЈА, ЗЛАТНИ ПРЕСЕК.
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1. Увод
Његош је имао само 11 година када га је стриц Петар I Петровић
Његош, влад ик а и господ ар Црне Горе, довео у Цетињс ки манас тир да
„учи књиг у”. А, доис та је имао из чега учит и и научит и. У Библио т ец и
Петра I било је књига из најраз личит ијих облас ти стваралаш тва, пре свих
Библија на неколико језик а, класичне грчке драме, сабрана дела Гетеа,
Шекспира и друг их класик а; дела Ђерж авина и Ломоносова, укључ уј ућ и
реторик у, као и пред авањ а из хемије и физике. Била је ту и вишетомна
Бифонова природно-научна енцик лопед ија, као и друге књиге из обла
сти при род них нау к а и математ ике, радови грчк их филозофа, изворно
дати, или уз коментаре приређени.
По природ и веома радознао, обдарен мног им талент има и генијал
ношћу, Његош је непрек идно учио, уз стално прис утно осећањ е кривице
да то не чини ни довољно добро, нити брзо. („Како ћу ја овако ненау чен
ићи у Русиј у да се влад ичим?”) У почетк у су му учитељи били калуђери
самог Цетињског манас тира, и свак и од њих након кратког времена, вра
ћао би свог ученик а господ ару са напоменом да „ово дијете већ више од
мене зна”. Нешто мање од две године провео је и у манас тиру Савина,
у Топлој код Херцег Новог, где му је учит ељ био игум ан Јосиф Тропо
вић, посебно заин т е ресован за матем ат ик у, и са доста добрим зна њ ем
италијанског језик а. У манас тиру се и данас чува буквар (објав љен 1693.
године у Москви) из кога је Његош учио, и у коме су сви примери дати
на четири језик а – руском, пољс ком, грчком и латинс ком. Бројеви су
дати „по грађанс коме и црквеноме”; ово друг о као слова грчког алфа
бе та, сва ко слово додат но означено тачком. Значајн у улог у у Његоше
вом образовању имао је и познат и, свес трано образовани, српски песник
Сима Милут иновић Сарајлија, у период у од 1827. до 1831. године, који
је на Цетињ е прис пео равно из Гетеовог Вајм ара, где је имао прил ике
води т и разг оворе и слу шат и пре д а ва њ а великог песник а. Посве дочено
је, иначе, да су „Раде Томов и Симо Милут иновић заједно читали и про
учавали Дантеову Божанс твен у комед иј у” (Стил 2, стр. 86, фуснота 4).
У том период у Његош је спевао и своје прве песме (Црмничани, Бјелице,
Кавајка, Мали Радојица и Нова пјес ма црногорс ка о војни Русах и Турака)
које је, неколико година касније (1837) Сима Милут иновић објавио у Пје
ванији црногорс кој.
У међувремен у Његош је 1830, у својој седамнаес тој години, постао
световни и духовни поглавар Црне Горе, да би три године касније отпу
товао у Русиј у, где је провео око три месеца, и уз највеће почас ти, у при
сус тву самог руског цара Николаја I, завлад ичен, рукоположен за епи
скопа – „постан уо влад иком”. Из Петрог рад а је писао Вуку Караџићу и у
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усхићењу га обавес тио како већ у рукама „имаде(м) и Хомера на руском
језик у Гнед ичем преведена”, из чије ће Илијаде прву песму касније пре
вес ти на српски језик и то у духу нашег народног епског стваралаш тва,
додуше са „његошевским десетерцем” („Српски је Хомер у народној пое
зији ко ју хоће разумјет и и коме је српскост мила; а ко неће, залуд му сва
добра качес тва праве поезије у народним пјеснама, у којима се налазе”).

2. Године стваралаштва
При повратк у из Русије, донео је на Цетињ е преко 800 књига и штам
парију, на којој је већ 1834. године штампао две своје збирке песам а,
Пустињак цетињс ки и Лијек јарос ти турс ке. (Уз штампариј у, амбиц и
озни млад и влад ар је отворио и прву основн у школ у, установио сенат,
укин уо аустроу гарско гувернад урс тво, организовао судове, увео порез,
сред ио полит ичке прилике у земљи). Међут им, већ у прип ремама за пут
у Русију, био је одлучио да напише и једн у већу песму, како би се пред
ставио и као потп уно оформљ ен песник, па је почетком 1833. године спе
вао Глас каменштака (само једна песма са 1546 стихова) у коме су опе
вана „јуначк а дјела Црне Горе” у период у 1711-1813. године. Увидом у
садрж ај песме (преко превод а на италијански) аустријска ценз ура није
одобрила штампањ е, и Његош је без ње отпутовао у Русиј у. Песма иначе
никад а није штампана у ориг инал у, изгубљена је, и данас постоји само
у форм и поврат ног превод а са ита ли јанског. Две године касни је (1835)
била је довршена и Свободијада (са укупно 6668 стихова у десет песама) у
којој су опевани исти они догађаји из Гласа Каменштака, као што ће исте
те догађаје песник још једном опеват и у седморо кола поетског драмског
дела Лажни цар Шћепан Мали, али и у значајном броју песама Огледала
српс ког (што Његошевих, што народних).
Овај веом а плодн и рад у поетс ком стваралаш тву, од 1833. до 1837.
године, замењ ен је стваралачком паузом од читавих седам година. Остаће
непознато на који начин је Његош током тих седам година „пројектовао”
своја три главна, и у свем у гранд иозна дела, али је чињеница да су сва
три била завршена за само нешто више од две године: Луча Микрокоз ма,
велич анс твен а химна свеопш тој хармон ији Универз ум а, 1845; Горс ки
вијенац, гранд иозни еп о овап лоћењу космичког слова у слово човека, у
јануару 1847, и Лажни цар Шћепан Мали, свевремено људско сведочењ е о
великој игри позиц ија и утицаја, написан до сред ине 1847. године, мада
објав љен тек 1851, само некол ико месец и пре песникове смрт и. (Трип
тих – као једно јединс твено дело!) Држећ и се принц ипа, „исто то, само
мало друкч ије”, иначе тако честог у српс кој народној поезији, кључне
Год. V (2013): стр. 3-20
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идеје које ће до савршенс тва развит и у свом Трипти х у (Лучи, Вијенц у и
Шћепану), Његош је најп ре исказао у појед иним својим песмама, какве
су Црногорац свемогућем Богу, Заробљен Црногорац од виле, Ода сунц у, спје
вана ноћу без Мјесеца, Мисао, као и у неколико друг их.
Да је Његош заис та унап ред пројектовао, не само поетске садрж аје
и философс ке суштине, већ и струк т у р е, ком позиц и је и форме, има
(додуше, скривених) доказа напретек. Тако је за Лучу микрокозма строго
одред ио и број страница на којима дело треба да буде штампано (”Нек
буде у октаву печатано, по двадесет стихова на свакојем у образ у”). Штам
пањ е, пак, Горс ког вијенца непос редно је надглед ао током четири месеца
боравка у Бечу („Влад ик а сам држаше друго поправ љањ е и потоњ е пре
глед ањ е” – сведочи Његошев секретар Милорад Медаковић). У рукопи
сној верзији Горског вијенца писаној руком песника на 33 дугачке стра
нице (пот п у но самос талној верзи ји, која досеже само до 1528. сти х а),
кола су поређана тако да прво коло пева о нашим поразим а и погиби
јам а, па два кола о побед ам а и слави; поново два кола о погибијам а и
поразима и, на крају, једно о побед и и слави. У штампаној верзији, пак,
прва три кола певају о поразим а, а преос тала три о побед ам а и слави.
При томе, у штампаној верзији казивањ е једне личнос ти може да се про
тегне на две, или три, до највише четири странице, док је у рукописној
верзији допуш тено највише по једно преношењ е на следећу страниц у.
Први је Милан Решетар запазио различит редос лед кола у рукопи
сној и штампаној верзији Вијенца, али нажалост, олако закључио да се
„песник у послед њ ем трен ут к у, пред штам па њ е, пре дом ис лио”. Као да
се може тек тако „премеш тат и” поетс ко ткиво?! Једна дубља анал из а,
међут им, показ ује да се разлози за ово „премеш тањ е” налазе у Његоше
вој потреби да успос тави саглас ност свог поетс ког универз ум а са уни
верз умом – све том, уводећ и вишес тру ке „раск рснице“ и вишезначност
у казивању, па и вишезначност самих језичк их израза. У ту сврх у су и
„накнадно додат и“ стихови, што је резулт ирало тиме да се рукописна и
штампана верзија Вијенца значајно разлик у ј у.
Смисао вишезнач ја иска за ног у Горс ком вијенц у, и Горс ким вијен
цем, лакше је разу мет и кад се сазна да је Његош, пре Горс ког вијенц а
и Свободијад у дао у две верзије, мада са миним алним разлик ам а: вер
зиј у која се и данас чува, у рукопис у, у Петрог радској библиотец и, и ову
штампан у, коју је први објавио Љуба Ненадовић, а на Његошеву молбу.
[Као што се у време штампањ а Вијенц а био пресел ио у Беч на четири
месеца, тако се и у време преписивањ а Свободијаде Његош био преселио
у манас тир Мајине на месец дана, заједно са Вуком Врчевићем који је
педант но оба вио посао преп ис ив а њ а, уз Његошево над зи ра њ е целине
посла, а посебно нијансирањ а разлик а једне и друге верзије.]
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Заним љив случај су и редови тачк ица у Посвет и (Карађорђу), датој
на почетк у Горског вијенца. Смисао тих „редова тачк ица“ први је поку
шао да прот ум ач и Стјеп ан Митров Љубиш а у комен т ари м а Горс ког
вијенца; било је то пето по реду издањ е, прво латинично, а догод ило се
у Задру. И, било је то први пут да неко коментарише садрж ај. За редове
тачк иц а Љубиша каже да је то после д иц а „угас не аустријс ке ценз у ре”,
чему се успрот ивио Вук Врчевић (у књизи „Живот Петра II Петровића
Његоша, вла д ике црног орс ког а”) све дочећ и да је њему „сам Вла д ик а”
говорио о томе, у смис лу да кад се дух песника замори, и дигне се пут
Неба да се одмори, рука остане „сама да пише“ и испис ује те „врсте тач
кица”. На сличан начин Његош се нашалио са Врчевићем и код објашња
вањ а зашто је своје једино прозно дело „Житије Мрђена Несретњ ико
вића, њим самим списано” завршио са „ова четири слова: Н ... или Н ...
Н ... Н ...”. На Врчевићево питањ е шта му то значи, Његош је одговорио:
„Новц и, Новц и, Новц и!” А, Његош се заправо бавио сасвим друг им ства
рима – питањима вишезначја и „недозначја”, тачније – питањима устрој
ства универзалног „Слова” (универзалног кода, како би се данас рекло).

3. Логос и кôд
А, кад је реч о универзалном логос у и универзалном коду, ваља се и овде
подсет ит и на чињениц у да је Његош своја три најзначајнија дела и фор
мално ујед ин ио у једно дело, и то тако што је „удес ио” да број стихов а
испред и иза „сред ишње тачке” буде у релац ији са Златним пресеком (нај
бољ ом могућом – симет ријом, пропорц ијом и хармонијом, у исто време).
„Сре д иш ња тачк а” као „раск рс ниц а” и обје д ињу ј у ћ а рела ц и ја: праз нополу-пуно. У Лучи празно место као недос тај ућ и 950. стих, то јест 280. стих
III песме (који је Сима Милут иновић додао на свој у руку); у Вијенц у полу
стих, као 2235. стих по реду („а од тога ...”), и у Шћепану као пун стих, 1997.
стих по реду, то јест 278. стих III чина („док све наше силе излом имо”).
Све ове, овде наве д ене, „загонет ке” струк т у и р а њ а поетс ког дела,
тичу се Његошевог ориг иналног тра г а њ а за универз алн им Логос ом, за
свеопш тим саглас јем у Природ и („И ја, како твар умна Створитељ а треба
согласиј у општем да подраж авам”).1 Та Његошева спец ифична ориг инал
1

Узето из писма Сими Милутиновићу Сарајлији, приложеног уз рукопис Луче микро
козма, у којем (писму) моли свог учитеља да рукопис Луче „да напечатати у тамошњу
дивну печатњу”: „Мрави, позвати на биће Творцем састављају своја искуствена мравишта, и пчеле великољепне своје палате. И ја, како твар умна Створитеља, треба
согласију општем да подражавам” (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша,
Просвета, Београд и Обод, Цетиње, 1980, VII издање, књига VI – Писма, стр. 124-125.)
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ност додатни је разлог што се увек изнова, и изнова, морај у приређиват и
његова дела, са основном идејом – повратка на изворник. Отуд а, поводом
ове јубиларне, 200. године од Његошевог рођењ а, за очек иват и је да ће се
неко досет ит и да, у оквиру једних те истих корица, објави репринт првог
изда њ а Горс ког вијенц а, транс криб ов а н у рукоп ис ну вари јан т у, и акту
елно – крит ичко издањ е. Потом исто то и за Лучу, и делим ично и за Шће
пана Малог (делим ично, с обзиром на то да је рукопис изгубљен). Такво
крит ичко издањ е сва три дела, заједно са монументалном књигом Енци
клопедија Његош [која је објав љена на самом крају 2012. године, у сусрет
200. годишњиц и Његошевог рођењ а, на српском, на преко 600 страница,
са паралелним преводом, у посебној књизи, на енглески језик (Објавила
Питура, Беог рад, под уред ниш твом неуморног Томе Симоновића)], пред
став љаће незаобилазну ризниц у знањ а и умовањ а за будућа покољ ењ а, а
посебно за истраж иваче Његошевог дела, којих ће, свакако, бити и у свим
будућ им генерац ијама. За ову прилик у, међут им, предочавамо само део
таквих, могућ их обух ватнијих и прод убљенијих истраж ивањ а.

4. Согласије опште
У претходн им радовим а 2 поставил и смо хипот ез у да Његошев став
о соглас иј у општем (фуснота 1) јесте „основн и став у строг ом научном
прог рам у истраж ивањ а Све та, Природе и Човека (уз поетско казивањ е и
филозофско поимањ е)” и ту хипотез у аргументовали доказима који следе
из чињеница према којима је „тополошки модел генетског кôда кључ за
тумачењ е Његошевог дела”3. У овом раду дајемо и нове доказе у прилог
постав љеној хипотези и указ ујемо на дубљи смисао Његошевог соглас ија
општег, као исказа универзалног закона (логоса) и универзалног кода.
Да би се могло увидет и и схват ит и да је Његошево дело и научно
дело, у најс трож ем смис лу, а не само поетс ко и филоз офс ко, неоп
ходно је претходно крит ичко преис пит ив ањ е важеће матем ат ике и на
њој засноване важеће позит ивне природне науке, што смо у претходним
радовима учинили само до одређене мере.4 У овом раду настав љамо то
2

3

4

Књижевност, 6/1989; Српски књижевни гласник – у даљем тексту Гласник, 3/1992;
2/1993; 6/1993; Његошев исконски логос, Интерпрес, Београд, I том 2000, II том 2003.
Ово је поднаслов у нашем раду, објављеном у часопису Књижевност, 6/1989; аргументација је дата и у осталим радовима, наведеним у фусноти 2.
Видети наше радове: Просветин преглед, 1721–1722, 13/20. III 1990; Гласник, 6/1993;
Logic of the genetic Code, Научна књига, Београд, 1994 (у даљем тексту: Logic). У овој
студији смо, поред осталог, критички писали и о математици, у смислу да је актуелна
математика само Mathematica instrumentalis, док је Mathematica naturalis у потпуности
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кри т ичко преис пи т ив а њ е пола зећ и од три основна принц ипа, а то су:
1. Принц ип најб ољ е могуће симе т ри је (бинарне); 2. Принц ип најб ољ е
могу ће пропорц и је (злат н и пресек) и 3. Принц ип најбољ е могу ће хар
моније (засноване на математ ичк и израч унљивој хармонијској сред ини;
видет и фуснот у 7).
Заснова на на инструмен та лизова ној, умес то на при род ној матем а
тиц и, пози т ивна при род на нау к а (изу зи м ај у ћ и дело Дарвина, Мен де ла
и Мен де љ ејев а), све време, током осам веков а5 оста ла је у гра н иц а м а
бављењ а само непос редном комун ик ац ијом индивид уал ит ета у оквиру
природних система; она није могла да увид и да међу ентитет има–инд и
вид уа литет има у оквиру природних система неминовно мора постојат и
и посредна комуникација у којој индивид уа литет и морај у имај у додатно
значењ е – значењ е елеменат а систем а, спец ифичног језик а и кода, са
вишес трук им везама и међуодносима. Његошевим речима речено, она,
позит ивна наук а, „… не зна да је ланац мирод рж ни свемог уће слово ство
ритељ а, које прос тор пуни мировима”. (Слово, као логос и кôд.) У форм и
тзв. савремене науке, позит ивна природна наука одступила је од науке
Дарвина, Мендела и Мендељ ејева најмањ е за толико колико су се они –
сва тројица – бавили и посредним комуникац ијама (дакле језиком, лого
сом и кодом) индивид уа литета унутар природних система.6
Извес но наслућ ив а њ е ове посред не везе (посред не кому н ик а ц ије)
од стра не пози т ивне нау ке, садрж а но је у расп ра ва ма о однос у нужно
сти и слу чајнос ти у природним процесима, посебно оним који се тичу
развоја и евол уц ије природних система, како органских тако и неорган
ских. Међут им, све те расп раве морале су остајат и ускраћене за зна
чајно сазнањ е о тим односима које се састоји у следећем: свака расп рава
о односима нужнос ти и случајнос ти без знањ а о егзис тенц ији неминов
нос ти у релац ијам а између делов а у оквир у целине, мора остат и бес
плодна и не може довес ти до решењ а проблема. И у томе је главни извор
неспораз ум а: у нау ц и која види само непос ред но очиглед не узрочнопослед ичне везе, а не и неминовност постоја њ а посред н их кау з алн их
односа у организац ији природних система, соглас ије опште није могуће
увидет и, нити спознат и.
5
6

запостављена, иако је, претходно, била на сцени најмање пет хиљада година.. О ограничењима математике такође видети Гласник, 2/1993, фусноте 6–9, стр. 131.
Индијска математика је, преко Арапа, стигла у Европу тек у дванаестом веку.
У једном дубљем поимању и разумевању може се доказивати да је укупна стварност заснована на два типа каузалности: непосредној и посредној. Са радовима
Галилеја на сцени научног истраживања заблистала је непосредна каузалност,
док је посредна каузалност све време остала скривена. [Додуше, једним оштријим
увидом њу налазимо у изворним радовима Дарвина, Мендела и Мендељејева. (О
посредној каузалности у раду који је у припреми.)]
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На који начин је логика неминовнос ти главна детерм инанта природ
них кодова, и у којој форм и је та логик а садрж ана у делу Дарвина, Мен
дела, и Мендељ ејева, показали смо у претходним радовима; такође и то
на који начин је та логик а, намером песника, остварена у композиц ији
дела Мојс ија, Хомер а, Дант еа, Шекс пир а, Гетеа, Пушкина, Његош а и
Толс тоја. На жалост, за дела песник а само у основним назнакама, те ову
прилик у да се Његошевим делом, са аспекта хармоније, детаљније поза
бавимо смат рамо веома добродош лом.

4.1. Пред загонетком природе
У савременој информац ионој науц и, кибернет иц и и теорији система,
под кодирањ ем се подраз умева процес повезивањ а алфабета-1 са алфа
бе т ом-2. Корак даље у уопш та в а њу и дефин ис а њу кôда јесте разуме
ва њ е кода као корес пон денц и је, по одређ еном пра ви л у и/или закон у,
свака два подсис тема (као делова) унутар једног природног система (као
целине). Ако је при томе реч о систем има чија је организац ија делова у
оквиру целине таква да су они у најбољ ем могућем склад у,7 и, истовре
мено постоји корес пон денц и ја струк т у ре систем а са струк т у ром низа
природних бројева, тада има смис ла рећи да је реч о универзалном коду,
као најзначајнијем аспект у универзалног логоса.
Кључно питањ е, међут им, у оквир у ових разм ат рањ а, јесте – како
је Његош могао да досегне тај и такав логос (соглас ије опште), кроз разу
мев а њ е најд уб ље суштине при р од не матем ат ике и при р од не нау ке, кад
није имао редовно школов а њ е, однос но обра зов а њ е, и прак т ично је био
„самоу к”? Уз све знано о малобројним Његошевим учитељима, о Његоше
вој библиотец и и библиотец и његовог стрица Петра I Петровића Његоша, о
могућ им утицајима кад је реч о форм ирању поглед а на свет, предочићемо
овде још неке чињенице. Према епископ у Николај у Велим ировићу „заго
нетка природе је прва пред којом се човек нађе, кад прот ре очи и обазре се
по овом великом свет у”. У одгоне та њу те загонетке мисли лац Његошевог
типа, по нашем мишљењу, није могао а да не уочи да „теловитост”, сагласно
Плат оновим идеја м а о конс трук ц и ји свем и ра (Logic, стр. 68), неминовно
настаје тек са трећом димензијом – нити пре, нити после (немог ућ а су,
наиме, двод имензионална тела, четвор од имензионална, петод имензио 
7

Најбољи могући склад (кохеренција) подразумева односе најбоље могуће симетрије, сведене на поделу дужи на два једнака дела [S. Marcus, Symmetry in the
Simplest Case: the Real Line, Computers Math. Applic. 17 (1989), pp. 103-115]; такође и
односе најбоље могуће хармоније, изражене преко хармонијске средине система
(сведеног на јединичну дуж) и златног пресека, који представља и односе најбоље
могуће пропорције.
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нална итд.). Сле дећа чињеница коју у непос ред ном сусре т у са При родом
мора да открије мислилац опредељ ен за „соглас ије опште”, уз то „твори
телном зањат поезијом”, јесте чињеница о неминовнос ти важењ а принц ипа
ортогоналнос ти, односно правоу гаонос ти, како у реализац ији теловитос ти,
тако и на теловитос ти засновано. Даљи след пром иш љањ а морао би дове
сти до открића неминовнос ти постоја њ а по два пра воу гла троу гла у сва
ком троу глу, и Његош би то свакако могао и сâм учинит и, али је повољна и
добродош ла околност била та што је Платон одавно, за себе и за све нас, то
већ био учинио, укључ уј ућ и и расп раву о сразмерама.
Међу т им, за соглас ије опште треб а пром иш љат и и састав и струк
ту р у тела; могућ ност истра ж ив а њ а те струк т у р е, са укљу ч ив а њ ем раз
ли ч и т их инструмената, не забора в љај у ћ и ни микрос коп.8 Подс тиц аје у
том смеру Његош је могао добит и од Ломоносова (наравно и од Бифона
чија је сабрана дела, у три издањ а, Његош поседовао; и данас се налазе
у Његошевој Биљард и на Цетињу), који о тим питањ им а расп рав ља већ
на свом првом пред авању уводећ и студенте у основе хемијске науке („О
корис нос ти хеми је”, пре д а ва њ е од 6. 9. 1751. године) и прец изи рај у ћ и у
чему се ова наука разлик ује од математ ике и физике. Подс тицаје од Ломо
носова Његош је могао добит и и по питањима која се тичу самог чина и
могућнос ти спознаје; могућнос тим а систем ат из а ц ије и клас ифик а ц ије
итд. Наиме, већ на шестом по реду часу из реторике Ломоносов расп ра в ља
о тим пита њ и м а („О ствара ла ш тву”, шесто пре д а в а њ е из 1787. године).9
Наравно, то су само били подс тицаји, и кад је реч о Платон у, и Ломоносову,
и мног им друг им мислиоц има и истраж ивачима. Све друго је Његошево.
Строг им кри т ичк им прис ту пом, Његош ће из Платонове математ ике пре
узет и само оно што је и данас важеће. С друг е стране, начином уграђи
вањ а Платонових идеја у структ уру и композиц иј у своја два трипт их а (две
три лог ије)10, Његош ће дати и своје тумачењ е, однос но предоч иће своје
8

9

10

Познато је да Његош поседовао лични микроскоп, затим фотографски апарат,
инфлуентну електростатичку „машину”, теодолит, „агипорат” и многе друге
„справе” и инструменте.
Евидентан је утицај Ломоносова на Његоша и кад је реч о појединим песмама,
што је одавно запажено. [Видети, на пример, монографије о Петру II Петровићу
Његошу од А. П. Лаврова (1897) и П.А. Ровинског (1889).] Каже се тако, да је „Ода
Сунцу, спјевата ноћу без мјесеца” написана је под утицајем Ломоносовљеве
„Вечерње оде”, итд. Aли и овде, тешко је поверовати да је Његош могао прихватити да „трпи” утицај Ломоносова само по линији Ломоносовљеве поезије, или
реторике, а не и по линији науке; Сабрана дела Ломоносова сигнирана су, иначе, у
Његошевој библиотеци бројевима 132–134.
Први триптих: Глас каменштака, Свободијада, Огледало српско; и други триптих:
Луча микрокозма, Горски вијенац и Лажни цар Шћепан Мали; у даљем тексту – Луча,
Вијенац и Шћепан)
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разумевањ е Платона. Заправо, тек са тим Његошевим тумачењ ем и разу
мевањ ем постаје јасно како се извесне Платонове идеје, које смо смат рали
за „наивне”, морај у узет и као строго научне, па тиме и данас важеће.
Показа ћемо то на примеру Платоновог поима њ а основних „елемената”
од којих је изграђен Универзум: „Стога је Бог начинио тело Универзума запо
чевши састав љањ е од ватре и земље. Али, два појед иначна не могу се савр
шено саставит и без трећег... Да је тело Универзума требало да буде раван...
био би довољ ан један посредни члан..., али... оно мора да буде теловит о, а
оно што је теловито никад а не спаја један посредни члан већ увек два. Тако
је Бог ставио воду и ваздух измеђ у ватре и земље, колико год је то било
могуће, у међусобној истој сразмери...” (Тимеј, 31с – 32с). Шта је и данас
важећа научна истина у овом Платоновом исказу биће непос редно јасно, ако
тај исказ прочитамо данашњим језиком. У форм и сажете парафразе то би
овако изглед ало: Систем Универзума (односно Света) је такав да се састоји
од двоје – густог (чврс тог) и разређеног (плазма); али, кад је двоје, тада је
неминовно троје (треће је оно што је „измеђ у” – ни густо ни разр еђ ено;
однос но – и густо и разређено); кад је троје, тада је неминовно – четворо,
до густог је мало мање густо (течно), до разређеног је мало мање разређено
(гас, односно „ваздух”). Ова ко „прочи тан” Платон је пот п у но „у согласи ј у”
са Мендељ ејевом, из чијег дела след и да је Универз ум изграђ ен од елек
тропозит ивних и елект ронегат ивних елемената; између њих су амфотерни
(амбив а лент н и) елемен т и; однос но, до елек т ропози т ивн их су мало мање
елект ропозит ивни, до елект ронегат ивних су мало мање елект ронегат ивни.
Надаљ е, Платон је тада сагласан и са савременим теорет ичарима генетског
кôда: лева грана бинарног дрвета генетског кода јесте пирим ид инска, десна
је пуринска; до пирим ид инске је мало мање пирим ид инска, до пуринске је
мало мање пуринска. Али, сагласност Платонових „идеја” иде и ка прош ло
сти у однос у на његово доба, па је тако сагласан и са Фу Сјием, родоначелни
ком идеје о бинарном бројевном систему, старе најмањ е пет хиљад а година
(видет и Logic, стр. 269–285). Према Фу Сјиу (Fu, Hsi, у енглеској транскрип
ци ји), наи ме, универз ум је изгра ђен од принц ипа све тлос ти (Јанг) и прин
ципа таме (Јин); између њих су мањи Јанг и мањи Јин. Коначно, Платон је у
сагласнос ти и са модерном физиком: „Онолико колико данас знамо Свет је
изграђен од горњ ег и доњег кварка... елект рона и неут рина“.11

4.2. На размеђи поезије и прозе
Увиђај ућ и ову универзалн у законитост реализац ије принц ипа бинар
нос ти у природ и, Његош ће изград ит и своје литерарно дело тако да већ
у основној поставц и буде у соглас иј у са назначеном логиком изград њ е
11

P. Davies: the new Physics, Cambridge University Press, 1989.
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универз ума. Друг им речима, створиће литерарно дело кореспондентно
делу Бога.12 Уочиће да се и литерарно дело неминовно састоји од двоје:
Поезије и Прозе; али кад је двоје, тад је неминовно троје: између је оно
што није ни поезија ни проза, однос но што је и поезија и проза; кад је
троје, тада је неминовно четворо: до поезије је оно што је мало мање пое
зија, до прозе је оно што је мало мање проза. Овај Његошев литерарни
„универз ум”, као и сви описа н и „универз ум и”, могу бити спознат и као
„четворо” само под условом да се из „смеше од четворо” може издвојит и,
с једне стране једно згуснуто („поезија”) и, с друге стране, једно разре
ђено („проза”). Могућност издвајањ а је, наиме, услов за било коју класи
фикац иј у и истраж ивањ е система тро-четворс тва.13
И, да видимо сада како је Његош поступ ио. „Одсек ао” је оно једно
„разр еђ ено”, проз у, и остало му је троје. То троје је заправ о Његошев
(друг и) трипт их. На месту „одсецањ а” прозе од поезије „највиша је стр
меност” (Луча, у форм и „чисте” поезије, без имало прозе). Потом, „поло
жит ије је мало” (Вијенац, са миним умом прозе), и, коначно, „јошт је поло
жит ије” (Шћепан са далеко више прозе него у Вијенц у).14
Унив ерз алн у закон и т ост тро-четворс тва коју је на ова ко егзак т ан
начин предоч ио Плат он пре свих, Његош још дубље поим а и схват а у
однос у на већ речено. Он, наиме схвата да и само једно, увек изнова мора
бити тро-четворс тво. Оно што важи за једно највеће, мора важит и и за
једно најмање („Пред њиме је цио свијет ништа, пред њиме је ишта ствар
велика. Колико му труд а свијет стаде, онолико један трунак мали”). Иако
је Вијенац снабдео са миним умом прозе, Његош ће структ уру и компози
циј у Вијенца строго, прец изно и тачно усагласит и са логиком тро-четвор
ства,15 саопш тавај ућ и „успут” значајне истине о свет у литерат уре и све
ту-универз ум у.
12

13

14

15

Кад и не би било других доказа да је Његош убеђен у егзистенцију Бога, довољан
би био његов тестамент, чије прве три реченице гласе: „Слава Тебје, показавшему
нам свијет! Хвала Ти, Господи, јер Си ме на бријегу једнога Твојега свијета удостојио извести и зраках једнога Твојега дивнога сунца благоволио напојити. Хвала
Ти, Господи, јер Си ме на земљи над милионима и душом и тијелом украсио.”
Једнојство-двојство карактерише дводимензионални квадрат, са теменима 0-1-23; тро-четворство карактерише тродимензионалну коцку, са теменима 0-1-2-3-45-6-7; седморство-осморство карактерише четвородимензионалну хиперкоцку, са
теменима 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15. Непосредо је очигледно да само
тро-четворство кореспондира са теловитошћу.
Градација „стрмености – положитости” преузета је из Биљежнице (стр. 64/170, издање
Историјског института Црне Горе, Цетиње, 1956), из описа водопада Перућића.
У првом тому наше књиге „Његошев исконски логос” детаљно је објашњено како
се три дела Горског вијенца морају разумети и као четири дела. При томе, „скривени” део почиње са 139. стихом (након дидаскалије: „Изнијели су крсте с Ловћена
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5. Релације са Хомером
Без бинарног низа 2n (2 exp n), (n = 0, 1, 2, 3, ... ) стари Египћ ан и нису
прис ту па л и ни таблиц и множењ а (прем а све дочанс тви м а која нала зи мо у
Рајндовом и Московском папирус у); они су, заправо, сва множењ а свод или на
понав љана сабирањ а. Тако, кад год би помнож или два броја, они су се исто
времено питал и које бројеве из низа 1, 2, 4, 8, итд., треба сабрат и да би се
добио тражени резултат. Да би се разумео смисао ове и овак ве аритмет ике
потребно је одгонетн ут и кључн у детерм инант у Таблице множењ а са аспекта
логике најбољ ег могућег склад а. Кад се зна да је у декадном бројевном систему
бројевна основа q = 10, тада је лако увидет и да се кључна детерм инанта мора
испољит и у множењу са половином, дакле са бројем 5; у окталном бројевном
систему где је q = 8, у питању је множењ е са бројем 4, у хексадекадном са q =
16, у множењу са 8 итд; у свим случајевима множењ ем са бројем 3.
Поглед ајмо зашто је то тако, на примеру декадног бројевног система.
Множењ ем броја 5 са 1 и са 2 још увек се не прелази граница основе бро
јевног система, q = 10. Тек множењ ем са 3, имамо први случај „прелаза
преко границе”. Према томе, кључна детерм инанта за Таблиц у множењ а
у декадном бројевном систем у јесте „три пута пет једнако петнае ст”;
у окталном „три пута чети ри јед на ко два наест”; у хекса дек ад ном „три
пута осам једнако двадесет и четири” итд.
Сада, кад све ово знамо, могли бисмо да поставимо интер ес ант ан
задатак који укључ ује обоје: и египатски низ бројева 1-2-4-8-16-, итд. и
кључн у детерм инат у Таблице множењ а, на при мер у декад ном бројев
ном систем у, укол ико има мо раз лога да баш декад н и бројевн и систем
издвојимо као спец ифичан и (можда) моћнији од свих друг их бројевних
система. Ево тог задатк а. Да из египатске секвенце 1-2-4-8-16-32- ..., итд.
узмемо 3 пута по 5 бројева, али тако да буду у најбољ ем могућем симе
тричном-пропорц ионалном-хармоничном однос у.
Ево кључа за решењ е предоченог задатк а: [11011] – [00100] – [11011].
Тај кључ је дат у форм и палинд рома, што значи да се чита исто и са једне
и са друге стране. А решењ е је ово: [1-2-(4)-8-16] – [(32-64)-128-(256-512)] –
[1024-2048-(4096)-8192-16384]. Ако се саберу сви подвучени бројеви (изван
малих заград а), добија се број 27803, што је тачно збир броја стихова Хоме
рове Илијаде и Одисеје. [Ако се овај запис броја (27803) из декадног (q =
10) преведе у бинарни бројевни систем (q = 2) добија се тачно онај број који
смо већ посмат рали у форм и кључа шифре: 110110010011011. У окталном
бројевном систем у (q = 8) симет ричност броја је очигледна: 66233.] Ако се
пак саберу сви неподвучени бројеви (у малим заград ама), добија се уку
наврх Црквине”). На тај начин, у том скривеном значењу, Горски вијенац започиње
џефердаром Вука Томановића, а завршава се џефердаром Вука Мандушића.
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пан „прос тор” Његошевог Горског вијенца (укупан прос тор: број стихова,
број личнос ти, број страница, итд, како је у нашим претходним радовима
показ а но; упор ед и т и Бокс 1).16 Оно што Хомер није изабрао, изабрао је
Његош. Ако се сабер е Хомер ов (27803) и Његошев број (4964) добија се
број 32767, који у окталном бројевном систем у (q = 8) износи 77777.
Бокс 1. Хомеров и Његошев (буловс ки) прос торни низ, N=2n
(а) Бинарна секвенца чија сума је 215-1=32767 (2 еxп 15); (б) Хоме
ров избор: 2780310 = 662338 = 1101100100110112 (број стихова Илијаде и
Одисеје заједно); (ц) Његошев избор: 496410 = 115448 = 0010011011001002.
Горски вијенац, штампана верзија: 2819 стихова, плус 318 сцена (ситуа
ција са појавом сваке следеће личнос ти на сцени), плус 116 штампаних
страница = 3253; Горски вијенац, рукописна верзија: 1528 стихова, плус
150 сцена, плус 33 рукописне странице = 1711; све заједно - укупни „про
стор“ Вијенца: 3253 + 1711 = 4964; Хомеров плус Његошев систем: 662338
+ 115448 = 777778; (д) Хомеров избор: 358310 = 67778 = 0001101111111112.
Број 3583 предс та в ља раз лик у броја сти хова Или ја де и Одисеје: 15693
- 12110 = 3583; (е) број Хомерових избора (1) и не-избора (0); (ф) У књи
жевн ичкој нау ц и познат и ком позиц ион и след у Или ја д и: у однос у на
сред ишњу тачк у (Мисија Ахилеју): 1 дан пун догађаја, 9 дана без дога
ђаја итд, све адек ватно респект ивним обрасцима избора и не-избора.

6. Релације са генетским кодом
Логика распоред а 64 речи (хексаг рама) на шестобитном (6 битова!)
бинарном дрвет у у кинес кој књизи Ји Ђинг (старој пет хиљад а година)
стоп роцент но кореспон д и ра са распоредом 64 речи (кодона) на бинар
ним дрвет у генетског кода (како смо показали у књизи Logic of genet ic code,
Научна књига, Беог рад, 1994). Постав ља се питањ е да ли, и једно и друго,
има везе са чињеницом да је број шест први савршени број? У време спо
знаје о овим 6-битним и 6-хексаг рамским записима у Ји Ђингу, већ сам
био утврд ио да је генет с ки код детерм ин ис ан савршен им и при јат ељ
ским бројевима. Евент уа лно Његошево углед ањ е на библијски „Шесто
днев” (о чему сам детаљно писао у књизи „Његошев исконс ки логос”)17
16

17

Видети, на пример, Прилог бр. 7 у другом тому моје књиге Његошев исконски логос,
2003.
Шест је песама у Лучи, шесторо кола у Вијенцу, 6+1 Црногораца у Вијенцу са именом Вук (шест активних личности и један неми лик: Вук Бориловић); такође и 6+1
Турака (шест поглавица турских и Сват Турчин).
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не прот ивуречи, међут им, углед ању и на савршенс тво броја шест18, јер,
према Светом Авгус тин у, Бог и јесте створио свет баш за шест дана због
тога што је број шест први савршени број.19
Да истак немо још јед ном: у генетс ком коду основн у четвор ос ловн у
азбук у предс тав љај у четири нуклеот идн а молек ул а, два једнос тавн а,
пирим ид инска (урац ил и цитозин) и два сложена, пуринска (аденин и гуа
нин); у систем у „Ји Ђинг„ два једнос тавна знака (мали Јин и мали Јанг) и
два сложена (велик и Јин и велик и Јанг). Али у генетском коду постоји још и
20-словна „азбука”, 20 аминок иселинских молек ула. Веза између 64 кодона
и 20 аминок иселина управо је и дата генетским кодом. Међут им, израч у
нато је и колико има теоријских могућнос ти прид руж ивањ а, тачно1741630
(милион седамс то четрдесет и једна хиљад а шест стот ина и тридесет).20
Реч је о свим могућнос тима (кроз сва могућа варирањ а) прид руж и
вањ а 64 кодона, свакој појед иној од 20 аминок иселина колико је посре
довано генетским кодом. Кад се посмат ра кинески четворос ловни алфа
бет (мањи и већи јин, и мањи и већи јанг), из кога се генериш у 64 шесто
битне „речи”, не види се непос редно да је прис утна и свест о неминов
нос ти и другог, 20-словног алфабета (посредно се, ипак, види, али је то
ствар посебног рада). Његошев резултат, истоветан са Хомеровим (слика
5, стр. 191. II тома наше књиг е „Његошев исконс ки логос”), сведоч и о
прис ус тву такве свес ти код обојице аутора.
Оно што, међут им, изненађује, јесте чињеница да је тако „удешено” да
све буде сведено на равнотеж ни ниво (202020), кореспондентно и аналогно
са бинарном секвенцом најв еће промене на бинарном дрвет у (101010).
Ста в љај у ћ и секвенц у 202020 у опера ц ијс ку везу са цифарс ким записом
(11111), Његош је реализовао и број 1741630 који је, како смо видели, битна
детерм инанта генетског кода (стр. 60 у II тому горе наведене наше књиге).
Оно што је, међут им, посебно значајно, са аспекта ове анализе, јесте чиње
ниц а да исти тај број след и и из дистрибуц ије броја стихова у 24 песме
Илијаде и 24 песме Одисеје (кад се ставе у однос: 12 првих и 12 друг их; 12
на непарним и 12 на парним позиц ијама) (ibidem, стр. 191).
18
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Видети „Објашњења уз Лучу микрокозма” у: П. П. Његош, Целоупна дела, ПросветаБеоград и Обод-Цетиње, седмо издање, књига III, стр. 351, где је речено да је Никола
Банашевић још 1954. године изнео једну такву хипотезу.
Да парафразирам Светог Августина: није број шест савршен зато што је Бог створио свет за шест дана, него обрнуто: Бог је створио свет за шест дана, управо због
тога што је број шест савршен. (Аурелије Аугустин, Држава Божја, ЦИД, Подгорица,
2004, стр. 473). Како видимо, по Св. Августину, и Бог дела по „општим законима”,
баш тако како и Његош („цитирајући“ Бога) каже: „Закони су општега поретка /мој
аманет а живот природе” (Луча микрокозма: III, 261-262).
Alvager et al, 1989, Biosystems, 22, p. 191: „The number of all distributions in the set of
64 codons is 1741630.”
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7. Његош и Данте
Са сазнањ ем да се на почетк у низа природних бројева налази тројка
(1-2-3), која предс тав ља чиниоце првог савршеног броја, броја шест, и
која се прек лапа са једином (у низу) Питагорином тројком (3-4-5) неми
новно је појм ит и да се низ природних бројева мора прочитат и и као низ
троу глова, и то на два начина: 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, 10-11-12 ..., и 0-1-2, 3-45, 6-7-8, 9-10-11 итд. При томе, у овом другом случај у, сви троу глови, гео
мет ријски прочитани у Буловом прос тору, јесу заис та Питагорини, док
је у аритмет ичком читању само један Питагорин (3-4-5). Ако, међут им,
посмат рамо само сред ишња „темена” ових троу глова, тада се добија сле
дећ и низ бројева: 1, 4, 7, 10, 13, 16 итд. Бројевни систем и који за основу
q имају бројеве из овог низа (осим броја 1) имају спец ифична својс тва.
Тако, у декадном бројевном систем у (q = 10) број 037 је једини од двоц и
френих бројева (прочитаних тропозиц ионо) који је у стању да генерише
пуну цикличност по модул у 9. Тако, 1 x 037 = 037, 10 x 037 = 370 и 19 x
037 = 703; 2 x 037 = 074, 11 x 037 = 407 и 20 x 037 = 740 итд.21 Све то што
може број 037 у бројевном систем у са q = 10 могу и одговарај ућ и бројеви
у бројевн им систем им а са основ ам а 4,7, (10), 13, 16, итд. Да је то тако
први је пре доч ио Вла д и м ир Шчерб ак (Shcherbak) 1993-1994. године,22
пока завши истовремено да број 013 у кватернерном бројевном систем у
(q = 4) детерм ин ише цикличност 64 кодона у генетс ком коду, док број
037 у декад ном бројевном систем у (q = 10) детерм ин ише одговарај у ћу
цикличност важећу за систем 20 прот еи нс ких аминок исе л ина, које у
генетском коду имај у стат ус “канонских” аминок иселина.
Шчерб аков је увид, дакле, да то тако може број 037 у декадном и
његови аналог они, генерисани у бројевним систем има са померањ ем за
три корака. Наш је увид, међут им, да се ти бројевни систем и генериш у
и из система троу глова у низу природних бројева. Али, нашим увидом
се такође предочава да је све то, пре свих нас, увидео Данте Алиг ијери
(Dante Alighier i) и до крајњ е прец износ ти исказао у својој Божанс твеној
комедији (La divina commedia). Како је то урад ио? Учинио је тако да број
стихова у било којој од 100 песама може бити само број чији збир цифара
износи 4,7,10 или 13, што је заправо реализац ија сред ишњих цифара из
21

22

Цикличност пермутација у два корака достиже сваки (тропозиционо читани) двоцифрени број, док у трећем кораку цикличност, то јест очуваност све три цифре,
постиже једино број 037. Већ следећи број 038 то не може да постигне. Наиме, 1 x
038 = 038 и 10 x 038 = 380, али већ у следећем модуларном циклусу нестају све три
цифре јер је 19 x 038 = 722, а не 803 како би се на основу правила очекивало.
V. I. Shcherbak, Sixty-four triplets and 20 canonical amino acids of the genetic code: the
arithmetical regularities. Part II. J Theor. Biol. 166 (1994), pp. 475-477.
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прва три троу гла горе помен утог низа. Одговор на питањ е зашто се Дан
те заус тавио код броја 13 данас не можемо знат и, али можемо да предо
чимо законитост која се протеже управо до тог броја. Низ аналогона бро
ја 037(10) за горе дате бројевне основе јесте овај: 013(4), 025(7), 037(10),
049(13), 05B(16), 06D(19) ... Видимо да декадн и бројевн и систем „даје”
цифре само до броја 13, а надаљ е их морамо позајм ит и из хексадекадног
и виших бројевних система.23
Порт у галс ки матем ат и чар Л. де Фрајтас (L. de Freitas) пре доч ио је
(1989. године) да неколико стихова Дантеове Божанс твене комедије имај у
форм у палинд рома. Тако, при крају трећег тома [Paradiso (Рај)] налази
се стих који у ориг инал у (на старо-италијанском) гласи: „En giro torte sol
ciclos et rotor igne”, у савременом италијанском: “L'amor che move il sole e
l'altre stele”, а у слободном превод у на српски: „Ја сам сунце, тај ватрени
точак што ротира.” У близини тог стих а налази се још један палинд ром:
„In girum imus nocte et consumimur igni.”24
Сти јепо Кастра пе л и, познат и истра ж ив ач Његошевог дела, с краја
деветнаес тог и почетк а двадесетог века, тврд и да је Његош читао и изу
чавао Божанс твену комедију, заједно са својим учитељ ем Симом Милу
тиновићем Сарајлијом. Може ли, онда, бити да је управо под утицајем
ових Дан т еових обрт аја (палин д ром а), Његош учин ио „исто то, само
мало друкчије“: имена свих оних који су наопакос тима задуж или чове
чанс тво, или га перм анентно задуж ују, напис ао је наопако. Ту су сви
они, редом (у Лучи): Наполеон, Цезар, Алекса, Кнез зла, Дух зли, Глава
зла итд. (“Сатан ин и злоу м иш љен иц и иду к њему с општег договора ...
Алззенк, Илзхуд и Алзавалг Горд и ... Ноелопан, Разец и Аскела”). Наш
одговор на ово питањ е је афирмат иван.

23

24

У хексадекадном бројевном систему, једноцифрени бројеви већи од 9 означавају се
словима абецеде: 10(А), 11(B), 12(C), 13(D), 14(E), 15(F).
L. de Freitas, 515 – a symmetric number in Dante, Computers Math. Applic. 17 (1989), pp.
887-897.
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Бокс 2. Бројеви на костима
У Природњ ачко-историјском музеј у у Брисел у чува се мала окаме
њена живот ињска кост дуга 10 цент иметара, нађена око 1960. године у
цент ралној Африц и на језеру Ишанг о, у Конг у, на границ и са Угандом.
Кост потиче из насељ а на обод у језера које је било покривено пепелом
после ерупц ије вулк ана, нека врста праис торијске Помпеје. На основу
савременог радиоу гљеничног дати ра њ а, старост кости је процењ ена
на преко двадесет хиљад а година. На кости се налазе зарези (урези) у
малим групама распоређеним у три реда. У једном од редова налазе
се групе са 9, 11, 19 и 21 урезом (укупно 60), у другом реду су 11, 13,
17 и 19 зареза – то су прос ти бројеви између 10 и 20 – опет у збиру 60
... Очигледно, у доба пре појаве писма неко се „играо“ са бројевима и
будућ им покољ ењима предочио прос те бројеве, „атоме“ аритмет ике.
Ово је, иначе, најс тарије сведочанс тво математ ичке култ уре за које се
зна (Гинтер Циглер, Смем ли да бројим – математичке приче, Матема
тичк и инстит ут САНУ, Беог рад, 2012).
Толико се зна о овом најс таријем запис у. То, да је предочено посто
јањ е прос тих бројев а, и колико их има између 10 и 20. Али, могло се и
више закључит и. Предочавањ ем да се између прве и друге декаде налазе
четири прос та броја, чији је збир 60, али и да исти збир дају и њихови
сусед и (по један прост и сложен број: [(9 +11) + (19 + 21) = 60], овај најс та
ри ји познат и „матем ат и чар“ запра во изу ча ва декад н и бројевн и систем.
Ако би се мало боље прет раж ило у залеђу језера Ишанго, претпос тав љам
да би се нашла бар још једна кост са сличним записима, али не у декадном
него у окталном бројевном систему, због комп лементарне ситуа ц ије: [(7 +
9) + (15 + 17) = 48].
Ако би се неко упитао одкуд то да су се Хомер, Данте и Његош бавили
математ иком, пре одговора на постав љено питањ е требало би да има на
уму овај прас тари математ ичк и запис.

8. Закључак
На основ у изложеног, може се закључ ит и да се Његошев а намер а
да оствари „согласије опште”, као израза универзалног закона (логоса),
заис та односи на кореспонденц иј у поетских структ ура са структ урама
природних система, на исти начин како је та кореспонденц ија остварена
и код Његошевих претеча, на које се углед ао, код Хомера и Дантеа.
Год. V (2013): стр. 3-20
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ABOUT NJEGOŠ’S UNIV ERSAL LOGOS
Summary: The paper first port ray environments and condit ions in which
Njegoš grown, educated and self-taught; like that, as the years went his first run
 versal logos and universal code and
in poet ry. Then it is presented the idea of uni
how they correspond to the of Njegoš’s notion of „general harmony”, through a
deepest understanding of the essence of mathemat ics and natural sciences. As in
Plato's logic to create the universe (the first of the two, with the addit ion of a third
and fourth), in the same way Njegoš created their literary work. The literary work
inev itably consists of two things: poet ry and prose. But when the two of them, then
it is inev itable three: between two is that what is not just poet ry or prose. When
there are three, then it is inev itable four: in the next step to the poet ry it is that
what is a little less poet ry; and to the prose is that what is less prose. The presented
logic is the condit ion for all possible classificat ion of natural systems within the
three-quaternity entit ies in the rute to the full 3D body.
Key words: NJEGOŠ, HOMER, DANT E, POET IC STRUCT UR E, UNIVERSE,
PROPORT ION, SYMMET RY, HARMONY, THE GOLDEN RATIO.

Годишњак Факултета за културу и медије

УДК: 821.163.41.09 Поповић П.
ID: 203593996

Академик Радомир В. Ивановић

МОНОГРАФИЈА ПАВЛА ПОПОВИЋ А
КАО ПРЕКРЕТНИЦ А У РАЗВОЈУ
ЊЕГОШОЛОГИЈЕ
(„О Горском вијенц у”)
Академик у Мирос лав у Пантићу
„Ново доба траж ило је нове људе,
нове идеје и нова мерила.”
(П. Палавес тра)

1. Метод
У поговору књизи „Обнова поетског говора” – „О научнос ти науке о
књижевнос ти у контекс ту хуманис тичк их наука” (1995), указали смо на
суштински важни преок рет књижевнонау чне методолог ије, који се збио
на размеђи XIX, посвећеног историзац ији свес ти, и XX века, посвећеног
теорет изац ији свес ти. Истакн ут и франц уски литерат уролог Гистав Лан
сон је фебруара 1903. године предлож ио да се умес то историје књижевно
сти напише нова књижевна историја „која нам недос таје и која је готово
неос тварив а”. Истиц ањ ем идеог рафеме књижевн а у први план Лансон
је хтео да назначи запос та в ља њ е историје (историог рафије, дру ш твене
истори је, економс ке истори је, поли т ичке истори је, кул т урне истори је,
па чак и историје књижевнос ти) у корист књижевнос ти.
Таква опре де љ ењ а ће у свем у потврд и т и Клауд ио Гиљен некол ико
децени ја касни је књиг ом „Књи жевност као систем” („Огле д и о теори ји
књи жевне историје”), 1971. У одељк у „О пред ме т у књи жевног мења њ а”
Гиљен је у потп унос ти разрад ио Лансонов захтев: најп ре тиме што као
предмет књи жевне истори је пред ла же три типа књи жевноис торијс ких
проу чавањ а – први окуп ља низ дела објед ињ ених историјом не-уметно
сти, друг и се бави проу чавањ ем националне књижевнос ти (уз напомен у
да предмет књижевне историје не може бити национално него књижевно),
Годишњак Факултета за културу и медије, год. V (2013): стр. 21-44
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док се трећ и тип бави проучавањ ем жанра започет ог спец ијалис тичк и
рађеном књигом Ферд инанд а Бринет јера – Evolut ion des genres l’istoire de
la littérature (1889).1
Проу ча ваоц и идеја и књи жевн и истори чари који су се бави л и раз
војем српске књижевнос ти и науке о њој тврде да се у вишедеценијској
период изац ији идејно различит их епох а могу регис троват и седам међу
собно раз л и ч и т их типова кри т ике, при чему се идеог рафем а критика
упот ребљава као композитни појам. Прва два – „природна крит ика” Све
тис лава Вуловића и „филолошка крит ик а” Стојана Новаковића у потп у
нос ти припа д ај у историји књижевнос ти, док преос тала четири типа –
„вреднос на крит ик а” Љубом ира Недића, „естет ичк а крит ик а” Богд ана
Поповић а, „импрес ион ис тичк а кри т ик а” Јова н а Скерл ић а и „ствар а
лачка крит ика” Исидоре Секулић искључиво припад ај у књижевној исто
рији. Шести тип – „историјска крит ик а” Павла Поповића у великој мери
интег рише методе прет ход но поброја н их типов а, буду ћ и да се ради о
синтет ичком типу крит ике. Пишућ и о том период у развоја српске књи
жевнос ти и науке у предг овору „Павле Поповић” Ђуро Гавела је с правом
потврд ио опште усвојено мишљењ е да четири последњ а типа књижевно
нау чне егзегезе доис та предс тав љај у „прек ретниц у у развој у наше књи
жевне историог рафије” (1972).2
О истом процес у писао је Павле Поповић (1868-1939) у полем иц и са
истакн ут им научником и његошологом Миланом Решетарем (1902) исти
чу ћ и идеог раф ем у спе ција л ис ањ е. Под том катег оријом Поповић под
раз умева све приметниј у спец ијализац иј у или диверг енц иј у појед иних
дисцип лина нау ке о књи жевнос ти, насу п рот процес у интег ра ц и је или
конверг енц ије, нароч ит о испољ еном у шестом типу – „историјс ка кри
тика”, као синтет ичком модел у, заснованом на обух ватној духовној обла
сти и способном да укључи међусобно дивергентне типове. О таквом ана
лит ичком опредељ ењу пише Поповић у писму Ватрос лаву Јагићу, „патри
јарх у славис тике”: „Бавећ и се и раније франц уским и уопш те романским
студ ијама, ја у своме образовању за историка наше књижевнос ти нисам
ишао путем којим су обично славис ти ишли, и црпео сам своје идеје у
франц уских литерарних историка. Нећу рећи да су те идеје потп уно нове
за славис тичке кругове; то су идеје уопш те, које важе за словенске исто
рије књижевнос ти као и за романске и друге. Али тек има ма шта новог
и друкчијег у њима, и мој главни циљ је био помирит и идеје франц уских
кри т и чара и књи жевн их историк а са дања ш њим радом на сла вис тиц и,
помирит и, да прос то и једном речј у кажем, Сент-Бева са Вама.”3
Прву од методолошких новина Поповићевог начина мишљењ а пред
став ља гетеовски схваћен концепт светске књижевнос ти, који сâм по себи
намеће најс трож иј у кри терис тик у. Њима се могу поми ри т и многе прот и
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вуречнос ти (прош лост и садашњост, трад иц ија и модерно, национално и
универзално), чак и хармонизоват и супротс тав љењ а знањ а и умењ а. Попо
вић се зала же за интег рат ивн и принц ип (књи жевне истори је, теори је и
крит ике), свих оних поступака и метод а који на различите начине допри
носе новом и обух ватном тумачењу и разумевању писаца и дела, односно
процеса и појава. У ту сврх у он је предлож ио тип историјс ке критике који
обух вата четири подврс те: 1. „биог рафску крит ик у”, 2. „крит ик у текс та”,
3. „крит ик у укуса” и 4. „компарат ивн у крит ик у”. Када је у питању развој
науке о књижевнос ти, у српској науц и током ХХ века, историјс ка критика
је један од најп лодоноснијих и најзапаженијих типова (од П. Поповића до
М. Пант ића).4
Највећ и број релевантних књижевнонау чних опредељ ењ а саопш тиће
П. Поповић у трима парад игматским прилозима: оглед у „Крит ика у срп
ској књи жевнос ти” (1894), студ и ји „Проу ча в а њ е српс ке књи жевнос ти,
његови правц и и метод и” (1904) и студ и ји „Југос ловенс ка књи жевност
као целина” (1922). Њему веома импон ују резултат и до којих су дошли
г-ђа де Стал, Х. Тен, Сент-Бев, Ренан, Г. Парис, Ф. Бринет јер, В. Кузен, А.
Јенсен, у страној, као и В. Јагић, С. Новаковић, М. Решетар, С. Вуловић,
Љ. Недић, Б. Поповић, Ј. Скерлић, у домаћој литерат уролог ији. Њихова
дела утврђу ј у га у уве рењу да нау к а и умет ност предс та в љај у духовн у
потребу времена, да се њима могу бавит и само образовани и даровит и
људи и да високе естетс ке и научне вреднос ти омог ућ ав ају овој врсти
духовне делат нос ти и аутори тарност професије и аутори тарност лично
сти, уколико се ради о аутент ичним ствараоц има и мислиоц има.
Најзначајн и јом „матичном ћели јом” или „шифром тумачењ а” данас
смат рамо Поповићеву студ иј у „Проу чавањ е српске књижевнос ти, његови
правц и и метод и”, која предс тав ља прис тупно пред авањ е на Великој шко
ли, одрж ано 2. априла 1904. године. Она је у подједнакој мери намењ ена
и скрип т ивној и нарат ивној култ у ри, и патријарх алном и гра ђ анс ком
модел у култ уре, а садрж и колико историјских толико и теоријских и кри
тичк их судов а и мишљењ а: „Испи т ив а њ е књи жевнос ти поче ло се сма
трат и као део испи т ива њ а истори је, истори је у ширем смис лу, истори је
људс ког духа уопш те. Као год што је историја стала да глед а на велике
догађаје само као на велике манифес тац ије људског духа, његових радних
стањ а и промена, и да та стањ а и промене његове у њима изучава, тако је
и историја књижевнос ти, и у истом циљу, узела глед ат и на књижевна дела
као на још пуније и изразит ије манифес тац ије тога истог духа и изуча
ват и их баш с те стране. Сва су књижевна дела постала за њу најп ре ’исто
ријски докумен т и’, ’отисак нара ви који их окру ж у је’, и ’обе лежје јед нога
стањ а духа’. Литерарна крит ика се због тога изменила, и од крит ике укуса
постала историјс ка критика.” (стр. 69)5
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У предговору избору историјских и крит ичк их прилога – „Павле Попо
вић и историјска крит ика у српској књижевнос ти” (1979) Пред раг Палавес тра
исцрпно пише о ауторовој концепц ији „историјске крит ике”, с правом ука
зуј ући на извесне дугове детерм инизму (Х. Тена) и докт ринарс тву (Ф. Бри
нет јера). О томе касније пише Клаус Улиг у књизи „Теорија књижевне исто
рије” („Начела и парад игме”), 1982, веома супт илно расп рав љај ући о однос у
историјс ке и а-историјс ке перс пект иве проу ча в ањ а. Као потврд а овак вом
становиш ту може да послуж и и мишљењ е Ханса Роберта Јауса, родоначел
ник а теори је рецепц и је, који је већ познат им катег ори ја ма – дија х ронија и
синх ронија додао и трећу – историјс ку актуе лизацију, као њихову симбиозу.
Мада методолог ија сâма по себи не може бити прес уд ан чинилац у
развој у књижевне и научне мисли, она служ и као препознатљиви индика
тор свих врста енерг ија којима ствараоц и и мислиоц и располаж у (инте
лект уа лне, креат ивне, интуи т ивне). У том поглед у Поповић се у одређе
ним моног рафијама, расп равама, студ ијама и оглед има јавља као ана ли
тичар (историчар), а у извесним као интерпретатор (крит ичар), што нам
даје за право да закључимо како истовремено или наизменично корис ти и
аналит ичк и и интеп ретат ивни модел; увелико ослоњ ен на видљиви про
цес литераризац ије прилога. У том поглед у Поповић се декларише више
као следбеник Тибодеа, који се залагао за симбиоз у књижевне историје и
књижевне крит ике (јер су оне „две различите обале исте реке“), него као
ученик Љ. Недића, који је пред ла гао њихово стрикт но под ваја њ е. Стога
нам се чини да нема нарочите потребе да се предност даје Поповићу-кри
тич ар у (као што то чини Палав ес тра) или Попов ић у-истор ич ар у (као
што то чини Гавела), јер то преи м ућс тво, по нашем мишљењу, заслуж ује
Поповић-полих ис торик (као што тврд и Пант ић). На такав закључак нас
упућује сâм Поповић, који истиче четири водећа принц ипа проу чавањ а
нове књижевнос ти: 1. идеј у националног јединс тва, 2. народн у трад иц иј у
у писаној књижевнос ти, 3. истанчан у анализ у књижевног језика и 4. при
хватањ е европских књижевних модела и мерила.6
У књи жевноис торијској моног рафији „О Горском вијенц у” Поповић
показ ује наглашен у интелект уа лн у радозналост за бројне аспекте тема
тике и мотивике о којој расп рав ља, али истовремено показ ује ретко сре
та но духовн у дисцип линов а ност, усме рен у само на уско одабран број
тема, мотива и изазова који се само примереним поступком могу реа
лизоват и, по априорно одабра ној тематској, струк т урној, конс трук ц ио
ној и композиц ионој схем и. Водеће Поповићево начело је да упот ребом
нових модела и нових мерила, заједно са читаоцем као са-ствараоцем, у
највећој могу ћој мери регис трује, осве т ли и објас ни бројне проблеме и
апорије, да их на нов начин актуе лиз ује и проблемат из ује и да то учини
по узорима регис трова ни у европском култ урном кон текс ту.
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У четвртом одељк у полем ике са Решетарем Поповић искрено и испо
ведно сведочи о начин у на који уклањ а постојеће и латентне контрадик
ције: „Што Г. Решетару изглед а као конт рад икц ија, то је само један наро
чит и начин излагањ а, једна нарочита процед ура у писању, једна стилска
особина. Та проце д у ра и тај начин изла га њ а прак т ик у ј у се поод авно у
литерарној крит иц и, код франц ус ких писац а наиме” (стр. 667). У про
дужетк у Поповић подробније опис ује усвојене методе и мерила. Њима
се: а) најп ре излож и ствар с једног глед иш та, као да никак во друго гле
диш те не постоји; б) потом се крит ичар осврне на друг о, треће и више
хипотет ичних предмета, в) да би, на крају, излож ио само једно индиви
дуа лно мишљењ е, јер „у сред и је истина, прво излагањ е кориг ује се дру
гим”. Томе још наш полем ичар додаје мишљењ е о слободи израж авањ а
диспар ат н их мишљењ а, које нуди до тада рет к а књи жевноис торијс ка
монографија као најобимнија научна врста, поводом чега Поповић резо
лутно закључ ује: „Ја сам видео да ми треба, поред својих мишљењ а која
ту казујем, обележ ит и и туђа, она ранија до којих су ранији испит ивачи
„Вијенца” дошли; и да је то нужно ако се хоће књизи дати облик и карак
тер једне научне монографије” (стр. 669, подв ук ао – Р. В. И.), истич ућ и
врсту извора и карактер сопс твених интересовањ а за његошолог иј у.
У закључк у првог дела студ и је ука з а л и смо на хармон и ј у Попови
ћеве концепц ије и реализац ије научног пројекта. Као примарне циљеве
пројекта о коме је реч он истиче: 1. „боље разумевањ е”, 2. „праведније
оцене” и 3. „исправке крит ичк их нетачнос ти”. Као што се види, од ини
цијалне до апос териорне фазе настаја њ а књи жевно историјске моног ра
фије аналит ичар ништа не преп уш та случај у. Све је априорно, синх роно
или апос териорно замиш љено, проверено и остварено. У том поглед у су
могуће корекц ије и појед иних становиш та, извора и докумената, њихово
обога ћ ива њ е, али је бит но и непромен љиво оно што смат ра идеог раф
ским или парад игматским осама.
При томе ана л и т и ч ар остаје кон т ин у и р а но и дослед но, јер се он
бавио глобалним идеја ма епохе, пишчевом филозофи јом и пси холог и
јом стварањ а, односно естет иком и поет иком, историјом и крит иком, о
чему и сâм сведочи у полем иц и из 1902. године: „Ја се при писању наро
чит о труд им да, одмах од сâмог почетк а, одсечно издвојим питањ е о
којем ћу говорит и и да га не мешам са друг им сродним питањима” (стр.
605).7 Имај ућ и све те чињенице у виду, Скерлић је у сводној оцени (1914)
записао: „У књижевној крит иц и Поповић се не држи искључиво једнога
правц а но проу чава питањ е разним метод им а и са разних тачак а гле
диш та, доводећ и у склад проу чавањ е писца као човека и творца. Његов
крит ичк и рад показ ује књижевно образована писца, зрела духа, сигурне
руке и тачног суда” (стр. 462).
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2. Монографија
Из обиљ а тема и мотив а, проб лем а и апорија, којим а се зналачк и
баве полем ичари М. Решет ар и П. Поповић, издвојил и смо мишљењ е
које је истовремено и индик ат ивно и изазовно, било да је реч о „порт рет у
сред ине”, „порт рет у писца” или „порт рет у дела”. Пишућ и о психолог ији
Поповићев ог ствар а л а ш тва, Реше т ар ола ко саопш та в а јед н у успут н у
инвект иву, која је не само исхит рена и непот ребна него је уједно и нео
држ ива и нетачна. У свом утук у побија сам Поповић је ослоњ ен на два
значајна ствара лачк а процес а: а) процес гене ри ра њ а поетс ких идеја и
б) процес генери р а њ а књи жевног текс та. При крај у оштро интон и р а
ног полем ичког написа, писаног у Бечу, на стару годин у 1901, објав ље
ног у „Бранковом колу”, од 31. јануара 1902, Решетар саопш тава спорно
мишљењ е: „Ту се највише г. Поповић дâ завес ти од своје лакоће у писању,
па је лијепим и јаким ријечима заодео мршавост аргумената” (стр. 148).
Поповић је веом а аргумен т ов а но оспорио изречено Реше т ар ев о
мишљењ е, смат рајућ и да читав низ наведен их околнос ти које су пра
тиле настајањ е моног рафије „О Горском вијенц у” веома добро познат и
Решетару и широком круг у обавеш тених крит ичара и читалаца.8 Стога је
подробно излож ио пред ис ториј у настаја њ а моног рафије. Наиме, после
положеног професорс ког испи та из франц ус ког језик а и књи жевнос ти
и обја в љив а њ а научног првенц а „Франц ус ки мора л из ат ори” (1893), у
коме је писао о Монтењу, Паскал у, Ларошфукоу, Лабријеру и Вовнарг у,
а на наговор пријатељ а Љ. Недића, Поповић је решио да се бави појед и
ним писцима и делима српске књижевнос ти, како би се стек ли услови за
бављењ е компарат ивном књижевношћу (међусобним поређењ ем дела из
националне и наднац ионалне књижевнос ти).
Поповић је у том опредељ ењу био срећне руке, јер је управо те, 1893.
године започео проу чавањ е Његошевог дела, у почетк у са знатно смањ е
ним, а након неколико година са знатно увећаним амбиц ијама. Тешкоћу
је предс тав љало, због дистанце, то што је Поповић две године (1894-1896)
провео на студ ијам а у Женеви и Париз у. Међут им, ни та околност га
није омела да у релат ивно кратком временском период у објави прве две
целине моног рафије (I „Грађа” и II „Предмет”) у „Српском преглед у” Љ.
Недића (1895), да би потом две наредне целине (III „Радњ а” и IV „Карак
тери”) обја вио у „Искри” А. Гаври ловић а (1898). Дефин и т ивн у редак
цију приред ио је тек 1900. године, дописавши V целин у „Дикц ија”, нај
пре објав љен у у мостарс кој „Зори” А. Шоле (1900-1901), а потом и као
самос тално издањ е (1900), на близ у 300 страница.9 То нам даје за право
да прво издањ е (1895-1898) смат рамо основниц ом, однос но да друг о
издањ е (1900) смат рамо изведеницом, уврс тивши у ту одредниц у и треће,
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коначно издањ е (из 1923). Поређењ а триј у издањ а веома је интересантно
за област коју теорет ичари књижевнос ти називај у теоријом верзија.
Од тога да ли је у питању основница или изведеница зависи у великој
мери генолошко дефиниса њ е књиг е „О Горском вијенц у”. Основница се
може дефинисат и само као расправа, док изведеница у потп унос ти заслу
жује одредниц у књижевноис торијс ка монографија, али ни у једном слу
чају се не може дефинисат и као студија, јер су прва (I „Грађа”) и пета
целина (V „Дик ц и ја”) – огледи, док су преос та ле три целине студије (II
„Предмет”, III „Радњ а” и IV „Каракт ери”). На тај начин се може пока
зат и кохерентност структ уре моног рафије, њена конс трукц иона и ком
позиц иона схема, пишчево настојањ е да читаоца, методом in medias res,
усмери најк ра ћ им путем ка априорно одабра ним циљеви м а, изри чи т о
набројаним и детаљно образ ложеним у садржају сваке од целина.10 На тај
начин су и структ ура и схема моног рафије постале јасније и прозирније,
лак ше доступне, с обзи ром на лави рин те Његошеве мисли и просе деа,
као и на то да аналит ичар нерадо прибегава апод икт ичк им судовима и
мишљењи ма, дефиниц и ја ма и катег ориза ц и ја м а, упра во она ко како је
тврд ио сâм Реше тар: „У зад њу руку сва к а је клас ифик а ц и ја и дефин и
ција мање или више конвенц ионална”.11
Размот римо ли сада модел историјс ке критике и четири њене под
врс те при мењ ене у моног рафији О Горс ком вијенц у, примет ићемо да I
„Грађа” припад а „биог рафској крит иц и”, II „Предмет“, III „Радњ а” и IV
„Карактери” „крит иц и текс та”, док само V „Дикц ија” припад а „крит иц и
укус а”. Свих пет целин а заок ру жене су крат к им уводом и опширн им
„При лози м а”, који се могу тре т и рат и као ком позиц ион и прстен моно
графије. Не само садрж ином него и формом, аутор је настојао да укаже
на иновант ност сопс твеног ана л и т ичког модела, о чему већ у увод ном
пасус у првог издањ а сведочи (1900): „Проу чавањ е Горс кога вијенца , иако
траје већ дужи низ година и захвата повећ и број списа, није још довр
шено. Да оста ви мо на стра н у комен тариса њ е тежих или неприс тупни
јих места овога катк ад нејаснога спева, главни посао проу чавањ а, наиме
расмат рањ е спева у целини и литерарна анализа његова, није још крај у
приведен. Мало је расп рава које су се тим послом бавиле и које у област
праве литерарне крит ике спад ај у.” (стр. 3)
Упркос дарови т ос ти, зна њу и инвенц и ји коју је несум њиво посе до
вао, Поповић није никако могао да претпос тави у којој ће се све мери
развит и његошолог ија као интерд исцип линарна област у XX и XXI веку.
Разум љив о, први перио д (1833-1900) био је најс и р ом а ш ни ји, упрк ос
чињениц и што се без неких његошолога тога времена његошолог и ја не
би могла развит и у тој мери и обим у (при томе мислимо на моног ра
фије П. А. Лаврова, 1887, П. А. Ровинског, 1889 и П. Поповића, 1900, као и
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зналачк и писане коментаре М. Решетара, 1890).12 Друг и период обух вата
наредних пола века (1901-1951), у којој аналит ичке репрезенте предс та
вљај у књиг е Б. Петрон и јевић а, 1924, А. Шмаус а, 1927, М. Ракочевић а,
1941. и И. Секул ић, 1951. Трећ и обух ват а друг у половин у века (19512000), а највећ и допринос су остварил и Ј. Дерет ић, 1969, С. Томовић,
1971, Ј. М. Миловић, 1983, М. Ђилас, 1988, М. Обен, 1989, и М. Флашар,
1997, уз напомен у да су у том и наредном период у остварени веома запа
жени прилози његошолога-лингвис та.13 Четврт и период још је незавршен
(2001-2013), али он показ ује богат у палет у веома разноврсних научних
интересовањ а, која су увелико проширила број укупних научних дисци
плина – од епис толог рафије до астрофизике (В. Вукићевић-Јанковић, Ж.
Ђурковић, Д. Ичевић, В. Никчевић, М. Ломпар и друг и).14 Посебн у груп у
чине његошолози који су се бавили археог рафијом и текс толог ијом. Од
њих бисмо издвојили оне који су се посвет или издавању, коментарисању
и сравњивању Његошеве прве верзије (сачуване у 1528 стихова) и друге
штампане верзије (1847). Зачудо, Поповић се проблемом теорија верзија
не бави иако је међу првима имао у рукама Његошев аутог раф, као што
је свесно и вољно проп ус тио прилик у да анализира „Посвет у прах у оца
Србије”, која је, истина, сачувана само у туђем препис у. Од фотот ипских
издањ а аутог рафа неоп ходно је спомен ут и следећа: А. Карађорђевића,
1931, Ј. М. Миловића, 1981, Б. Павићевића, 1985, и Ж. Брковића, 1987.
Увод у прво издањ е моног рафије и полем ика са М. Решетарем показује
да је Поповић добро упознат с доприносом прве генерац ије његошолога. Он је
најп ре одао признањ е стваралачк им напорима С. Вуловића, П. А. Лаврова, П.
А. Ровинског, Л. Томановића, М. Цара, а у првом реду свог опонента, тврдећи
за Решетара: „Његова је расп рава дубља и потп унија од досад ашњих и може
се с правом смат рат и као коначна студ ија о Горс ком вијенц у , као последњ а
реч литерарне крит ике о овом делу” (стр. 5). Након две деценије, Поповић је
увод првог издањ а заменио кратком белешком „Ка друг ом издању” (1923).
У њему аутор, обогаћен новим искус твима и сазнањима, пише: „Поред сит
них, у овом издању учинио сам три јаче измене. 1) Полем ик у са Г. Решета
ром изос тавио сам, пошто је она данас постала бесп редметна. 2) Преглед ао
сам пажљиво целу књиг у, и саобразио је литерат ури која данас постоји у
овом предмет у, као што сам је местим ично попунио, ради јаче аргумента
ције или бољег разумевањ а. 3) Стилски, сажимао сам већи број места која
су ми изглед ала недовољно конц изна. 3) При свем том, стар ао сам се да
задрж им карактер и текст књиге који сам још првобитно дао”. У последњ ем
реду уводне белешке аутор скреће пажњу читаоц у на „Прилоге” односно на
„библиог рафиј у коју сам раније желео а нисам могао дати” (стр. 2).
Учињ ене интервенц и је све доче, с јед не, о томе да је Поповић веома
крит ичан и самок рит ичан у оцењивању и преоцењивању сопс твеног дела,
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после готово две и по деценије, да га и даље смат ра једним од највредни
јих дела које је остварио, као и то да се оно може равноп равно трет ират и
са осталим новонас талим делима његошолог ије, с друге стране. Управо
стога нам се чини спорн им мишљењ е Н. Љубинковић а који у поговору
„Павле Поповић о Његош у” (2000) и другде тврд и да се Поповић спремао
да напише обух ватн у моног рафиј у о Његош у, попут оне коју је написао о
Милован у Видаковићу (1934), јер се те две моног рафије у свем у концеп
цијски разлик уј у. Највише што је у моног рафији о Његош у (V „Дикц ија”)
могао себи дозвол ит и аутор то је извес на, до тада неуо бич ајен а рето
ричност, јер сâм моног раф тврд и да је последњим редовим а IV целине
„Карактери” његова књига завршена: „Ми бисмо могли овде и завршит и
нашу расп раву. Сва главна питањ а која смо смат рали да је, ради бољег
раз умев а њ а и пра в ед н и је оцене Вијенц а, потребно крен у т и и расп ра
вљат и, ми смо крен ули и расп рав љали. Све што нам се чинило да је доса
да ш ња кри т ик а нетачно оцен и ла или недовољно пре т рес ла или проп у
стила да истакне, ми смо глед али да боље објаснимо и јаче истакнемо, не
бисмо ли дали тачнију и пунију оцен у дела. Тако смо исцрп ли што смо
имали рећи, и не остаје нам друго него да прек инемо говор.” (стр. 110)
Врсни проу чаваоц и Поповићевог аналит ичког опуса (М. Решетар, Р.
Врховац, А. Јенсен, Д. Павловић, М. Пант ић, П. Палавес тра и Н. Љубин
ковић) јед ног лас ни су у томе да књи жевноис торијс ка моног рафија „О
Горс ком вијенц у” није током прот ек лих једа н ае ст децен и ја изгуби л а
много од своје садрж ајнос ти, актуе лнос ти и научнос ти. С обзиром на то
да је историјс ка критика још у Поповићево време проглашавана анах ро
ном и да су се последњих деценија појавили далеко ефикаснији крит ичк и
модел и (као што су ствара лачка критика И. Секул ић, анга жована кри
тика В. Глиг орића, спе ција лис тичка критика П. Сли јеп чевића, теориј
ска критика С. Петровића, компаративна критика З. Конс тан т иновића,
митолошка критика П. Џаџић а, структ ура лис тичка критика Н. Пет
ковића, пост модернис тичка критика А. Јеркова, као и синтетичка кри
тика П. Палавес тре. О томе смо подробније писали у студ ији „Историја
крит ике као историја идеја (Домет и српске књижевне крит ике)”, 2008.
Основн у пред ност Поповићеве моног рафи је видимо у томе што је
аутор унутрашњи прис туп („кри т ик у текс та” и „кри т ик у укуса”) прет
пос та в ио спољ аш њем прис туп у („биог рафс кој крит иц и”), ток се, на
жалост, веом а мало бавио „компарат ивном крит иком”, за коју је имао
све потребне пред испозиц ије. Друг у вредност видимо у дословном оста
јању при уско одабраном броју циљева, које је аутор остваривао сужа
вај ућ и перспект иву тумачењ а и разумевањ а дела на оно што је смат рао
суштински важним (предмет, јединс тво радњ е, актуе лност идеја, срод
ност са античком тра г е д и јом, епопеј у, лирик у, ком позиц и ј у, ликове и
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естетс ке валер е), дисцип линов а но се одри ч у ћ и прош и рив а њ а и про
дуб љив а њ а расп ра ве која би, по својој при р од и, неминовно зах т ев а ла
енорм ан број нових објаш њењ а. Поповићев језик и стил плене својом
чистот ом, свеж ином, експ рес ивнош ћу и сугес тивнош ћу. Тај процес је
нароч ит о видан у заврш ној целин и, у којој се манифес тује као тежња
ка пое т иза ц и ји и лите рариза ц и ји текс та, што ћемо илус троват и сле де
ћим наводом, који на спец ифичан начин сведочи о однос у прод укц ионог
и рецеп т ивног моде ла: „Кроз при ча њ а, кроз разг оворе, кроз монолог е,
свуд а избија та лирик а, свуд а се осећа тај висок и песничк и дух. Говорио
влад ика, или игуман, или главари, или прост народ, увек се, поред про
сте народне фразеолог ије укаже која висока идеја, рефлексија, медита
ција, у бесп рекорној форм и античке сентенц ије, високе химне, узвишене
оде. Таман се поведе жив и загрејан сељачк и разговор међу главарима;
укрс ти оштроумно и досетљиво надскак ивањ е, распаше једно комотно и
темељито причањ е; пође народна дикц ија широко, обилато, свес трано, и
рашири се, разг рана, нарас те и развије као море: а то се помоле, излазе,
искач у, избијају, час овде, час онде, и све више и више, - и изглед ају као
безбројн и гребен и и острв а у том мору, у том архипелаг у, - она сјајна
лирска места, она места високе поезије у опште. По целом ткиву народ
нога говора прос ут је бисер овак ве поезије.” (стр. 114)
Од три врсте помен ут их концепц ија, Поповић је најм ањ е пажње у
моног рафији посвет ио „полит ичкој концепц ији”, мног о више пажње
„историјс кој концепц и ји”, на шта су га упу ћ ив а ле народ н а пре д а њ а,
песме и историје црног орског народ а чији су аутори влад ика Василије,
Петар Први и Петар Друг и Петровић Његош, као и Сима Милут иновић
Сарајлија, колико својом „Историјом Црне Горе” (1835), толико и својом
драмском визи јом историје „Дика црног орска” (1835), а највише „умет
ничкој концепц ији”, јер она живи, дејс твује и траје захваљуј ућ и књижев
ној, а не друг им врстама поетске енерг ије.
Ујед но, Поповић нај успе ли је оствареним целина ма пока з у је у чему
се састоји лепота и актуе лност Његошевих поетских идеја и песничк их
слика (оснаженим допунским ефект има, као што су „стафаж и” у ликовној
уметнос ти). Такве целине у нашем кључ у тумачењ а и разумевањ а Њего
шевог дела, које би требало генолошки дефинисат и као историјско-драм
ски спев романт ичарске провенијенц ије, предс тав љај у студ ије II „Пред
мет” и IV „Коментари”, као климакси моног рафије, уз оглед V „Дикц ија“.
У њима се аутор највише труд ио и успевао у том настојању да укаже на
оствар ене књи жевно-естетс ке валер е, као резул т ат е особ ене и сасвим
рет ке песникове способнос ти да модифик у је свет реалн их и иреа лн их
збивањ а, да у пракси отелот вори особене прем исе филозофије и психоло
гије стварањ а, као и прем исе особене поет ике и естет ике. На задовољс тво
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оба в љен им послом, свес но и вољно одабра ном, Поповић ука з у је завр
шним сегментом који је у поднас лову пете целине назвао „Завршна реч”,
а који служ и као место са издигн ут им значењ ем: „Заус тавимо се. Ми смо
дотак ли многе дирке у намери да пробамо звук, и на све њих дух нашега
песника одјекн уо је као какве силне, огромне оргуљ е. Тако је једанп ут, на
крају једне расп раве, речено о Гетеу; тако, или без мало тако, можемо и
ми, сад, на крај у наше расп раве, рећи о Његош у” (стр. 126).

3. Прилози
У претходн а два одељк а студ ије (1. „Метод” и 2. „Моног рафија”)
махом смо се бавил и прод укц ион им, док ћемо се у наредном одељк у
(3. „Прилози”) бавит и рецепт ивн им моделом, будућ и да је први трајао
пуних пет деценија (1888-1939), а друг и пуних једанаест деценија (19002013).15 Богат и и тематски разноврсни научни допринос Поповићев може
се поде л и т и најп ре хронолош ки, а потом и типолош ки. Хронолош ки
посмат рано, подељ ен је у четири групе: 1. Франц ус ки мора лис ти (Бео
град, 1893), 2. различито конц ипиране моног рафије – О Горс ком вијенц у
(Мостар, 1900) и Милован Видаковић (Беог рад, 1934), 3. пет књига сту
дија, оглед а и чланак а – Из књижевнос ти (I - Беог рад, 1906, II – Беог рад,
1919, III – Беог рад, 1926, и IV – Беог рад, 1938), којима је обух ваћено 30
жанровски рађених прилога, и Расправе и чланци (Беог рад, 1939) и 4. три
историје српске и југос ловенске књижевнос ти – Прег лед српс ке књижев
нос ти (Беог рад, 1909), Jugoslovenska književnost (Cambridge, 1918) и Југо
словенс ка књи жевн ост као целин а (Беог рад, 1924). Типолош ки посма
тран, Поповићев научн и опус је подељ ен у десет целина, при чему су
се при р еђив ач и послуж и л и утврђ еном период из а ц ијом српс ке и југо
словенс ке књи жевнос ти, показа ном у компонова њу Сабраних дела у 11
књига: I Прег лед српс ке књижевнос ти, II Стара српс ка књижевност, III
Народна књижевност, IV Дубровачке студије, V – VI Нова књижевност, I –
II, VII Милован Видаковић, VIII – О Његошу, IX Југос ловенс ка књижевност,
X Књижевна критика. – Књижевна историографија и XI Из дневника.16
Истори ч ари и кри т и ч ари који су се пом но бави л и Поповићевим
научним опусом (М. Решетар, Ј. Скерлић, Т. Остојић, С. Станојевић, П.
Стевановић, В. Глиг орић, М. Ристић, В. Ћоровић, М. Лесковац, У Џонић,
Д. Павловић, Ђ. Гавела и друг и), наизменично су давали предност кри
тиц и или историји, у зависнос ти од типа аналит ичара коме и сâми при
пад ају, потом у завис нос ти од општег прод укц ионог модела, као и од
потреб а новог времен а и нових филозофс ких есте т ичк их, пое т ичк их
и кри т ичк их опре дељ ењ а. Тако, на при мер, Ђуро Гавела, у пред г овору
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избору Из књижевнос ти (Нови Сад – Беог рад, 1972), уврш теном у едиц иј у
„Српска књижевност у сто књига”(као 65. књига) предност у потп унос ти
даје Поповићу-истори чар у, уврс тивш и у строг и избор и два при лог а о
Његош у: „Млад и Његош” и „Дикц ија у Горс ком вијенц у”. О томе сведочи
пасус који је посвећен поређ ењу Скерл ић а и Поповић а: „У књи жевној
историји, рекао бих, нарочито Поповић; јер Скерлић је своје књижевно
ис торијске син тезе радио погла ви т о на основу туђих основних радова,
па зато понек ад и на основу туђих недос татак а, а Поповић је најчешће
самос тално ишао на изворе, штампане и нештампане, и труд ио се да из
прве руке сазна све што је у том трен утк у било могуће сазнат и о пред
мет у којим се бавио. А предмет овај, уопш те, обух ват ио је десетак векова
и у њима све литерат уре југос ловенских народ а.” (стр. 9)
Насуп рот Гавел и, Пред раг Палав ес тра је у свом сводном избор у
– Павле Поповић и историјс ка критика (Нови Сад-Беог рад, 1979), увр
штеном у едиц иј у „Српска књижевна крит ика” (као 11. књига), предност
дао Поповићу-крит ичару. Истини за вољу, приређивач терм ин критика
тумачи као композитни појам, који није обух ват ио само бројне дисци
плине науке о књижевнос ти него и читав низ друг их, њој блиских кул
турноис торијс ких нау к а. Колик и значај при д аје при р еђив ач критици
показ ује и то што Поповићев опус није предс тав љен у самос талној
књизи (као што је то учињ ено са опусима С. Вуловића, С. Новаковића, Љ.
Недића, Б. Поповића, Ј. Скерлића и друг их) него у контекс ту дела оста
лих припадника „историјске крит ике” у српској књижевнос ти (Т. Осто
јића, П. Коленд ића, В. М. Јовановића, Д. Павловића, М. Лесковца и Ђ. Сп.
Радојичића).17
Уравнот еж у ј у ћ и донек ле строг у поде л у на критик у и истор иј у,
Пала вес тра најп ре исправно увиђ а допринос овог његошолог а у крај
њем свођењу свих успона и падова његошолог и је: „Пре т еж но дескрип
тивнога карактера, студ ија О Горс ком вијенц у није ни до данас изгубила
од прив лачнос ти, како у историјском, тако и у књижевном смис лу. Ана
лизе карактера и поетске дикц ије у Горс ком вијенц у не могу се ни после
стот ин у година заобић и ни у јед ном кри т ичком прис ту п у Његошевом
спеву” (470), да би непос редно потом доврш ио започет у мисао: „Павле
Поповић је био изра зи т и син т е т ичк и ум великог доба српс ке књи жев
нос ти. Делуј ућ и упоредо у три смера – као књижевни крит ичар, истра
живач духовног наслеђа и наставник историје књижевнос ти – он је свој у
кри т ичк у визи ј у књи жевног развит к а згус нуо у зајед н ичк у кул т урн у
миси ј у и свеопш ти напор модерне гра ђанс ке инте лиг енц и је да Срби ј у
постави на ноге и врат и међу цивилизоване народе.” (стр. 473)
Као припадник и следбеник „историјске крит ике”, потом као прире
ђивач прве (Прег лед српс ке књижевнос ти) и десете књиге Сабраних дела
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(Књижевна критика. – Књижевна историографија, 1999-2002) и као аутор
необја в љене, два н аес те књиг е (Књиж евни истор ич ар Павле Попов ић),
Мирос лав Пан т ић се својим инте ресов а њ ем и обја в љен им при лози м а
пока з у је као несум њ иво најб ољ и позна в а лац све у к упног Поповићевог
књи ж евноис торијс ког и књи жевнок рит ичк ог опус а, показ у ј ућ и веће
интересов ањ е за историј у него за критик у, али насуп рот томе непре
кид но настојећ и да ана л изи ра и најс ит н и је при лог е овог аутора, пра
тећ и Поповићеву еруд иц иј у и акрибиј у сопс твеном еруд иц и јом и акри
бијом.18 Узмимо као пример приг од н и Поповићев чла нак „Српс ки пје
сник Његош”, објав љен у „Дубровник у” (у свечаном броју 44, 1901), који
је уред ио, по свем у судећ и, сâм Поповић, а који Н. Љубинковић не спо
мињ е чак ни у проп ратној белешци у књизи О Његошу (2000).
Пант ић је у правом смис лу речи хармонизовао „две обале исте реке”,
наводећ и познат о Скерл ићево мишљењ е из Историје нове српс ке књи
жевнос ти (1914): „Скерлић је у својој Историји Павлу Поповићу признао
да се врло рано, истовремено са студ и јом о франц уским мора лис ти м а
из године 1893, која је заправо његов професорс ки рад, „почео бавит и
и књи жевном кри т иком српс ком, пишу ћ и о сувремен им књи жевн им
писцима и појавама”, а затим и: „Исто тако је за „главни његов крит ичк и
посао” прогласио Поповићеву студ и ј у О Горс ком вијенц у, објав љиван у у
првој верзији у деловима и по листовима српским” (књ. Х, стр. 670).
Најбли ж и темат иц и и проблемат иц и о којој расп ра в ља мо био је Н.
Љубинковић, који је своје инте р есов а њ е усме рио на спец и ја л ис тичк и
рађен у моног рафиј у „О Горском вијенц у”, као и на остале прилоге које је
исти аутор посвет ио његошолог ији, а од којих је неке приређивач унео у
избор О Његошу (књ. 8): чланак „Једно изгубљено дело Његошево” (СКГ,
1901), студ ију „Млад и Његош” (1833), СКГ, 1920, оглед „Петар Петро
вић Његош у Бечу у годинам а 1836-1837” (најп ре у „Arhiv u”, а потом у
СКГ, 1910), оглед „Из Луче микрокоз ма – Ана лиза јед ног епизод а” (СКГ,
1925) и члан ак „Враз прем а Његош у”, у моног рафији Цетињ е и Црна
Гора (Беог рад, 1927), проп ус тивш и при лик у да у окви ру Сабраних дела
предс тави и остале Поповићеве прилоге из његошолог ије („Једна непо
зната песма Његошева”, „Босанк а вила”, 9-10, 1913, коју је Поповић добио
у преп ис у, а о којој се мало знало све док није објав љена у Његошевој
Биљеж ници, на Цетињу, 1953). Ради се о антолог ијској песми „Ноћ ску
пља вијек а” која је у Биљеж ници преиначена женс ком руком у „Парис
и Хелена или Ноћ скуп ља вијек а”. Поповић је заслуж ан и стога што је у
огле д у из 1911. године први пут обја вио клас иц ис тичк у оду Његошеву
„Кнез у Метерних у”, састав љен у од 127 стихова. Управо стога приређи
вач заслуж ује признањ е за обав љени посао и обнов љено интересовањ е за
најваж није Поповићево дело: „У време када се појавила велика студ ија
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Павла Поповића О Горс ком вијенц у изазвала је значајн у пажњу у српској
књи жевнос ти и српс кој кул т у ри. Инте ресова њу за студ и ј у допринео је
много и сâм писац тако што је радне верзије и делове студ ије објав љивао
у већим временс ким разм ац им а у распон у од шест година (…..). Зани
мању за Поповићеву студ иј у допринела је и мала књижевна рâспра која
се води ла између Мила на Реше тара и аутора у часоп ис и м а „Бранково
коло” (1902) и „Дело” (1902). Међу књижевн им крит ичарим а, однос но
књижевним историчарима који су се исцрпније осврн ули на Поповићеву
студ иј у – темељношћу прис тупа истич у се Радивој Врховац, Данило А.
Живаљ евић и Алфред Јенсен.” (стр. 185-186)19
Извесну конт рад икц иј у Љубинковићевог начина мишљењ а предс та
вља то што се без оклевањ а повео за Поповићевом сугес тијом, саопш те
ном у краткој уводној белешци „Ка друг ом издању”: „1) Полем ик у са Г.
Реше таром изос та вио сам, пошто је она данас поста ла бесп ред мет на”
(стр. 2), која је у супротнос ти са закључком прир еђив ача у наставк у:
„Занимању за Поповићеву студ иј у допринела је и мала књижевна рâспра
која се водила између Милана Решетара и аутора” (стр. 185). По нашем
мишљењу међут им, нити је „полем ик а бесп редметна”, нити је она „изгу
била у актуе лнос ти”, јер се ради о два таква зналца, његошолога и лите
рат уролога, који не само да увелико доприносе „разбис травању појмова”
из његошолог и је, него истовремено и на најлепш и начин конс ти т у иш у
научну полемик у као посебн у генолошку врсту. О томе сведочи тротомни
избор Гојк а Тешић а – Зли волш ебници (Поле мике и памф ле ти), I - III
(1983), којим је обух ваћен период од 1817. до 1943, десет от омн и избор
Ива на Крта л ић а – Поле мике у хрватс кој књи жевнос ти (I – Х), започет
1982, као и једнотомни избори Ратк а Пековића – Ни рат ни мир (Пано
ра ма књи жевних поле мика 1945-1965), 1986, и Панк а Денчева на бугар
ском језик у – Критика – полемика (1989). На значај полем ике у његошо
лог ији упућује Поповић у студ ији „Алфред Јенсен” (1919), пишућ и зна
лачк и и са поштовањ ем о истакн утом шведском славис ти, југос лавис ти
и његошолог у.
Управо стог а нам се чини чудн им то што ни М. Пант ић није унео
полем ик у двојице његошолога, мада је у избор Књижевне критике. – Књи
жевн а историографија (књ. Х, 2002), последњ и одељ ак назвао „Научна
полем ик а” (стр. 467-555), уневш и две Поповићеве полем ике: са Све т и
славом Стефановићем (1906) и Стојаном Новаковићем (1910). Он је веро
ват но смат рао да је полем иц и Реше тар-Поповић прик лад н и је место у
VIII књизи – О Његошу, две године раније објав љеној (2000). Значај поле
мике, између оста лог, види мо и у испу њ а в а њу ама не т а који је својим
саваремениц има и наследниц има оставио Љ. Недић: „Ја мислим да је у
нас било доста обзира и доста хваљ ењ а и да је време да се једном поведе
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отворенија реч која неће никоме угађат и“, што је сасвим примерено пси
холог ији стваралаш тва М. Решетара и П. Поповића.20
У међусобном вред нова њу десе так при лога које је Поповић обја вио
као „бочно осветља ва њ е” књи жевноис торијске моног рафије „О Горском
вијенц у” најуспешнији су: полем ичк а студ ија „Једно објашњењ е са Г. М.
Решетаром поводом његова писањ а о Горс ком вијенц у” („Бранково коло”,
1902), јер је Поповић познат као научн ик који не воли да „бран и своје
дело од крит ик а чим ова прве своје замерке учини”, него да се усмери
на одбра н у примењ еног ана л и т ичког и интерп ретат ивног модела, као
и одбран у примењ ене методолог ије. Ради се о аутент ичном „ауторском
коментару”, који је у великој мери доприносио рâспри о предмету, а не
о личнос ти опонент а. Вред ан пажње је чланак „Једно изгуб љено дело
Његошево” (СКГ, 1901), у коме на основ у сведочењ а Љ. Ненадовић а у
књизи „Писма из Ита л и је” и корес пон денц и је са њим Поповић пасио 
ни ра но тра г ао за изгуб љеном Историјом Црне Горе која је на франц у
ском језик у (превод илац је адвок ат Ђузепе Каза) послата у Марсеј фран
цуском писцу и путописцу Беланжеу (Alfredu Bellеngeru или Stanislasu
Bellаngeru, 1851) и која је имала око 20 рукописних табака.21 Као трећ и
вред ан прилог издвојили бисмо оглед „Петар II Петровић Његош у Бечу
у годинама 1836-1837)”, 1910, у коме Поповић, као узорне, истиче моно
графије М. Медаковића (Нови Сад, 1882), П. А. Лаврова (Москва, 1887),
П. А. Ровинс ког (С. Петербург, 1889), и Л. Томановић а (Цетињ е, 1896).
Мног и од покрен у т их проблема и апорема назначених у Поповићевим
„ситнијим прилозима”, убрзо ће добит и веома опширне и системат ичне
елаборац ије.22
***
Постоји еви д ен т ан енту зи јас тичк и занос двај у најр еном и р а н и јих
његошолога – П. Поповића у књизи „О Горском вијенц у” (1900) и И. Секу
лић у књизи „Његош у – књига дубоке оданос ти” (1951), у којој ауторк а
тврд и: „Моћ мисли велик их људи у томе је што даљине носе у себи, и тако
обје д ињу ј у све светс ко, и говор е свем у у све т у. У Вла д и ч иној крупној
речи дејс твује увек даљинска порук а.” Истоветно мишљењ е саопш тио је
и Поповић пола века раније: „Ово што смо навели доста је да се читалац
подсет и како је дикц ија Вијенца пуна високе лирике. Доста и да се види
величина Његошева. И ко је до сад кроз целу расп раву није видео, може
је сад углед ат и. Овак вих ствари, одис та, нема много у велик их песника.
Оне дижу нашег песник а високо врло високо, до круг а највећ их свет
ских песника. Ту се, прос то, Његош дигао до неба и дотакао звезде својих
песничк им челом” (стр. 116). Као „висок и песничк и дух”, као „образац
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бесп рекорне форме”, „високе технике” и „узвишене рефлексије” – Његош
је у Поповићу иза звао истинс ко дивљењ е и саосећ а њ е, истов рс на са
оним која су према својим „учитељима енерг ије” показивали Гете, Ман,
Андрић и друг и, вођени истоветним стваралачк им начелом – „Дивљењ е
нас изједначава са оним чему се дивимо”.23

Белешке:
1. Метод
1.

2.

3.

Књи ж евн а историог рафи ја издваја репрез ен т ат ивне књиг е малог
броја аутора, објав љене у друг ој половини XIX и првој половини XX
века: H. Ten – Histoire de la littérature anglaise (1863-1864), F. de Sanctis –
Stor ia della litterat ura italiana (1870), W. Scherer – Geschichte der deutschen
Literat ur (1883), G. Lanson – Histoire de la littérature française (1894), K.
Krumbacher – Geschichte der bysant ischen Litterat ur (1897) и M. Murko –
Geschichte der älteren südslav ischen Litterat uren (1908), а у нашем књижев
нонау чном ареа л у: В. Јагић – Хисторија књижевнос ти народа хрват
скога и српс кога (1867), С. Новаковић – Историја српс ке књижевнос ти
(1867), П. Поповић – Прег лед српс ке књи жевнос ти (1909) и Ј. Скерлић
– Историја нове српс ке књижевнос ти (1914).
О методолош кој трансформ а ц и ји син тагме историја књи жевнос ти у
књижевн у историј у писа л и смо систем ат ичн и је и обим н и је у огле д у
„Историјс кок њи жевн и и књи жевнок ри т ичк и систем Павла Поповића
(При лог теори ји истори је књи жевнос ти и књи жевне кри т ике)“, 1996.
Након децен ије и по, тај прилог захт ев а извес не ауторс ке интервен
ције и додатн у научн у аргументац иј у, која је проу зрокована објав љи
ва њ ем Поповићевих Сабраних дела у једанаест књига (у издању Завод а
за уџбенике и наставна средс тва, Беог рад, 1999-2003). Појед ине томове
су при р е д и л и: Мирос лав Пан т ић (I и Х), Рад м и ла Маринковић (II),
Нада Милошевић-Ђорђевић (III), Злата Бојовић (IV), Пред раг Палаве
стра (V и IV), Миод раг Матицк и (VII), Ненад Љубинковић (VIII и IX)
и Богд ан Љ. Поповић (XI). Најав љена је и XII књига – Књижевни исто
ричар Павле Поповић, чији је аутор М. Пант ић, али она, нажалост, до
данас није објав љена.
У прис тупној бесе д и, одрж а ној половином 1904. године на Великој
школи, Поповић показ ује искрено дивљењ е према најпознат ијем пред
ставник у словенске филолог ије, оправд ано тврдећ и: „В. Јагић по моме
мишљењу је последњи словенски филолог у широком смис лу те речи,
живи анах ронизам; ако се сме рећи; после њега, у нашем веку све већег
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спец ијалисањ а, такве се огромне енцик лопед ијске спреме и активно
сти сигурно неће више рађат и”.
У прик аз у два мања рада Милоша Вајнгарта и Матије Мурк а Попо
вић сведочи о неоп ходнос ти књижевне крит ике у књижевном развој у:
„Без ње нема историје књижевнос ти. Ко није књижевни крит ичар није
ни књижевни историк. Књижевна историја може имат и своје посебне
проблеме, оне који су ван домашаја књижевне крит ике, али она је на
крају крајева литерарна крит ика. У свом основу она је скуп естет ич
ких оцена у свакоме делу и сваком писцу оне књижевнос ти којом се
бави”. Поповић се, без сумњ е, декларише као прис талица вредновањ а,
а истовремено он крит ик у, као широко схваћен у област, смат ра науч
ном дисцип лином.
О однос у процеса историзац ије и теорет изац ије свес ти на илус трат и
ван начин сведоче избори – Стојан Новаковић и „филолошка критика”
и Павла Поповић и историјс ка критика, које су заједн ичк и издал и
новос адс ка „Матиц а српс ка” и беог радс ки Инсти т ут за књи жевност
и уметност, 1975. и 1979, а прир ед ил и Божид ар Пејовић и Пред раг
Палавес тра. У први избор су још уврш тени: И. Руварац, Ј. Живановић,
П. П. Ђорђевић, Ђ.С. Ђорђевић, Љ. Стојановић, Л. Зима, Ј. Туроман и
А. Гавриловић, а у друг и: Т. Остојић, П. Коленд ић, В. М. Јовановић, Д.
Павловић, М. Лесковац и Ђ. Сп. Радојичић. Њима би се могло равно
правно припојит и још и: Т. Ђукић, Х. Поленаковић, Ј. М. Миловић, М.
Пант ић, Б. Маринковић и мног и друг и.
О спец ифичнос ти Поповићевог крит ичарс ког модела Пала вес тра је
записао: „Та крит ика неће бити ни схемат ична и механичка као Тенова,
нити догмат ична као Бринет јерова, мада ће у себи имат и доста и тенов
ског позит ивизма и бринет јеровске ауторитарнос ти. Она би требало да
има покретност духа, чиме се одлик ује дневна крит ика која врши про
цен у и одбира у текућој литерарној прод укц ији, и да има системат ич
ност истра ж ивачке стрп љивос ти, која је својс твена филолошко-исто
ријском поступк у стручне, универзитетске крит ике” (стр. 17).
Решетарова и Поповићева полем ика су пример толерантне, истински
научне и на предмет усмерене расп раве. Као пример те ретке и отмене
полем ике навод имо Решетарев прилог „Поводом књиге г. Павла Попо
вића О Горс ком вијенц у”, објав љеном у „Бранковом колу”, бр. 5, 1902,
стр. 141-150, и Поповићевог одговора „Једно објашњењ е са г. М. Реше
таром поводом његова и мога писањ а о Горс ком вијенц у”, објав љеном у
истој публикац ији, бр. 18, 1902, стр. 563-565; бр. 19, 1902, стр. 602-606;
бр. 20, 1902, стр. 626-634 и бр. 21, 1902, стр. 668-672. Заним љиво је
да обе полем ике имају и своје „додатке”: Решетар у „Archiv für sla
vische Philolog ie“ (XXIII Band) а Поповић у четвртом наставк у наведе
Год. V (2013): стр. 21-44

38

Радом ир В. Ива новић
ног прилога (бр. 21, 1902, стр. 669-672). У некролог у о Л. Томановићу
(1933) Поповић је записао: „Некако у то доба (1892) бише публиковани
у Беог рад у мног и документ и о времен у Његошеву”.

2. Монографија
8.

9.

10.

Прве две целине објав љене су у „Српском преглед у”: год. I, бр. 5, 15.
III 1895; бр. 6, 31. III 1895, и бр. 10, 31.V 1895. Трећа и четврта целине
објав љене су у „Искри“, 1898, бр. 1, 4, 5, док је моног рафија у целини
објав љена у мостарској „Зори”, год. V, 1900, бр. 8-9; 1901, бр. 1, бр. 2,
бр. 3-4, бр. 5, бр. 6, бр. 7 и бр. 8-9.
Прво изда њ е моног рафије О Горс ком вијенц у објав љено је у Мостару,
1900, у Завод у Пахера и Кисића, стр. 284 + VIII. Друго, преглед ано
издањ е у Беог рад у, 1923, Геца Кон, стр. 224. Треће у Подгориц и, 1999,
у издању „Октои х а“, стр. 188, а четврто у оквиру Сабраних дела (I- XI),
књ. VIII, под насловом О Његошу. Приређивач је овом издању додао
још пет Поповићевих прилога из његошолог ије.
Дру г о изда њ е обог а ћено је заврш ном целином „При лози” подељ е
ном у пет глав а: 1. „Истраг а потуриц а као историјс ки догађ ај”, 2.
„Јуна ц и Горс ког вијенц а у народн им песмам а и иначе”, 3. „Мотиви
Горс ког вијенца и њихови извори”, 4. „Литерат ура о Горс ком вијенц у”
и 5. „Допуне и исправке”. Упутно је видет и још и: „Библиог рафију
радова Павла Поповића”, обја в љен у у „Годиш ња к у” СКА за годин у
1909, књ. XXII; 1921, књ. ХХVII; 1927, књ. ХХХV; 1932, књ. XL; 1935,
књ. XLVI и 1938, књ. XLVII, као и „Списак радова Павла Поповића”,
обја в љен у „При лози ма за књи жевност, језик, истори ј у и фолк лор”,
1938, књ. ХVIII, св. 1-2, стр. 657-669, који су саставили Вера Милет и
ћева и Ђорђе Живановић.
Његошолог ији као интерд ис цип линарној облас ти духовн их делат
нос ти посве т и л и смо сле деће књиг е: Његошев поетс ки говор (Нови
Сад, 1991), Његошева пси хологија и филозофија стварања (Нови Сад,
1997) и Његошева поетика и естетика (Нови Сад, 2002). Све значај
ни је при лог е о Његош у уврс ти л и смо потом у обу х ват н у моног ра
фиј у Петар Други Петровић Његош (Бијело Поље – Нови Сад, 2002)
и објавили као први том Изабраних дела (1-7), у првом колу (у њему
су објав љене још и наше моног рафије о Стефану Митров у Љубиши,
Марк у Миљанов у Поповићу и Николи Првом Петровићу Његошу).
У савременој генолог ији данас се најчешће срећу одреднице: белешка,
приказ, чланак, оглед, студија, расправа и монографјиа, који су дефини
сани не само уз помоћ квалитат ивних него и уз помоћ квант итат ив
них мерила. М. Пант ић је додао још и одредниц у полемика тврдећ и:
Годишњак Факултета за културу и медије

Моног рафија Павла Поповића као прек ретница...

11.

12.

13.

14.

39

„И најпос ле, нису за време књижевног и научног рада Павла Поповића
изос тале ни полем ике с научн им прот ивн иц им а или крит ичарим а.
Вођене оштро и бескомп ром исно, у потврд у, у одбран у, у ближе разја
шњавањ е влас тит их научних уверењ а и постигн ућа” (2002).
Поповић је исправно поступ ио када је садрж ај обог ат ио међун а
слови ма као терм ини ма индик атори ма (I „Гра ђа”, II „Пред мет”, III
„Радњ а”, IV „Коментари”, и V „Дикц ија”), јер је испод њих као ано
та ц и је, у виду чврс тих терм ин а, навео десе т ине тема и проб лем а
којима се бавио у појед иној целини. Тиме је увелико олакшао чита
оц у сна ла жењ е и убиц и ра њ е основн их прем ис а интенц ионалног и
линг вис тичког лука дела. На тај начин је и практ ично потврђено гло
бално опредељ ењ е да свак а, макар и најмањ а појед иност, у моног ра
фији мора бити смис лено и логичк и објашњена, а истовремено мора
бити и вишес трано функц ионална.
До сада најпотп униј у Библиографију о Његошу и његошолог ији саста
вио је Добри ло Аара ни товић (она садрж и близ у 21.000 библиог раф
ских јединица). Рукопис ове публикац ије чува се у Његошевом одбору
Матице српске у Новом Саду. Аутор се нада да ће она бити публико
ва на у некол ико томов а током предс тојећег јуби леја – двес та г од и
шњице пишчевог рођењ а (1813-2013).
Драгоцена је и „Библиог рафија издањ а Његошевих дјела на српском
и хрватс ком језик у” Николе Рац ковића, обја в љене у волум инозној
књизи – Енцик лоп едија ЊЕГОШ, Први том (Подг ориц а, 1999, стр.
1001-1092, двос тубачно). У њој је регис тровано 384 издањ а, од чега се
на Горс ки вијенац односи чак 201 издањ е. У њој су такође регис тро
вана сва Решетарева издањ а за живота, па чак и мног и од коментара
(1890, 1892, 1904, 1905, 1909, 1912, 1920, 1923, 1928 и 1940), као и исто
толико постх умно објав љених (1954, 1962, два пута, 1964, 1965, 1966,
1968, 1972, 1974, 1975, и 1978), што чини укупно 21 издањ е у период у
од 1890. до 1978. године.
Из ове облас ти вредни су помена: Речник језика Петра II Петровића
Његош а (књ. I – II), изра д и л и Миха и ло Стев а новић и сарад н иц и, а
изда л и удру жен и изда в ач и из Беог рад, Цетињ а и Титог ра д а, 1983.
Затим књига оглед а о Вуку и Његош у Д. Ћупића (1988), А. Младено
вића (1989), М. Стефановића (1990), Б. Остојића (1997), Р. Маројевића
(19999), З. Вукчевића (2005), А. Пејановић (2010) и мног их друг их.
Поповић само успутно спом ињ е дела из словенс ких, европс ких и
светс ких књи жевнос ти која га асоц и јат ивним путем најчеш ће под
сећај у на Његошев Горс ки вијенац. За „компарат ивн у крит ик у” било
би дра г оцено да је чита в у јед н у целин у посве т ио ситу и р а њу овог
историјско-драмског спева у кон текст над на ц ионалне књи жевнос ти,
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и то не само у облас ти опште књижевнос ти (littérature genérale) или
упор ед не књи жевнос ти (littérature comparée) него највише у једном
од три могућа типа проу чавањ а: 1. генетс ких или контактних веза
(има г олог и је), 2. типолош ких ана лог и ја и 3. интерд ис цип линарне
повеза нос ти.
Васи л и је Поповић у књизи Рат богова и титан а (1981) најчеш ће
Његошево дело поре д и са Хезиодовом Теогонијом, клас ичн им епом
Махабхарата и Изгубљеним рајем, Џона Милтона, при чему је основн у
пажњу посве т ио алег оријс ко-религ иоз ном епу Луча микрокоз ма
(1845), делу које је временом све више постајало сред иш те књижев
нонау чне експерт изе.

3. Прилози
15.

16.

17.

Два најр а н и је обја в љен а Поповићев а при лог а: „Кра љ ице, српс ки
народн и обичаји о Тројич индне” („Братс тво”, 1888), и „Шта ће нам
ова к ви?” („Шабачк и глас ник”, 1892) припа д ај у етнолог и ји, однос но
политолог ији. Тек трећ и прилог – „Крит ика у српској књижевнос ти”
(„Ред”, 1894) предс та в ља истински допринос нау ц и о књи жевнос ти.
У последњ е прилог е убрајамо студ иј у „О Собранију Доситеја Обрадо
вића” („Глас Српске краљ евске академ ије”, 1938) и „М. Ђ. Милићевић
и Л. К. Лазаревић и њихове прве приповетке” („Годишњица Николе
Чупића”, 1939), који указ уј у на непромењ ени однос Поповића-исто
ри чара и Поповића-кри т и чара.
За нашу анал из у од посебног су значаја VIII, IX и X књига, које су
при р ед и л и Н. Љубинк ов ић (виде т и погов ор е: „Павле Поповић о
Његош у”, књ. VIII, стр. 179-187, и „Поповићева синтет ичка саглед а
вањ а југос ловенске (југос ловенских) књижевнос ти у виђењу и вред
новању савремене стручне крит ике”, књ. IX, стр. 205-224) и М. Пан
тића (виде т и поговор – „О Поповићевој књи жевној кри т иц и и књи
жевној историог рафији”, књ. Х, стр. 621-671).
Учес тву ј у ћ и у прип рем а њу Сабраних дела (I –XI) П. Поповић а и Б.
Лазаревића (I-VIII), Палавес тра је видно мењао однос према њиховим
доприносима, што се види из следећ их чињеница. У едиц ији „Српска
књижевност у књижевној крит иц и” (I–XII) Поповић је заступ љен са по
четири прилога у првој (Стара књижевност) и другој књизи (Народна
књижевност), а у једанаес тој (Драма) само једн им прилог ом. Зани
мљив подат ак предс тав ља то што је заврш ну, дванае с ту књиг у ове
едиц ије – Књижевна критика (1972) приред ио сâм Палавес тра и што
се међу 13 српских крит ичара у ХIX и ХХ веку (од Вука до Ђ. Јовано
вића) није нашло место за П. Поповића. Тај ће проп уст увелико бити
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надок на ђ ен наве ден им избор ом и пред г овор ом „Павле Поповић и
историјс ка кри т ик а у српс кој књи жевнос ти“ (1979), потом при ређи
вањ ем две Поповићеве књиге у Сабраним делима – Нова књижевност,
I (Од Доситеја до Вука и Стерије) и Нова књижевност, II (Од Бранка до
Шантића), а погот ову текс том обја в љеним у дру г ом тому Историји
српс ке књижевне критике, 1768-2007. (Нови Сад, 2008), у којој је Попо
вић добио посебно место („Павле Поповић”, том II, стр. 457-473).
Током 1948/1949. школс ке године М. Пант ић је напис ао обим ан
дипломски рад, студ иј у „Рад Павла Поповића на проу чавању дубро
вачке књижевнос ти”. Прилог је откуцан ћириличном писаћом маши
ном на 55 стр. (форм ат 8,5 х 12 цм). Садрж и 13 глав а, од којих су
неке неочек ив а но оштро интон и ра не. Једин и сачу в а н и примерак,
који смо имали у рукама, исправио је професор Д. Павловић (при
мерак са исправк ама П. Коленд ића није сачуван). Рад је одбрањ ен
на Филозофском факултет у у Беог рад у, 29. IX 1949. Због обиљ а при
хват љивих судов а и мишљењ а треб а ло би га обја ви т и in extenso.
Аутор овога рада захвалан је проф. Пант ићу не само што му је сво
јевремено омог ућ ио коришћењ е него и на читавом низу драгоцених
информац ија и сугес тија. Видет и такође и Пант ићев прилог „Павле
Поповић”, обја в љено у књизи Сто најзна ме нитијих Срба (Беог радНови Сад, 1993, стр. 433-437), као и прилог З. Бојовић „Библиог ра
фија радова Мирос лава Пант ића (1952-2002)”, објав љен у Зборник у у
почаст академик у Мирос лав у Пантићу (Инстит ут за уметност и књи
жевност – Филозофски факултет, Беог рад-Нови Сад, 2003, стр. 13-39,
библ. јединица, 290, уред или: Р. В. Ивановић и М. Матицк и).
Љубинковић мисли на прилог е: Д. А. Живаљ евић – „Павле Поповић
о Горс ком вијенц у” („Коло”, 1901), А. Jensen „Pavle Popov ić o Gorskom
vijencu” („Archiv für slav ische Philolog ie”, Berlin, 1902). и Р. Врх/овац/
„Павле Поповић о Горс ком вијенц у” („Летоп ис Матице српс ке”, књ.
211, 1902). Томе би, свак ако ваљало придод ат и и Љубинковићеву сту
дију „Петар II Петровић Његош – књижевник и државник. Скица за
могућ и порт рет” („Књижевност и језик”, св. 2-4, 1998).
О значај у полем ике као књижевнонау чне врсте или подврс те опшир
није смо писали у студ ији „Полем ика као вид крис тализац ије књи
жевне кри т ике (О Шан т ићевом дје л у и дару)”, обја в љеној у нашој
књизи Зна ме ња аутентичнос ти („Бесјед а” – „Ars libri”, Бања ЛукаБеог рад, 2011). Осим увод ног разм ат ра њ а, студ и ја је поде љ ен а у
три дела: 1. „Директна полем ик а (Богд ан Поповић – Марко Цар)”,
2. „Прод у жена полем ик а (Васа Стајић – Вла д и м ир Ћоровић)” и 3.
„Аутополем ик а, смирена и одложена полем ика (Исидора Секулић и
Перо Слијепчевић)”, стр. 70-105.
Год. V (2013): стр. 21-44
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Радом ир В. Ива новић
У полем ичком тону Поповић оба веш та в а Реше т ара да постоје чак
и шаљив о интон ир ан и епиг рам и српс ких песник а о прет ер аном
интересовању за Његоша и његошолог иј у. Један од њих је потписао
песник Милорад Митровић:
„Богом брате, Поповићу Павле,
Подиж и се из дебелог хлада,
Спремај банке, притеж и опанке,
Да идемо до Котора града.
Тамо горе, врх Котора града,
Ту се легу тићи соколићи.
Ал' на једно закуни се само:
Да нећемо на Цетиње ићи.
Јер кол'ко си о Његошу писо,
Из хладнога дизао га гроба,
Да смо тићи, па да су нам крила,
Па би главе изгубили оба!
О поноћи Владика се буди,
Па у звучну он удара лиру:
Богом брате, Поповићу Павле,
Остави ме једанпут на миру!”

22.

Проширењ е интересовањ а његошолога на нова „аналит ичка поља“ илу
строваћемо летим ично изабраним моног рафијама из различит их обла
сти: историје (Л. Томановић, 1896), филозофије (Б. Петронијевић, 1908),
религије (Н. Вели м и р овић, 1911), комп аратис тике (А. Шмаус, 1927),
психологије (Д. Бранковић, 1936), етике (М. Ф. Ракочевић, 1941), поетике
(И. Секулић, 1951), права (Л. М. Костић) архивис тике (С. Вук ма новић,
1966), композиције (Ј. Дерет ић, 1969), филозофије природе (С. Томовић,
1975), језика (М. Стева новић, 1976), пси хоана лизе (Ј. Стриковић, 1980),
педагогије (Р. Делибашић, 1984), социологије (Б. Ковачевић, 1987), антро
пологије (Б. М. Ивановић, 1994), лекс икографије (С. Томовић, 1995), енци
клопедис тике (С. Томовић, 1999), естетике (Р. В. Ивановић, 2002), епи
столографије (В. Вукићевић-Јанковић, 2002) и мног их друг их.
На сâмом крају навел и бисмо четири књиг е без којих се не може
замис ли т и свес тра но тумачењ е и раз умев а њ е Горс ког вијенц а: 1. С.
Томовић – Комент ари: Лажни цар Шћеп ан Мали, Луча микрокоз ма
и Горс ки вије нац (Беог рад-Цетињ е, 1990, стр. 511); 2. издањ е Горс ког
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вијенца у оквиру Целок упних дела (књ. 3), 1975, приред или Р. Бошко
вић и В. Латковић, стр. 8-131 + 217-320; 3. Р. Маројевић – Горс ки вије
нац (Критичко издање. Текс тологија), Подгорица 2005, стр. 1006; и 4.
А. Младеновић – Горс ки вијенац, у оквиру Сабраних дјела (Критичко
издање), ЦАНУ, Подгорица, 2005, књ. II, стр. 380.
Током рада драг оцен у помоћ су нам пруж или колеге Жарко Димић,
директор Архива САНУ у Сремским карловц има, виши библиотекар
Неђељко Поповић, као и колег инице Јелица Недић, уредник Завод а
за уџбен ике и наставна средс тва и Дра г иц а Јевремовић, библиот е
кар-саветник Филозофског факултета у Новом Саду.
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Проф. др Зоран Аврамовић
Факултет за култур у и медије
Мегатренд универзитет
Београд

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ КАО НОВИНАР
Сажетак: У раду се анализира делатност Милоша Црњанс ког у нови
нарс кој профес ији. Реч је о српс ком књижевник у који је писао у свим књижев
ним родовима (лирс ки, епски, драмс ки) и жанровима (прича, приповетка,
роман, песма, драм а, путопис, текс тови писани са естетс ком сврхом).
Међутим, у току свог живота обајвио је и велики број некњижевних тек
стова - публицис тичке, новинс ке чланке (вест, белешка, извештај, репор
та жа, уводник, коментар, критика, интервју, анкета, фељтон). У другом
делу, ана лизирај у се некњи жевни текс тови који припадај у новинарас ком
обавештавању. Испитивање пишчеве инте лектуа лне биографије показ ује
да је поседовао широка знања, вештине и способнос ти, чиме се могу обја
снити садрж инс ке и литерарне вреднос ти његових новинс ких чланака.
Кључне речи: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, НОВИН АР, ЖАНРОВИ У ШТАМ
ПА НИМ МЕДИЈИМ А.
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Зоран Аврамовић

У току живота Милош Црњанс ки је обав љао необично велик и број
послова који су му осиг уравали материјалне услове живота. Као профе
сор је радио у Панчеву и Беог рад у. Између два рата и неколико година
после друг ог светс ког рата, бавио се новин арс твом, а био је уредн ик
авијат ичарског листа Наша крила и члан редакц ије Књижевног југа. Био
је 1934/35. оснивач и уредник Идеја (Политички спис и, 1989). Око шест
година у међуратном раздобљу, Црњански је радио и у спољнополит ич
ком апарат у Краљ евине Југос лавије као „аташе за култ урн у пропаганд у”,
односно „аташе за штамп у”, при чему је неко време био професионално
везан за Цент рални прес-биро при Влад и Милана Стојад иновића.
Професионалне оба везе у новинарском и дипломатском раду Црњан
ски је обав љао успешно, о чему је оставио доказе у великом број у текс това и
извеш таја. Али, није без успех а обав љао и ни образовно-педагошке послове.
Као професор историје у IV мушкој гимназији, он је остао у трајном сећању
својих ученика по прис туп у предмет у, али и по силној енерг ији и амбиц ији.
У пред авањима о историји инсис тирао је на њеним култ урним и уметнич
ким аспект има, причао је о Леонард у и Микеланђел у, ренесанси, франц у
ским просвет итељима. „За нас, задив љене средњ ошколце, његови часови су
били право слав ље”1 – сећа се један од његових ученика, а друг и је задржао
у сећању став Црњанског према комунизму и надреа лизму2.
Капит уа лац ијом Краљ евске југос ловенске владе 1941. започињ е еми
грантски живот Милоша Црњанс ког у Великој Британији. Радио је као
аташе за штамп у у емиг рантској влад и, а после рата одбија да се врат и у
земљу због гласова о кривичном прог он у. (Било је комунис та на влас ти
који су у његовом уређивању „Идеја” нашли велик у полит ичк у кривиц у.)
Таквом одлуком, за Црњанс ког је почела тешка борб а за материјалн и
опста нак у Лон дон у3. Радио је најг рубље послове: у једној малој приват
ној радњи као обућар, а на имању леди Пеџет био је коњушар, заправо
нека врста слу г е. Спасонос но решењ е за биолош ки опста нак, у јед ном
период у емиг рантског живота, пронаш ла је и његова верна и пожрт во
вана супруга Вида Ружић, која је почела да прави лутке и да их прод аје
велик им робним кућама. (Вида Ружић је била кћерка краљ евског библи
отекара, а у брак у с Црњанским била је од 1921. до смрт и 1977. године)
Није се Црњански борио само са животним невољ ама у емиг рац ији.
Истовремено је био прин уђен да се супротс тав ља оној полит ичкој инте
лигенц ији у редовима емиг рац ије која је хтела да му порекне право на
1

2
3

Београд у сећањима 1930-1941, СКЗ, Београд, 1983, стр.183. (Сећање Миодрага Кола
рића)
Исто, стр. 135. (Сећање Владимира Живанчевића)
Види Танасије Младеновић, „Повратак Милоша Црњанског”, Повеља, 3-4, Краљево,
1988.
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самос тално мишљењ е. У Американс ком Србобрану из 1952. нападн ут је да
глорифик ује „српски марксизам XIX века” и да шири дефет ис тичко рас
положењ е тврдњ ама да је емиг рац ија немоћна4.
Калварија брачног пара Црњански траје готово све до 1965. када се
враћај у у Беог рад, у коме у јесен живота Црњански ради и живи као књи
жевник.
У разм иш ља њ и м а о сопс твеном живот у, Црњанс ки је запис ао да је
био само „мала играчка судбине”5. Тај исказ се не односи само на борбу
за материјалн у егзис тенц ију, него на целок упн и његов пут кроз живот.
Црњански није имао сталн у адрес у, живео је тако рећи на европским и
југос ловенским раск рсницама. Радо је у разговорима за јавност цитирао
речи римс ког песник а о пролећу које изазив а свраб табана6. И доис та,
страсно је жудео за путовањима. Нешто по службеној дужнос ти, а нешто
о свом трошку, Црњански је проп утовао скоро целу Европ у. Волео је да
упознаје људе, пределе, обичаје, трад иц иј у – речј у, сам феномен живота.
Црњанс ки је имао развијен у сујет у, али то није била преп рек а за
стиц а њ е великог броја позна н ик а и при јат е љ а. Кре тао се у кру г у књи
жевн ик а, слик ар а, полит ич ар а, научн ик а. Са симпат ијам а је говорио
о Шан т ићу, Добровићу, Андрићу, Сиби Мили ч ићу, Раст к у Петровићу,
Вељк у Петровићу. Није судио о друг има са злобом, али је знао да буде
јак у иронији. Његови сукоби са протагонис тима социјалне литерат уре
били су јавни и ту се враћало мером за меру. Оспоравањ е надреа лис тич
ког таласа у књижевнос ти нису била тако отворена, а за то су заслуж ни
и писци ове поетске струје. Наиме, они су проширили „методе” књижев
них борби. Тако је Ђорђе Јовановић о свем у разговарао с Црњанским на
боксерским тренинзима („код Гановића”) а потом извеш тавао Давича и
Ђорђа Костића. „Ми нисмо хтели са Црњанским да разговарамо прос то
због тога што смо смат рали да је његова поезија сент именатално заро
нила у тугу човекову, тугу која не може наћи ослонаца у промени света,
у тугу која није достојна тој промени и људској моћи.”7
Пут кроз живот за Милоша Црњанског био је, несумњиво, крајњ е дина
мичан и узбуд љив. Социолошким појмовима речено, његова покретљивост
је имала хоризонталне и верт икалне димензије. Обав љао је разне послове,
путовао неуморно по европском прос тору, упозна вао људе и при лике, сти
4

5
6

7

О томе Предраг Д. Ивановић, Ко су љотићевци, Српско књижевно удружење, Чикаго,
1954.
Милош Црњански, Ембахаде I-III, стр. 250.
Милоје Петровић, „Пролеће је, сврбе табани” (интервју), Омладинске новине,
Београд, 17 12. 1977. Прва верзија објављена у Раду, 1972.
Београд у сећањима, исто (Сећања Ђорђа Костића, стр. 112. Костић додаје да су исти
однос имали према Растку Петровићу и Тодору Манојловићу.).
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цао и губио пријат ељ е. Укратко, није живео удобно и сигурно, а једн им
делом, такав живот је био његов избор. Није, наравно, могао да бира ратне
и друге друш твене догађаје у којима је учес твовао, као ни промен у поли
тичког поретка у југос ловенској држави.

Жанрови у дневним листовима Време, Политика, Правда
Жанр се одређ у је прем а врсти језик а/сти л а (умет н ичк и, сва к о
дневни, језик професије), форм и, стил у, обим у и предмет у/теми о којој
аутор пише. Није неваж но да ли се текс тови објав љуј у у дневној штампи,
недељној или период ичној.
Писац је стваралац који је увек слобод ан у однос у према текс ту. Не
постоји унив ерз алн и или опште при х ва ћен кри т ери ј ум за разв рс та
вањ е написаних текс това. Друг им речима, овај појам може да се одред и
норм ат ивно и искус твено. Књи жевни родови (лирс ки, епски, драмс ки)
одавно су проу чени у нау ц и о књи жевнос ти. Међу т им, у врсте спа д ај у
све врсте искус твен их текс тов а: потребно је раз л иков ат и књи жевне и
некњижевне врсте текс тов а, а самим тим и аутор е као књижевн ике и
некњижевнике (Аврамовић, 1994).
Тако, у некњи жевне текс тове укљу ч у јемо научне, публиц ис тичке,
новинске чланке (вест, белешка, извеш тај, репорта ж а, уводник, комен
тар, кри т ик а, интервју, анке та, фељт он). Књи жевни текс тови су при ча,
приповет к а, роман, песма, дра м а, путоп ис, текс тови писа н и са естет
ском сврхом (Речник књижевних терм ина, 1986).
Разуме се, ови текс тови нису подељ ени кинеским зидом ни по једном
кри т е ри ј умс ком елемен т у, а ни по месту обја в љив а њ а. Књи жевн и тек
стови могу да се појаве у новинама али не и у научним књигама. То могу
бити књижевни есеји, мемоари, полем ике, фељтони, порт рет и личнос ти.
Овоме треба додат и да не постоји јаз између књижевног и некњижев
ног текс та. Свак и текст писан у једном језичком коду облик ује смисао о
предмет у о којем пише, а у зависнос ти од списатељске вештине аутора,
може постат и текст са оствареном естетском сврхом и тако се прибли
жит и књижевнос ти.
Истори ја текс та пока з у је ширењ е жан рова или жан ровских окви ра
чиме се ствара преп литањ е и могућност мешањ а више врста текс това у
јед ном чланк у.
Милош Црњанс ки је писао у готово свим књижевн им и некњижев
ним жанровима (песме, романи, приповетке, путописи, мемоари, драме,
есеји, ликовне кри т ике, књи жевне кри т ике, историјс ки запис и, поли
тичк и чланц и).
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У његов ом спис ат ељ с ком опус у могу се раз л ик ов ат и чисти књи
жевни жанрови, некњижевни жанрови (посебно полит ичк и текс тови), и
текс тови који су жанровски хибрид и (путопис и) али не само у књижев
ном стваралаш тву.
Са жан ровског ста новиш та, поли т ичк и текс тови Црњанског могу се
поделит и на подврс те: полит ичке вест, полит ичке репортаже, полит ичке
порт рете, полит ичке коментаре, полит ичке фељтоне, полит ичке биог ра
фије полит ичке есеје, полит ичке извеш таје-писма, полит ичке мемоаре
(Аврамовић, 2004).
У испит ивању текс това које је писао за дневне новине могу нас инте
ресов ат и сле дећ а пита њ а: колико је поштов ао одлике жан ра у коме је
писао и да ли је као новинар или публиц ис та упот ребљавао књижевни
језик и стил?
Пошто текс тов и у период иц и имај у најр а з нор од н и ј у чита л ачк у
публик у, можемо се упитат и да ли је читалац био стукт урни елеменат
текс та. Да ли је Црњански рачунао са очек ивањима свог потенц ијалног
читаоца (информ исаност, задобијањ е симпат ија код влас ти или публике,
остваривањ е пропаганд ис тичк их циљева)?
Какве су жанровске одлике његових публиц ис тичк их и новинарских
текс тов а? Каквим језиком су напис а н и (експ рес ивн и или рефер енц и
јални)? Да ли је наглашено или скривено вредносно опредељ ењ е Црњан
ског? У којој мери су израз осећањ а, страс ти, маште или хладног пром и
шљањ а и отвореног односа према чињеницама?
Посебно питањ е се односи на откривањ е књижевног у новинским и
публиц ис тичк им текс товима Милоша Црњанског. Највећ и број текс това
се може књижевно-уметничк и обликоват и. Поред језика и стила, писцу
текс та стоје на располагању и сви нарат ивни елемент и (време, прос тор,
дога ђаји, ликови) као и разнолик а значењ а. Новинс ка репор та ж а може
постат и уметн ичк а репорт аж а, али то завис и од вештине писца. Сво
јом списатељском техником, мајс тор-писац може начином обликовањ а
пред ме т а иза зват и ону перцепц и ј у и емоц и ј у која задов ољ а в а чита
лачке потребе публике. Међут им, дожив љај стварнос ти је у новинским и
публиц ис тичк им текс товима увек повезан са одређеним степеном раци
оналнос ти – интересима, полит иком, међународним односима.
За наше испит ивањ е корис тићемо дневне листове као облик перио
дике у којима је Црњански објав љивао своје текс тове. Изос таће недељна
и месечна издањ а (у такве спад ај у Идеје 1934/35). Дневне новине су везане
за догађаје дана и имају мозаи чк у форм у, дакле велик и број жанрова.
Информ а ц ијс ки садрж аји су најзас ту п љен и ји и по томе имај у сна ж ан
утицај на јавно мнењ е. Међут им, новински текс тови могу да посед ује и
књижевно-уметничке квалитете.
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Да подсет им на текс тове које је писао за лист Политика о Војвод ини
1923. и 1925. године. Ови текс тови су сазнајно значајн и зато што се у
њима преп лићу непос редни искази ондашњих становника војвођанских
гра дов а и села, запа ж а њ а самог писца и његови експ лиц ит н и ста вови
о Војв од ин и као делу српс ког национ алног иден т и т е т а. У тим ста в о
ви м а преп лићу се улога пра вос лавне цркве, однос и између национал
них заједница, при чему се указ ује на идент итетске разлике између њих.
Посебна пажња се посвећу је национално-кул т урном профи л у Срба на
том прос тору, значај у полит ичк их личнос ти и страначке поделе између
радикала и демок рата, улози војске и прос лави важних датума за патри
отско понашањ е.
У првом делу показаће се пишчев жанровски распон у текс товима за
дневне листове међуратне Југос лавије.8
Вести еви ден т и р ај у дога ђ аје као и изја в е јавн их личнос ти селек
тивно и брзо. Са потписом Милоша Црњанског, дневни лист Вре ме обја
вљивао је вести из Немачке 1937. (Остаје непознато да ли их је писао или
телефонс ким путем дик т и рао). Крат коће и саже т ос ти у вести м а поти
скуј у могућност књижевног израза. Највише је дневних новинских вести
објав љено 1937. и 1938. из Немачке.
Црњански у новинским текс товима пише о разним догађајима и лич
нос тима из облас ти полит ике, историје, нација, рата. Као жанр прикази
ва њ а делов а реалнос ти, репорт ажа допу ш та преп ли та њ е опис а, изве
штаја, комен тара, а на гра н иц и је са путоп исом. Његови извеш таји из
Војвод ине које је писао за Политик у 1923. на сажет и заним љив начин
приказ уј у прилике и људе у Војвод ини. Ти извеш таји су репортаже, а не
путописи. Или, текс тови које је писао 1937. за Вре ме о грађанском рату у
Шпанији, припад ај у ратној репотаж и.
Црњанс ки је објавио велик и број путопис а у дневн им листови м а.
Неки међу њима припад ај у књижевнос ти у новинама, као што су У земљи
тореадора и сунца, писани за Вре ме 1933. године. Црњански је био неу
морни путник, боравио је дуже или краће време у готово свим европским
држа в а м а и са тих путов а њ а обја в љив ао текс тове који се жан р овс ки,
углавном преп лићу. Његова путовањ а по Краљ евини Југос лавији (При
морје, Војвод ина, Босна, Крф) 1923, 1924, 1925, 1928, 1932. и 1933. објва
љени у Политици и Вре ме ну у жанровском смис лу припад ај у репораж и
али у њима има и путописних елемената, ако и коментара, извеш таја. То
се на исти начин односи и на текс тове писане из држава Северне Европе
(на путу у поларне крајеве, Вре ме, 1937).
8

За циљеве овог истраживања користио сам и своју приватну архиву у којој се налазе
новински текстови Милоша Црњанског. Такође и Зборник о Милошу Црњанском (део
о прилозима у периодичној штампи), Институт за књижевност и уметност, 1972.
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Ову жанровску недоум иц и Никола Бертолино је решио тако што је
све ове текс тове (укупно 161) који су на жанровским границама уврс тио
у жанр Путопис а 1 и 2 (Дела Милош а Црњанс ког, Заду жбина Милоша
Црњанског, 1995).
Портрет као и свак и друг и антрополошки текст, рељефно приказ ује
интелект уа лне, душевне, моралне, друш твене и полит ичке особине лич
нос ти. Избор личнос ти о којој пише Црњански прави према сопс твеном
избору али и по захтевима новинарских уредника. Највећ и број порт рета
односи се на његове поли т ичке савременике. Од српских и југос ловен
ских полит ичк их личнос ти, писао је о Краљу Александ ару I Карађорђе
вићу. Од историјских личнос ти Црњански пише о Свет и Сави (Вре ме, 27.
јануар 1934.) и Карађорђу (Вре ме, 1-3. мај 1932 и 18. фебруар 1934.), а од
европских полит ичара и државник а о Хитлеру, генерал у Франк у, Мусо
линиј у, шведском краљу Густаву V.
Црњанс ки је објавио два фељтон а у дневн им листовим а у којим а је
књижевним средс твима настојао да психолошки и антрополошки осветли
прив ат ан живот велик их историјс ких личнос ти, („Тра г е д и ја Мила нове
мајке”, Вре ме, 19, 21, 27. август 1927; „Жене Цезара”, Вре ме, 25. децембар
– 31. децембар 1932.). Један фељтон је полит ичко-прагматског карактера
(„Код наших авијат ичара”, Политика, 1-6)
Коментари Црњанског у дневним листовима су углавном имали поли
тичк и садрж ај. Они су везани за социјалне и полит ике прилике у Србији
1933, 1934; Великој Британији, 1930; Немачкој – 1936, 1937, 1938; Италији
1938/9. У њима налазимо све елементе нарат ивног језика као и став самог
писца.
У међуратном раздобљу, Црњански је на страницама дневих листова
полемисао са књижевниц има о полит ичк им и књижевно-издавачк им про
блем има. Храбро улазио у интелект уа лне сукобе са ствароц има свога вре
мена. У полем иц и са Крлежом, он наглашава ратне резултате у полит ич
кој историји Србије и култ војника у српској полит ичкој култ ури. Са Мар
ком Царем полем ише о проблем има наше књижевнос ти, (Вре ме, 1929.), а у
Вре ме ну марта 1932. полем ише о „проблем има наше књижевнос ти”.
Тесктови у којима преноси изјаве и ставове о најс рећнијој жени Југо
сла ви је, прип а д ај у анкети („Где живи најс рећн ија жена Југос лавије”,
Вре ме, 1932.).
Есеј допуш та писцу висок степен интелект уа лне, етичке и имаг ина
тивне самос талнос ти у размат рању и обликовању неког идејног поглед а
или соци јалног проблем а. У својим новинс ким есеји м а, Црњанс ки је у
широком распон у личне култ уре, са књижевним стилом, исказивао став
о разним питањима свога времена. Његови есеји су тематски различит и:
о држа ви, наци ји, рату, монарх и ји, либе ра лизму, демок рат и ји, тота ли
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тариз а м у, маркс из му, српс ком пита њу, југос лов енс тву, међу н ар од ној
полит иц и, привред и, култ у ри (Аврамовић, 1994).
Црњански је обја в љивао и новинске критике књига са полит ичк им
и умет н ичк им садрж аји м а. То нису били обичн и прик а зи већ преглед
и оцена текс та. Примера ради, навод им крит ике „Луначарски и икона”,
Вре ме (20. 2. 1934.) и „Балк ан према оцени немачког новинара Егона Хај
мана”, Вре ме (10. 7. 1938.).

Духовна радозналост Црњанског
Стиц а њ е зна њ а била је, такорећ и, стална живот на потреба Црњан
ског. Од раног детињс тва па до позног животног раздобља, он је комбино
вао формално и спонтано образовањ е. У Темишвару, ђак је Пијарис тич
ког лицеја, а пред авач и су катол ичк и фрат ри. Године 1912. на Ријец и,
упис у је Експорт н у ака д ем и ј у. Годин у дана касни је, у Бечу, студ и р а
медиц ин у, филоз офи ј у и истори ј у умет нос ти. После Првог светс ког
рата, на Универзи т е т у у Беог ра д у заврша ва студ и је упоред не књи жев
нос ти и историје.
Далеко од свог народ а, у Лондон у 1951. Милош Црњански завршава
у својој 58 години студ ије на једном Универзитет у из предмета Internat i
onal affairs који је обух ват ио међународно право, трговин у, инстит уц ије,
историј у 9.
Ове чињен ице потврђ у ј у јаку инте лек т уа лн у радозна лост у моти
вац ионој структ ури његове личнос ти. Формално образовањ е му је омо
гућ ило да разлик ује облике знањ а, посебно научно и публиц ис тичко. У
својој рецензији књиг е немачког новинара Егона Хајмана о полит ичком
и култ урном бићу Балк ана, он истиче примен у „научног апарата”, значај
докумената и изворних податак а, тежњу за објект ивним знањ ем, метод
тумачењ а друш твених прилик а, при чему упућује и крит ичке примедбе,
попут оне о непот ребној обим нос ти полит ичк их пита њ а у књизи10.
Систематско стицањ е знањ а утицало је, без сумњ е, на студ ијски при
ступ сваком интелект уа лном и стваралачком предмет у. Колик у је пажњу
поклањ ао овом аспект у знањ а најбољ е потврђује његова преписка с Цви
ја новићем11. У писму из 1921. Црњански моли Цвијановића да му пошаљ е
литерат уру о Лази Костићу. Из Берлина 25. септембра 1928. траж и да му
9
10

11

Стеван Ђ. Павловић, „Дуге године странствовања”, Књижевне новине, 28 12. 1957.
Милош Црњански, „Балкан према оцени немачког новинара Егона Хајмана”, Време,
10. 7. 1938. Слично и у рецензији књиге др Јована Радонића: Ђорђе Бранковић, Деспот
Илирика, СКГ, 1930. Тежња за научном проверљивошћу препознаје се и у Ембахадама.
Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 11080/1-44.
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се пошаљ е нешто од Стјепна Митрова Љубише, и из историје устанка од
Вука, као и неки извори о уласку српске војске у Беог рад 1918. Два месеца
касније траж и први део Вукићевићеве књиге о Карађорђу, затим Путо
вања по новој Србији Сретена Л. Паића, и књиг у Кнез Милош у причама. Из
Берлина 5. децембра 1928. Црњански пише поново Цвијановићу и траж и
књиг у Кнез Милош Обреновић М. Гавриловића, Аустријс ка влада у Србији
Драг ут ина М.Павловића и Мемоаре Саве С. Текелије.
Јануара 1929. Црњански моли Цвијановића да му пошаљ е нов Закон
о штампи, а из Блед а 16. јануара 1930. он траж и да му се пошаљ е књига
Вукових историјских чланак а и Правитељс твујушћи Совјет.
Ова кратка преписка Црњанског и Цвијановића баца јако светло на
обим и врсту сазнајн их потреб а Црњанс ког. А то је била само допуна
његовој књижевној лект ири. Највише похвалних речи имао је за руске
романс и јере: Толс тоја, Достојевс ког, Тург ењ ева12. Али, као своје лите
рарне „учи т е љ е„ навод ио је и грчке писце тра г е д и ја Есхи ла, Софок ла,
Еурип ид а, затим порт уг алс ког песник а Камои нша, енгелс ког песник а
Џона Дона, као и Неруд у, Мача д у, Гонг ору, Маја ковс ког, Унгаре т и ја. У
Париз у је препевао кинеску и јапанску лирик у13.
У јавним разговорима о свом стваралаш тву Црњански је наглашавао
потребу читањ а књижевних дела на изворном језик у, а не у превод у. У том
поглед у нису постојале језичке преп реке. Знао је осам европских језика:
немачк и, енглески, франц уски, шпански, ита лијански, руски, мађарски,
порт угалски. Грчк и и латински је учио код фратара пијарис та.
„Читао сам целог живота”, то је исказ из једног разговора14. У раним
дечачк им даним а, отац Тома му је читао чланке Свет оз ара Марк вић а
и ратн и дневн ик Пере Тодор овић а, а учит ељ Берић, Игоа и Меримеа.
Можда су се тада сусрела природ а Црњанског и протејска моћ рећи, да
би до краја живота остале заједно.
Поред сопс твених исказа о књигама које су му читали, и које јечитао,
доказ за читалачк у страст налазимо и у сноп у библиог рафских референц и
у његвои м текс товима. Карактерис тично је да Црњански своје полит ичке
есеје и комен таре настоји да уклопи у одрешен у тра д иц и ј у мишљењ а и
истраж ив ањ а. Публиц ис тичк а разм ат рањ а заснив а на делим а истори
чара. У текс ту Жене Цезара позива се на Плутарх а, а у крит ичком осветља
вању мађарске историје на судове историчара Ферд а Шишића. О Светом
Сави пише позивај ућ и се на Домент ијана и Теодосија. У есеј у о Карађорђу,
Црњанс ки под у п и р е своје тезе текс тови м а Слоб од а на Јова н ивћ а, Цви
12
13

14

Драгослав Адамовић, „Сви писци које сам читао”, Политика, 22. 12. 1974.
Милош Црњански, Антологија кинеске лирике и песма старог Јапана (приредио
Александар Петров), Народа библиотека, Дечије новине, Београд, 1990.
Драгослав Адамовић, исто.
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јића, Ћоровића, а преу зима и неке идеје Проте Матеје и Артура Шопен
хауера. У текс тови ма писа ним за El economist налазимо имена Сократа,
Лао Цеа, Хомера, Квин т и лија на, Тојнбија, великог економ ис те Кејнса.

Изразит пример аутономног типа личности
О висок им списатељским способнос тима Црњанског сведочи његово
дело и сви жанрови у којима се оглед ао. Поседовао је натп росечни даро
опаж ањ а, памћењ а, мишљењ а и био обдар ен ретк им ствар ал ачк им
духом. Његов а инте лек т уа лн а радозна лост била је готов о при р од н а
ствар. „Ја сам увек био радознао.”15
У сазнајном поглед у Црњански је делио глед иш та емпирис та: његова
поли т ичк а сазна њ а су била у великој завис нос ти од чулн их утис а к а.
Често је своја прва одушев љењ а пределима и људима повезивао с вред
носним судовима16. Па, ипак, у систематским излагањима о предмет има
којима се бавио корис тио се позит ивним метод ама17.
Најд рагоцениј у интелект уа лн у и моралн у особин у личнос ти Црњанског
нала зи мо у његовом имплиц ит ном пре у зи ма њу Сократ ових наче ла: био је
постојан у свом уверењу, а није се упуш тао о расп раве у предмет им а које
није добро познавао. Тако о послератној литерарној ситуа ц ији у Југос лавији
није хтео да говори јер о томе није имао неких нарочит их сазнањ а18.
У емот ивном пона ш а њу Црњанс ки је пока зив ао карак т ерис тик е
колеричног и меланхоличног темперамента. По суду његових савреме
ника, припад ао је оној врсти људи која „све прож ив љава”19. У разговору
с познан иц им а знао је да реаг ује нагло и прас каво, и тада је постојао
тежак за саговорник а, али је умео је да буде зајед љив и ироничан. У души
Црњанског укштале су се борбеност и усам љеност20.
15
16

17

18
19

20

Милош Црњански, Ембахаде I-III.
Ево три исказа: „Јадранско море је најлепше на свету.” (Милош Црњански, „Хаџилук
на Крфу, до плаве гробнице”, Политика, 29. 7. 1925.); „Шар- планина је лепша од
свих планина на свету.” (Милош Црњански, „За част и напредак наше авијатике”,
Време, 8. 10. 1925.); „То је најсрећнији човек (Бравуш, муслиман из Улциња – З.А.)
кога сам у свом животу срео.” (Милош Црњански, Време, 3. 9. 1933.)
Ембахаде и Књига о Микеланђелу су књиге писане са чврстим ослонцем на чињенице и изворним подацима.
Стеван Ђ. Петровић, исто.
Миленко Поповић, Црњански између два света, Књижевне новине, Београд, 1984.
стр. 67. Писац ове необичне биографије био је неколико година у друштву с Црњан
ским (у Риму и Лондону).
„Незадовољан, неповерљив, неприступачан, неухватљив, искидан, поштен, брутално искрен, увек на одстојању, халдни интелектуални освајач, удуши несрећан,
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У поглед у вољно-етичк их особин а Црњанс ки показ у је упорност,
иниц и јат ивност, чести тост, храброст и јаку тежњу за самос талношћу и
самопош тов ањ ем. И поред тога што је у материјалном поглед у живео
скромно, углавном у оскуд иц и, није био мотивисан да из основа промени
свој друш твен и полож ај. У том поглед у његови ставови су били јасни:
„Ја никад нисам патио ни у младос ти од жеље за материјалном славом,
нити сам завидео салонским лавовима.”21 У једном писму Милан у Стоја
диновићу из 1956. он вели да „не треба да будем поета у новчаним ства
рима”22, чиме је јасно назначио свој немар према новц у. А добро је знао
да новац има велик у моћ и да се њиме лако остваруј у разни циљеви23.
Скромност је била једна од врлина Милоша Црњанског. Не само да
је имао скром не мате ри јалне потреб е него је чак пока зиов ао снис хо
дљивост и тамо где је био посебно осетљив – у књижевном стваралаш тву.
То што је књи жевник, не обезбеђу је му над моћн у позиц и ј у у дру ш тву.
„Смат рам да је одвратно када песник стваљ а себе високо изнад друг их
људи.”24 У једној друг ој прил иц и, утврд ио је да је са култ урног стано
виш та недоп ус тиво „да нема сабран их дела Николе Тесле”, а имаћет е
сабрана дела Милоша Црњанског25.
Чињен иц а да није имао однос завис нос ти прем а углед у и слави,
омог ућ ила је Црњанс ком да сачув а свој моралн и интег рит ет и досто
јанс тво у разнолик им животним ситуац ијама 26. У којој мери је држао до
свог поноса, потврђу ј у и речи Николе Милошевића. Јед ном при ликом,
Милош рвић је упитао Црњанс ког како, поред толиког знањ а и познан
ства, није успео да се боље снађе у Лондон у, и добио је следећ и одговор:
„Срео је – каже – у Лондон у неког пољског писца, јадног изглед а, у изно
шеном одел у. Упитао га је шта се с њим дешава и сазнао да пољак нема
посла. Казао му је да га не може запос лит и, али не може дати савет: нека
оде у британско Минис тарс тво за култ уру и нека каже да би радо превео
Китс а на пољс ки. После годин у дана, опет на некој лондонс кој улиц и,
срео је ухрањ еног и самозадовољног Пољака: ја превео Китса! То је било

21
22
23

24
25
26

неспособан да било кога у својој околини усрећи, подозрив, све је то био Милош
Црњански.” (Миленко Поповић, исто, стр. 16.)
Милош Црњански, Ембахаде, стр. 145.
Види, Борба, 31. 1. 1987.
„Новац је господар нашег времена и преко њега може да се добави и све купи.”
(Милош Црњански, Криза британског социјализма, Еl economist, 23. 9. 1960.)
Анђелко Вулетић, „У Лондону, са Милошем Црњанским”, Дело, 1, Београд, 1965.
Велисав Томовић, „У Теслином животу остало је неколико тајни”, Свет, 3. 4. 1966.
Види Миленко Поповић, исто, стр. 136; Танасије Младеновић, Дуга, бр. 433,
Београд, 1990. („Држао је до свог достојанства, до тог му је било врло стало”); Рајко
Ђурић, „Рукописи, стари и нови”, Политика, 9.10. 1975.
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Поља ково обја ш њењ е, али Црњанс ки је, без жаљењ а, одгов арај у ћ и на
моје питањ е, изјавио: ја никад а нисам хтео да превод им Китса!”27.
И у најд ра мат ични јим живот ним околнос ти ма, када му је пре т и ла
глад, Црњански није хтео да се одрекне свог поноса, и због тога је морао
да долази у блаже и оштрије сукобе с људима из своје околине, при чему
је било неваж но да ли су то Срби у отаџбин и или емиг рац ији, или су
странц и.
Као да је та лишеност мотива за материјално богаћењ е у личнос ти
Црњанског гасила свак у жељу за влашћу. Нема сведочанс тва да је стре
мио освајању неке од полуг а полит ичке влас ти. „Никад а није желео
власт, а нити да прек раја свет.”28 Његово интересовањ е за полит ик у сво
ди ло се на посмат ра њ е поли т ичке позорнице и мишљењ е о збива њи ма
на њој. Таква интелект уа лна позиц ија видљива је из анализе политчких
текс тов а, а и сам је на тај начин разу мев ао свој ангаж ман. „Увек сам
желео да останем на месту, споредном, посмат рача.”29
Најзад, једна етичк а особина посебно је била наглашена у структ ури
личнос ти Милоша Црњанског – храброст. Нескривено се дивио храбрим
људима, а и сам је испољ авао ту врлин у, било у случај у да прих вата ризик
ситуа ц ије у коју је улазио, или у тежњи да открије моћ природе. Зна се
да је 1926. траж ио двобој с ваздухоп ловним офиц иром Тадијом Сондер
мајером. Лако седа у авион за акробатске летове, али и у авион који лети
према зараћеној Шпанији, са свешћу да то путовањ е може да се заврши
на „дну мора или у неком баскијском селу”30. А када је стигао у Шпаниј у,
затраж ио је да иде на фронт, јер није дошао да проу чава шпанску готик у,
већ да види рат.
И пут до Шпицб ерг ена 1937. Био је крцат опсанос тим а. У царс тву
леда вребали су подводни гребени, снеж не буре и таласи, али све то није
одврат ило Црњанског од тог пута.
Милош Црњански био је изразит и пример аутономног типа лично
сти. Реч је о развијеној самосвет и, унут рашњој мотивац ији, а не спољ а
шњој. Овај тип личнос ти није пријемчив за ирац ионалне ауторитете, и
за њу се вели да штрчи. Илус трац ија ове тврдњ е може се наћи и у сећању
Десанке Максимовић. „Сви људи иду у чопору, а он не може и неће. Он
(Црњански – З.А.) иде својом стазом. Трновита, каменита, узбрдо, низ
брдо.... Ја сам га волела. Ишао је својом стазом.”31
27
28
29
30
31

Види НИН, 27. 3. 1983.
Миленко Поповић, исто, стр. 38.
Милош Црњански, Ембахаде, I-III , стр. 58.
Милош Црњански, „Како сам стигао на сахрану генерала Моле”, Време, 13. 6 1937.
Разговор с Десанком Максимовић објављен у Књижевним новинама, 1. 5 1989.
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Новинарство у контексту књижевног стваралаштва
Врат имо се биог рафији Милоша Црњанског. Колико нам његов пут кроз
живот омог ућава разумевањ е новинарске делатнос ти у контекс ту књижев
ног ствара ла ш тва? Испи т ива њ е и овог дела биог рафи је омог у ћа ва нам да
формулишемо закључак о изразито динам ичној, разноликој и богатој егзи
стенц и ји. Стек ао је разноврс но обра зов а њ е, при м ао неформ алне и фор
малне духовне утицаје, оба в љао разне делат нос ти, обишао многе земље и
народе. Надаљ е, у току свог интелект уа лног и емот ивног развоја мењао је
глед иш та о социо-култ урним вреднос тима и стваралачк им идејама.
Ако ове биог рафске податке доведемо у везу с сазнајном димензијом
списатељског опуса Милоша Црњанског, морамо закључит и да новинар
ски рад нашег писца има сасвим незнатн у улог у у његовом књижевном
ствара ла ш тву. Његов а тра г ична умет н ичк а визи ја живота директ но је
супротна полит ичк им и идеолошким уверењима која је у разним прили
кама заступао као и дневним захтевима новинарског писањ а.
Сва к а проф ес и ја зах т ев а посе дов а њ е одређ еног зна њ а, вештина и
способнос ти. Новинар је произвођач медијског садрж аја – информац ија,
забаве, образовањ а (просвећ ивањ а). Већ је одавно постало јасно да нови
нари обрађују али и стварају догађаје. Они нису само они који реаг ују
већ и се и анга ж у ј у за одређен у ствар. Новинари релат ивиз у ј у истин у
како чињеничк у тако и појмовн у.
Испи т ива њ е новинарс ког рада Милоша Црњанс ког и његових књи
жевних остварењ а показ ује да се таленат писца остварује на различите
начине у новинском и књижевно-уметничком текс ту. Којим то интелек
туа лним и стваралачк им механизмима писац сузбија продор журнали
стичк их чинилаца у ткиво свог дела – питањ е је које и даље остаје отво
рена за књижевно-теоријска испит ивањ а.
Социјалн и моменат је био наглашен у живот у и мишљењу Црњан
ског, па је као такав био предмет сталне полит ичке преок упац ије. На
мног обројн им путов а њ и м а и у сусре т и м а с људи м а, своје прве чулне
утиске лако форм улисао у дневне слике и путописне текс тове. Такав тип
импресионизма је нашао место у његовим полит ичк им текс товима, али
га нема у књижевним. Елемент стваралачког и имаг инат ивног има спо
редн у улог у у његовим полит ичк им текс товима.
Најзад, није тешко уочит и продор живахног темперамента у струк
ту ри поли т ичк их новинских текс това.
Дакле, можемо закључит и да новиснки текс тови Милоша Црњанског
нису имали утицај на његова књижевна дела, али се дар за језик и опа
жа њ е дру ш твене, поли т ичке и кул т урне стварнос ти препознаје у свим
жанровима у којима је писао.
Год. V (2013): стр. 45-58
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MILOŠ CRNJANSKI AS A JOURNALIST
Summary: The paper analyses Miloš Crnjanski’s activ ity in journalistic pro
fession. It is about Serbian writer who wrote in all literary genres (lyric, epic and
dramat ic) and subgenres (story, tale, novel, poem, drama, itinerary, texts written
for esthet ic purposes). However, in course of his life, he published a great number
of non literary texts – publicist, newspaper articles (news, note, report, footage,
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part, non literary texts are analyzed which belong to journalistic informing. Aut
hor’s intellect ual biography study shows that he was a man of vast knowledge,
skills and abilit ies, which may explain substant ial and literary value of his new
spaper articles.
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КРЕАТИВНИ ИЗРАЗ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
У ПУТОПИСНО-РЕПОРТЕРСКОЈ ПРОЗИ
Сажетак: У раду је путопис на проза Милоша Црњанс ког условно поде
љена на две групе текс това, који се међусобно разлик ују по углу посматрања
и начину обраде изабране теме. Може се закључити да су рани текс тови
ближ и схватању путописа као специфичне, отворене и модерне књижевне
форм е са велик им изра жајним могућн ос ти м а, док се касније Црњанс ки
више приближ ио клас ичном схватању тог књижевног жанра. Стваралачки
субјектив изам основн о је и домин антн о обе л еж је прве гру п е путопис а,
наста лих и објав ље них до 1930. године, а најаде кватнији стилс ки израз
за ову скупину текс това био би – поетс ка проза. Друга група путопис них
текс това наста ла је после 1930. и каракте рише је објективни прис туп
приповедачкој теми, те су ови текс тови много бли ж и форми клас ичног,
репортаж ног путописа од текс това из претходне групе.
Кључне речи: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, ЖАНР, ПУТОПИС, ПУТОПИСНА
ПРОЗА, ПОЕТСКА ПРОЗА, ПИСМA, РЕПОРТАЖ А, СТИЛ.
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1.
Путопис1 је, као спец ифична књижевна форма, био више или мање
засту п љен у српс кој књи жевнос ти од Доси т еја до савремен их писа ц а,
зависно од општи јих умет ничк их стру ја њ а. Највише доме т е дости же у
делима Јована Дучића, Исидоре Секулић, Милоша Црњанског и Растка
Петровић а, који овај жанр обог а ћу ј у новим експ рес ивн им могућ но
стима. Активно бављењ е поезијом допринело је да транспонова ни субјек
тивни дожив љај стварнос ти поста не један од најзначајнијих изра ж ајних
елемената у путописној прози ових аутора. Књижевна форма путописа
показала се као погод ан начин који је писцима омог ућавао да песничк и
дожив љај света пројект уј у и у прозну књижевн у структ уру, не наруша
вај у ћ и, при том, јединс тво поетс ког дожив љаја и књи жевног облик а у
којем се он остварује. Стварност тако постаје нужна литерарна подлога
на коју се слаже јединс твена уметничк а визија света, која је више субјек
тивна, емоц ионална и уопш тена, него рационална и конк ретна. Путопис
је тако, задрж а вај у ћ и субјек т ивн и песничк и дожив љај у ’непес ничкој’,
прозној форм и, добијао ново књижевно рухо у којем се могао даље раз
вијат и и доприносит и оплемењива њу прозног изра ж а ва њ а.
Оствар у ј у ћ и се на широком духовном и изра ж ајном пла н у, Милош
Црњански је одговарај ућом индиви д уа лном интона ц ијом померао и ширио
гра нице основног књи жевног облика који је корис тио. Црњански ква лите
том наста в ља нит најб ољ е путоп ис не прозе у српс кој књи жевнос ти, али
његови путописи истовремено предс тав љај у ориг иналн у и независну књи
жевн у творевин у која је аналогна само са књижевним делом самог Црњан
ског; са Лириком Итаке, Дневником о Чарнојевићу или Сеоба ма. Послед ица
песничке субјект ивнос ти, духовног богатс тва и горк их ратних и послерат
них искус тава писца, јесте настанак теорије сумат раизма као резигнира
ног уметничког отпора појед инца неу ређеном и разбијеном све т у. У слу
чај у путописа, то се манифес това ло под јед на ко у основном мисаоном при
ступ у путописним прозним темама, као и на формалном план у.
Путописна проза Црњанског условно се може поделит и на две групе
текс тов а, који се међусобно раз л ик у ј у по углу посмат ра њ а и начин у
обраде изабране теме.
1

„Документарни облик који описује догађаје, људе и утиске које је писац срео и
доживео на неком путовању. Путопис је изразито отворена форма и у њему се могу
наћи најразличитији типови дискурса, од историјског и есеистичког, до посве лирског и емотивног. Разноврсност се примећује и у жанровском погледу, па се путопис понекад пише у облику писма, дневника или мемоара, понекад је повезан са
општеобразовном литературом, а може се трансформисати у романескну форму,
па чак и у епско-лирску врсту.” (Речник књижевних термина, 2007: 591)
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Стваралачк и субјект ивизам основно је и доминантно обележје прве
групе путописа, насталих и објав љених до 1930. године, у које можемо
сврс тат и ране путоп исе: Писма из Париза, Љубав у Тоскани, Путопис е
о јадранс ким градови ма и острви ма, као и касније текс тове о северним
земљама. Наја дек ватнији стилски израз за ову скупин у текс това био би
– поетска проза.
Друга група путописних текс това настала је после 1930. године и у
њу се могу уврс тит и Књига о Немачкој, Путопис и о Шпанији и неки путо
пис и о пре де л и м а у нашој земљи. Карак т е рише је објек т ивни прис туп
приповед ачкој теми, те су ови текс тови много ближ и форм и класичног,
репортаж ног путописа од текс това из претходне групе.
Рани путописи тематски се осла њ ај у на најлични је књи жевне теме
Милош а Црњанс ког: љуба ви, естетс ког дожив љаја, зави ч аја, на идеј у
заједничк их веза у стварнос ти… Заправо, на све оне теме и идеје познате
из његове поезије и прозе. У каснијим путоп ис им а Црњанс ки се мање
ослањ ао на помен уте литерарне теме, а више на оне које му је наметала
стварност о којој се у њима говорило.
На основ у ових разл ик а може се закључ ит и да су рани текс тови
бли ж и схват а њу путоп ис а као спец ифичне, отвор ене и модерне књи
жевне форме са велик им изра ж ајн им могућнос ти м а, док се касни је
Црњански више приближ ио класичном схватању тог књижевног жанра.
То, међу т им, ника ко не знач и да је ствар а лачк и субјек т ивиз ам писца
ишчезао потп уно у каснијим остварењима; он није њихов основни дожи
љај и креат ивни квалитет, али местим ично прож има и допуњује њихов
објект ивни репортаж ни карактер.
Нимало случајно, јер је Црњански књижевник био још много тога у
живот у: диплом ата, професор, фудба лер, атле т и чар, авиоме х а н и чар…
Али, и – новинар. Врло рано се почео интересоват и за штамп у, како за
књижевне часописе (са Ивом Андрићем био је у уредниш тву Књижевног
југа, а са Марком Ристићем објав љује у часопис у Дан), тако и за дневне
новине (најп ре као сарадник Политике, док је био гимназијски професор
у унут рашњос ти, а затим и као коментатор овог листа и Вре ме на, те, као
аташе за штамп у у Берл ин у, допис ник Цент ралног прес бироа Краљ е
вине Југос лавије из Хитлерове Немачке).2
2

За данашње историчаре српског новинарства свакако су најинтересантнији његови коментаторски текстови, који откривају изванредног политичког аналитичара
збивања у Трећем Рајху. Извештава о Олимпијади и Светској ловачкој изложби,
описује ваздушни брод „Хинденбург”, открива позадину сукоба нациста и цркве,
анализира националсоцијалистичке законе, коментарише спољну и унутрашњу
политику Немачке… Велику пажњу, у то доба, привукли су његови коментари
„Хителерова Аустрија”, „У Хителеровој руци”, „Залазак др Шахта”, „Лудендорф
против хришћанства”, „Ко ће победити: Пије XI или националсоцијализам?”…
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2.
Отвореност путописа као књижевне форме, са једне, и поис товећ и
вањ е аутора и приповед ача у делу, са друг е стране, омог ућ или су Црњан
ском да у путописну прозну структ уру пројект ује и уобличи неке своје
најличније ставове према живот у и свој стваралачк и однос према умет
нос ти, и да тако успос та ви везу између субјек т ивне умет н ичке визи је
и објек т ивне слике стварнос ти, не нару ша в ај у ћ и основн у књи жевн у и
уметн ичк у функц иј у путоп ис а. Друг им речим а, индивид уа лн и моме
нат у текс ту увећа вао се на рачун објек т ивних опсерва ц и ја и хроноло
шког описивањ а стварних предела и догађаја, тако да путопис добија све
изра зи т и ј у струк т у ру, више под ређен у ствара лачк им ста вови м а писца
творца, а мање захтевима постојеће књижевне форме.
Једна од најдом инантнијих карактерис тика у путописима Црњанског
јесте мисаона, емот ивна и тематска сличност са његовом ранијом поези
јом и прозом. Понек ад су те сличнос ти само лексичке или појмовне при
роде, а понекад су то читаве нове странице проистек ле из раније настале
јединс твене поетске и прозне визије овог аутора.
Највећа подуд арност постигн ута је у однос у на Суматру и Објашњење
Суматре, два текс та који, иначе, предс тав љају кључн и моменат, наро
чито у раном стваралаш тву Милоша Црњанског. Веза са песмом Суматра
и њеним објашњењ ем на мисаоном и контемп лат ивном план у резулт ира
у два рана путописа једним од најзначајнијих квалитета прозе – њеном
поетском оријентац ијом. „Цео мој живот био је везан за лишће, за гране,
које су ми давале мисли, и модре воде од којих је зависило колико где
остајем и све што се око мене збило. Сад знам да је све у вези, и да покрет
милош те моје руке напун и водом горке потоке.” (Црњанс ки, 1966: 55)
Много је овак вих лирских фрагмената у Љубави у Тоскани и Писмима из
Париза, који су, сличношћу са раном поезијом и прозом Црњанског, илу
страц ија да је писац желео да укаже на једно стално, опсесивно осећањ е
у духу путоп ис ца, и могућно су објаш њењ е његове страс ти за путова
њима у којима проналази стварне и имаг инарне везе између себе, света
и универз ум а. Тако се два рана путоп ис а, нароч и т о Љубав у Тоскани,
могу читат и и као покушај писца да материјалним чињеницама потврд и
свој у сумат раис тичк у поет ик у.
Марко Недић смат ра да сличнос ти или, чак, истов ет нос ти измеђ у
путописа и ране поезије и прозе Црњанског „никако не означавај у меха
ничко преношењ е и понав љањ е појед иних заним љивих животних тема у
имаг инат ивно прозно и поетско поље, већ првенс твено избор, опредељ ењ е
Милоша Црњанског за одређене мисаоно-тематске оквире у којима би се
до крајњ их књи жевн их после д иц а, поступком вари ја ц и је и лајтмот ив а,
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обијас ниле неке важне животне ситуа ц ије”. (Недић, 1988: 243) Ако је у
поступк у субјект ивизац ије стварнос ти и њене пројекц ије у поетски ства
ра лачк и израз постојао ризик од приб ли ж а в а њ а мани ризму, Црњанс ки
га је успешно отклањ ао у „појед иначним синтаксичк им целинама већом
унут рашњом концент рац ијом израза, а у дужим деловима прозних целина
варијац ијом различит их стилова и прис тупа путописним темама”.
У раној путописној прози стваралачк и субјект ивизам Милоша Црњан
ског прона шао је најбољи израз у лите рарној транс позиц и ји поетс ког и
лирског дожив љаја стварнос ти. Највећ и број страница Писама из Париза
и Љубави у Тоскани прожет је снаж ним поетским дожив љајем и визијама,
успелим лирским сликама и сугес тивним медитат ивним фрагмент има.
У Љубав и у Тоскани, пара лелно са субјек т ивн им визи ја м а које су
доминантне одлике путописне прозне структ уре, веома значајно место
доби јај у и лирс ке меди т а ц и је о свеопш тој повез а нос ти поја в а у све т у
и јединс твен им основ а м а чита в е умет нос ти, које су, истов ремено, и
основна идеја целок упног књижевног дела овог великог писца. Већ на
првим страницама књиг е о Италији, аутор износи жељу да у овој вечној
земљи измени своју душу и тело, али и да пронађе и успос тави оне везе
које вековима кроз историј у сведоче о јединс тву и конт ин уи тет у људског
живота, љубави и уметнос ти.
Невид љиве нити које повез уј у све на свет у Црњански је првенс твено
траж ио у уметничк им делима као најпоу зданијим сведоц има духовног
и материјалног постојањ а прох ујалих векова на одређеним прос торима.
Тумарао је Тоска ном тра гај ућ и за пред ренесансном и ренесансном умет
ношћу, за коренима њене самоник лос ти на том прос тору, али је истовре
мено проналазио и њену сродност са визант ијским сликарс твом, а преко
тога и са целок упном уметношћу света.
Успос та в ља њ е кон т ра п унк т а измеђ у тосканс ке прош лос ти и вла
стите садашњос ти пруж ило је писцу довољно услова за развијањ е сума
траис тичке тезе о постојању и потреби за љубав љу и њеном испољ авању
у свим времен им а и на свим местим а. Бежећ и од топова галиц ијс ких,
које је „још увек ноћу сањао”, Црњански је у интимном смирењу и умет
ничк им ужив љавањ ем у прош лост, трагао за свеопш том љубав љу на тлу
Италије, повез ујућ и је са духовном и еротском љубав љу коју је доживео
у свом завичај у и међу својим народом.
Љубав је у том путопис у, на шта нас упућује и сам наслов, најмоћније
осећањ е које својом снаг ом спаја земље и људе, а оно путено у човек у,
зачеће, рађањ е и смрт, које писац примећује свуд а и у свим временима,
само су услови за пуно оствар ењ е љубави. Зато је тема ерот ике врло
честа у пишчевим разм иш љањима о прош лос ти Тоскане и њеној умет
нос ти. Олга Ступаревић истиче љубав, која је циљ и откровењ е путопи
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сца, као једн у од три основне етапе путовањ а по Италији које је, заправо,
„путовањ е у дубин у” на којем су „све путописне чињенице имаг инат ивно
преобра жене, све виђене ствари померене из свог земаљ ског лежиш та,
ослобођене своје пра ве мате ри је, обојене неким дру г им боја м а”. (Сту
паревић, 1996: 245) Под знамењ ем љубави, коју писац види као нају зви
шеније осећањ е које влад а духом тосканских градова, песника, сликара
и свет итељ а, свет постаје једно и тада се стапају његов родни блатњ ави
Срем и ренесансна Тоскана.
Основ путописа Љубав у Тоскани чини, дакле, неколико идеја Црњан
ског које су истовремено и суштина његове поет ике. Све материјално у
Тоскани је пролазно, док се само у човек у налази она звезда која вечно
сија, јер везе у свет у и уметнос ти заис та постоје, али њих твори и схвата
само човек који је свуд а исти, и који „неким жаром држи свет непроме
њиво и непрек идно”. (Црњански, 1966: 217)
Конт ин уи рани покушаји писца да се помоћу субјект ивне идеје („…има
нешто свемог уће и свезнај уће, у даљини, што нас обас јава као месец, мирно
и хладно, умрло и вечно…”) заволи и приближ и разјед ињ ени свет, произ
илазе из теме завичаја, исто колико и из тема љубави и уметнос ти, јер се
теорија свеопш те холис тичке повезанос ти свега на свет у открива, посред
ством завичаја и словенс тва, и у најближој духовној сфери појед инца.
Већ прве реченице овог путописа имају јасно усмерен у поетску тен
денц иј у, које сугериш у и емот ивн у, и медитат ивн у, и артис тичк у основу,
те наговеш тавај у изразито субјект ивно обојен у проз у. „Полазим из Париза
у небеса Италије, што стишавај у и љуљај у варваре. Страст која подједнако
потреса колена девојака, ребра хртова и крила буба, измож дила је била и
моје тело. Хтео сам да се стрмоглавим у ваздух где ништа више не боли.”
(Црњанс ки, 1966: 69) Овак ви лирс ки фрагмент и, чак и читави делови,
непрек ид но се наста в љај у и појача вај у дуж чита вог текс та, изу зи мај у ћ и
само одлом ак о фиор ен т инс кој Беат ри че, који је запра во есејис тичкополем ичк и осврт на Дантеово дело.
Поетс ке слике (предс та ве) већином су производ субјек т ивне лите
рарне пројекц ије духовног стањ а које се преноси на посмат рани пејзаж
(„Прешао сам преко мостова и осет их да ходим у неком живот у у којем
сенке нема. Мрамор и зидине, кровови и поља, благ о позеленела, пре
тварај у се, ето, у лаке магле и паре, кроз које тече, жут и врео, као песак,
мутни Арно.”/Црњански, 1966: 71); или предс тав љај у слик у пејзаж а који
је у нарат ивној имаг инац ији уобличен у мистичн у или космичк у визиј у
(„Сијена плови у сусрет месец у, по безмерном, таласас том зеленил у, што
је, у даљини, румено и све бистрије.”/Црњански, 1966: 103); а најчешће за
основ имај у нарат ивн у тему која је уметничком експ ресијом преоблико
вана у поетску пројекц иј у („Затим, стигавши до градске капије, приђох
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безмерном небу и обзорју умбријс ком, под тешком, огромном кулом.
Видех опет плава брда и расут у земљу.”/Црњански, 1966: 206).
У пое т иза ц и ји прозног текс та Црњански је корис тио мнош тво стил
ских средс та в а уз помоћ којих је прозне ситуа ц и је приб ли ж а в ао поет
ским експ ресијама: интонац ија реченице, инверзија, избор речи са поет
ским призвуком, гомилањ е придева уз именице, неод ређеност појмова.
Црњански често, чак, и не бира одређени предмет за лирску евока
цију, већ све оно што му се појави пред очима постаје узрок или повод
његове поетске експ ресије. На исти начин, крајњ е субјект ивно и лирски
емот ивно, интони ра ни су опис и пејза ж а, тосканс ке Мадоне, као вечне
женс твене пород и љ е, или пишчеви кри т ичк и осврт и на умет ност. „Све
је дожив љено као страст, ново сазнањ е, екстаз а или љубав, али све је
довољно лично обојено и одухов љено да се првенс твено дожив љава као
уметникова визија и уметничк а тема.” (Ђурић, 1997: 27)
Ствар а л ачк и субјек т ивиз ам и жеља да се свем у обезб е д и ефек ат
субјект ивног уметничког дожив љаја најчешће је доприносио томе да се
Љубав у Тоскани „чита као уметничк а проза особених могућнос ти, у којој
је тема сумат раизма била један од основних унут рашњих везивних еле
мената”. (Недић 1988: 242)
За разлик у од путописа Љубав у Тоскани, у којем је ауторов основни
циљ био успос та в ља њ е веза које све доче о јединс тву и кон т ин у и т е т у
живота, уметнос ти и љубави, у Писмима из Париза, Црњански је посте
пено откривао постојањ е и важност неколико путописних тема, од поли
тике, преко позориш та, до слик арс тва, да би се сав уметничк и дожив љај
слио у последњ е поглав ље које носи назив „Finistere”.
Субјек т ивном аутор ов ом дожив љај у под р еђ ен је читав текст овог
путописа, чак и када је предмет опис ивањ а у њему омог ућавао и дру
гачије литерарне поступке. Различите приповед ачке ситуа ц ије или оне
које би се могле свес ти на једнос тавн у дескрипц иј у, брзо се гасе и наглим
асоц ијац ијама враћај у се у оквире субјект ивног приповед ањ а. Оштрим
преласком са стварног појмовног поља на терен асоц ија ц и ја, Црњански
је успос тавио унут рашњу везу између стварнос ти која постоји ван њега
и оне која је у њему.
Асоц ијат ивно поис товећ ива њ е објект ивне стварнос ти и субјект ивне
слике света предс тав ља доминантан стил израж авањ а у раним путопи
сима, те зато ови текс тови, често, мног о више личе на имаг инат ивне про
зне текс тове, пуне личн их асоц и ја ц и ја, алу зи ја, судова и наговеш таја,
него на документарно описивањ е виђених предела и људи.
Нароч и т о јак интензи т ет субјек т ивног дожив љаја у Писмим а из
Париза има заврш ни текст „Finistere” на чијих се два десе так стра н иц а
непрес та но смењу ј у и допу њу ј у њени кон т ем п лат ивн и и емот ивн и
Год. V (2013): стр. 59-74

66

Невена Милет ић

тонови. Текст је исплет ен од чисто лирс ких фрагмената, тек само спо
ра д ично пресец а н их крат к им, нарат ивном објек т ивнош ћу интон и р а
ним сегмент им а, који се затим врло брзо, тоном и значењим а, уливају
у општи лирс ки ток. Иако је мног о фрагмен ат а тог текс та заснов ано
на објек т ивн им слик а м а, оне су замиш љене и дожив љене као особено
поетско израж авањ е које тежи достизању оних стилских особина које ће
објект ивн у проз у учинит и поетском.
„Нема ничег што је драг о, што остаје, све се губи. Моје усне што су
дрхтале, и моје мокре, помод реле руке, зарониле су у зрак и воде, и забо
равиле све. Ужасне ове жуте воде, и модро стењ е носе ме мирна, испру
жена, без страс ти и страх а, некуд. Љуљамо се између стењ а, са острвима,
у море, што се спуш та све ниже, на ртове, који се дижу све више. Једна
модра, широка пруга, испод обале, све је дубља. Небо нас оловно покрива,
као грдно, нечујно звоно, шо ипак, као, ужасно звони.” (Црњански, 1966:
51-52) У овом фрагмент у, а таквих је мног о, речи, синтагме и речен ице
имају флуд ина семант ичк а поља, зато што свак а тежи да своје значењ е
под р ед и нечем немат ерјалном, емот ивном или меди т ат ивном, да би
се тако ослоб од и ла конк рет нос ти, коју би, у нарат ивном смис лу, иначе
морала да посед ује у прозном контекс ту. Иако се делим ично заснива на
нечем конк ретном (љуљањ е на води међу стењ ем, широк а пруга у мору,
небо), експ рес ивна функц ија текс та није да их као стварне појаве при
ближ и читаоц у, већ да пруж и најс убјект ивнији ауторов дожив љај изазван
тим појав ам а. Фрагмент у којем пише: „Небес а разних предела, воде и
траве, стрес ла су са мене све што беше страс но, болно и мутно; волим
њих, и знам да је све остало само привиђ ењ е. Прелазим преко мостов а
чија ме је вoда довела до ове безбриж нос ти, глас ми је јасан а дан ведар.”
(Црњански, 1966: 55), за основу нема уметничк у предс таву неке конк ретне
појаве, већ сав произи лази из духовне и осећајне сфере ауторове свес ти.
Истовремено индивид уа лно и уопш тено значењ е појмова упот ребљених у
множ ини (небеса различит их предела, воде и траве, мостови), а који сво
јим смис лом упућују на уопш тене песничке визије, и речи из емот ивног
и духовног кон т екс та (страс но, болно, мутно, привиђ ењ е...), појач а в ај у
поетс ку стилс ку структ ур у дела. Као трећ и пример могли бисмо узет и
одлом ак који у целин и припад а чисто песничкој структ ури. „Зар збиљ а
плаветнило и зеленило снегова и леда око земље, љубичас те магле небеса,
које су ван живота, не опијај у слађе него вино? Зар збиљ а охолост и снага,
самоћа звери, слобод а и мржња, не опијај у слађе него млеко? Вечни мрак,
и вечно светло што над црквом пада, модра пустињ а мора што се иза ње
шири, руменило тела што ничије није, зар узал уд хуји?” (Црњански, 1966:
62) Ритм ични распоред делова речи истог значењ а у прве две реченице, са
идент ичним почетком и завршетком, даје овим синтаксичк им целинама
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унут рашњу хармоничност карактерис тичн у за песме у прози. Пебац ивши
упитни облик са почетка на завршетак реченице, писац је разбио почетн у
хармониј у и тако избегао монотониј у ритма реченице.
Мнош тво сличних примера у Писмима из Париза иду у прилог тези
да Црњанс ки не тежи томе да предс тави неке конк ретне чињен ице и
односе из стварнос ти, нити да даје описе појава и ствари које објект ивно
постоје или се дешав ају пред њим, мада један мали део појмов а при
пад а конк ретном, појавном свет у, већ првенс твено даје свој унут рашњи
и песничк и дожив љај стварнос ти, који је често у лабавој вези са појавама
које су га у датом трен утк у изазвале.
Црњански најп ре след и свој песничк и сензибилитет, интимне дожи
вљаје и слободне асоц ијац ије, и на основу њих бира, посмат ра и опис ује
различите манифес тац ије стварнос ти, које касније уплиће у књижевн у
структ уру путописне форме. Писац је, дакле, покушавао да, на формал
ном и стилском план у, израз у путописне прозе подари оне елементе који
би наја дек ватније предс тавили његов поетски дожив љај стварнос ти.
При мери из путописа Љубав у Тоскани и Писма из Париза сведоче о
томе да је Црњанс ки свес но ишао за тим да што више приб лиж и проз у
и поезију, и да тако путописној књижевној форм и прид а значај који она
није имала ни пре, а ни после њега у српској књижевнос ти. На исти начин
као што је то урад ио у романима Дневник о Чарнојевићу и Сеоба ма, Црњан
ски је, структ уралним померањима и преп литањ ем различит их стилова,
обогат ио прозни израз и дао му ону ноту емоц ионалне субјек т ивнос ти
која је својс твена поезији. Тенденц ија субјект ивиз ац ије прозног текс та
и приб ли ж а в а њ а прозе и поези је у путоп ис и м а Црњанс ког ана лог на је
општој књи жевној тен денц и ји тог времена у све т у, изра женој највише
у дели м а Вирџ ин и је Вулф, Прус та и Џојс а, који су избрис а л и гра н иц у
између субјект ивног дожив љаја аутора и објект ивне стварнос ти.
Поетски остварени прозни текс тови са снаж ном емоц ионално дожи
вљеном основом налазе се још у путописима о јадранским градовима и
острвима, објав љеним у период у од 1923. до 1927. године, и, спорад ично,
у неким текс товима о северним земљама које је Црњански објав љивао у
дневник у Вре ме током 1937. године, а које је касније укључио у проз у Код
Хиперборејаца. Сличност путописа о јадранској обали и Љубави у Тоскани
оглед а се у стваралачком и емот ивном жару поет изац ије прозног текс та,
као и у сличним стилским поступц има и тематским одабирима.
У време настанка раних путописа, Црњански је био у изузетном емо
тивном и креат ивном напон у. Његова наклоност ка поези ји услови ла је
одабир оних ситуа ц ија и тема које изазивај у уметничко стварањ е: тема
дожив љаја умет нос ти, сенз уа лн и дожив љаји и свеопш та љубав, тема
јединс тва живота и повезанос ти света, и незаобилазна тема лепоте.
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Овај тематски опус, међут им, није нарочито видљив у каснијим путопи
сима Милоша Црњанског, у којима је субјект ивни изражајни елемент сма
њен на рачун објект ивн ијег хронолош ког приповед а њ а, публиц ис тичког
извеш тавањ а, и само повремених поетских, превасходно стилских излета.

3.
У Књизи о Немачкој, запра во у њеном цен т ралном и најпознат ијем
делу – „Ирис у Берлина”, поетски призвуц и су приг ушени и готово оне
мог ућени у суморним и урбанизованим сликама берлинског амбијента.
Реа л ис тичк и опис и и запа ж а њ а су основн и стилс ки ква л и т ет ове пое
тиз ов а не репорт а же која се укла п а у модел клас ичног путоп ис а који
има за циљ да пренесе утиске, и хронолошки опише догађаје и пределе
које је путник видео. Поступним посмат рањ ем Берлина и упознавањ ем
са његовим начином живота, Црњанс ки је успео да, кориш ћењ ем кон
трастних слика, развије идеј у о илузијама о сопс твеном начин у живота
и стварним облиц има у којима живе становниц и урбаних сред ина.
Сумат ра ис тичк а перцепц и ја која обе лод а њу је отпор прем а брзин и и
експанзији Берлина, пред сликом непрегледног гра д а, замениће осећањ е
узвишеног у свест о испразнос ти урбаног прос тор а који остаје без своје
метафизичке под лог е. Супрот но од Париза, Црњански је Берлин доживео
као мегалополис у коме будућност игра значајниј у улог у од прош лос ти, те
зато и не изненађује чињен иц а да лепота Берл ина није ни у јавн им ни у
приватним спомениц има који одолевај у забораву, већ пре свега у процес у
грађењ а и зидањ а. Берлин је Црњански описао као град који се непрес тано
ослобађа своје старос ти/прош лос ти у корист будућнос ти, и то илус тровао
рушењ ем старих и подизањ ем нових зград а, убрзаним саобраћајем, ’мрави
њаком’ људи који увек журе, развојем банака и удобног живота на кред ит...
Мног и кри т и чари исти ч у да је вред ност „Ириса Берлина” упра во у
томе што отвара питањ а будућнос ти, односно смис ла, домашаја и после
дица низа процеса који се дешавај у у немачкој прес тониц и (заним љиво
је да је писац Берлин изједначио са Немачком), а који би се могли обје
дин ит и терм ином америк ан из ац ија3. Опис у ј у ћ и Немачк у, Црњанс ки
је заправо дао слик у глобализац ије (чији је прот ивник био) и модерни
3

Црњански је Америку представио као изазов који је мучио или одушевљавао не
само немачке, већ и француске интелектуалце и индустријалце. „Американизација
Немачке и Берлина, главни је утисак, што га странац може имати у свом лутању
до подне, по радничким предграђима, фабрикама, по доковима берлинских пристаништа – над статистикама немачке металургије, законима о послодавцима,
банкама итд. ” (Црњански, 1966: 285).
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за ц и је јед ног тра д иц ионалног дру ш тва и начина живота (унифик а ц и ја
култ уре, модернизац ија начина производњ е, униформ изац ија живота и
заче так потрошачког друштва).
Берл ин не постоји у пишчев ом сећању као пејз аж који служ и као
посредник између предмета посмат рањ а (крајолика) и низа асоц ијац ија
или чињеница из фунд уса које се гомилај у у свес ти посмат рача. Припо
вед ањ е о град у не налази више свој лик у метафорама глед ањ а и посма
трањ а, које писца воде у прош лост и сугериш у му вечност, већ учес тво
вањ а у једном трен утк у који постоји само сада и за који се сутра неће
знат и. „Под земљом јуре вагони, жути и црвени, каткад паралелно; тако
да се иза прозора, као саблас ти, једно време, виде многа лица, што после,
нестај у у земљу.” (Црњански; 1966: 267)
Вртлози боја, деша в а њ а, информ а ц и ја, вртлог саобра ћ аја, вртлог
злоч ина, озна ке су за непрек ид но поја в љива њ е новог у прос тору веле
гра д а који је у дубокој неса глас нос ти са пишчевим сумат ра ис тичк им
бићем. Због тога Црњански на једном месту овако тумачи свој текст: „...
зато се ова лите рарна репорта ж а, место син т ез а м а, напу н и ла збрком,
пре ливи ма ириса Берлина, на начин лаком ис лен, начин љуба ви, сажа
љењ а, и трен утног застајањ а над лицим а” (Црњанс ки, 1966: 305). То
’застајањ е’ било је довољно да умес то одушев љењ а изазове сажаљ ењ е и
да писац умес то сумат ра ис тичке визи је свеопш те космичке повеза но
сти види само „горак и тежак живот и изнурена лица”. Тек на крају тек
ста Црњански ће сумат раис тичк у поет ик у, у којој се нагом илавај у знац и
прош лос ти, конрап ункт ират и берлинском обож авању будућнос ти, кон
стат уј ућ и: „Нису зли; ударени су громом вавилонским, не виде да је све
то пролазно, заборав љај у свој у душу; као у немачк им причама, ђаво им
однос и сенк у; ископал и су Троју, али никад да стан у и да се заглед ају
онамо, где је ’горе’ горе и ’доле’ доле исто, где је мир и лепота коју је
певао Мезомед.” (Црњански, 1966: 271)
Путопис о Немачкој, у којем се стално пореде старо и ново, изворни
немачк и и артефиц ијални америчк и начин живота, далеко је од субјек
тивне визуре песник а из ранијих текс това и, заправо, предс тав ља тачн у
и објек т ивн у слик у немачког начина живота три десе т их година два де
се т ог века. Спора д ичне сугес тивне слике аутора нису обојене сна ж ни
јом лите рарном стра ш ћу прем а пред ме т у који се у путоп ис ној форм и
транс пон у је, јер пра вих лирс ких експ рес и ја запра во и нема. Црњан
ски говори о ноћима и бојама велик их градова „али најчешће широк им
публиц ис тичк им тоном, па се поет ичност из таквог прис тупа губи чак
и као намера”. (Недић, 1988: 256) Никола Милошевић, међут им, смат ра
да испод геог рафс ко-историјс ких поје д инос ти постоји, као и у Љубави
у Тоскани, један друг и, дубински и филозофски слој, јер „иза површин
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ског тка њ а националних и локалних спец ифичнос ти постоје неке уни
верзалне црте, а једна од тих црта јесте узал удност свега што је људско”.
(Милошевић, 1972: 284)
„Ирис Берлина” у Књизи о Немачкој настав љај у кратк и путописни тек
стови о Хајделб ерг у, Вајм ар у, Вицбург у и долин и Некра, који су нешто
више субјект ивно обојен и и у којим а се писац враћ а теми уметнос ти,
окреће се живот у велик их немачк их писаца и, само на трен утак, даје пое
тизоване слике појед ин их природн их лепота Немачке. Објект ивн и при
ступ и реа лис тичке опсерва ц и је из „Ириса Берлина” ипак домини рај у и
тим путописним белешкама које, само спорад ично, звуче субјект ивније.
Текс тови о Шпанији, писани 1933. и 1937. године за беог радско Вре ме,
на неки начин предс тав љај у новин у у путописној прози Милоша Црњан
ског, јер, у много већој мери него рани, обил ују приповед ачк им ситуа
цијама. Како су писани за новине, ти текс тови су донек ле подређивани
новинским потреба ма4, али без обзира на то, у њима се осећа одређени
ствара лачк и замор и немог ућност да се избег н у трен ут не репортерске
и личне импрес и је. У овим путопис и ма прец изне реа лис тичке, мести
мично и духовите описе ситуа ц ија, градова и пејзаж а, смењује нарац ија,
која се као поступак појав љује у мног им написима. Примера ради, у тек
сту „На при јем у код председ н ик а г. Замор е”, фриз са гнез дим а ласта
доби ја корек т ивн у улог у у текс ту о тада ш њем председ н ик у Шпа н и је.
„Цео тај фриз испод прозора, са којих је глед ало толико ликова што су
прош ли кроз историју Шпан ије, начичк ан је живим ластам а, што су
ту свиле своја гнез да, па цврче и прелећу. Са увиђ авнош ћу коју Шпа
нац има, чак у неком благ ом облик у меланхолије, оне су остав љене увек
ту, на миру. И једино оне стално исте остају... Што се мене тиче, ја сам
при изласку из палате, заос тао за осталима да још једном поглед ам онај
фриз на коме су непрек идна гнезда ласта што пролећу стално око про
зора. Колико их је тамних очиј у, велик их личнос ти у историји Шпаније,
посмат рало са тих прозора, са којих их сада, када је уморан, замиш љено,
види и господ ин Алка ла Замора. Стот ине година прола зе. Оне остај у.”
(Црњански, 1966: 430-432) Црњански је ласте, врсту која никад а не изу
мире, искорис тио да би на позад ини те непромењивос ти оцртао проме
њивост полит ичара и друш твених уређењ а.
Симет ричност прош лос ти и модернос ти постаје основно структ у
рално начело у изградњи слике Шпаније, и посебно Мадрид а, у овим тек
стовима (композиц ија слике Мадрид а јасно подељ ена на Мадрид дању и
Мадрид ноћу, слик а велег рад а и призори сирот ињских квартова, шаре
нило град а и пусти друмови). Будућ и да су писани за новине, Црњански
4

У њима Црњански приказује реалне догађаје и пределе, настојећи да дочара атмосферу и издвоји најбитније моменте збивања о којима говори.
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се труд ио да у овим текс товима помири захтев за увидом писца у ’душу’
град а, дакле оно што је истовремено и карактерис тично и вечно, али и
да направи прич у од неког дога ђаја који је јединс твен и непонов љив. У
њима је, међут им, остало мало од ранијег субјект ивног дожив љаја ствар
нос ти и индиви д уа лне експ рес и је проис т ек ле из ње. Ако је понек ад и
нагов еш тен а субјек т ивиз а ц и ја и пое т из а ц и ја теме, она се ута п а, или
изглед а као потп у но функ ц ионални део обимнијег репортерског описи
вањ а, те зато више делује као намерна послед ица ауторове жеље да текст
стилски буде што разноврснији.
Црњански често и непот ребно објашњава оно што би требало да буде
очигледно. На пример, текст „Шпански друм”, у којем даје опис предела
којим доминирају „пуста и гола брда” без ијед не биљке, више подсећа
на фак т ог рафс ки извеш тај него на субјек т ивн и дожив љај јед ног путо
вањ а. Изненађ ењ е које је писац на крају текс та показ ао када је са обе
стране пустог друма уочио засађене хераније („Како је то било лепо!”/
Црњанс ки, 1966: 325), нехот ично, по форм и, може подсет ит и на завр
шетак првог писма из Париза („Због ом, желим вам веселос ти!”), али су
субјек т ивн и дожив љај и његов а умет н ичк а и језичк а конк ретиза ц и ја
остали изгубљени у непот ребним и неизд иференц ираним објашњењима
личних дожив љаја.
Иако немај у поетске квалитете ранијих путописа, Књига о Немачкој
и Напис и о Шпанији доста су карактерис тични за општу слик у о књижев
ном развој у Милоша Црњанског, и предс тав љај у једине његове познате
умет н ичке текс тове из тог период а. Посеб ан значај доби јај у и када се
уочи да са њима почињ е извес тан заок рет у стварању овог великог писца
који се, у каснијим остварењима, опредељује за класичне и чисте прозне
елементе у израж авању.
После текс това о Шпанији, Црњански је од путописне прозе објавио
још и радове о северним земљама, о Данској, Исланд у и Шпицберг у, који
су, мање или више измењ ени, постали значајан идејно тематски мотив
књиге Код Хиперборејаца.

4.
Још је Исидора Секулић уочила, а са њом се слаже и већина савремених
крит ичара, да у путописној прози Црњанског постоји „сукобљавањ е стилова”
до којег долази, по њеном мишљењу, зато што „аутор није имао увек довољно
влас ти над својим темпераментом”. (Секулић, 1964: 281) И заис та, када се
сагле д а целок упн и прозни посту пак у свим путоп ис ним текс тови м а овог
аутора, уочљиво је да су промене стилова веома честе и ни мало случајне.
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Изабрани стил најчешће је завис ио од изабране теме. Када говори о
уметн ичк им делим а или књижевнос ти Црњанс ки корис ти есеис тичк и
стил који често има полем ичк и тон (треће и четврто писмо из Париза, или
одломак о Фиорент инској Беат риче у Љубави у Тоскани). Када пише о поли
тиц и или сва код невном живот у, писац се испом а же публиц ис тичк им и
репортаж ним стиловима (друго писмо из Париза и цели „Ирис Берлина”).
Када су тема путописа људи и њихове судбине, Црњански најчешће упо
требљава приповед ачк и, нарат ивни поступак (делови Љубави у Тоскани у
којима се износе легенде и догађаји везани за живот познат их личнос ти,
затим добар део путописа о Шпанији, изузимај ућ и новинарске извеш таје
из те земље, који ни по чему не припад ају књижевнос ти). А када износи
свој дожив љај све та, умет нос ти или љуба ви, када говори о повез а нос ти
појава у свет у, природ и или о својим мислима, а таквих је места највише
у његовим путописним текс товима, тада стил Милоша Црњанског добија
високе израж ајне квалитете и потп уно се приближ ава језик у поезије.
Мнош тво стилских поступака и готово апсол утна доминац ија поет
ског стила, једна је од основних структ уралних карактерис тика путопи
сне прозе овог великог писца, и најчешће је послед ица намерног ауторо
вог поступка супротс та в ља њ а јед ног облика стварнос ти дру гом, односно
супротс тав љањ а постојеће стварнос ти као такве и субјект ивне ауторове
мисли о тој стварнос ти. Уметничк и ефект и таквог поступка, нису наравно
били увек исти и вредни, али сви су настали као прод укт пишчеве жеље
да се уметничк и прозни текст субјект ивиз ује и песничк и обоји.
После Писа м а из Париза, у којим а се постиже израж ајно јединс тво
у разнол икос ти сти лова и јединс тво поетс ке експ рес и је, и након Љубави
у Тоскани и јадранс ких путоп ис а, у којим а се та експ рес ија повећ ав а на
рачун објект ивних опсерва ц ија, Црњански је постепено, у Књизи о Немач
кој, мењао субјект ивн у слик у свет а објект ивном, стиш ао лирс ки тон и
екстат ичке визије заменио реалним описима стањ а, градова и људи, да би
у последњим путописима тежио стилској и мисаоној синтези субјект ивне
визије и објект ивне слике, до краја достигн утој у прози Код Хиперборејаца.

5.
Путоп ис је под јед на ко књи жевн и и новинарс ки (путоп ис на репор
таж а) жанр. Суштинска разлик а је, међут им, у однос у фактог рафског и
естетског у њима, чак и када се истовремено објав љују у ’дневној исто
рији времена’ – новинама. Док је у путописној репортаж и, као новинском
жан ру, аутор увек ’зароб љен ик’ фак т иц и т е та, неза вис но од свих стил
ских излета и узлета, аутор књижевног путоп ис а је увек ’зароб љен ик’
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сопс твеног поглед а и сопс твеног тален та. Утол ико је сва к а путоп ис на
репортаж а, у крајњ ем, прагм атс ки текст који, више или мање експ ли
цитно, сугерише само једно занчењ е текс та. Сасвим супротно од књи
жевног путописа, уметничког дела, тј. естетске поруке по себи и за себе,
који је отворен за свак у интерп ретац иј у, као и теме које аутор обрађује у
књи жевном путопис у.
Милош Црњански био је, у дугом период у свог живота, и књижевник
и новинар. Али у свим његовим путописним текс товима (да ли је прета
ран у рећи и у – свим текс товима?), чак и у онима који су се свод или на
пуку дескрипц иј у и аналит ик у, књижевник је господ арио стваралачк им
поступком. Зато је путоп ис на проза Милоша Црњанс ког, ма колико је
пута читали, увек ново откривањ е (не)познат их земаљ а, предела, дога
ђаја, људи и времена, које је могуће само када је (и у новинам а) пише
књижевник Милош Црњански.
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the observat ion and the way the chosen topics. Can be concluded that the early
texts closer understanding of travel writ ing as a specific, open and modern lite
rary forms with large expressive possibilit ies, but later Crnjanski it closer classical
understanding of this literary genre. Creat ive subject iv ity is essent ial and domi
nant feat ure of the first group itinerar ies, created and published to the 1930th,
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racter ized by an object ive approach to the narrat ive thread theme, and these texts
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„ХОДИТЕ, ЉУДИ, И ВИДИТЕ ДЕЛА БОГА
КОЈИ УЧИНИ ЧУДЕС А НА ЗЕМЉИ!”
„Дођох да бацим огањ на земљу, и како бих желео да се већ запалио!” (Лк.
12, 49) – речи су Господ а Исуса Хрис та, које је изговорио, поучавајући уче
нике Своје о последњим временима – временима Цркве и о „верном и мудром
управитељу, којега ће поставити господар над чељади Својом да им даје оброк
на време” (Лк. 12, 42). Какав је то огањ о коме говори Спаситељ? То је огањ
Божанс ки, огањ Божанс ке нествор ене све тлос ти и живот а, огањ љуба ви,
доброте и лепоте Божије, огањ човекове вере и љубави, огањ спасењ а и обо
жењ а свега и свих у Хрис ту, огањ преображењ а света у Цркву, у Тело Хри
стово, јер је, по речима Божанскога Павла, „Бог наш – Огањ” (Јевр. 12, 29).
И као што се сунчев зрак прелом и, кроз кап росе или сочиво малено,
и, ужиж ивши се, падне на суву траву и шибље, и запали их и разгори се
пожар велик и, тако и зрак нестворене светлос ти Божије, када се „испуни
време” (Гал. 4, 4), засија кроз душу изабраника Божијег и – павши на траву,
шибље и шуму историјских догађаја, прип рем љених Пром ис лом Божијим
– обас ја их и запали их изнут ра Божанским благовољ ењ ем и смис лом, и
буде „пожар велик и” – преображењ е свега у историји, јер је „Бог огањ који
гута и Бог Који (огњено) ревнује” (5. Мојс. 4, 24) за спасењ е човека и света, и
то до смрт и Сина Свога Јединороднога и Љубљенога на Крсту.
Бог је, како сагласно веле Свет и Оци Цркве, постао човек да би човек,
у овап лоћеноме Богу – Хрис ту Богочовек у, могао да постане бог по благо
дат и Божијој, што је на предвечном Своме Савет у Бог Живи – Света Тро
јица наум ио за човека. Бог, Који је Љубав и једини Човекољубац, жели да
се свак и човек обож и. Бог обожењ е жели читавом роду људском. Бог жели
да, сада и у векове векова, „стане на сабор у Божијем, усред боговâ” (Пс. 82,
1), то јест обожених људи Својих.
Зато није било довољно да буду крштен и само понек и човек или
понека заједница људи у историји, већ је Господ Својим учениц има рекао:
„Идите и научите све народе (то јест читав род људски), крстећи их” (Мт.
28, 19) у име Свете и Живоначалне Тројице. А како је могуће било крстит и
„све људе и народе”, када је тадаш ње царс тво, то јест сва позната васе
љена била незнаб ож ачк а, однос но мног об ож ачк а и хрис тог он и т ељс ка?
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Зато је, по Пром ис лу Божијем о спасењу рода људског, било потребно да
и држава, то јест царс тво овога света, на свој начин, узме свога учешћа у
чудесном делу спасењ а рода људскога.
Зато је Бог, као Онај Који свагд а први чини, свагд а први излази у сусрет
човек у, Који свагд а први има иницијатив у у историји, јер је Љубав беск рајна
и безмерна, изабрао човек а доброг, храброг и постојаног, како му и само
име каже, Конс тант ина (латинско име Constant inus је српско Стојан – „онај
који је постојан”) да, на свој начин, као римски цар, узме делатнога и, чак,
равноа пос толног учеш ћа у великој тајн и и чуду крштењ а свих народ а у
име Свете Тројице, „проповедања Јеванђеља свеколикој твари” (Кол. 1, 23).
Тајна Божи јег а дејс твов а њ а у истори ји је да, на начин Божанс ког а
чуда, кроз мало пројав љује велико, да кроз мало преображ ава не само
оно што је велико, већ и све што постоји. Тако је и кроз једног историјског
човека – Флавија Валерија Аурелија Конс тант ина Авгус та, сина цара Кон
станц ија Хлора и Флавије Јулије Хелене – Јелене, знанога као цар Конс та
нин I Велик и, променио ток читаве дотад ашње историје, прип рем ивши
ту коренит у промен у кроз поколењâ старозаветних и новозаветних Пра
ведникâ, Мученикâ и Свет итељâ, од Авраа ма, Исака и Јакова до почетка
4. века после Хрис та.
Св. цар Конс тант ин је човек Божији у коме је Бог Живи Духом Свет им,
уз сарадњу и садејс тво слободне воље Конс тант инове предвечном наум у
Божи јем о спасењу све та, променио ток истори је рода људскога. Било је
то, уистин у, чудо Божије: да један римски цар, 57. од оснивањ а Рима, само
десетак година после времена најс трашнијих гоњењ а Цркве и Хришћана
под царем Диок лец ија ном, не само прек ине гоњењ е Хришћанске Цркве,
које је од стра не паганс ке Римс ке импери је траја ло готово три стот ине
годин а, већ и да поста не, најп ре, бла г он а к лон и покрови т ељ Хриш ћан
ства и, потом, први хришћански цар! Какво је то било чудо и каква побед а
Крста Хрис та Богочовека, Крста Јагњ ета Божијег над најмоћнијим, најне
милос рднијим и најопаснијим царс твом људским у дотад ашњој историји!
Сâм живот Конс тант инов био је чудо над чудима Божијега пром иш љањ а
о роду људс ком. Изабран „од утробе матерњ е” (Гал. 1,15) за велико дело
Божи је – преобра жењ е све та у хриш ћанс ки свет, Конс тан т ин, потоњи цар
римски, родио се око 272. године у нашим крајевима, у провинц ији Горњ ој
Мезији, у римс ком град у Наис у, данаш њем Нишу, и символ ичк и на сре
док раћи Истока и Запад а. Своју младост прож ивео је на запад у Европе, на
двору свога оца Конс танц ија Флора у Британији, да би, као већ стасали муж
одваж ни и војсковођа неус трашиви, после војничк их побед а у Риму и царе
ва њ а у запад ном делу Римс ког а царс тва, прес тон иц у ује д ињ еног царс тва
пренео 330. године на Исток у новос аз дан и град Конс тан инопољ – „Кон
стант инов град”, подигн ут на темељима древног Визант иона на Босфору, да
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би се „ново вино” – вино хриш ћанс ке кул т у ре и циви л иза ц и је, вино Новог
хришћанског Рима, новог хришћанског царс тва, нове хришћанске историје
насуло „у мехове нове” (Мт. 8, 17), мехове Ромејс ког а царс тва или Визан
тије. Тиме је у својој богоизабраној личнос ти објед инио и возглавио свеко
лик у тадашњу васељ ен у: и Средозем ље и Запад и Исток, и Север и Југ, и као
истински човек Божији – син Адамов који у себи садрж и све четири стране
света, сав космос у маломе, у сабирно сочиво своје личнос ти прим ио све
тлост Божи ј у, све тлост Јеванђељ а Хрис товог, све тлост вере хриш ћанс ке, и
њоме обасјао читаву васељ ен у.
„Ходите, људи, и видите дела Бога Који учини чудеса на земљи!” (Пс.
45, 9), тако је, у име свецеле Цркве и хришћанскога Народ а Божијег свога
времена и свих векова, пса ламским речима усклик ивао чувени црквени
историчар Евсевије из 4. века и савременик Св. равноа пос толног цара Кон
стан т ина I Великог, гле д ај у ћ и сва Конс тан т инова за Цркву и Хришћа не
благоп ријатна дела широм тадашњега Римскога царс тва, додај ућ и да је,
кроз Конс тант ина, „светао и ведар дан обас јао Цркву Хрис тову”, безве
черњи и незалазни Дан Царс тва Божијега. И не само Цркву Хрис тову, као
историјску установу, већ је кроз кроз њу, као богочовечански Организам
– Тело Хрис тово, које обух вата и Небо и земљу, и Вечност и време, обас јао
и просветлио и огрејао читав свет и свецели род људски у векове векова.
”Ходите, људи, и видите дела Бога Који учини чудеса на земљи!” – овим
речима саборна Црква Хрис това, на данашњи дан спомена Св. цара Кон
стант ина и Св. царице Јелена, позива све људе и народе света да се моли
твено удив љују пред тајном јављањ а Бога и Његових чудес них дела, и
Његове спас ит ељс ке Лепот е у богоук рашеној личнос ти и историјс ким
дели м а Св. цара Конс тан т ин а, првог хриш ћанс ког а цара у истори ји,
духовног зачет ник а целок упне хришћанске циви лиза ц ије.
Да није било Св. цара Конс тант ина, у Богу и Богом – Великог, свеко
лика историја света другачије би изглед ала. Да није било Св. цара Кон
стан т ина и његовог поста в ља њ а хришћанског ствара лачког максима ли
зма у најд убље токове медитеранске култ уре и цивилизац ије не би било
европске хришћанске писменос ти, ни уметнос ти, ни науке, ни култ уре
уопш те, макар не у оном виду који нам је кроз историј у познат до данас.
Све је то настало, у једном дубљем смис лу, из Конс тант иновог колено
прек лоног сми р ењ а пред Царем над цареви м а – Хрис том Распе т им и
Васк рс лим, из смерног став љањ а Хрис товога моног рама „ХР” на царски
шлем, то јест из Конс тант иновог упеча ћењ а Имена Хрис товог, Нара ви
Хрис тове и Ума Хрис товог у ум и срце његово.
Да није било Св. цара Конс тант ина не би било ни Свете Прем уд ро
сти конс тант инопољске да сија Светлошћу Хрис та Слова и Красоте целој
васе љ ен и, не би било Све т их равноа пос толн их Кири л а и Метод и ја,
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послат их из Конс тан т иновог гра д а међу Словене, не би било крштењ а
Словенâ и друг их народ а Крстом Хрис товим, не би било Св. Јована Вла
ди м и ра и Све т ога Симеона Мирот оч ивог – родоначалн ик а све т ород не
лозе Немањића, Стефана Немањ е, чију деветс тогод ишњиц у рођењ а про
слав љамо ове године, а који је и сâм својим одлучним влад арс твом под
знаком Крста и својим смерним свет итељс твом у Хрис ту дубински про
менио ток српске историје, преус меривши га у окриљ е Цркве Хрис тове и
Правос лав ља, у загрљ ај са Светом Прем уд рошћу конс тант инопољском и
преко ње са Јерусалимом Небеским, Градом Бога Живога.
Бог, Који и „од камења подиже децу Авраа мов у” (Мт. 3, 9), стрп љиво је
и постепено узвод ио римског незабож ачког цара Конс та нина – Свога иза
браника ка достојанс тву испуњ ењ а равноа пос толске историјске мисије.
Најп ре му је, уочи одлуч уј уће битке са безаконим сацарем римским
Максенц ијем, надомак Рима, код Милвијског моста преко реке Тибра,
312. године дао прип ремно богојав љењ е-откривењ е: Крст на Небу, сачи
њен од блис тавих звезда, као знак његове победе у рату прот ив неприја
те љ а. Ово богоја в љењ е-крстоја в љењ е је предс та в ља ло судбонос ну пре
кретниц у у Конс тан т иновом личном и вла д арском живот у.
Како црквен и истори ч ар Евсеви је навод и у „Жити ј у Конс тан т ино
вом”, цар Конс тант ин му је о овом крстовиђењу лично испричао: „Једно
послеподне када се сунце већ почело клонит и запад у, својим очима видех
на небу Крст Господњи, сачињ ен од звез да, који је сијао јаче од сунц а и
на крсту написано: Овим побеђ уј!” Но, будућ и да је за старе Римљане, као
многобошце, крст био рђав знак, предзнак несреће, јер је римско судс тво
на крсну смрт као најс трашниј у казну осуђивало само најтеже злочинце,
цар Конс тант ин је био у великој недоу м иц и у поглед у смис ла виђењ а.
Исте ноћи му се јавио Хрис тос и, показавши му још једном знамењ е Крста,
заповед ио: „Начини овакав Крст и наред и да се носи пред твојом војском, и
побед ићеш све непријатељ е своје”. Цар Конс тант ин је поступио по запове
сти Хрис товој и његова малобројнија војска је сутрад ан, под знаком Крста
однос но хрис тог ра м а – почетн их слова имена Хрис товог („ХР”) изобра
жен их на војн ичкој застави, однела величанс твен у побед у над бројчано
неу пор е д иво над моћ н и јом војс ком цара Максенц и ја, који се при л иком
бекс тва са бојнога поља удавио у Тибру.
Сâм цар Конс тант ин је, од тада до краја свога земаљскога живота, у
свим бит к а м а и свеча н им при л ик а м а, на своме царс ком шлем у носио
моног рам „ХР” као знак своје пот п у не пот ч ињ енос ти Хрис ту, чиме је
започео блис та ви и мног овековн и низ велик их хриш ћанс ких царевâ и
краљ ева земаљских, и Исток а и Запад а, који су себе смат рали смерним
„рабима Хрис товим”, како су се мног и од њих, кроз историј у, и потписи
вали у својим влад арским повељ ама и указима.
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Све је Божански чудесно било у живот у Св. цара Конс тант ина. Војна
побе д а над Максенц и јем омог у ћ и ла је, у јед ном дубљем смис лу, изда
вањ е Медиоланскога – Миланскога едикта 313. године, којим је Хришћа
ни м а била дозвољ ена слоб од а вероис пове д а њ а, а имовина оте т а Хри
шћанима и Цркви – враћена истима. После Миланскога едикта, цар Кон
стант ин је издао читав низ закона благоп ријатних за Цркву: укин ута је
трад иц ионална римска смртна казна разапињ ањ ем на крст, укин уте су
смртоносне (глад ијаторске и друг е) игре у Колосеум у и друг им цирк у
сима широм царс тва, укин уто је приношењ е крвних жртава, допуш тена
је изградњ а хришћанских цркава, установ љено је празновањ е недељ е као
дана Васк рсењ а Хрис товог, сирочад и ништи су при м љен и под царс ко
покровитељс тво. Тиме је био, уствари, отворен пут за чудесно дело мно
говековнога труд а на постиза њу симфони је – саглас ја Цркве и Држа ве,
које ће обе ле ж и т и читав ток хиља д у г од иш ње истори је Визан т ијс ког а
царс тва, све до његовога пада 1453. године.
Брин ућ и се, током свог тридесетог од ишњег царевањ а (306-337) о спо
љашњем уређењу и поретк у царс тва, брин уо се, од Миланскога едикта,
све више и о духовном. У циљу сузбијањ а јереси, које су у првој половини
4. века жестоко насрт але на Цркву, њено учењ е и живот, Св. цар Кон
стант ин је сазвао неколико црквених сабора: прот ив јерет ика донат ис та
(који су, прот ивно учењу Цркве, учил и да поново треба крштават и оне
који су се одрек ли Хрис та током римских прогонима) – 314. године Аре
лат у (данашњем Арлу) и 316. године у Милан у, за који је написао и цар
ску „Посланиц у саборним епископима” (у коме као „слуга Хрис тов чека
суд Хрис тов, о питању донат ис та, који је и суд сабранога епископата”),
којим је лично председ авао.
Војничке побе де, постиг н у т е 324. године код Адри ја нопољ а и Хри
сопољ а у Малој Ази ји над Ликин и јем, царем источнога дела Римс кога
царс тва и мрзитељ ем Хришћанс тва, намерним да обнови пагански иден
титет Римскога царс тва и прог он Хришћана, омог ућ иле су Конс тант ин у
не само објед ињ ењ е влас ти над читавим Римским царс твом, већ и сази
вањ е Првог Васељ енског Сабора 325. године у Никеји и саборску побед у
апос толс ке и отачк е вере пра в ос лавне над Ари јев ом свеп рев арном
јереси – богох улним учењ ем да Исус Хрис тос није вечни и беспочетни
Бог, Који је једнос уш тан Оцу, већ створењ е Очево, чиме је Арије хулио и
на саму Свет у Тројиц у и читав Домос трој спасењ а – Овап лоћењ е, крсно
стра д а њ е и смрт, Васк рсењ е, Вазнесењ е и ниспос ла њ е Духа Све т ог а –
Педесет ниц у, Цркву као Тело Хрис тово. И ова побе д а Конс тан т инова –
саборна побед а Цркве, под знаком Крста Хрис товога, у борби за чисту
и спасоносну веру правос лавн у, није ништа мања, уствари већа од свих
његових војничк их побед а.
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У својој дубљој чежњи да све и сва заснује на богоотк ривеном му зна
мењу Крста као смис лод авног срца историје, Св. цар Конс тант ин шаље
своју мајк у цариц у Јелен у у царс ку мисију на Исток, да пронађ е Крст
Господњи, будућ и да се, као цар и војсковођа, у чијим је ратним поход има
проливено много крви људске, осећао недос тојним да то сâм учини. Св.
царица Јелена је, чудом Божијим, пронаш ла Крст на коме је био разапет
Господ Исус Хрис тос, а Патријарх Макарије је 326. године у име Саборне
и Васељ енс ке Цркве и у име цара, воздвигао – подигао Крст Часни над
чита в у васе љ ен у. И то Воздви жењ е – Уздиз а њ е Крста Хрис тов ог над
читаву васељ ен у и историј у јесте, уствари, главно животно дело Конс тан
тиново, којим је он читаву историј у рода људскога ставио под знак Крста
и крсне победе Хрис тове над ђаволом, смрћу, злом, грехом и трулеж но
шћу. Кроз Крст Хрис тов, подигн ут символичк и у Јерусалим у над читаву
творевин у Божију, као кроз ону кап росе, као кроз сабирно сочиво, као
кроз есхатолошку зениц у историје светлост Божија се безмерно излила у
читаву твар и живот, у култ уру и цивилизац иј у рода људског, разгоревши
се Божанс ким Огњем Хрис товим, Огњем Хриш ћанс тва које је својим
литург ијским култом Овап лоћењ а Бога и обожењ а човека преобразило и
време и прос тор, и људска тела и душе, све и сва у Хрис ту Спаситељу.
Свет и цар Конс тант ин и царица Јелена су подигли више од двадесет
цркава по читавој Светој Земљи, укључ уј ућ и цркву над пећином Рођењ а
Хрис товог у Вителејм у, цркву на Гори маслинс кој на месту Вазнесењ а
Господњ ег, цркву у Гетсиманији на месту Успењ а Пресвете Богород ице,
и, пре свега, храм Васк рсењ а над Гробом Господњим у Јерусалим у. Но,
ако су друг и хришћански влад ари подигли једн у или, чак, више десет ина
велич анс твен их цркав а и манас тир а, Св. цар Конс тант ин је за собом,
једини од свих, оставио хришћанско царс тво – васељ ен у као свој у саборн у
задужбин у и уздарни принос – царску евхарис тиј у Богу Живоме.
Чинећ и сва ова безбројна добра и богоу годна дела, као оснивач првог
хриш ћанс ког царс тва, као заду ж бин ар мног их црка в а и манас ти р а
широм тога царс тва, као одлучни заштитник вере правос лавне, Св. цар
Конс тант ин је све време био свес тан „да је сва доброчинс тва прим ио од
Свевишњега Бога”, те зато и каже: „Моју службу Бог је нашао и оценио
као подесну за испуњ ењ е Његове воље. Почевши од Британскога мора, уз
помоћ свевишње Силе, гонио сам пред собом све страхоте које су ме сре
тале да бих род људски, васпитаван под мојим утицајем, призвао на слу
жењ е свеш теном Закон у Божи јем и под руководс твом Највишега Бића
привео пребла женој вери”.
Св. цар Конс тан ин је, после свега учињ енога за Цркву и Народ
Божији, тек на самртној постељи прим ио Свето Крштењ е, јер се, као као
истински раб Хрис та Бога и истински смерник пред Богом Живим, сма
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трао недос тојн им да – због свих дужнос ти царс ких које су у историји
увек повезане са, овим или оним, неизбеж ним насиљ ем државним над
људима, ако и грешним али боголик им – прим и Крштењ е пре смртнога
часа. Свој у последњу, предс мртн у молит ву завршио је смиреним и опит
ним речима истинскога боговидца: „Имам чврс ту веру да сам се приче
стио Божанс ком Свет лошћу и да сам удос тојен бесмртнога живота”.
И Бог је, на крај у Конс тант иновог земаљског живота, учинио још једно
чудо Свога Пром ис ла: бла г оизволео је да душу Свога угод н ик а при м и
управо на Свет у Педесетн иц у – дан Силас ка Духа Свет ог а и Саборне
Цркве, 337. године у Ником ид ији, потврд ивши га тиме као истински рав
ноа пос толнога Свет итељ а. Црква Хрис това и царс тво хришћанско су га
сахранили часно у његовој задужбини – цркви Свет их Апос тола у Кон
стан т инопољу, полож ивши његово тело у царски ковчег између 12 пра
зних ковчега за 12 Апос тола Цркве, чиме је била црквено-саборно потвр
ђена његова историјска улога као тринаес тог Апос тола Цркве.
Прос лав љајућ и данас (21. маја по црквеном, а 3. јуна по световном
кален д ару) спомен на Св. равноа пос толоног цара Конс тан т ина, који је
Цркви дао слобод у богос лужењ а, проповед ањ а и градњ е храмова, а Хри
шћа н и м а – пра в о слоб од ног а испов е д а њ а и живљењ а вере хриш ћан
ске, сећамо се, са болом и сузама, наше браће и сестара, правос лавних
Хришћана – Срба Хрис тових на окупираном Косову и Метох ији, светој
српској земљи и срцу земаљске Србије и њене хришћанске историје; на
Косову и Метох ији где су од 1999. године и уласка окупаторских трупа,
преко страшне 2008. године, до данас, пред очима читавога света а наро
чито Европе, биле скрнав љене и пљачк ане, рушене и спаљиване средњ о
вековне цркве хришћанске, обарани и бацани са купола цркава на земљу
– пред камерам а светс ких телевизија – крстови, тј. Крст Хрис тов; где
су киданповани, мучени, убијани и силовани српски Хришћани и Хри
шћанке; где су живим људим а вађена срца, јетре и бубрези ради трго
вине људским органима на црним тржиш тима цивилизованог света; где
се руше крстаче и преоравају пред ачк а гробља; где се, и у ове дане, под
прозоре пород ичних кућа српских Хришћана правос лавних, из вечери у
вече, бацају бомбе; на Косову и Метох ији који су трен утно највећ и кон
цент рац иони логор за Хришћане на читавом свет у, а чију конц-логорску
безбедност „гарант ује” Европска Унија.
Сетимо се, данас, у својим личн им и саборн им молит вам а и њих,
косовс ко-метох ијс ких Хриш ћа на, Срба све т ос авс ких, који се нала зе у
полож ају у коме су се Хриш ћан и налазил и пре Св. цара Конс тант ина,
у време страш них римс ких гоњењ а Цркве и Хриш ћана, када Хриш ћа
ним а, као данас Србим а на окуп ираном Косову и Метох ији, није било
„допу ш тено постојат и” (non licet esse).
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Сетимо се, данас, на Св. цара Конс тант ина – покровитељ а хришћан
ских слобод а, и оних пра вос лавн их Хриш ћа на – Срба крајиш ких, који
су 1995. године протерани са својих вековних огњиш та личк их, корд ун
ских, банијских, славонских, као и босанских и херцеговачк их, и помо
лимо се Господ у да се, молит вама Св. цара Конс тант ина – заштитник а
Хриш ћа на, врат е својим древн им, сред њ овековн им и, још даље у про
шлост, ранох ришћанским свет ињ ама – манас тирима и црквама, својим
пред ачк им гробљима, огњиш тима и изворима, да обнове своје запус теле
завичаје, њиве, воћњ аке и виног раде, да и они могу слободно да испове
дај у свој у правос лавн у веру хришћанску на својој земљи прадедовској у
21. веку, 1700 година после Конс тант иновог Миланског едикта о слобод и
хришћанског вероисповед а њ а и живљењ а по свом шару земаљском.
Сећамо се, на данаш њи празник Св. цара Конс тант ина – покрови
тељ а сиром ашних, гладних и ништих, и свих оних који су, у годинам а
безд ушне транзиц ионе приват изац ије и пљачке, и окрутног новог коло
нија лизма, спровођеног под маском „евро-интег рац ија без алтернат иве”,
остал и без посла, без здравс твене заштит е, без основн их средс тав а за
живот, чије пород ице сиромаш твуј у и глад уј у, молећ и се Господ у Чове
кољупц у да их погле д а у Своме човекољубљу, а позивај у ћ и и држа ву, и
свакога од нас, и свеш теникâ и верникâ, да се углед амо на Св. цара Кон
стант ина у његовој бризи и старању за сирочад и удовице, за гладне и
немоћне, за сирот ињу и оне који су без заштите.
У години 2013. по Рођењу Хрис товом, у којој читав хришћански свет и
наша Црква свечано обележ авај у 1700-годишњиц у објав љивањ а Милан
скога едикта, позивамо сав наш верни народ да, свако по својој мери и
своме призва њу, узме учеш ћа у саборном хођењу све т оконс тант инов
ским путем – путем неуморног и дугот рпељивог хришћанског ствара ла
штва у историји: преображењ а сваке мисли, сваке речи и свакога дела у
молит ву, молит вени принос, у благ од арно уздарје Богу за све дарове које
нам је давао и даје, и као роду људском, и као народ има хришћанским, и
као светосавском роду нашем.
Сви ви, који сте и у Отаџбини и у Расејању, радосно и спремно, попут
Св. цара Конс тант ина, чији спомен данас славимо, прих ват ите и живите
Откривењ е Божи је, које гласи: „Овим побеђ ујте”, тј. Крстом Хрис товим
„којим дође радост целом свет у!” Нека се свако људско срце просветли
и огреје на том живот ворном и спасоносном зрак у Божијем, који је кроз
Св. равноа пос толног цара Конс тант ина, обас јао и огрејао, просветлио и
осмис лио, заквасио и преобразио сву васељ ен у и историј у Знаком победе
Хрис тове над злом, грехом и смрћу. У Хрис ту драга браћо и сестре, Вас
крсењ а не бива без Крста, а свако ко се Крсту Хрис товоме клањ а и њиме
живи, тај прос лав ља и узим а учеш ћа у Васк рсењу и у Друг ом долас ку
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Хрис товом, у побед и Бога Живога и Царс тва Божијега над „кнезом овога
света” (Јн. 12, 31) и „овим светом” (Јн. 9, 39), и свим његовим мраковима,
лажима и неправд ама.
Крстом Хрис товим побеђујте свак и грех и свако зло, пре свега у себи
самима, борећ и се, попут Св. цара Конс тант ина, неодс тупно „као добри
војници Исуса Хрис та”, „јачајући у благодати која је у Исус у Хрис ту” (2.
Тим 1, 1 и 3)! И никад а веру свет у не прод ајте за вечеру „овога света”, и
никад а се душом и телом не одвајајте од онога што је „свето и миломе
Богу прис тупачно”, од Свете Цркве Хрис тове – светод уховске мајке своје,
јер је Црква непобед иво Тело Хрис тово, које је, кроз све векове историје,
побеђив а ло, побеђу је и побе д иће свепоб ед ном силом Све т е Тројице –
Бога Живога „Који чини чудеса”, сада и увек и у векове векова!
О Св. цару Конс тантину
дано у царс ком град у Нишу 2013.

Год. V (2013): стр. 75-84

ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД ПРВЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
УДК: 792(497.11)(091) ; 792.071/.072:929 Вујић Ј. ; 005:792
ID: 203597324

Проф. др Драган Никодијевић
Факултет за култур у и медије
Мегатренд универзитет
Београд

ДВА ВЕКА
САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА*

- Јоаким Вујић, помало заборављени српс ки Теспис Сажетак: Аутор у раду подсећа да је ово година великог јубилеја у позо
ришном животу Србије и да та чињеница, барем што се тиче шире јавно
сти, остаје у сенци наше свакодневице и свега онога што њу чини. Наиме,
пре две стотине годин а, 24. авгус та 1813. године, у Пешти је приређ ен а
прва позоришна предс тава на српс ком језик у. Највеће заслуге за то при
падају Јоакиму Вујићу, који ће своје идеје о значају позоришта за духовни
напредак пронос ити кроз све прос торе на којима живи српс ки народ, укљу
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1. Увод
Ова година би у нашем позоришом живот у морала словит и као година
великог јубилеја. Пре две стот ине година, 24.авгус та 1813. у Пешти је
приређена прва позоришна предс тава на српском језик у.
Да ли због тога што живимо у добу којим доминирају медијско-тех
нолош ке форме кул т у р е која нас све више уда љ а в а од тра д иц ион ал
них вреднос ти, тек све чешће нам се догађа да у метеж у свакод невице,
опх рвани нелагоднос тима егзис тенц ије, превид имо неке важне трен утке
и догађаје из наше богате историје који су вредни подсећањ а.
Због чега су подсећањ а на догађаје из прош лих времена важна? Отуд а
што само кроз успос тав љањ е конт ин уи тета ми можемо да разумемо сврх у
и најд уб љи смис ао људс ког живљењ а кроз време – прош ло, садаш ње и
будуће. Јер, „живот се живи унап ред али се само унат раг разуме” (Кјер
кегор). Будућност мора да има свој у прош лост, те је памћењ е битан модус
људског опстанка који је као људски генеричк и потенц ијал настао и сна
жио кроз евол ут ивне процесе.
Могуће да је извес тан немар према великом јубилеј у из наше позори
шне историје послед ица околнос ти што за човека у времен у данашњем
позориш те нема ону нека д а шњу вред ност.

2. (Не)моћ позоришта у медијско-технолошком окружењу
Да ли је извес тан немар према великом јубилеј у из наше позоришне
историје послед ица околнос ти што за човека у времен у данашњем позо
риш те нема ону нека д а шњу вред ност?
Више је него очигледно да савремени видови фрагмент иране људске
егзис тенц и је доводе у пита њ е мног е тра д иц ионалне облике дру ш твене
праксе. Прагм ат ично-конз ументс ки облиц и пона ш а њ а се учврш ћу ј у
као доминантни друш твени обрасци и у склад у са својим станд ард има
намећу дру гачи је зах т еве према свим видови м а људс ког делова њ а. Ни
уметн ичке дисцип лине, а у оквир у њих и позориш те као део њиховог
трад иц ионалног корп уса, нису поштеђене већ су, напрот ив, или трајно
аси м и л и р а не од нове, медијс ки форм ат изов а не, мул т ип лиц и р ај у ће и
индус тријализоване култ уре данашњице, или су пак у својој изложено
сти сила м а тржиш та и комерц и ја л иза ц и је угрожене у свом опстаја њу.
Стиче се утис ак као да су захт еви новог доба усмер ен и ка раск ид у са
тра д иц ионалн им вред нос ти м а и радик алном одба ц ива њу сва ког исто
ријс ког конт ин уит ет а у уметнос ти. Извес ну друш твен у марг инал из а
ци ј у позориш та пот к реп љу ј у и тврд њ е да „дру ш тво трен ут но не осећа
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потребу за том врстом узнем иравањ а које позориш те, као ни један друг и
уметничк и облик, може да створи.” (Харвуд, 1998: 6)
Да ли је осим претходног могуће и неко друг ач ије разм иш љањ е о
актуе лној слиц и позориш та и његов ој улози у целок упном пољу дру
штвене и култ урне праксе?
Нису ли, ипак, упрк ос вла д ај у ћ им карак т ерис тик а м а савременог
живота, укљу ч у ј у ћ и и разнор од не обрас це кул т урне праксе, виталност
позориш та и његово миленијумско трајањ е сами по себи већ докази који
другачије говоре? Да ли се та виталност позориш та оглед а у чињениц и што
позориш те као жива уметност може да пруж и оно што није у стању ни једна
друга уметност? Само позориш те кроз сценску игру омог ућава привид и
илузију живота толико налик оном људс ком, свак ид ашњем, а ипак дру
гачијег и независног од пуке егзис тенц ије. Будућ и да, како истиче социо
лог позориш та Жан Дивињ о, „позориш те предс тав ља вид испољ авањ а дру
штвеног живота” то јест да је позориш те „уметност чији се корени налазе
у друш твеном живот у, и која је више него иједна друга уметност уткана
у живу потку колект ивног искус тва” (Дивињ о, 1978: 2), то се веза између
позориш та и стварног живота намеће као кључ за разумевањ е историјског
траја њ а позориш та али и његове будућ нос ти. Саму дру ш твен у суштин у
позориш та Дивињ о смеш та у израз „колек т ивне сенке”. Извес не „есте
тичке мистифик а ц и је” и настоја њ а да се катег ори ја „теат ралног” то јест
суштине позориш та оствари као идеа лна и изванд руш твена, често су пре
прека да се саглед ај у везе између позориш та и социјалног искус тва.
Иако су индус три ја л из ов а н и и медијс ки посре д ов а н и садрж аји
поста л и одред н иц а и доминант н и обра з ац савремене кул т урно-умет
ничке праксе, уверени смо да јединс твеност позоришног стваралаш тва и
непос редна, жива комуник ац ија позориш та са својом публиком и данас
с пуним пра вом егзис ти ра као непрева зиђена дру ш твена и умет ничк а
форма. О савременој улози и утицај у позориш та не треба говорит и јези
ком и пара ме т рима масовне и тех нолошки подрж а не потрошачке кул
ту ре који су махом кван т и тат ивне при роде. Такви пара ме т ри нас неће
довес ти до закључк а о великом значај у позориш та. А он је одис та велик и,
али се не мери и не израж ава масовношћу већ снагом непос редног дело
ва њ а. „У нашем времен у разви јен их масовн их меди ја и елек т ронс ких
забава, жива уметност позориш та има ориг иналн у вредност, јединс твен у
по томе што директно комуниц ира са публиком која сведочи о стварању
уметнос ти.” (Дунђеровић, 1993: 57)
Медији нам одис та нуде огромн у количин у информац ија о свет у у
којем живимо. И то чине непрек идно. Чињениц а да њиховим посредо
вањ ем сазнајемо мног о не знач и да свет о којем се информ ишемо јед
новремено и боље раз умемо. За дру ш твени значај позориш та је резер
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вис ан један комп римов ан али отуд а и знатно снаж нији, у првом реду
мисаон и и кри т ичк и анга ж ман који медијс кој и индус три ја л изов а ној
кул т у ри није досту пан – „Позориш те је визи ја све та саже та у ора хов у
љуску” (Шекс пир). Општа карак т е рис тик а све та умет н ичког ствара њ а
оглед а се у једном особеном потенц ијал у да се антиц ипирај у друш твени
процеси на начин који није доступан друг им сферама духовнос ти, укљу
чуј ућ и и наук у. Уметност је у стању да „ствара макете будућег друш тва”
те је извесно да „веома често симптом и који се дају уочит и у уметнич
ким делима могу, мног о раније него неки друг и симптом и, указат и на
велике дру ш твене промене, да свекол ик а драмс ка књи жевност јед ног
раздоб ља често предс та в ља сагле д а в а њ е буду ћег живот а у сада ш њем
живот у.” (Дивињ о, 1978: 64) Најзад, уметничко дело као резултат умет
ничке праксе има и сасвим особене циљеве – „Уметничко дело има за циљ
да изнесе на видело неку битн у или истакн ут у карактерн у одлик у, према
томе и неку идеј у, јасније и потп уније него што је стварни предмет пока
зује. Оно то постиже дајућ и целин у која се састоји из међусобно повеза
них делова чије односе систематски преинача ва.” (Тен, 1955: 39) Отуд а
се, укол ико поређењ е утиц аја позориш та у однос у на утиц ај масовн их
медија има икак вог смис ла, с правом може тврд ит и: „Моћ позориш та
да се обрат и једној одређеној груп и људи је драг оцена колико и обра
ћањ е масама и широком аудиториј ум у, какву моћ имај у елект ронски и
масовни медији, на првом месту телевизија, радио и филм.” (Дунђеро
вић, 1993: 57) Право позориш те је увек било и остало поприш те озбиљног
друш твеног анга ж мана.

3. Историјски корени српског позоришта
„Српс ко позориш те има свој у истори ј у: роман т ичн у, реа л ис тичн у,
састав љен у од легенд и, значајних датума, разноврсних календ ара, хва
љених и оспораваних системат изац ија и период изац ија, угледних лич
нос ти, сурових заборава...” (Волк, 1992: 9)
Најд уб љи корен и позориш ног искус тва српс ког народ а допи р у у
сред њ ов ек овно разд об ље. Српс ка сред њ ов ек овн а тра д иц и ја је у сва
ком погле д у проже т а елемен т и м а дру ш твеног живот а који карак т е
рише Визан т и ј у односно пра вос лавни, источни део римског царс тва. У
том поглед у се не разлик ује ни онај део искус тва српске државе који се
односи на активнос ти које се могу повезат и са позориш тем. Наравно, реч
је превасходно о црквеном позориш ту односно о литург ијским обред има
извођеним под сводовима мног обројних храмова. У таквим садрж ајима
нема ничег особеног и карактерис тичног за српску државу већ је реч о
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обре д и м а које спроводе све цркве пра вос лавне ори јен та ц и је. На изве
сну особеност и аутент ичност српс ког црквеног позориш та теат ролози
указ уј у у вези са текс том Похвално слово кнез у Лазар у који је изговорен у
Вознесенској цркви у Раваниц и 1403. или 1404.године о Видовд ан у.
Иако је на Исток у свет овно позориш те од стране Цркве практ ично
забра њ ив а но, мног и извори сведоче да позориш не активнос ти које су
карак т ерис тик а живота чита ве Европе оног времена нису мимиоиш ле
ни Србиј у.
Осим сценс ких прик аза у оквиру своје Цркве и вере, српс ки народ
оног времен а био је у прил иц и да доживи и лаичко позор иште кроз
наступе путу ј ућ их уметник а, свирача, певача, жонглера, скомра х а, што
су све запра во раз л и ч и т и називи оног времена за глум це, музи чар е и
забав љаче.
Влад арски дворови су врло често места извођењ а позоришних садр
жаја па се помињ е да је на двору Деспота Стефана Лазаревића постојала
и стална позоришна друж ина – но, о томе постоје тек претпос тавке али
не и поуздани докази.
О негат ивном ставу Цркве према позориш ту сведоче црквени закони.
Један од кључних, Номоканон светога Саве или Крмчија, (зборник цркве
них закона по узору на визант ијс ке), из 13. века, забрањује „свеш тени
цима и осталим људима” да „недељ ом и о празниц има” глед ај у позори
шне предс таве или да играју у њима. Као казна за свеш тенике је пред
виђено искључењ е из цркве или рашчињ ењ е. Друг и зборник црквеног и
световног права, из 14. века, такође визант ијског порек ла, Синтагмат, у
време цара Душана је преведен на српски језик и, упоредо са Душановим
законом, примењиван у Србији. У овом документ у се „глумачке вештине
изједначавај у са развратом, а глумац (скомрах, лицеподходник, подра
жатељ) смат ра блудником и ниским лицем, па се, када је предс тав љао
монашки или свет и лик, за то предвиђала и телесна казна.” (Марјановић,
1998: 50) Сви постојећ и извори ука з у ј у на нетолеран тан однос српс ке
држа ве прем а позориш ту. Зани м љиво је обра з ложењ е које Синтаг мат
навод и у вези са забраном глумачк их активнос ти: „...јер се лажно пред
став љају час као робови, час као господ ари, војниц и и војсковође, и код
прис утних изазивај у необу здан смех, и што је њихово плесањ е бестидна
похотљива игра мушких и женских, а њихове предс таве са живот ињ ама
крва в а заба в а, на којој се зароб љен иц и и осу ђ ен иц и бацај у бикови м а
и медве д и ма да их рас т рг н у.” (Марја новић, 1998: 50) Мора се примет и
да ови списи који говоре о забранама, једновремено управо и сведоче о
постоја њу позоришних активнос ти – „Ако се још у Душа новом царс тву
свеш теним лицима забрањивало да судел уј у у скарадним предс тавама
није ли то доказ да их је било на разним странама и у мног им приликама
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док су морале да се изрекн у забране и утврде извес на правила пона
шањ а.” (Волк, 1992: 12)
Дока зи о предс та в љачк им активнос ти м а у сред њ овековној Срби ји
могу се наћи и на фрескама ослик аним у црквеним задужбинама оног
доба. Једна од познат ијих је фреска Ругање Хрис ту, која приказ ује пред
ставу „играњ е пред царем”, из манас тира Старо Нагоричано, задужбини
краљ а Милут ина подигн утој у првим годинама 14. века.
Извес не дока з е о позориш ним активнос ти м а у Србији оног доба
налазимо и у средњ овековним књижевним записима чији су најизрази
тији ствараоц и Доментијан и Теодос ије.
Појед ини домаћи теат ролози подсећај у да се о извесној особенос ти све
товног позоришног живота код Срба тог времена може говорит и и у вези са
фолк лорним театром или „народним глумовањ ем” које има своје корене у
предх ришћанској трад иц ији – коледари, лазарице, ђидије, вучји хорови и др.
Саже т ом прик аз у садрж аја и форм и сред њ ов ек овног позориш та
Србије одговарао би закључак да су „у српс ким земљам а средњ ег века
у раз ли чи т им сре д ина ма дава не пред нос ти одређеном типу заба ве: на
двор у – музиц и и љубавн им и витеш ким песмам а; у манас тирим а, уз
све отпоре и, за сад, без довољно јасних доказа – црквеном позориш ту; у
градовима – лаичком позориш ту које је чувало трад иц иј у нижих облика
античког позориш та (гра дови у уну т ра ш њос ти пре т е ж но грчког, а на
јадранској обали претеж но римског позориш та); на селу – фолк лорним
драмским играма, народном глумовању.” (Марјановић, 2005: 62)
Са долас ком османл ијс ких освајача на прос торе где је живео срп
ски народ, нарочито по окончању вазалских облика влад авине Деспота
Стефана Лазаревића и Ђурађа Бранковића до сред ине 15. века, замиру и
послед њи тра гови позоришних активнос ти у Србији. Посебно због чиње
нице што је османлијама „у саглас ју са религ ијским нормама у ислам
ском свет у, зазорно било да се на сцени позориш та појави људско биће.”
(Марјановић, 1998: 104) Умес то правог позориш та, са живим извођачима,
Турц и су неговали лутк арско позориш те Карађоз (Црнооки) које у таквом
облик у никад а неће наић и на прих ватањ е у српском народ у.

4. Јоаким Вујић – родоначелник савременог српског позоришта
Историја савременог српског позориш та своје почет ке везу је за позо
ришни догађај изван граница српске државе. Тај догађај је прва световна,
грађанска позоришна предс тава изведена на српском језик у, коју је при
ред ио Јоаким Вујић, 24.авгус та 1813.године у Пешти, у позоришној зград и
„Рондела” у којој су иначе приказиване предс таве Друге мађарс ке позори
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шне друж ине. Реч је о комад у Крешталица „у три дејс твија” коју је Вујић
превео и „посрбио” према делу Der Papagou чији је аутор Аугуст Коцеб у.
У свим драмским делима која је Вујић прерад ио, „посрбио” и „уде
сио” за српску публик у, а он је током своје каријере то учинио са 28 дела,
ликови доби јај у српс ка имен а, рад њ а се пренос и у српс ку сре д ин у и
догађањ а на сцени се обележ авај у њеним духом. „У Креш талиц и је јасан
став Вујића – писца моралис те који исмева мане појед инаца и друш тва.
Не тежи се животној веродос тојнос ти приче и ликова, него се приказ уј у
да се гле д аоц и м а истовремено пру же заба ва и поу к а. Овде се корис ти
алегоријом која постоји у изворном делу: птиц у у кавез у купуј у честит и
људи и ослобађај у је, певај ућ и о слобод и.” (Марјановић, 1998: 175)
Не треб а да чуди што су се ови позориш ни почец и збил и управо у
Пешти, будућ и да је овај град предс тав љао једно од највећ их култ урних
сред иш та српског народ а оног времена у коме је живело преко 10.000 Срба.
Извод ит и позоришне предс таве на сопс твеном језик у предс тав љало је део
сложене и дуге борбе за равноп равност народ а на овим прос транс твима.
Позоришно прегн уће Јоак има Вујића наилазило је на подршку мађарске
заједнице која је то дожив љавала као део отпора према култ урној домина
цији и колонизац ији свих негерманских народ а у двојној монарх ији, што
је заправо била сусш тина просветне и култ урне полит ике Беча.
Био је то почетак којим ће се српски народ прид руж ит и позоришном
живот у Европе. Свој у енерг и ј у усмерен у на обнову позоришног живота
Вујић ће ширит и на свим прос торима где живи српски народ, укључ у
јућ и и саму матиц у – „Нешто касније, после обнав љањ а Србије, позори
ште Јоа к и м а Вујића зау зеће високо место у хије рарх и ји прос вет н их и
култ урних инстит уц ија нове прес тонице, Краг ујевца.” (Ујес, 1988: 7)
Након вишевековне потлаченос ти у којој је истраја в ао зароб љен и
али неугас ли дух српскога народ а, који је свој израз налазио претеж но
у колект ивном ствара њу и усменом преношењу епског и лирског песни
штва, с почет к а 19. века, са све у к упн им народ н им револ у ц ионарн им
буђењ ем и ширењ ем прос ве т и т ељ с ких идеја, у новос твор еној српс кој
држави се обнав љају и идеје о позориш ту као инстит уц ији која је тре
бало да допринесе стварању напреднијих друш твених идеја и развијању
народне култ уре.
„У ослоб ођ еној Срби ји, после непу н их 10 годин а мирног живот а,
године 1825. први пут јављај у се народни учитељи 'нормалних школа' са
својим позоришним предс тавама. Они су сами састав љали друж ин у из
одрас ле деце, ученик а и млад ића, и ради увесељ авањ а давали су по кад
и кад, о велик им празниц има, позоришне предс таве. На овоме је најрев
нос ни је радио и руковод ио ова к ву дру ж ин у Ђорђе Евге нијевић, учит ељ
краг ујевачке школе стар 28 година.” (Петровић, 1897: 866-867)
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Озбиљн и је позориш не активнос ти у ослоб ођ еној Срби ји се ипак
везу ј у за Јоа к и м а Вујић а. Својим долас ком у тада ш њу српс ку прес то
ниц у Кра г у јев ац, 1935.године, Јоа к им Вујић ће идеја м а о покре т а њу
позориш та удахн ут и стварни живот.
За време прве влад авине кнеза Милоша Обреновића одрж ана је од 14.
до 16. фебруара 1835. године чувена Сретењска скупш тина. То је једно
времено и датум почетк а рада Књажевс ко сербс ког театра под вођс твом
Јоакима Вујића, „славеносербског списатељ а”, како је сам себе називао.
Публик у прве предс таве, којом је прик азано драмско дело „Фернандо и
Јарика”, одрж ане 15. фебруара 1835. године, чинили су управо чланови
помен у те скупш тине.
Позориш те, смеш тено у згра д и догра ђеној поред Књажевс ко-сербс ке
књигопечатње (државне штампарије), радиће од 15. фебруара 1835. године
до 20. фебруара 1836. године. Ово позориш те се не може смат рат и народ
ним, јер не само што је деловало под покровитељс твом кнеза Милоша већ
је и суштински било дворско, његово лично позориш те. „Кнез је за време
предс таве уз пушењ е ’на чибук’ пио кафу”, (Ујес, 1988: 117) напуш тао
предс таву када му је било досадно или је прек ид ао њено извођењ е кад
год му је то било по вољи, нарочито када је желео да чује неку песму, без
обзира што она није ни у каквој вези са позоришним комадом. Кнез у, који
је био непис мен, више су од позориш та одгов арал и неки друг и видови
забаве – „Унутар конака слободно време је трошено на читањ е новина и
забаву...Слушању музике, обично циганске, и друш твеним играма које су
се играле на двору, попут карата и билијара, могла је бити прик ључена и
учена забава прорицањ а судбине.” (Макуљ евић-Столић, 2006: 295)
Са друге стране, ово позориш те је по много чему личило на „позори
ште једног човека”, будућ и да је све кључне функц ије у њему вршио сам
Јоак им Вујић као једини професионалац – директор, редитељ, драмат ург,
превод илац, глумац... Све то за скромн у годишњу плат у у висини плате
млађих државних чиновника – 120 талира – „Овај позоришни директор
имао је за све време сталн у месечн у плат у од 10 талира или годиш ње
120 талира, 1200 гроша; поред тога уживао је, од времена на време кне
жеву помоћ. Када је укин уто позориш те, Вујић је и даље добијао помоћ
из државне касе по 10 талира месечно.” (Петровић, 1897: 86) Ово се може
разу мет и само ако се познаје читав Вујићев живот који га је водио од
Пеште, преко Баје, Новог Сада, Арад а, Темиш вар а, Панчев а, Земун а,
Пожаревца, Краг ујевца и који је у целос ти био посвећен позориш ту које
ће бити у служби просвећ ивањ а српског народ а. Јоак им Вујић је у сваком
поглед у био личност која ће оставит и дубоког трага у историји српс ког
позориш та – „Вујићеве високе стручне и орга н иза ц ионе способнос ти и
његова свес траност, адек ватан прис туп млад им људима које је увод ио у
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тајне теат ра, неизмеран енту зи ја зам до послед њ ег дана и његов дубок и
хуманизам прожет духом истинског просвет итељ а, биле су особине које
су сигурно дошле до пуног израж аја у сред ини која је почињ ала изградњу
новог дру ш твеног и националног култ урног система.” (Ујес, 1988: 122)
Осим Јоак има Вујића, позориш те није имало стални професионални
ансамбл – „Труп у су чинил и старији учен иц и и млад и чиновн иц и, који
су тумачили и улоге жена.” (Марјановић, 1998: 181) Заним љивост је да су
мног и од млад их људи који су глум или, или на било који начин били укљу
чени у рад теат ра, постали веом а угледни државни службениц и – Јован
Мариновић, посла н ик Србије у Париз у, Дими т рије Црноб ар ац, мини
стар прос вет е, Филип Хрис тић, минис тар прос вет е и послан ик у Цари
гра д у, Сре тен Поповић, лични секре тар књег ињ е Љубице... Предс та ва ма
је веома доприносио и Књажев оркес тар („књажева банд а”) који је пред
вод ио капел мајс тор Јосип Шлезингер. Вујићу је здушно помагао и Адолф
Берман, директор штампарије. Предс тавник ондашње владе, то јест попе
читељс тва, надлеж ан за рад позориш та, био је Димитрије Давидовић, као
минис тар унут рашњих дела и просвете, уредник Новина сербс ких, иначе у
историји забележен као родоначелник српског новинарс тва.
Сам сценс ки прос тор и гле д а л иш те су били скром но опрем љен и
– „У двор ан и је подигн ут а позорн иц а са постољ им а за кулисе. Под је
био патос ан циглом и даскам а. Завес у и кулисе живоп ис ао је слик ар
(’молер’) Јован Исаи ловић Млађи. Позорница је осветљавана свећама и
канд илима...Ово позориш те није зависило од публике, јер су предс таве
игране само за позване. Клупе за седењ е имали су кнез Милош, његова
пород ица и важније званице, док су кнежева пратњ а и остали гости ста
јали током целе предс таве.” (Марјановић, 1998: 181-182) Делове сценске
опреме и реквизите потребне предс тавама Вујић и његови сарадниц и су
позајмљивали од грађанс тва, што им је лако полазило за руком будућ и
да су иза себе имали књажев ауторитет.
По сачуваној документац ији, у току једне године, колико је деловао,
Књажевско сербски театар у Краг ујевц у је приказао најмањ е осам раз
личит их драмских дела: Фернандно и Јарика, Ла Пејр уз, Бедни стихотво
рац, Бјегу нац, Шнајдерс ки калфа, Паде није Сербије у вре ме Све тог Кња за
Лазара, Востан ов ле није Серб ије чрез Све т лога Књаза Милош а и непо
знат и комад који је последњи изведен, 20. фебруара 1836. године. „Јоа
ким Вујић у Књажевс ко сербс ком теат ру је извод ио комаде које је већ
раније приказао пред пучанс твом у више војвођанских градова. Сценска
техника је доста оскудна и прим ит ивна, организац ија предс тава крајњ е
једнос тавна и упрошћена, а израз ограничен трад иц ионализмом и акту
елним конвенц ијама. Али, уз све то, израз је зрачио снагом која је нат
криљ ава ла, према сведочењу савременик а, пуко дилетантско преп рича
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вањ е текс това...умео је глед алиш ту да приближ и славено-сербски књи
жевни језик, полагао је видн у пажњу емот ивном разумевању глумаца и
публике...”(Волк, 1992: 22)
Како видимо, Вујић је на сцени позориш та у Краг ујевц у приређивао
извођењ а драмских дела страних аутора која је он прилагођавао и „поср
бљавао” смат рајућ и то добрим и корисним – „Био је убеђен да, управо,
превод и, прера де и адап та ц и је јед но дело разви јај у и омог у ћ а в ај у му
да се непос редно испољ ава у свакој новој и другачијој сред ини. Зато је
могу ће стално дописиват и, преп ра в љат и или влас ти том маштом надо
грађиват и.”(Волк, 1992: 22)
У позоришној историог рафији се често прес та нак рада овог позори
шта погрешно везу је за прес та нак прве вла д а вине односно прог онс тво
књаза Милоша из Србије. Књаз је влад ао до 1839. године, дакле још три
године након прес танк а рада његовог позориш та. Заправо, као што је и
отпочео са радом превасходно књажевом вољом и занимањ ем за позо
риш те као врсту забаве, тако је, након кратког трајањ а, прес танком кња
жевог интересов ањ а театар и обус тавио свој рад – „Мало помало кнез
изгуби вољу на позориш те, дошле су друг е ствари, и цело ово преду зеће
убрзо ишчезе...” (Ђорђевић, 1946: 207) Јоак им Вујић одлази да би своју
позоришну мисиј у са успехом наставио у Новом Саду где ће форм ират и
Летеће дилетантс ко позориште које се смат ра првом јужнос ловенском
професионалном позоришном друж ином.

5. Закључак
У савременом друш твеном амбијент у позориш те више није масовни
медиј – што је у неким својим раним раздобљима несумњиво било. Као
и неке дру г е тра д иц ион алне умет нос ти и позориш те задоби ја стат ус
мањинс ке умет н ичке праксе. Но, исто тако могућ нос ти позориш ног и
трад иц ионалног уметничког стварањ а досеж у до нечега што индус трија
лизованим и медијски посредованим обрасцима култ уре није доступно.
Иако делује анах роно, позориш те по свем у судећ и и данас налази своје
место у друш тву и испуњ ава одређен у функц иј у.
Потреба да се позориш те мења и прилагођава духу времена које је понај
више медијски обележено је неспорна. Међут им, осавремењ авањ е позори
шта и његово мењањ е у склад у са захтевима медијског окружењ а не треба
схват и т и као потребу да позориш те опона ша меди је. Дру ш твена при род а
позориш та је различита од медијске и она као таква мора бити очувана.
Позориш те не сме да одус тане од сопс твеног начина предс тав љањ а
који свакако мора бити различит од предс тав љањ а које нам нуди медиј
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ско окру жењ е. Позориш те мора „мисли т и свет” есте т иком своје умет
нос ти. Позориш те мора снаж ит и свој потенц ијал који је оријент исан ка
изош травању свес ти, указивању на неправде, позивању на толеранц иј у...
Из свега реченог проист иче да, упркос радикално измењ еној улози,
позориш те и у данашњем времен у има несумњиво велик у улог у и посебно
место у култ урном живот у које не може бити надомеш тено новим, тех
нолошки подрж аним обрасцима култ урне прод укц ије. Тим пре је тешко
наћи оправд ањ а нашој небризи према потреби подсећањ а на важне тре
нутке из његове историје.
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Summary: In this paper, the author reminds that this year marks the jubilee
in Serbian theater life, but also notices that, unfort unately, it is the fact that rema
ins in the shadow of our everyday rout ines and everything else that comes with it.
Two hundred years ago, on 24th August 1813. the very first theater show in Ser
bian language took place in Pesta. Joakim Vujić takes most of the credit, for he will
spread his ideas on the importance of theater for spir it ual progress, through all
the lands where there are Serbs, including Serbia, more precisely the town of Kra
gujevac, which served as the capital in those days. While reminding of the impor
tance of the jubilee, the author takes the opport unity to say a few words about the
role oh theater in the era dominated by media and technology cult ure.
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ЖАНРОВСКЕ И СТИЛСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЛА МИЋЕ ЈОВАНОВИЋ А
„БИЗНИС КАО УМЕТНОСТ ЖИВЉЕЊА
/ BUSINESS – ART DE VIVRЕ”*
Сажетак: У овом раду аутор се бави жанровс ким и стилс ким особено
стима дела Миће Јовановића о бизнис у као уметнос ти живљења. Јованови
ћево дело сагледано је у свет лос ти модерне теорије књижевнос ти и њених
генолошких начела. Примећено је да се предметна књига својом необичном
структуром и неконвенционалним садржајем отима уобичајеним жанров
ским одредницама јер се, иако је у основи реч о делу о методици бизниса,
разас тире и на друге облас ти стварања. Јовановићева књига, практично,
има три вешто спрегн ут а слоја – први чине заним љиве лекције о упра
вљању пословима, други предс тавља белетризацију одређених фрагмената
из ауторовог живота, а трећи ниво укључује визуе лне метафоре из богатог
илус тративног мате рија л а. У настојању да што изоштре није осве т ли
основне значајке бизнис-стила, Јовановић је створио својеврс ни паражанр
у коме се један функционални диск урс вешто замењује другим, а мешави
ном жанровс ких елемената настаје хибридно дело које предс тавља много
више од игре конвенцијама и стиловима.
Кључне речи: БИЗНИС, СТИЛ, ЈЕЗИК, НАУК А, УМЕТНОСТ, ДОКУ
МЕНТАРНОСТ, ПАРАЖ АНР.
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У теори ји књи жевнос ти је познат о да је језик средс тво саопш та в а њ а
мисли, при чему се подразумева да мисао мора бити јасно изражена и довољно
образ ложена да би била правилно схваћена, а стил указује на основне захтеве
језика у свакој облас ти, па и у облас ти бизниса. У начел у, смат ра се да описноинформ ат ивни стил и језик слу же за саопш та ва њ е информ а ц и ја и утиса к а,
док се пропа ганд ни и идеолошки говор канонски повез у је са сврхом убеђи
вањ а. За разлик у од тога, научни стил заснива се на чињеницама и доказима,
и значајно је прис утан у облас ти бизниса, при чему треба имат и у виду иску
ствена сазнањ а о природ и и одликама бизнис –језика, тако да речи и реченице
имај у смис ла у теоријском и практ ичном поглед у.
Стил је инструмент спознаје дела и предс тав ља начин израж авањ а мисли;
део је личнос ти и годинама се град и кроз искус тво аутора, кроз његов напор
да садрж ај дела заодене у примерен у форму. Велик и удео у стварању и про
фи л ис а њу одређ еног сти л а прип а д а индиви д уа лном тален т у, при чему се
истовремено под ра з умев а и кон т ин у и ра н и трен инг, како у сфе ри писа ног,
тако и усменог израж авањ а. У том смис лу, стил је индивид уа лна карактери
стик а сва ког поје д инц а – начин, форм а и облик интерп ре та ц и је садрж аја у
поглед у логичнос ти, прец износ ти, значењ а и др. За разлик у од живог свако
дневног говора, у мног им облас тима (нау ка, бизнис, педа гог ија, пси холог ија
и сл.) корис те се стручни терм ини који припад ај у стручно-научном вокабу
лару, а реципирај у се, по правил у, у правом, а не преносном значењу. Друг им
речи м а, у стручној терм инолог и ји се не оперише емоц и ја м а, већ се чиње
нице, подац и и докази интерп рет ирај у веродос тојно или дословно, тако да је
у тим облас тима прос тор за стилску креа ц иј у веома скучен и свод и се на тзв.
функц ионалне стилове којима припад а и бизнис-стил.
Логичност у усменом, а још изра зи т и је у писа ном говору, под ра з умева
да свака реченица има јасно формулисан у порук у и да се, као карика у лан
цу, повез ује са исказом који природно извире из претходног. У супротном,
кохеренц ија говора/текс та била би више или мање нарушена, а тиме и сам
исказ недовољно функ ц иона лан. Прем а канон у, јасност, прец изност и јед
нос тавност изра ж а в а њ а главне су одлике бизнис-сти ла (пословног сти ла).
Прец изност израж авањ а у бизнис-стил у доприноси да се у овој облас ти лак
ше, логичније и потп уније схвате стручне и научне поставке, што је једна од
главних одлика књиге Бизнис као уметност живљења аутора проф. др Миће
Јова новића.
Ова књига предс тав ља, свакако, једно од оних практ ично усмерених дела
која имај у изражен у теоријску подлог у, а истовремено се заснивај у на вели
ком искус тву и пракс и. Отуд а се ово дело о метод иц и бизнис а тешко може
сврс тат и под неку од устаљ ених жанровских одредница. Својом необичном,
сасвим особеном струк т у ром дело Бизнис као уметност живљења одлик ује
својеврсна дивергентност – оно се у општем тематском смис лу бави „уметно
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шћу бизниса“, али се истовремено разас тире и на друге облас ти стварнос ти и
живота. С друге стране, та тематска полиморфност је захтевала и посебан тип
језичке имаг инац ије како би се обух ват ила сва разноврсност типова исказа –
од, условно речено, пословног, бизнис-стила до таквих форм и исказа које су
блиске књижевноуметничком стил у и својеврсној литераризац ији једне тако
сложене и разу ђене облас ти као што је бизнис. Уз то, аутор у ово штиво уноси
и особен исповедни диск урс, уводећ и читаоца у све оне неочек иване ситуа
ције и проблеме који се у овој облас ти могу догод ит и и са којима се сам аутор,
очито, сусретао.
Већ на први поглед може се закључ ит и да је аутор ову књиг у конц ип и
рао и писао као неку врсту уџбеника или популарног водича кроз бизнис – при
чему је одабрао изу зет но прод ук т ивн у страт ег и ј у, чије се основно наче ло и
циљ препознај у у поставц и да се једна сложена стваралачка област, са безброј
непознаница које је прате, спајањ ем аутореференц ијалнос ти модерне умет
нос ти с конвенц ионалним нарат ивним поступц им а, учини блис ком и тако
зва ном обичном читаоц у.
Сама књига је изузетно функц ионална и пријемчива, намењ ена почетни
цима у бизнис сфери, али, свакако, и зналц има и проу чаваоц има ове кључне
облас ти у прод ук т ивном орга н из ов а њу људс ке ствар а л ачке делат нос ти и
људског друш тва у целини. Управо у овак вом, несвак ид ашњем и другачијем
прис ту п у у тумачењу феномена бизнис а, Јова новић се издвојио од већине
аутор а који су се бавил и тим феноменом на овеш тал и, клас ичн и начин.
Основна стилска одлика, којом се Јовановић разлик ује од друг их аутора који
су се зани м а л и теори јом и праксом бизнис а, обја в љу ј у ћ и ком п ликов а не и
заморне „купус аре” на ову тему, може се препознат и у ауторовој идеји да
унесе један нов, примеренији и „релаксиранији” језик у трет ирању тема из
облас ти бизниса. Особеност и изузетност ове књиге је у ауторској идеји да се
сама тема ослобод и баланса академског бизнис-теорет исањ а и „преведе” на
једн у друг у раван, која би била прис тупачна и пријемчива и за тзв. обичног
читаоца, а не само за академске економ ис те и теорет ичаре пословањ а.
Проф есор Мића Јовановић, у својој накан и да бизнис као теорију и
пракс у приближ и што ширем круг у образованих људи, појм ио је да се искљу
чиво академским вокабуларом и строг им прид рж авањ ем академских теорија
и образаца не може извршит и битан уплив на разумевањ е закона и правила
бизниса у широкој лепези данашње популац ије. У том смис лу, његова књига
Бизнис као уметност живљења – у којој посебно треба обрат ит и пажњу управо
на син т агм у уметност живљењ а – „кодир а” један нови увид – прис тупањ е
бизнис у као својеврс ној умет нос ти или уну т ра шњем посла њу. То је, колико
се зна, први пут у литерат ури да се бизнис повез ује с једном тако битном,
онтолошком инстанцом као што је уметност живљења – то јест осмиш љавањ е
живота као највеће вреднос ти саме по себи.
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Такав, ком п лекс ан, рекло би се „освеш ћен”, хума н ис тичк и прис туп
бизнис у - који није ништа друг о до делов ањ е или „делатност” - изнед рио је
неколико битних импликац ија у схватању бизниса у Јовановићевом поимању.
Познато је да је у теорији стила (стилис тике) извршена веома супт илна дифе
ренц и ја ц и ја сти лов а, при чему је уста нов љен ката лог тзв. функ ц ион алн их
стилова који се појав љуј у у свакод невном говору као и писаном израж авању:
усмени стил, писани стил, песничк и (књижевноуметничк и стил), научни стил,
админ ис трат ивн и стил и друг и, од којих свак и има строг о утврђ ен у функ
ци ј у (значењ е) и поље разас ти ра њ а и делова њ а. Јова новић се, међу т им, није
првенс твено бавио теоријским одликама одређених бизнис-стилова. Он је, као
човек који се прак т ично (ствара лачк и) и теоријс ки посве т ио бизнис у, пошао
од идеје да се стилови не могу свес ти на строго одређене пропозиц ије и да не
морај у имат и до краја утврђено и непомериво значењ е. Управо, његова књига
Бизнис као уметност живљења у свом заметк у има једно релат ивизуј уће пои
мањ е стила, који и поред своје егзактне природе није сведен на једно значењ е
и формул у, већ остав ља прос тор за нијансе, као и својеврсну стилску марг ин у
у тумачењу канононских или конзервираних значењ а сваког од стилова.
Бавећ и се праксом и теоријом бизниса, Јовановић је, како нам сведоч и
ова књиг а, смат рао да би, са практ ичног становиш та, али и са становиш та
теоријс ког пром иш ља њ а и раз умева њ а при роде сти ла, било упут но да стил
као циви л из а ц ијс ки феномен иза ђ е и изван својих теоријс ких и канон изи
раних оквира и да у том смис лу досегне нови ниво флексибилнос ти. Будући
да је професору Јова новићу основна преок у па ц и ја бизнис као пракс а, али,
очито, и као пром иш љањ е и теорија, он је у својој књизи Бизнис као уметност
живљења, на основу личног искус тва, научних спознаја, али и богате праксе,
дошао до својеврсног увид а да би се у данашње време односи према стил у и
стиловим а могли ре-креи рат и у том смис лу што би се у извес ној мери сам
стил ослоб од ио теоријс ке „заков а нос ти”. Аутор се осла њ а на дугог од иш ње
сопс твено искус тво у бављењу бизнисом – а то је сигурно еталон који му даје
право за увођењ е својеврсног „коперниканског обрта“ у сферу бизнис-језика.
У том смис лу, делује готово запањуј уће једнос тавност идеје коју је овај бизни
смен пустио у оптицај: релакси ра но је понуд ио замен у јед ног функ ц ионал
ног диск урса друг им и, мешавином нарат ивних техника, успешно интег рисао
различите жанровске елементе у хибридно дело које предс тав ља много више
од игре конвенц ијама.
Тако се у његовом научном диск урс у - у сфери теорије и праксе бизниса
- умес то инсис ти ра њ а на строгом поштова њу пословног и админис трат ивног
стила јављају варијант е друг их стилова и подс тилова, које се, до сада, рет
ко или готово никад а, нису појав љивале у пословној комуникац ији. Отуд а је
веома инструкт ивно поглед ат и структ уру његове књиге Бизнис као уметност
живљења која је предмет наше анализе.
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Прво поглав ље ове студ ије носи наслов Киша. Свак ако, то је један од
наслова који се само изнимно може очек иват и у литерат ури која се бави про
миш ља њ ем бизнис а. Киша као феномен спа д а у домен метеор олог и је и са
бизнисом може имат и само успутне, сасвим побочне везе. Такав наслов се у
овој врсти иска за може очек иват и са веом а малим процен т ом вероват ноће,
сем ако није, условно речено, повез ан са пољоп рив редн им бизнисом, где
метеоролош ке при л ике могу имат и и те како значајног уплива. У погла в љу
Киша те асоц ијац ије се не појав љуј у чак ни у далек им назнакама, па отуд а ни
поглав ље под овим насловом нема никак вих додирних тачака са евент уа лним
„утицајем кише на бизнис”. Свакако да је реч о ефектном обрт у кад аутор у
овом крат ком погла в љу опис у је јед но своје путова њ е у Енглес ку. Фрагмент
је написан у трећем лицу станд ардним дескрипт ивним стилом са изразит им
нагласком на документарнос ти и говору чињеница. Текст почињ е поступком
in medias res тако што се већ у првој речи идент ифик ује јунак приче који се
зове Рон Кирк, а у коме ће се током радњ е препознат и сам аутор ове књиге.
Та врста мистификац ије, свакако, не припад а класичном бизнис-стил у, већ,
сва к а ко пре књи жевноумет ничком иска з у. Рад њ а се одиг ра ва на аерод ром у
„Хитроу”, у измаглиц и под кишним облац има. Навод и се тачан датум дога
ђаја – пети јануар 1980. Очигледно је већ из овог фрагмента да аутор и исто
времен и јунак при че тежи докумен тарнос ти иска за, настојећ и да казива њ е
потк репи аутент ичним чињеницама, али и да унесе елементе особеног, лич
ног дожив љаја.
След и неколико фрагмената који у себи скривај у изузетан сент иментални
набој – и то је прелаз у друг у врсту стила који се имен ује као емоц ионални
стил, а по тра д иц и ји смат ра се инкоп ат ибилн им са вокабул ар ом бизнис а:
„Пролетело му је кроз главу да се, некако у исто време, двадесет седам година
раније, родио у малом месту на брдовитом исток у Европе, у Недођији. Уоста
лом, тако се звал а и земља у којој је Петар Пан водио Венд и и Звонч иц у,
летећи поред лондонског Биг Бена обасјани месечином, остав љај ући звездан у
прашин у (...) Није био сигуран зашто је дошао овде, али је осећао да се скоро
неће врат ит и. Неки људи долазе, али никад не стигну, као што се неки враћају,
али се никад а – не врате”.
Наведен и фрагмент се завршав а кратк им исказом да је јунак одлож ио
малу путн у торбу, смес тио се у собу на четврт ом спрат у панс иона и заспао
„разм иш љајући о томе шта све треба да урад и, пре него што крене у озбиљ
није подух вате.”
Дакле, тачно према правилима стила, поента овог исказа највећу емоц и
оналн у носивост досеже у завршном акорд у, то јест, на његовом крај у. Како се
види, снаж на, знаковита поента посебно обележ ава и уздиже одређени исказ,
који не одлик ује само чувене поеме и велике, светски познате спевове, него и
описе путовањ а чији је садрж ај и смисао освајањ е бизниса. Ту је дата и богата,
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стилски изнијансирана слика дешавањ а која могу прат ит и једн у бизнис-оди
сеј у започет у на „брдовитом Балкан у”, а своје финале имаће у великом све
ту и вртлог у напет их пословних игара. Снаж не везе са нашим унут рашњим
бићем, како то у свом испис у сведочи професор Јовановић, не губе се – ма
на који део планете отиш ли. Отуд а, овај фрагмент обележ ава несвак ид ашња
стилс ка енерг и ја – гномичност, парадокс, игра речи м а, говорни пара ле лиз ми
– све саме одлике што јасно упућују на прим арне стилс ке украсе који су у
корп ус у наше писане и усмене књижевнос ти досегле највиш у естетску меру у
светским оквирима.
Уводна прича Киша у Јовановићевој књизи предс тав ља, као што се види,
сажет али знаковит опис јунаковог (Рон Кирк) одлас ка из земље и боравк а
у Енглес кој. Са ста новиш та сти ла казив а њ а, његов а при ча припа д а типич
ном примеру исповедне и путописне прозе у којој се мешају сажет и али зна
кови т и описи самог путова њ а, сна ж на отвореност према новим утисци ма и
сазнањима и навикавањ е на стран у сред ин у. Та врста диск урса има значајн у
трад иц иј у у нашој књижевнос ти и уопш те у култ ури ранијих период а, када је
предс та в љао својеврс но огле д а ло у коме је сагле д а ван и спозна ван „велик и
свет” с којим смо као етнос и култ ура настојали да ухват имо корак. Тој тра
диц ији припад ај у неки од најзначајнијих писаца из српског књижевног Пан
теона, они који су први успос та в ља ли плодот ворне везе са велик им све том,
какви су били Доситеј Обрадовић, Захарије Орфелин, Прота Матеја Ненадо
вић, Растко Петровић, Црњански и друг и.
Поглед а ли се подробније, може се закључит и да је Јовановићев стилски
израз најбли ж и тра д иц и ји путопис ног жан ра, који одлик у је у великој мери
стил српс ке, како усмене, тако и писане књижевнос ти. Није случајно да је
тема сеоба – одлазак јунак а у велик и свет – један од темељ а српс ког усме
ног епоса, у коме је изван ред ним сти лом прик а за на духовна и матери јална
верт ик ала нашег етнос а. Највећ а епска дела наше модерне књижевнос ти –
романи Иве Андрића и Милоша Црњанског, на пример - у великој мери засно
вани су на тој теми. Путовањ а, сеобе, одлазак у свет са идејом да се јунак, као
у народ н им при ча м а, врат и са птиц ом златокри лом, симбол из у ј у жељу за
новим спознајама и искус твима. Тако стилизовани искази део су велике, бес
крајне приче о трагању за новим искус твима и спознајама. Јовановић у својој
причи о свет у бизниса као својеврсном изазову, истовремено, није далеко од
старос тавне саге, која само мења време и одору, а увек је иста: прећи „преко
седам гора и мора”, спознат и свет и стећи искус тво различитос ти, а онда га
благородно пред ат и „на ползу” свога рода. То је, свакакао, и данас оно врхун
ско послањ е које судбина може појед инц у доделит и.
Међут им, у композиц ији књиге Бизнис као уметност живљења након овог
текс та след и фрагмент који је графичк и издвојен тако што је одштампан на
другачијој (плавој) подлози, а почињ е исказом: „'Мисија' је почетна фаза сваког
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бизниса. (...) Утврђивање мисије бизниса значи „рођење” бизниса, његов успешан
почетак. Знати зашто се бизнис покреће прес удно је за његов успех (или неус пех).
Да би се утврдила мисија бизниса, потребно је одговорити на три питања (...)”
Очигледно, у нарац ији је дошло је до нагле промене стила – исповедни
стил наратора у првом лицу замењ ен је новим моделом функц ионалног сти
ла, а то је, у овом случају, очигледно, пословни стил. Дакле, на основу увид а
у текст – укључ уј ући и визуе лне метафоре из богатог илус трат ивног матери
јала, као трећи слој саопш тавањ а – може се закључит и да је аутор у овом делу
исказа демонс трирао неколико стилских модела и тако указао на чињениц у
да се, у живој стварнос ти бизнис а, функ ц ионалн и сти лови међусобно пре
плићу и уланчавај у, зависно од циља и сврхе излагањ а. Све то поново упућује
на корелац иј у између стила и личнос ти самог аутора. Основно искус тво је да
пословни стил, како сведочи Јовановићева књига, настаје, с једне стране, на
траг у и у оквирим а стилс ке доминант е времена и, с друг е стране, да свако
стварањ е има свој у унут рашњу логик у ако не и унут рашњу осветљеност која
је обасјава. Јовановићев наум да се бизнис – који се канонски смат ра једно
личном и „сувопарном материјом”, сведен на процент е и добит – показ у је,
напрот ив, као има г инат ивна, сложена, зах т евна делат ност, и као изра зи т о
људски феномен која има свој у посебн у магиј у, стил, етик у и естет ик у.
У настојању да што изош треније осветли основне значајке бизнис-стила,
alter ego овог дела, Рон Кирк, сачиниће својеврсни пара жанр у коме ће тему
бизниса комбиноват и са формом дневника, а после погла в ља Киша услед иће
нове нарат ивне целине. Аутор ће у њима на заним љив и прод укт иван начин
спајат и елементе дневничке прозе са варијац ијама на тему бизниса. Та погла
вља су Британс ки музеј, Барк ли, Емберс тар, London Schol of economics, Пад, Lon
don by night, Бизнис I, Живот I, Бизнис II, High Risk, 1989., Бизнис као животни
стил, Живот II, Бизнис и уметност, Миди – јужна Франц ус ка, La vita e bella,
Играли су. При томе, свако од ових поглав ља такође ће имат и нову тему, али,
паралелно и другачија стилска обележја која функц ионално кореспонд ирај у
са садрж ајем.
Основна пору к а коју књиг а Бизнис као уметност живљења нуди савре
меном рецип и јен т у најде лот ворн и је се препознаје у идеји да језик бизнис а
не мора бити „оту ђ ен и говор” који би неизос тавно одбијао потенц ијалног
реципијента. Др Мића Јовановић је овом књигом показао како се бизнис-стил
може учин ит и блис ким и тзв. обичном читаоц у, а свак ако и млад им а. А та
стилс ка модифик а ц и ја може у одређ ен им околнос ти м а баци т и нову, јарк у
светлост на феномен бизниса и битно променит и устаљ ен у предс таву о овој
изузетно важној облас ти живота и стварањ а.
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GENR E AND STYLE FEATUR ES
OF MIĆA JOVANOV IĆ’S WORK
„BUSINESS AS THE ART OF LIVING
/ BUSINESS – ART DE VIVRE”
Summary: In this paper the author deals with genre and style part icular i
ties of Mića Jovanov ić’s works on business as the art of living. Jovanov ic’s work
is perceived in the light of modern literat ure theory and its genealogical princi
ples. It has been noticed that the book in question with its peculiar struct ure and
unconvent ional contents breaks free from the typical genre arrangement because
it expands to other areas of creat ion, although it is basically about the methodic
of business. Jovanov ić’s book pract ically has three skillfully consequent layers –
the first consists of interesting lessons on business management, the second por
trays bellet rizat ion of certain fragments from the author’s life, and the third layer
includes visual metaphors from the vast illustrat ive mater ial. In the attempt to
enlighten the fundamental character istics of business style as clearly as possible,
Jovanov ić created a certain kind of para-genre where one functional discourse is
cleverly replaced by another, and the combinat ion of genre elements generates one
hybrid work represent ing much more than a play of convent ions and styles.
Key words: BUSINESS, STYLE, LANGUAGE, SCIENCE, ART, DOCUMEN
TARY TONE, PARA-GENR E.
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ЈУНГОВИ ЕСТЕТИЧКИ СТАВОВИ
Сажетак: Чињеница да су Јунгови естетички ставови формулисани у
најближој вези са његовим схватањем архетипа, као и да је сам овај појам,
обједињуј ући, први пут, на нивоу колективно несвес ног и индивид уа лне
свес ти, друге субјективне садржаје (нагоне, емоције, снове, визије) и облике
објективиране свес ти (мит, религиј у, фолк лор), који су одвајкада блис ко
повезани са уметношћу, та чињеница сугерише закључак да сам архетип,
као сложени појам, упућује на једну, интегралну естетик у. Па, ако Јунг није
до краја спознао и објас нио такву, архетипс ку естетик у, он је, сигурно,
поставио основе за њено формирање. Зато се, најпре, морају имати у виду
Јунгови ставови о архетипу, као и његови естетички ставови блис ко пове
зани са овим појмом.
Кључне речи: ЈУНГ, ЕСТЕТ ИЧК И СТАВОВИ, КОЛЕКТ ИВНО НЕСВЕ
СНО, АРХЕТ ИП.
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После више објав љених радова из облас ти псих ијат рије, Јунг (Carl Gustav
Jung) се 1913. године разишао са Фројдом и окрен уо се аналит ичкој психо
лог ији. Исте године митове и симболе у оквиру колект ивно несвесног назвао
је „прас ликама”, а касније (1917) „доминантама колект ивно несвесног”. Као
учес ник на сим пози ј ум у „Инстинкт и несвес но” (Бедфорд колеџ Универ
зитета у Лондон у, 1919.), мислећи на исте садржаје, први пут је упот ребио
терм ин „архет ип”. У прилог у за овај симпозиј ум, Јунг помињ е архет ип раз
мат рајућ и појам несвес ног, а у вези са инстинкт ом. Несвес но је, за њега,
прос тор у коме су „сва изгубљена сећањ а”, као и сви садржаји који су ису
више слаби да би могли да постан у свесни. Уз ове садржаје, несвесном при
па д ај у и „намерно потисну те непри јат не предс та ве, односно утисци”. Сви
помен ут и садржаји, међут им, укључени су у само један део целине несве
сног, или у лично несвесно. Друга област несвесног, колект ивно несвесно,
за разлик у од лично несвесног, „нема индивид уа лне, то јест више или мање
јед нок рат не, већ опште и равномерно раши р ене садрж аје”. Ти садрж аји,
или та „својс тва... нису индивид уа лно стечена, већ наслеђена”, а постоје и
делују као инстинкт и, који су подс трек за делатнос ти потек ле „из унут ра
шње прис и ле без свес не мотива ц и је”, и као урођени облиц и посмат ра њ а,
интуиц ије – „архет ипови опажањ а и схватањ а који су неминовни детерм и
ниш ући услов свих псих ичк их процеса”. Инстинкт и и архет ипови схватањ а,
као колект ивни феномени, услов љавај у једни друге, па се зато психолошки
могу размат рат и само у узајамној вези. Јунг, како сам каже, даје „исувише
сумаран преглед” схватањ а архет ипа, почев од Платона, преко Аугус тина,
па до Кан та и Шопен х ауера. Закљу ч у је да је теори ја сазна њ а реду кова ла
архет ипове на „релат ивно мале и логичк и ограничене категорије разума”.
На помен у т ом сим пози ј ум у Јунг је форм ул ис ао и прву, пот п у н и ј у дефи
ниц иј у архет ипа: „Архет ипови су типичн и облиц и схватањ а, и свуд а где
постоје равномерна и пра вилно понов љена схват а њ а, реч је о архе т ип у,
независно од тога да ли је упознат његов митолошки карактер или не”.
Почетком треће децен ије прош лог века Јунг је указ ао на познат у
и битн у двос трукост архет ип а. По њему, постоји архет ип по себи као
„непредс та в љива основна форма” у колект ивно несвесном, односно као
„могућност предс тава”, што је „анатомски изражено у структ ури мозга” и
што се наслеђује. И постоје архет ипске предс таве , „прас лике” или „мито
лошке фигуре”, које се, као елемент и индивид уа лне свес ти, не наслеђуј у.
Емоц и је су, прем а Јунг у, јед но од основн их и бит н их обе лежја архе т и
пов а, истов ремено и архет иповим а блис ких митолош ких ситуа ц ија.
Наиме, наступањ е ових ситуа ц ија обележено је посебним емоц ионалним
интензитетом, „као када у нама буду додирн уте струне које никад а нису
зву ча ле...”. Митолош ке ситуа ц и је у људс кој јединц и иза зивај у „посебно
ослобођењ е” и уздиж у је на ниво људске врсте, или целог човечанс тва.
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Колект ивно несвесно и архет ипови, према Јунг у, „присиљ а вај у прим и
тивног човек а да поступа прот ив природе”, у чему он види „почетак свих
култ ура”. Посвећуј ући, крајем треће деценије прош лог века, посебн у пажњу
„души”, Јунг у њој види „једин у непос редн у појаву света”, док су садржаји
свес ти „једине непос редно сазнајне ствари света”. И док је свест, као први од
„три псих ичка ступњ а” (друг и ступањ је „лично несвесно„, а трећи „колек
тивно несвес но”), пре т еж но укљу чен а у трен ут н а збив а њ а, колек т ивно
несвесно је „безвремена и општа псих а”. Иако је најп ре инсис тирао на архе
типовима независно од упознавањ а њиховог митолошког карактера, Јунг ће
касније све више за колект ивно несвесно ( „уколико се уопше може судит и о
његовим садржајима”) везиват и „митолошке мотиве и слике”. Па, док су, по
њему, „митови народ а експонен т и колек т ивно несвесног”, дотле се колек
тивно несвесно у митолог и ји не свод и на „органски услов љене функ ц и је”,
већ, много шире, на „неку врсту псих ичк их појава паралелн у са физичк им
активнос тима”. Тако се, на пример, свакод невни ход сунца и мењањ е дана
и ноћи мора пси х ичк и одслик ат и у облик у од давн ине урез а не сликовне
предс та ве. Постоја њ е таквих слик а дока з у је се само у митолог и ји, „фан
тас тичним аналог ијама” физичк их збивањ а, у којима доминира сунце као
Бог-јунак, од јутарњ ег рађањ а до путовањ а по дну ноћног мора, да би се,
сле дећег јутра, после борбе са фан тас тичн им живот ињ а м а, поново поја
вило на јутарњ ем небу. И лунарни митови не заснивају се на обичној месе
чевој слиц и, већ на „фантазији о физичком збивању”.
Али, „најмоћ ни је архе т ипове”, чији се утиц ај на ово наше „рациона
лис тичко доба” може препознат и, прем а Јунг у, стварај у „најобичн и ја и
најбли ж а, најнепос ред нија збива њ а са мужем,женом, оцем, мајком, дете
том”. Таложењ е снаж них, афект ивних и сликама богат их искус тава свих
пре д а к а веза н их за та збив а њ а, форм и ра ло је „базу” пси х ичк их спрем
нос ти, „априорис тичк их категорија” које снаж но утич у на све „емпириј
ске чињенице”. Поред ове групе архет ипова, Јунг помињ е и Сенк у, Аним у,
Аним уса, Мудрог старца, Мудру стариц у... Такође је посебна група архе
типова, изражених „дивним сликама”, чији је „степен лепоте” битно усло
вљен што већом удаљ еношћу од „индивид уа лног искус тва” у правц у колек
тивно несвесног, веза на за религ и ј у и тајна учењ а. Јунг ова к ву сликовн у
раскош илус тру је „предс та ва ма анђе ла, арханђе ла, прес тољ а и господе,
код св. Павла, архон т и м а гнос ти чара, небес ком хије рарх и јом Дион изи
јуса Ареопа г и та, итд.” Ово је само увод у јед н у, пот п у н у класифик а ц и ј у
архет ипова, која је неоп ход ана, али, истовремено, и тешко остварива.
Прве трагове Јунгових естет ичк их идеја налазимо у текс ту „О однос у
аналит ичке психолог ије према песничком уметничком делу” (1922). Твр
дећ и да је архет ип „фигура, било да је демон, човек или процес”, Јунг каже
да се та „фигура” током историје понав ља „тамо где се стваралачка машта
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слободно остварује”. По њему, баш зато што је резултат слободне ствара
лачке маште, архет ип је, „пре свега, митолошка фигура”. Јер, митолошке
фигуре су по себи већ „елаборат и стваралачке фантазије”. Јунга, дакле, из
естет ичке перс пект иве најп ре интерес у је стваралачк а димензија везана
за архет ипове, однос но за митолош ке слике. А први проб лем у оквир у
ствара лачког однос а прем а овим елемен т и м а је њихово „превођ ењ е на
појмовн и језик”. Наи ме, првобит не слике или архе т ипови садрже део
људс ке пси холог и је и људс ке судбине, део пат њи и ужива њ а који се без
број пута понав љао у живот у наших пред ака и који одједном „силно про
тиче” нечим што личи на „речно корито дубоко укопано у људску душу”.
У помен ут ом текс ту постоји један став који ће касније непрек идно иза
зиват и есте т ичке дискус и је и кри т ичке комен таре: „Не постоје урођене
предс таве, али зато постоје урођене могућнос ти предс тава, које предс та
вљај у одређене гра н ице чак и најс ме л и јој фан та зи ји, тако рећи катег о
рије делатнос ти маште, у неку руку идеје a prior i, чија се егзис тенц ија не
може утврд и т и без искус тва”. Неза вис но од неса глас нос ти овог ста ва са
Јунговим мишљењ ем о „посебном ослобођењу” људске јединке под утица
јем „митолошке ситуа ц ије”, истина је да се у његовој теорији стваралачк и
чин ису више огра ни ча ва архе т ипс ком основом људс ке јединке, однос но
да се пориче она мера неоп ходне индивид уа лне стваралачке слободе која,
у додиру са архет иповима колект ивно несвесног, даје прес удни печат јед
ном уметн ичком оствар ењу. Ако „митолош ка ситуац ија”, као „типична
ситуа ц и ја”, прем а Јунг у, одлу ч у ј у ће ути че на уздиз а њ е људс ке јединке
до нивоа целог човеч анс тва, или, ако колек т ивне предс та в е омог у ћу ј у
појед инц у „да искорис ти оне своје снаге до којих обична свесна воља не
допи ре”, те предс та ве су, макар има ле карак т ер „идеа ла”, упркос својој
колект ивној општос ти, ипак ограничавај уће, јер су „најделот ворнији иде
али” увек мање или више „провидне варијанте једног архет ипа”.
У вези са помен у т им „идеа ли ма”, проис тек лим из митске, односно
архет ипске основе, Јунг помињ е један, по њему важан естет ичк и појам
– „алегоризовањ е”. Овај поступак он илус трује примером израза „отаџ
бина као мајка”, који показ ује да архет ип, као part icipat ion mistique при
мит ивца, људску јединк у везује за тло на коме живи и за „духове” само
њених блиских пред ак а. Зато алег орија „отаџбина као мајка” не потиче
од „симбол ичке вред нос ти идеје о отаџбин и”. Пока з у је се, дакле, да је
општост колект ивно несвес ног, као основе архет ипов а, посебна врста
трансценденц ије, примарна трансценденц ија, различита од секунд арне
трансценденц ије, која проист иче из индивид уа лне и колект ивне свес ти,
услов љавај ућ и, између осталог, и симболичке вреднос ти.
У оквиру своје укупне естет ичке оријентац ије Јунг је посебн у пажњу
посве т ио „обликова њу”, као, по њему, најва ж ни јем елемен т у умет н ич
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ког ствар а л ачког поступк а. Опре д е љ ењ е за овај терм ин веров ат но је
повез а но са Арис тот елов ом дефин иц ијом умет нос ти као „уобл ичене
енерг ије”. Указ уј ућ и на „урођене могућнос ти предс тава” као на ограни
чењ а „чак и најс мелијој фантазији”, он напом ињ е да се те „могућнос ти
предс та ва” (...) „јављај у само у обликова ној мате ри ји, као регулат ивни
принц ип и њеног облик ов ањ а...”. Проб лем „облик ов ањ а” или „уобл и
ча в а њ а” Јунг повез у је са јед ном од основн их тема његове ана л и т ичке
пси холог ије, са прис ус твом несвесног, односно колект ивно несвесног у
свес ти. Ово прис ус тво има два аспекта: чисто психолош ки или псих и
јат ријски и естетски. За разлик у од Фројд а, који се позивао на „ценз уру
свес ти” као преп рек у „пробијању” потиснут их „непријатних” садрж аја
из подсвес ти или из индивид уа лно несвесног, Јунг смат ра да ово „про
бијањ е” може имат и „непријатне послед ице”. Такве послед ице,по њему,
могу да се неу т ра лиш у путем „ана ли т ичке тера пи је и пси хот е ра пи је”,
чији је циљ „ослобађањ е несвесног од фантазија”. Прис ус тво несвесног у
живот у, међут им, не мора увек да има нежељ ене послед ице. Трагај ућ и
за при мери ма таквог, лишеног нежељ ених послед ица прис ус тва несве
сног у свес ти или животној пракс и, Јунг уочава две тенденц ије : једна
иде у правц у „уобличавањ а”, друга у правц у „поимањ а”. „Уобличавањ ем”
се мотиви „кон денз у ј у” у више или мање "стереот ипне симболе", који
подс тич у стваралачк у фантазиј у и при том делуј у претеж но као „естет
ски мотиви”. Ове тенденц ије, према Јунг у, воде ка „естетском проблем у
уметничког уобличавањ а”. А тамо где, обрн уто, претеже принц ип „пои
мањ а”, естетском аспект у се поклањ а релат ивно мало интересовањ а, па
се овај „чак осећа као преп рек а”.
Прет ход не тен д енц и је „уобл и ч а в а њ а” и „пои м а њ а”, у који м а Јунг
види начине односа према појави несвесних садрж аја у свес ти и живот
ној пракс и, очиглед но су проис т ек ле из Кан т овог раз л икова њ а „естет
ске” и „сазнајне” функц ије свес ти. Јунг смат ра да су обе ове тенденц ије
„подједнако ризичне”. С једне стране, опасност естетских тенденц ија, по
њему, лежи у „прецењивању формалног”, односно „уметничке вреднос ти
доби јен их уобл и ча в а њ а”. С дру г е стра не, опас ност жеље за пои м а њ ем
је „прецењивањ е садрж ајног аспекта, који се подвргава интелект уа лној
ана л изи и тумачењу, чиме се губи есенц и јално-симб ол ичк и карак т ер
објекта”. Зато он мисли да оба пута морају бити у „међусобној компен
заторној вези: потребно је естетско уобли ча ва њ е смисаоног поима њ а и
разумевањ е естетског уобличавањ а”. Ако жеља за уобличавањ ем „граби
свој поредмет”, онда то, према Јунг у, води до „одус тајањ а од откривањ а
неког смис ла”. А у недос тат к у „уобл и ченог исход ног материја ла, поја
вљује се опасност да разум не буде одређен емпиријском датошћу, већ
теоријс ким и моралн им пред р ас уд а м а”. Ове тешкоће, по њему, могу
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се превазић и тако да жеља за поимањ ем „почне тек уз неки уобличени
прод укт”. Јер, „несвес ни садрж аји желе да се најп ре јасно појаве, што
им је могућно само кроз уобличавањ е, и тек после овога да доживе про
цен у”. Овај, завршни Јунг ов став делује убед љиво, као послед ица наве
деног разм ат ра њ а проб лем а прис ус тва несвес ног у свес ти и у живот
ној пракси, али полазиш те у том размат рању изазива одређене дилеме.
Наиме, стиче се утисак да је Јунг најп ре радикално супротс тавио „уоб
личавањ е” и „поимањ е”, да би се после залож ио за приближ авањ е ова два
појма, односно за њихову „компензаторн у везу”. Та веза је, међут им, бар
када је у питању „естетско уобличавањ е”, које је и за Јунга најваж није,
прис утна од почетк а „пробијањ а” несвесних садрж аја у свест, јер се таквим уобл и ча ва њ ем, поред усмеренос ти на „форм алн и аспект мотива”,
на посеб ан начин осмиш љав ају и свес ни и несвес ни садрж аји. Поред
тога, Јунгова тврдњ а да се због жеље за уобличавањ ем, која „граби свој
предмет”, одус таје од „откривањ а” неког смис ла, није прих ватљива, јер
се у уметничком стваралачком поступк у уобличавањ ем не тежи „откри
вању”, већ остваривању „неког смис ла”, и то се чини свесно или несвесно,
посредс твом несвесних садрж аја који прод иру у свест, као и садрж аја те
свес ти. „Откривањ е” смис ла није предмет (стваралачког) уобличавањ а,
већ рецеп т ивног „пои м а њ а”, али, опет, у нај у жој вези са „уобл и чен им
прод уктом”, укључ уј ућ и и могућн у „реконс трукц иј у” тога уобличавањ а.
Неза вис но од ових про т ивр ечнос ти, Јунг је, ука зив а њ ем на „уобл и ча
вањ е” и „поимањ е” из перспект иве своје аналит ичке психолог ије, допри
нео осветљавању уметничког стваралачког процеса, који је доспео у сре
диш те естет ичк их и књижевнотеоријских интересовањ а управо у време
његовог стваралачког замах а. О овом сведоче ставови руских формали
ста, касније, франц ус ких структ урал ис та, па, као што ћемо видет и, и
неки Андрићеви естет ичк и ставови.
О „уобл ич ав ању” и „поим ању” Јунг говори у свом текс ту „Тран
сцен д ент н а функ ц и ја”, обја в љеном 1916. године. За „транс цен д ент н у
функц ију” као „психолош ки појам” он каже да је „веом а комп лекс ан
проблем”, јер тај појам проист иче из спајањ а свесних и несвесних садр
жаја, а сам „начин примањ а несвесних материјалија у свест има веома
дубок знач ај”. Поред помен у т их „непријатн их послед иц а” тога „при
ма њ а”, које се, виде л и смо, по Јунг овом уве рењу могу „неу т ра л ис ат и”
при меном „тера п и је и пси хот ер а п и је”, он ука з у је на велик у важност
„одређенос ти и усме ренос ти свес ти”, „коју је човечанс тво иску пи ло по
цену тешких жртава, а која је са своје стране учинила човечанс тву нај
веће услуге”. Међут им, за Јунга је ова „одређеност и усмереност свес ти”
неминовно „једнос трана”, јер је услов љава на искус тву , или на оном што
је већ познато, засновано „прис трасно расуђивањ е”. У текс ту „Психоло
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шки типови”, обја в љеном пет годин а касни је, говор ећ и о Шилер овим
идеја м а за „проб лем типова”, Јунг, полем иш у ћ и са неким Шиле ровим
ста вови м а, обја ш ња ва своје схвата њ е симбола, као и свој однос прем а
естетс ком и лепом, који припа д ај у кру г у најва ж ни јих есте т ичк их пој
мова. Јунг ово раз л икова њ е „уобл и ча ва њ а” и „пои м а њ а” врло је блис ко
Шилеровом разликовању „чулног нагона” и „нагона за формом”, односно
„нагона уобличавањ а”. И Шилер настоји да превазиђе супротс тав љеност
ова два нагона, као што ће Јунг трагат и за јединс твом наведених појмова.
За Шилера је то покушај уклањ ањ а непремос тиве разлике између осета
и мишљењ а, „трпљењ а” и „делатнос ти”, „материје” и „форме”. По њему,
то је задатак „ума”, који је у индивид уи прис утан као „идеја о човеш тву”,
као нешто „беск рајно” чему се „у току времена може све више приближ а
ват и, али се никад а не може достић и”. У покушај у ујед ињ ењ а помен ут их
нагона, Шилер разл ик ује „живот” као предмет чулног нагона и „лик”
као пред мет нагона уобл и ча в а њ а. Пред мет функ ц и је која у том поку
шају посред ује је „живи лик”, по Шилеровим речима „појам који служ и
за ознак у свим естетским особинама појава и, једном речју, ономе што
се у најширем значењу зове лепотом”.
Процењу ј у ћ и ова к ва Шиле р ов а настоја њ а у духу сопс твеног схва
та њ а „транс цен дент не функ ц и је”, Јунг најп ре мисли да Шилер греш и
што „делов ањ е оба нагона посмат ра као задатак ума”, јер, „супротно
сти се не могу рационално ујед инит и”, већ само „ирац ионално”, путем
„ком п ром иса”, као истовременог при ма њ а њихове „енерг и је”. У том слу
чају, оно што Шилер назива „живим ликом”, прем а Јунг у, је „симбол у
коме се супротнос ти ујед ињуј у”. А „стварањ е симбола није рационалан
процес". Треба одмах рећи да је Јунг у заблуд и када Шилеру припис ује
искључиво рационално схватањ е ума. Јер, добро је познато Кантово раз
ликовањ е „разума” и „ума”, у смис лу проглашавањ а ума за врховн у кате
гориј у, суштински надређен у свим појед иначним појмовима, какав је и
појам разума. Арис тотел је уму осиг урао овакав стат ус, а Јунг двос труко
греши, везујућ и за ум „неку вишу, готово мистичк у моћ”, и инсис тира
ју ћ и искљу ч иво на „ира ц ионалном” као једино при х ватљивој супрот
нос ти тобож њој рационалнос ти ума. У целини, слабост Јунгове теорије
архет ипова, па, на неки начин и његове естет ике произаш ле из те теорије,
је његово непот ребно инсис ти ра њ е на ира ц ионалном, или на мистиц и
зму, у ситуа ц ији прим арне и секун д арне универз алнос ти архе т ипов а,
која превазилази ове појмове. Додајмо: и Хусерл се изричито оград ио од
рационалнос ти, као и од мистиц изма, али, ни у једном момент у рацио
налном није супротс тавио ирац ионално.
Заним љиво је, и за естет ичк у теориј у значајно, Јунгово коментари
сањ е Шилерових идеја о ујед ињ авању два нагона, како би се остварило
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јединс тво мисли и осећ ањ а, однос но, како би човек „мислећ и осећ ао”
и „осећ ај у ћ и мислио”. Јунг при д аје посеб ан значај остварив а њу овог а
јединс тва, можда и зато што сам није на прави начин саглед ао његову
прес удн у улог у у спајању свесних и несвесних садрж аја, и њихове упу
ћенос ти ка „транс цен д ент ној функ ц и ји”. Иако је непрек ид но ука зи
вао на важност емоц ионалне димензије арехет ипова, код њега је однос
између мисли и осећањ а остао до краја неразјашњен, зато што је искљу
чив о био заок у п љен односом рацион алног и ира ц ион алног. Може се
рећи да је таква заок уп љеност била основни разлог Јунговог погрешног
поис товећењ а ума са разумом, што је морало да утиче на његово схва
тањ е однос а несвес ног и свес ти у целин и. Он указ ује на значај оног а
што, према Шилеру, човек, сјед ињуј ућ и мисли и осећањ а „дожив љава”,
а што Шилер назива „предметом” и што се, на крају, испољ ава као сим
бол. И док Шилер пред мет функ ц и је у поку шај у сје д ињ а ва њ а помен у
тих нагона назива „живим ликом”, који „служ и за ознак у свим естетским
особина м а поја в а”, однос но, у најш и р ем смис лу, „лепот и”, дотле Јунг
мисли да би то управо био „симбол у коме се супротнос ти ујед ињују”.
Поводом ових, различит их ставова, могло би се поставит и питањ е који је
од два помен ута појма, „живи лик” или „симбол”, важнији из естет ичке
перспект иве, односно неоп ходнији у оквиру уметнос ти, проистек лој из
„нагона уобличавањ а”, или из „нагона за формом”. Иако, у крајњ ем слу
чај у, ово питањ е не треба ни постав љат и, јер, поред заједничк их особина
сагласних са закони тос ти ма умет нос ти, ови појмови , сва к а ко, имај у и
посебне особине умет ничке функ ц и је, треба скрен у т и пажњу на чиње
ниц у да Шилеров „живи лик” посед ује чулност, која је основни услов и
основна особина уметничке појавнос ти, што се за симбол не може рећи
с обзиром на прес удни значај појмовнос ти у његовој, такође, неминовно,
делим ично чулној појавнос ти. У овом трен утк у важно је задрж авањ е на
„симбол у”, с обзиром на чињениц у да он такође илус трује помен ут у Јун
гову огра ни ченост, услов љен у, за њега искљу чиво важећом, рела ц и јом
ирац ионално – рационално. Јунг је, видели смо, закључио да „стварањ е
симбола није рационалан процес”, јер, по њему, симбол „приказ ује једно
стањ е ствари које по себи није у целини разум љиво”, и „само интуи т ивно
нагов еш та в а” његов „могу ћ и смис ао”. А „рацион алн и процес ника д а
не би могао створит и слик у која прик аз ује у основи несхватљиву садр
жин у”. Творац аналит ичке психолог ије сасвим је у праву када из процеса
ствар а њ а симб ола искљу ч у је рационалн у ком понен т у. Али, није при
хватљиво његово инсис ти ра њ е једино на нечем у што је дија ме т рално
супрот но рационалном, на ира ц ионалном. Он, наи ме, у ствара њу сим
бола не помињ е оно што је најбитније, мисао, или, пак, мисао у потп у
нос ти поист већује са рационалним, што је, опет, погрешно. Јер мисао,
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спајај ућ и, можда најуспешније, две крајнос ти које Јунг има у виду, како
каже Ферд инанд де Сосир, прес уд но допринос и „ствара њу нових сим
бола”: „Кад човек ствара нови симбол, чини то помоћу мисли које укљу
чуј у појмове. Зато се само из симбола може појавит и нови симбол” ( в. F.
de Saussure, Elements of Logik, II, pp 302).
Још јед на Шиле рова „функ ц и ја”, која треба да посре д у је у спаја њу
нагон а, изазвал а је Јунг ов е крит ичке комент ар е. То је нагон за игру,
који је Шилер смат рао „трећ им нагоном”. С једне стране, Јунг тај нагон
повез у је са својом „ствара лачком фан та зи јом” (дакле, у проб лем спа
ја њ а несвес ног и свес ти укљу ч у је и трећ и основн и елеменат умет н ич
ког ствара лачког поступк а – машту, фан та зи ј у – коју неки есте т и чари
прик ључ уј у емоц ијама и мислима, а друг и је виде као њихову потп ун у
замен у). С друг е стране, ако се нагон за игру и стваралачк а фантазија
укључ уј у у „средњ е расположењ е„ или у „естетско стањ е” као јединс тво
„основних нагона”, Јунг није спреман да у потп унос ти прих ват и Шиле
рове дефин иц и је ових појмов а. Јер, „дубина и озбиљност” које, прем а
Шилеру, одлик у ј у „естетско расположењ е”, не могу бити у сагласнос ти
са игром, која је само делим ично „озбиљна”, из перс пект иве „унут ра
шње прин уђенос ти”, док је са становиш та колект ивног суда само „игра
рија”. Таква, двозначна особина игре по Јунговом мишљењу везана је „за
све ствара лачко„. Јунг не при х ват а ни Шиле р ово схвата њ е „естетс ког
стањ а”, однос но „естет из ма”, јер је реч само о „префињ еном хедон и
зму”, без снаге за „морално мотивисањ е”, одвојеном од „ружног, рђавог
и тешког”. Ово негирањ е биће нам јасније ако знамо да Јунг реч „естет и
зам” упот ребљава као скраћени израз за „естет ичк и поглед на свет”, што
је, уз искључивањ е помен ут их атрибута, даље неприх ватљиво сужавањ е
значењ а и улог е овог појма. Још мање је прих ватљиво Јунгово мишљењ е
да улог у есте т изма треба да пре у зме „индијс ка филозофи ја религ и је”,
која „исти че потребу за највиш им моралн им напрез а њ ем... највишом
религ иозном озбиљношћу, правом светошћу”. Ако подсет имо да је реч о
„улози” естет изма и религ ије у објед ињ авању "основних нагона", везаној
за продор несвесног у свест, па, ако у том случај у дамо предност естет и
зму, али никако уско схваћеном, како то чини Јунг (о чему би се морало
опширније говорит и), онда остаје да, на крај у, наведемо основни разлог
Јунговог неслагањ а са Шилером, иако, видели смо, у њиховим ставовима
постоје и значајне подуд арнос ти. Јунг, наи ме, смат ра да Шилер остаје
у под руч ј у „недиференц и ра не свес ти”, док је, по њему, „стварна свест
могућ на само онде где вред нос ти иза зив ај у неку раз л уч љ ивост садр
жаја”. Зато, ако Шилер закључ ује да је у „естетском стању” свест „пра
зна”, односно да је у том „стању” човек „нула”, да су тада „повезани” сви
основн и нагон и, Јунг мисли да овде поново делају „супротнос на двој
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ства”, јер, „ипак нешто мора да дела”. За превазилажењ е ове супротно
сти, према Јунг у, неоп ходно је да „делањ е чулнос ти и ума... буде у несве
сном”. Па, ако Шилеру, по Јунг овом мишљењу, појам несвесног овде очи
гледно недос таје, он подсећа да је тај појам исто што и његова (Јунгова)
„симболот ворна делатност, стваралачка фантазија”.
Јунгови ставови о прис ус тву несвесног у свес ти и саглед авањ е тога
прис ус тва из есте т ичке перс пек т иве значајн и су за есте т ичк у мисао у
целини на неколико начина. Ови ставови форм улисани су у оквиру ана
ли т ичке пси холог и је, као нове научне дисцип лине која је, од почет к а,
имала велик и утицај на духовна кретањ а почев од првих деценија два
десетог века. За разлик у од Едуард а фон Хартмана, који је о несвесном
расп рав љао неколико деценија пре Јунга, и који је имао у виду пре свега
метафизичк у димензиј у овог појма („несвесни дух”); затим, за разлик у
од Фројд а, чији је предмет интересовањ а подсвесно, у које се потискуј у
сви, посебно либид инозни нагони и које битно одређује све наше свесне
акте – Јунг открива нову област психе, колект ивно несвес но, са „архе
типови м а” као његовим основн им садрж аји м а. Поред зајед н ичке пси
холошке и психоа налит ичке оријентац ије на подсвесно и несвесно, ова
три аутор а имал и су и естет ичке прет ензије, што није необично ако
се зна да су највећ и мислиоц и одвајк а д а тежи л и да своје филозофс ке
погле де осна же есте т ичк им ста вови м а, однос но да их при ла г оде заго
нетним, естетским и уметничк им подручјима. Може се рећи да су Јун
гова естет ичка настојањ а од самог почетка прат иле тешкоће услов љене
његовом веза нош ћу за колек т ивно несвес но, као најд уб љи слој пси хе.
Поред тога, на извес тан начин је парадоксално његово ограничавањ е на
ана лиз у умет ничког ствара лачког процеса из архе т ипске перспек т иве,
док је, истовремено, тврд ио да се само полазећ и од „обликоване мате
рије” може допрет и до архет ипа по себи у колект ивно несвесном. Иако,
с правом, истиче значај „дожив љавањ а” у Шилеровом трагању за једин
ством нагона, Јунг се не упуш та у размат рањ е једног облика тога „дожи
вљавањ а” – естетског дожив љаја – чија би се улога и у оквиру архет ип
ске есте т ике мора ла посебно испи тат и. И ту, опет, искрса вај у тешкоће
везане за однос измеђ у несвес ног и свес ти, за питањ а о могућнос ти
дожив љавањ а примарних, или само већ „обликованих” несвесних садр
жаја, као и за проблем естет изовањ а једних и друг их. Посебно су у овом
смис лу заним љиви митски садрж аји, које Јунг најчешће идент ифик ује
са архет иповима и који су, према неким теоријама, сами по себи естет
ског карактера. Естетски дожив љај везан за митске садрж аје који су већ
објек т иви ра н и, сли чан је дожив љај у реалн их, или, већ познат их има
гинарн их садрж аја, по томе што га прат и нагла шен и је прис ус тво еле
мената стваралачке свес ти, а што може да прес удно утиче и на процес
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уметничког обликовањ а. Запажено је да „уметничко-естетска димензија
мита” највише дола зи до изра з а у Хоме р овим епови м а и у Хесиодовој
Теогонији (в. А.А.Тахо-Годи, Греческая мифология, Москва, 1989. стр.15). У
оба случаја, без обзира на разлике између митско-историјских и чисто
има г инат ивн их садрж аја, може се, с обзи р ом на степен већ постојеће
објек т ив а ц и је тих садрж аја, говори т и о знач ајном уде л у ствар а л ачке
свес ти у њиховом естетс ком дожив љавању. Али, како говорит и о оним
облиц и м а естетс ког дожив љаја чији пред мет за њиховог носиоц а није
уопш те у видок руг у објект ивне спознаје, дакле, у потп унос ти је уроњ ен у
колект ивно несвесно, а ипак делује као путоказ стваралачког поступка,
однос но обликов а њ а? Да ли је у таквом дожив љај у значајно прис у т ан
елеменат „воље”, на којем Јунг инсис тир а позив ајућ и се на Шопенх а
уе ра, и како би се уопш те из перс пект иве тога псих ичког стањ а могао
објаснит и продор несвесног у свест, ако је воља ближ а свес ти него несве
сном, а Јунг, видели смо, управо замера Шилеру што могућно јединс тво
основн их нагона везује искључ иво за свест? Какви су, на крају, резул
тат и Јунговог ограничавањ а једино на „онај део уметнос ти који постоји
у процес у уметн ичког обликов ањ а”, јер само то, по њему, може бити
предмет психолош ког „посмат рањ а”, док се одговор на питањ е „шта је
уметност по себи”, однос но „шта је прав а суштин а уметнос ти” може
добит и искључиво путем „естетс ко-уметничког посмат рањ а”? Тврдећ и
да песник „мног о више ствар а из прадож ив љаја” него из „грађ е пре
несене пре д а њ ем”, Јунг ће лик Проме т еја у делу Прометеј и Епиметеј
Карла Шпителера објаснит и не полазећ и од познатог митског садрж аја,
већ увидом у његову душу, којој овај лик „жртвује своје индивид уа лно
Ја” да би, коначно, допро до „несвесног као колевке вечних слика”. Али,
посмат рано у целини, Јунг ово естет ичко опредељ ењ е, усмерено не само
на стваралачк и процес већ и на нека питањ а опште естет ике (на при
мер, расп рав љањ е о разлиц и између естетс ког и лепог, које се, такође,
може кри т иковат и, уз истовремено ува ж а ва њ е подс тицаја даљим есте
тичк им истраж ивањима, његово разликовањ е психолошког и визионар
ског „начина стварањ а”, као и низ луцидн их запаж ањ а у полем иц и са
Шилером, поводом процеса ”обликова њ а” – све се то мора посмат рат и
као основа једне нове естет ичке дисцип лине, архет ипске естет ике, која,
као терм ин, још увек није нашла место у естет ичкој теорији XX века, али
чије се постојањ е подраз умева, истина више имплиц итно, у појед иним
теоријс ким ста вови м а, као што се таква есте т ик а суге рише у дели м а
неких од најзначајнијих светских писаца, посебно оних који су стварали
у првој половини прош лог века.
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Објашњења:
1.

2.

У обимној литерат ури о Јунг у и његовом делу нисмо наиш ли на тек
стове који су експ лиц ит но веза н и за есте т ик у овог научн ик а, несум
њиво јед ног од најзнач јни јих у прош лом веку. Али, постоји некол ико
текс това у који м а се комен тариш у Јунг ови ста вови о ствара ла ш тву и
уметнос ти, дакле, у основи естет ичк и ставови, иако овај психолог ретко
корис ти естет ичк у терм инолог иј у, укључ уј ући и сам терм ин „естет ика”.
Међу тим текс товима посебн у пажњу заслуж ује текст руског научника
С. Аверинцева „Аналит ичка психолог ија К. Г. Јунга и закономернос ти
ствара лачке фан та зи је” (1970). Из есте т ичке перс пек т иве значајна су
истраж ивањ а Е. М. Мелет инског о Јунговом утицај у на митолошке тео
ри је, однос но на књи жевно ствара ла ш тво XX века (в. Поетика мита,
Беог рад, прев. Јован Јанићијевић). У облас ти науке о књижевнос ти једно
од најваж нијих крит ичк их опредељ ењ а прош лог века била је архертип
ска критика, проис тек ла из Јунгове теори је архе т ипова (Мод Бод к ин,
Л. Фидлер, Ф. Вилрајт), односно посебна варијанта архет ипске крит ике
(Н. Фрај). Меле т инс ки је обја вио, за архе т ипс ки прис туп књи жевном
делу незаобилазну, књиг у „О књижевним архет иповима” (O литерату
рных архетипах, Москва, 1994). Аутор овог текс та о естет ичк им ста
вови м а К.Г. Јунга, смат ра да се, пола зећ и од Јунг ове теори је архе т и
пова, односно од аналит ичке психолог ије у целини, поред архет ипске
кри т ике може форм и рат и посебна дисцип лина нау ке о књи жевнос ти,
књижевна архет иполог ија, која садрж и не само елементе једног, архе
типског метод а, већ и основне ставове архет ипске естет ике и арахет ип
ске филозофи је књи жевнос ти. Резул тат ових настоја њ а је наша књига
„Књи жевна архе т иполог и ја” (2000) која, поред опште т еоријс ких раз
мат ра њ а, обу х вата и интерп ре та ц и је поје д иних дела српских писа ца.
У нашој књизи о Андрићевој естет иц и (Златно јагње, 2007), најобимније
поглав ље посвећено је архет ипској естет иц и овог писца. Треба рећи да
су, поред Јунг ових „Сабран их дела” на немачком и енглес ком језик у,
рецепц ији текс това овог значајног научника на српском језичком под
ручј у највише допринела Одабрана дела К.Г.Јунга I-V, у врло поузданом
превод у Десе и др Павла Милек ића (прве три књиге), Томис лава Бекића
(четврта књига), Милоша Н. Ђурића (пета књига).
О овим и дру г им Јунг овим есте т ичк им ста вови м а у кон т екс ту његове
ана л и т ичке пси холог и је и филозофи је која проист и че из те пси холо
гије, видет и подробније у уводном текс ту помен уте Књижевне архетипо
логије, чији је наслов „Јунг и књижевна архет иполог ија” (стр. 11-89).
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JUNG’S ESTHETIC VIEWPOINTS
Summary: The fact that Jung’s esthet ic points of view are formulated extre
mely related to his percept ion of archetype, and that the notion itself, comprising,
for the first time, on the level of collect ive unconsciousness and indiv idual consci
ence, other subject ive contents (impulses, emot ions, dreams, visions) and forms of
object if ied conscience (myth, religion, folklore), which have been closely related to
art since the beginning of time, the fact suggests the conclusion that the archetype
itself, as a complex notion, implies one, integral esthet ics. Therefore, if Jung did
not entirely understand and explain such archetypical esthet ics, he certainly laid
the basis for its format ion. In consequence one must have Jung’s viewpoints of
archetype in mind first and foremost, as well as his esthet ical perspect ives closely
related to this notion.
Key words: JUNG, ESTHET IC VIEWPOINTS, COLL ECT IVE UNCONSCI
OUSNESS, ARCHETYPE.
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ТЕХНОКРАТСКИ УНИВЕРЗУМ
У ФИЛОЗОФИЈИ ХЕРБЕРТА МАРКУЗЕА
Сажетак: У „Чове к у једне димензије”, једном од својих најпознатијих
и најва ж нијих дела, Херберт Марк узе износ и ана л из у „развије ног инду
стријс ког дру штва”, пре свега његове идеологије засноване на доминацији
технолошке рационалнос ти. Ефикас ност технолошке рационалнос ти је
ефикас ност масовне прод укције и конз умације која доводи до свеоб ухватне
интеграција у постојеће, потис кивања потребе за друштвеном променом и
сузбијања опозиционих покрета који на тој промени инсис тирају. Чинило
се да је дру штве ни живот постао „једноди мензиона лан” и да се читава
његова динамика састоји у одржавању и јачању stat usa quo. Друштво које
репрод ук ује доминацију научно-техничке рационалнос ти заис та је дело
ва ло као „оте ловље ње ума”. Међу тим, Марк узе тврди да научно-тех но
лошки прогрес и његова рационалност имају унутрашњу вредност, телос
који је супротс тављен актуе лном облик у његовог искоришћавања. На тај
начин он указ ује на дијалектик у постојећег, на чињениц у да постојеће већ
садрж и могућнос ти које га транс цендирај у у правц у хуманијег дру штве
ног пројекта. Марк узе позива на аутсајдере, на оне који су остали изван
систе м а, као револ у цион арни субјект дру штве не проме не. Чини ло се да
су акте ри радикалне дру штве не проме не поново пронађе ни, и треба ло је
само дочекати погодан историјс ки тренутак за њихов ангаж ман.
Кључне речи: ИНДУСТРИЈСКО ДРУ Ш ТВО, ТЕХНОЛОГИЈА, ИДЕОЛО
ГИЈА, РАЦИОН АЛНОСТ, УМ, ДОМИН АЦИЈА, ПРИРОД А, НАУК А.
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Једно од својих најпознат ијих и најваж нијих дела, „Човек једне димен
зи је” (1964), Херберт Марк у зе (Herbert Marcuse) пише у време када доми
нантни облик друш твеног делањ а и мишљењ а успева да ефикасно сузбије
свак у могућу алтернат ив у, или да је бар потис не у сферу пуке теоријс ке
кон т роверзе. Чини ло се да постојећ и дру ш твен и систем нала зи начин да
чак и опозиц ионе облике мишљењ а и дела њ а учин и момен т ом влас ти т ог
постојањ а и даљег развијањ а. Прот ивречнос ти су биле измирене у оквиру
лажног тоталитета, будући да је овај, упркос својој рационалнос ти, и даље
одржавао односе доминац ије и подс тицао беду и деструкц иј у. Ове прот ив
речнос ти су поста ле потврд а његове идеолог и је, све дочанс тво „толеран
ци је” и „демок рат ичнос ти” система, који тако успева да их кон т ролише и
онемог у ћ и њихов експ лозивн и (револ у ц ионарн и) сукоб. Као да је дошло
до затвара њ а универз ум а расу ђива њ а и дру ш твене праксе пред алтерна
тив а м а и до успос та в ља њ а домина ц и је „јед нод и мензионалног” дру ш тва
и мишљењ а. Стога Марк у зе на крај у пред г овора изда њу „Ероса и циви ли
зац ије” из 1961. године открив а своју бојаз ан: „Довољно сам (а можда и
прекомјерно) наглас ио оне аспек т е... развоја који су напред н и и пру ж ај у
наду, да имам право нагласит и овдје и негат ивн у стран у: догађаји послед
њих година одба ц у ј у сва к и оптим изам. Неизмјерне способнос ти модерног
индус тријског друш тва све више се мобилизирај у прот ив кориш тењ а њего
вих влас тит их средс тава за успос тав љањ е мира људске егзис тенц ије” (Мар
кузе, 1985: 14). Три године касније резигнац ија спрам друш твене промене
постаје још наглашенија: „...развијено индус тријско друш тво конфронт ира
крит ик у са ситуа ц ијом која, чини се, лишава крит ик у саме њезине основе.
Тех н ичк и прог рес, прош и рен на цио систем домина ц и је и коорд ина ц и је,
ствара такве облике живота (и моћи) који помирују снаг е које се супрот
став љај у систему, који поражавај у или оповргавај у свак и протест преду зет
у име повијесних могућнос ти слободе од рада и доминац ије. Изглед а да је
савремено друш тво у стању да обузда друш твен у промјен у – квалитат ивн у
промјен у која би установила битно другачије установе, ново усмјерењ е про
изводног процеса, нови начин човјекове егзис тенц ије” (Марк узе, 1989:12)

„Развијено индустријско друштво”
и критичка теорија друштва
У таквом дру ш твеном кон т екс ту Марк у зе пред у зи м а дуго наја в љи
ва н у опсе ж ну ана л из у „разви јеног индус тријс ког дру ш тва”, пре свег а
његов е идеолог ије заснов а не на домин а ц ији тех нолош ке рацион ално
сти, чији је „тоталитарни универз ум” предс тав љао „последњу преобразбу
идеје ума” (Марк узе, 1989: 123). Пред тоталношћу ауторитета овог облика
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ума изгле д а ло је да је сва к а кри т ик а деплас и ра на и „пара лизова на”: „У
таквим околнос тима наша средс тва масовне комуникац ије немај у много
потешкоћа кад прод ај у посебне интересе за интересе свих разумних људи.
Полит ичке потребе друш тва постај у индивид уа лне потребе и аспирац ије,
њихово задовољ ењ е подс ти че бизнис и опћи прос пери т ет па се цје лина
појав љује као само отјелов љењ е ума” (Марк узе, 1989: 9); „Но, у сувреме
ном период у се техничка конт рола јавља као отјелов љењ е ума на добро
бит свих друш твен их група и интерес а – и то у толикој мјери да свак а
кон т ра д ик ц и ја изгле д а ира ц ионална, а сва к а кон т ра а к ц и ја немог у ћ а”
(Марк узе, 1989:28). Стога се морало указиват и на ирац ионалност посто
јеће рационалнос ти која је, више него икад, рационализовала постојећу
доминац иј у и била „прих ваћена” од стране друш твених актера. Јављај у
се питањ а „како се уопш те може замис лит и да се затворени круг да раз
бит и?” (Марк узе, 1989: 230), и „како могу људи који су објект ефикасне и
прод укт ивне доминац ије сами креи рат и услове слободе?” (Марк узе, 1989:
25), овог пута у преломном трен утк у за опстанак цивилизац ије, када би
„дру г и период барбарс тва”, баш због њене тота л и тарне при роде, „лако
могао бити кон т ин у и ра но царс тво саме циви л иза ц и је” (Марк у зе, 1989:
235). Дијалект ика просвет итељс тва, чија је фатална спрега самод рж ањ а
и саморазарањ а у претходној Марк узеовој књизи („Ерос и цивилизац ија”)
била анализирана у контекс ту Фројдове метапсихолог ије, разотк рива се
сада у самој струк т у ри савременог дру ш тва и његове идеолог и је. Про
тив ове дијалект ике се требало борит и, као што су смат рали и Хоркх ај
мер и Адорно, њеним влас ти т им средс тви м а, радик а л изов а њ ем умске
крит ике у правц у (само)крит ике ума, која ће га ослобод ит и апологетских
учина к а и веза нос ти за постојеће односе домина ц и је. Пошто се дефор
ма ц и ја (непот п у ност) ума огле д а ла у његовој немоћ и спрам дру ш твене
домина ц и је, у сроза ва њу на пуки инструмент њеног одрж а њ а и леги т и
мисањ а, афирмац ија крит ичк их потенц ијала ума била је могућа само уз
истовремено прев ла д а ва њ е успос та в љен их односа домина ц и је. Теориј
ска и практ ична крит ика требало је да буду нераск ид иво повезане како
би се учинио пробој из универзалне спреге ума и доминац ије. Међут им,
у том подух ват у наилази се на непробојни зид постојећег који успева да
изобл и ч и саме кри т ичке катег ори је, истовремено пара л иш у ћ и њихов у
прак т ичк у сна г у (Марк у з е, 1989: 13-14). Стог а се чини ло да поку ш аји
реафирмац ије крит ичке теорије у њеном јединс тву са револ уц ионарном
праксом предс тав љај у утопис тичке конс трукц ије. Марк узеово мишљењ е
налазило се пред одлуч уј ућом дилемом – да ли треба даље инсис тират и
на истинитос ти и релевантнос ти крит ичк их филозофских категорија и,
у склад у с тим, непом ирљиво тежит и радикалној измени постојећег, или
се, као код Адорна, преп ус тит и њиховом раст варању у поступк у разрач у
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навањ а филозофије са самом собом, које остаје затворено у сфери чисто
теоријске негац ије?
Док је Адорно крен уо овим друг им путем, Марк узе је наставио са
изворн им пројек т ом кри т ичке теори је. Самок ри т ик а ума треба ло је да
подс такне превратн у пракс у, а не да је у потп унос ти онемог ућ и – док Адор
нов и Хоркх ајмеров песим изам врхуни у реформ ис тичк им друш твеним
сатвовима и снаж ној осуд и револ уц ионарног „насиљ а”, Марк узе смат ра
да је несум њива моћ постојећег озбиљна преп рек а његовом прева зи ла
жењу, али не и коначно и непроменљиво стањ е ствари. „Упркос чињени
цама које, по свем у судећ и, говоре супротно, крит ичка анализа устрајава
у инсис ти ра њу да је неоп ход ност ква ли тат ивне промјене тако ургент на
као никад прије: Коме је потребна? Одговор је конс танс тно исти: друш тву
као цјелини, сваком од његових чланова” (Марк узе, 1989: 13). Теоријска
„тврд ог ла в ост” и прак т ичн а упорност, који м а се одлик у је Марк у з еов
ангаж ман, биле су једини начин да се у постојећем открију потенц ијали
промене, прод ук т ивне алтернат иве доминант ном обрас цу мишљењ а и
дела њ а. Њихово увиђ а њ е је прет пос та в ља ло разви јен еманц ипат орс ки
интерес, тако да је слобод а била могућа само на основу прис утне потребе
за ослобођењ ем. Марк узе је, упркос тврдокорнос ти постојећег, наставио
да негује ову потребу, не прис тај ућ и на њено службено денунц ирањ е или
перфидно потискивањ е под видом ширењ а слобод а које заправо перпет у
ирај у stat us quo. Насуп рот тоталитет у развијеног индус тријског друш тва
који прот ивречнос ти заправо не измирује, већ их потискује, спутавај ућ и
тако „ква л и тат ивн у промен у”, Марк у зе исти че тота л и т ет буду ће зајед
нице која почива на „пацифик а ц и ји” егзис тенц и је, поми рењу човек а са
самим собом, друг им људима и природом, након дугог период а разорних
антагонизама. Не одбац ује се јединс тво субјекта и објекта, већ само то да
је оно достигн уто у садашњем друш твеном поретк у – тако је ово једин
ство ствар будућнос ти, практ ичног преврата постојећег. Међут им, како
све ове тврдњ е не би остале „нереа лис тичке спек улац ије”, „ствар личног
(или групног) префери ра њ а” (Марк у зе, 1989: 13), однос но утоп ис тичк а
пројекц ија, требало је показат и елементе будућнос ти у садашњос ти, пре
свега теоријс ки утемељит и могућност револ у ц ионарног субјекта након
што је „разви т ак капи т а л из ма изми јен ио струк т у р у и функ ц и ј у ових
двеј у класа (буржоа зије и пролетеријата – прим. М.К.) тако да оне више
нису актери повијесне трансформац ије” (Марк узе, 1989: 12-13). Марк узе
се на том месту налази пред најт еж им и прес удним изазовом, од чијег
решењ а завис и судбина крит ичке теорије друш тва, то да ли ће она (п)
остат и необавезна вера у бољу и другачиј у друш твен у стварност, или ће
се артик ул исат и као зна њ е о самим тен денц и ја м а постојећег, које ука
зуј у на његово трансценд ирањ е и окончањ е. У ситуа ц ији када су радниц и
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поста ли „афирмат ивна сна га и под у пи рачи система домина ц и је” (Мар
кузе, 1989: 49), и када се чинило да је тиме Марксова теорија дефинит ивно
обезвређена, треба ло је ука зат и на актере темељне промене дру ш тва и
оправд ат и њихову практ ичн у моћ. Од теорије се захтевало да буде емпи
ријска, да њена крит ика налази потврд у својих оцена и прогноза у самом
постојећем, тако да транс цен денц и ја може бити реа л ис тична, однос но
има нент на постојећем. Око ово кључног проблема разви ја се послед њи
период Марк у зеовог мишљењ а, коме прет ход и исцрпна анатом ија „јед
нод имензионалног” друш тва и мишљењ а, и „шанси алтернат ива”, дата у
„Човек у једне димензије”.

Технолошка рационалност и „једнодимензионално” друштво
Савремено дру ш тво Марк у зе још назив а и „тех нолош ко дру ш тво”
(Марк у зе, 1966) што треб а да ука же на прес уд н у улог у тех нолог и је у
његовом обликов а њу. У спис у „Неке дру ш твене имплик а ц и је модерне
технолог ије”, који се појавио 1941. године и у којем се износе прве ана
лизе феномена технолошке рационалнос ти, Марк узе одређује техноло
гиј у као нешто више од технике – она је „друш твени процес у којем права
тех ник а... предс та в ља само један између оста лих фак тора... Као начин
производњ е, као тоталитет средс тава, уређаја и изума који карактериш у
еру машина, тех нолог и ја је ујед но облик орга низа ц и је и очу ва њ а (или
измене) друш твених односа, израз вла д ај ућ их начина мишљењ а и пона
шањ а, средс тво конт роле и влад авине” (Марк узе, 1984: 441). Тако се тех
нолог ија непос редно одређује и као један облик идеолог ије, који путем
истиц а њ а над моћ и научно-тех н ичког прог рес а треб а да послу ж и као
„средс тво кон т роле и вла д а вине”. Стога је разум љиво да у под нас лов у
најзначајн и јег Марк у зеовог спис а о овом проб лем у стоји „Рас п ра ве о
идеолог ији развијеног индус тријског дру ш тва”. Основна теза ове тех но
кратске идеолог и је је да савремено дру ш тво почива на високо разви је
ним и спец ијализованим наук ама и техничком располагању над опред
мећеним друш твеним процесима, тако да оно предс тав ља једн у својевр
сну „научно-техничк у цивилизац иј у”.
На врхунц у разв ој а научно-тех н ичк е рацион алнос ти понов о се
открив а дијалект ик а прос вет ит ељс тва – домин ац ија такве рацион ал
нос ти, која је треба ло да стварност ослобод и свих ира ц ионалних оста
та к а и при род у под ре д и вла д а вини (људс ког) ума, заврша ва у домина
ци ји човеков е „дру г е при р од е” (дру ш тва), која пока з у је јед н а к у моћ
као некад а митска природ а архаи чног човека. Врхунац ове доминац ије
дости же се у бирок ратс кој орга н из а ц и ји држа в е и прив ре д е: „Објек
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тивн и и без л ичн и карак т ер тех нолош ке рационалнос ти даје бирок ра
тизова ним концерн и м а опште достојанс тво ума. Рационалност, која је
овап лоћена у џиновским преду зећ има, ствар утисак да се људи, уколико
се њима под ређу ј у, покора в ај у дик т ум у јед не објек т ивне рационално
сти” (Марк узе, 1984: 458-459). На тај начин доминац ија постаје потп уно
објект ивна (безлична) и тотална, захватај ућ и под једнако повлашћене и
потчињ ене: „Доминац ија је трансформ ирана у управ љањ е. Капиталис ти
шефови и власниц и губе свој идент итет као одговорни актери; они пре
у зи м ај у функ ц и ј у бирок рат а у машин и корпор а ц и је. Опип љив објект
експ лоат а ц и је ишчез а в а иза фаса д е објек т ивног реа л и т е т а... ропс тво
није одређено ’ни послушношћу нити тежином рада, већ стат усом пуког
интрумента, редуц ирањ ем човјек а на стат ус ствари’. То је чиста форма
сужањс тва: егзис тират и као инструмент, као ствар... како реификац ија
тен д и р а да поста не тота л и т арн а на основи своје тех нолош ке форме,
сами организатори и управ љачи све више овисе о машинерији коју орга
низ ују и којом управ љају. Ова узајамн а овис ност није више дијалек
тичк и однос Господ ара и Слуг е који пуца у борби за међусобно призна
вањ е, већ затворен круг који обух ваћа и Господ ара и Слуг у” (Марк узе,
1989: 47). „У наше време доминац ија перпет уи ра и шири не само путем
тех нолог и је већ и као тех нолог и ја” (Марк у зе, 1989: 152). Тако, „упркос
свој промен и, домина ц и ја човјек а над човјеком је у дру ш твеној зби љи
повијесни конт ин уу ум који повез ује предтехнолошки и технолошки ум”
(Марк узе, 1989:140). Упрегн утост преов лад авај ућег облика рационално
сти у односе домина ц и је деформ ише саму ту рационалност, ука з у ј у ћ и
на остат ке ира ц ионалнос ти у њој: „Огра ни ченост ове рационалнос ти и
њезина изопачена сила очи т у ј у се у све већем поробља ва њу човјек а од
стра не производ ног апарата који перпе т у и ра борбу за опста нак и про
ширује је у тоталн у интернац ионалн у борбу што осакаћује животе оних
који граде и упот ребљавај у производни апарат” (Марк узе, 1989: 140).
Овак вим процесом суштински се мења природ а индивид уума и његове
рационалнос ти: „Индивид уа лн и учинак постао је станд ард изована спо
собност учинка. Ова се карактерише тиме што се животна пракса индиви
дуума мотивише, руковод и и оцењује мерилима која су њему спољ ашња;
мери л и м а скројен им за уна п ред дате задат ке и функ ц и је. Индиви д у у м
способан за учинак је неко чије је понашањ е акција само утолико што је
то исправна ре-акци ја на објек т ивне зах т еве апарата, и чија се слобод а
ограничава на избор привременог средс тва за постизањ е сврхе коју он сам
није поставио” (Марк узе, 1984: 445); „Као што опад а број оних који имају
слобод у индиви д уа лног дела њ а, тако расте број оних чија се индиви д у
алност свод и на самоод рж ањ е посредс твом прилагођавањ а. Они могу да
иду за влас титом коришћу само уколико развијај у ’поздане узорке реак
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ције’ и испуњ авај у унап ред одређене функц ије” (Марк узе, 1984: 454); „Тај
апарат је ујед но оствар ењ е и гроб индиви д уа л ис тичке рационалнос ти,
буду ћ и да зах т ев а ишчеза в а њ е индиви д уа лнос ти. За рационалног важи
само онај ко преу зим а и наје фект ивн ије извршав а оно што му је нало
жено, ко свој у судбин у поверава велии м преду зећ има и организац ијама
какве упра в љај у апарат ом” (Марк у зе, 1984: 461). Рационалност се тиме
прет вара у способност прилагођавањ а постојећем технолошком апарат у,
као што је раније ум био одређен као моћ расуђивањ а у склад у са посто
јећ им начелом стварнос ти: „(Технолошка рационалност – прим. М.К.) се
никако не ограничава на субјекте и објекте крупне индус трије него карак
терише уопш те влад ај ућ и начин мишљењ а и чак разнолике облике отпора
и побуне. Та рационалност утемељује облике доношењ а суда и подрж ава
ста вове који људе оспособ ља в ај у да при х ват е дик тат апарата, чак да га
интериориз у ј у” (Марк у зе, 1984: 444); „За аутоном и ј у више нема места.
Индиви д уа л ис тичк а рационалност разви ла се у рационално поштова њ е
уна п ред датог кон т ин у ум а средс та в а и сврх а. То поштов а њ е апсорбу је
ослобађај ућа настојањ а мисли; многос труке функц ије ума стич у се у без
ус ловном очу ва њу апарата” (Марк у зе, 1984: 447); „Рационалност се пре
твара од крит ичке снаге у снаг у прилагођавањ а и вољнос ти. Аутоном ија
ума губи свој значај у оној мери у којој се мисли, осећањ а и акције људи
карак териш у тех ничк им зах теви ма апарата, који су они сами створи ли.
Ум нала зи свој гроб у систем у стан д ард изова не кон т роле, производ њ е и
потрошње” (Марк узе, 1984:450); “Удар прог реса обрће ум у подређивањ е
факт има живота и динам ичкој способнос ти да се производ и више чиње
ница и веће чињенице истоврсног живота” (Марк узе, 1989: 29).
Свеп рис утна и свеобух ватна интег рац ија у постојеће, ефикасно поти
скив а њ е потреб е за дру ш твеном променом и сузбија њ е опозиц ион их
покрета који на тој промени инсис тирај у, и степен прих ватањ а постојеће
рационалнос ти као рационалнос ти уопш те, наспрам које се свака алтер
нат ив а ука з у је као немог у ћ а и ира ц ион алн а, упу ћу ј у на тота л и т арн и
карактер постојећег поретка, утемељ еног на технолошком апрат у масовне
производњ е и потрош ње (Марк узе, 1989: 15, 22, 35). „Машинс ки процес
функц ион ише по прир одн им закон им а, али уједно функц ион ише и по
закони м а масовне производ њ е” (Марк у зе, 1984: 448). Марк у зе тако ука
зује на конк ретни друш твени контекст у коме се одвија раст технолошког
апарата. Наиме, у савременом друш тву овај апарат се појав љује као апарат
масовне производ њ е и потрош ње, као меха низам непрес та ног ствара њ а
потреба и њиховог задовољ авањ а. Актуе лна доминац ија „друге природе”
у целини човековог постојањ а готово у потп унос ти довод и до ишчезавањ а
изворне човекове природнос ти, па се чини да разлика између вештачк их и
природних потреба постаје све нејаснија и нестварнија. Ефикасност тех
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нолош ке рационалнос ти је ефик ас ност масовне прод ук ц и је и конз ум а
ције, тако да се свест и нагон и појед инац а успеш но везују за постојећ и
поред ак, који се стога не препознаје као репресиван. Наспрам повећаног
животног станд ард а који се израж ава у број у и разноврснос ти задовољ е
них (вештачк их) потреба свака алтернат ива делује као бесмис лена, пого
тово ако смера сма њ ењу стан д ард а. Тако је „дру ш тво карак т еризи ра но
упокорењ ем цент рифугалних друш твених снага технолог ијом, а не теро
ром и то на двос трукој бази: надмоћном ефикасношћу и порас том живот
ног станд ард а” (Марк узе, 1989: 10); „У условим а порас та животног стан
дард а неконформ из ам са системом узгле д а као дру ш твено некорис тан,
тим више што он укључ ује осјетне економске и полит ичке реперк усије и
пријет и глатком функ ц ион и ра њу цјел ине” (Марк узе, 1989:22); „Једва се
може и замис ли т и одба ц ива њ е држа ве проспери те та у име апстракт них
идеја слободе. Губитак економских и полит ичк их слобод а, које су реалне
тековине прет ход на два стољ ећ а, може изгле д ат и као незнат на ште та у
држави способној да заштит и живот којим управ ља и да га учин и кон
формним. Ако су људи у толикој мјери задовољни потрошним добрима и
сервисима које им пруж а управни апарат да се осјећају сретни, зашто би
инсис тирали на другачијим инстит уц ијама за другачиј у производњу дру
гачијих добара и сервиса?” (Марк узе, 1989: 61-62).
Чини се да је дру ш твен и живот постао „јед нод и мензиона лан” и да
се чита в а његов а дина м ик а састоји у одрж а в а њу и јача њу stat usa quo,
тако да се будућност појав љује само као понав љањ е садашњег. Стога се
целина времена исцрп љује у вечној садашњос ти, у перпет уи рању посто
јеће доминац ије која се чини врхунцем развоја рационалнос ти и ослоба
ђањ а човека од дотад ашње друш твене неједнакос ти и хијерарх ије. Поје
динц и се покоравај у апарат у који је сасвим рационалан, будућ и да задо
вољ ава потребе за које мисле да су њихове влас тите, тако да је појед и
начан интерес сачу ван у универзалном делова њу овог апарата. Његова
снага почива на егзактн им закон им а научно-техн ичке рационалнос ти
која у одбац ивању квалитат ивно одређених људских вреднос ти прок ла
мује ефикасност и механичк у једнос тавност као највише вреднос ти.

Инструментални карактер научне рационалности
У овом контекс ту Марк узе разрађује Хајдегерове тезе о априорном
пројек т у при р од е као пред ме т а научно-тех н ичког распол а г а њ а, које
су своје место добиле и у каснијој Хабермасовој концепц ији „сазнајних
интереса”. По Хајдег е ру, са утеме љ ењ ем модерне нау ке и филозофи је,
природ а се више не посмат ра као physis који у самом себи има границе
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свог раста, односно у перспект иви влас тит их одлика које посед ује неза
вис но од човековог држа њ а прем а њој. Она постаје пред мет човековог
предс та в ља њ а, распола га њ а и кориш ћењ а, тако да онтолош ко утврђи
ва њ е конк рет н их при р од н их ква л и т е т а, карак т е рис тично за античк у
и сред њ овековн у мисао, у модерно доба бива замењ ено матем ат ичкофизичк им прорач у на ва њ ем функ ц ион ис а њ а меха н изма при роде, које
треба до доведе до њене практ ичне упот ребе. Тако се природ и и њени
закони ма а prior i прис тупа као инструмент у, као средс тву могуће тех
ничке примене, што чини да је техник а већ унап ред уписана у структ уру
науке, а не да долази накнадно и спољ а као њена друш твена упот реба.
Пе него што је достигн уће науке техничк и примењ ено, наука је природ у
већ предс та ви ла као објект кон т роле и манип ула ц и је. Ову априорност
инструментализац ије природе Марк узе одређује као „технолошки а pri
or i”: „При род на зна ност се разви ја под технолошким а prior i, који про
јек т и р а при р од у као потенц и јално средс тво, мате ри јал овла д а в а њ а и
орга низа ц ије. Захвата њ е при роде као (хипот ет ичког) инструментари ја
прет ходи развој у све посебне тех н ичке орга н из а ц и је” (Марк у зе, 1989:
147-148). Потврд у ових теза Марк уз е налази код Вајц зекер а: „Одређ у
је мо мате ри ј у као могућ објект људс ке манип ула ц и је” (Марк у зе, 1989:
149). Пошто је тако у саму наук у уграђ ен техн ичк и однос спрам при
роде као однос домина ц и је, и пошто тех н ик а, постај у ћ и „универзална
форм а матери јалне прои зв од њ е”, „пројек т и р а пови јес ни тота л и т ет –
’свијет’ ” (Марк узе, 1989: 148), може се рећи да је „на дјел у ужа пове
за ност знанс твене мисли и њезине примјене, универз ум а знанс твеног
расуђивањ а и свакод невног расуђивањ а и понашањ а – однос је то у коме
се оба подручја одвијај у по истој логиц и и рационалитет у доминац ије”
(Марк узе, 1989: 149). Позивај ућ и се на Хоркх ајмера и Адорна, Марк узе
ука з у је на дру ш твен у посре дов а ност ове домина ц и је, на укор ењ еност
научне рационалнос ти у процес у рациона л иза ц ије сфере материјалне
производ њ е која разби ја дота д а ш ње односе домина ц и је и замењу је их
новим, објек т ивни јим и рационални јим (Марк у зе, 1989: 151). Том при
ликом он навод и циљ свог истраж ив ањ а – треб а показ ат и „унут арњи
инструмен талн и каракт ер знанс твеног ratia по коме је он а prior i тех
нолог и ја, и а prior i јед не специфичне технолог ије – наиме технолог ије
као форме друш твене конт роле и доминац ије” (Марк узе, 1989: 151). Тако
се тех нолош ки а prior i научне рационалнос ти открив а као а poster ior i,
као прис туп настао на основ у „датог, конк ретног свет а расуђив ањ а и
акције” (Марк узе, 1989: 152) – потчињ енос ти и манип улац ији природе у
научном сазнању претход и доминац ија над природом у облас ти матери
јалне производњ е и њеног прет варањ а у пуки објект експ лоатац ије. Још
је Хусерл уочио пред нау чн у мотивиса ност научних опе ра ц и ја; Мару зе
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истиче тај пробој из трансцендентално-феноменолошког испит ивањ а у
хоризонт „света живота” чија је друш твено-историјска структ урисаност,
ипак, требало бити више наглашена него код Хусерла.
Међут им, однос друш тва и науке која се у њему развија није јед
нос тран, што је случај и са друг им облиц има друш твене свес ти. Наука
повратно делује на друш твен и свет живота тако што га легит им ише –
привид њене егзакт не, објек т ивне рационалнос ти постаје моћ но идео 
лош ко ору ђ е постојећег порет к а, упра во тиме што његов а дру ш твена
посредов аност остаје прик ривена. Друш тво које репрод ук у је домина
ци ј у научно-тех н ичке рацион алнос ти заис та делу је као „оте лов љењ е
ума”. Стога је ова рационалност функц ионална не само у поглед у одре
ђен их тех н ичк их достиг н у ћ а уну тар постојећег дру ш тва, већ је таква
спрам целине друш тва, будућ и да му даје излед потп уно рационалног
поретка. „Друг им речима, универз ум знанос ти... би био обзор конк ретне
дру ш твене праксе коју конзервира развој знанс твеног пројекта” (Мар
ку зе, 1989: 153). „С обзи ром на инсти т у ц иона л изи ра не облике живота,
знаност би тако (како чиста тако и примењ ена) имала стабилизирај ућу,
стат ичк у, конзерват ивн у функ ц и ј у” (Марк у зе, 1989: 157). Док дру ш тво
корис ти наук у као инструмент влас титог одрж ањ а (подједнако као про
изв од н у сна г у и идеолог и ј у), дотле се нау к а инструмен т ално однос и
прем а природ и – поново се открив а дијалект ик а ума у којој он, бива
јућ и аутономан спрам природе, постаје хетерономан спрам друш тва и
његових господ ара. Инструменталн и каракт ер научне рационалнос ти,
као има нент н и облик научне методе, најпот п у н и је је видљив у експе
римент у, који је одлуч уј ућ и критериј ум научне истине. У њему се при
род а свод и на објект начне интервенц ије и конт роле, како би се открили
„њени” закони – показ ује се да се природ а најбољ е упознаје ако се „мучи”,
како је говорио Бекон, и да она није ништа друг о него оно што је у њу
полож ио научни ум путем експерименталне ситуа ц ије. Овај метод важи
и у облас ти где се утврђује „природ а” не-природних ентитета, било иде
алног карактера (нпр. у математ иц и), у којима он добија облик мисаоног
експеримента, било дру ш твеног каракт ера, где се експерименталност
пробија упркос увреженом одбац ивању овог метод а унутар социолошке
методолог и је. Марк у зе уоча в а тренд експери мен т а л из а ц и је дру ш тве
них наука у продору бихевиоризма, који је данас свакако нају т ицајнији
у проу ча ва њу човековог индиви д уа лног пона ша њ а (пси холог ија), а све
више постаје парад игма проу чавањ а друш твеног делањ а (социолог ија).
У бихевиорис тичкој парад игм и делањ е се свод и на понашањ е, на меха
ничке реакц ије на спољ ашње, експерименталне услове, што верно одра
жава раније описан у природ у индивид уа лнос ти у савременом масовном
друш тву. Друш тво се стог а може одред ит и као један непрозир ан екс
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перимент чијој се анон имној сили појед инц и безус ловно под р еђ у ј у и
„играј у” додељ ене им друш твене улог е. Ишчезава димензија субјект ив
нос ти као аутономног језгра појед инца, а тиме и димензија слободе, па
се човеков индиви д уа лни и дру ш твени живот реду к у је и дегра д и ра на
физикални закон акције и реакц ије. Тако се оно што човек јесте открива
на основу онога како се понаша, односно како реаг ује на своју околин у,
па димензи ја актуе лног, сва к и д а ш њег искус тва постаје одлу ј у ћ а, док
сфе р а могу ћег, дру г ач и јег искус тва остаје одсечен а од домин ант ног
обрасца мишљењ а и бива преп уш тена произвољној фантазији. Ствари, у
које спад а и сам човек, јесу онак ве какве актуе лно јесу, и то постаје кри
тери ј умом њихове истин и т ос ти. У сва ком слу чај у, „опште обележје је
тоталан емпириц изам у трет ирању концепата; њихово значењ е је огра
ничено на репрезентац иј у одређених операц ија и понашањ а... Нов начин
мишљењ а је данас пре дом инант на тен денц и ја у филозофи ји, пси холо
ги ји, социолог и ји и дру г им под р уч ји м а. Мног и од оних најозбиљн и је
забрињ авај ућ их појмова су 'елим инирани' на тај начин што се показ ује
да се о њима не може адек ватно полож ит и рачун операц ијама или пона
ша њ ем... То је пози т ивизам који својим неги ра њ ем трансцен д и рај у ћ их
елемената ума форм ира комп лементаран академски удио у друш твено
траженом понашању” (Марк узе, 1989: 30-31).
Марк узе поново указ ује на идеолошки карактер доминантног облика
научне рационалнос ти, овог пута у структ ури саме научне методе. Будућ и
да истин у везује за оно што се актуа лно испос тав ља, и искључ ује могућ
нос ти које у постојећем превазилазе актуе лност, и које у њој бивај у поти
сну те, „нова знанс твена истина”, упркос опони ра њу истини непос ред ног
искус тва, „не садрж и осуд у постојеће стварнос ти” (Марк у зе, 1989: 137).
Такво научно искус тво остаје у димензији актуе лног, у одраж авању онога
како се ствари трен ут но одви јај у. Стог а се, самим одба ц ив а њ ем осуде
постојећег, које је иманентно утемељ ено у влад ај ућој научној метод и, то
постојеће оправд ава и преп уш та влас титом току. Наука постаје вредно
сно прис трас на тако што је вреднос но индиферентна спрам онога што
заслуж ује осуд у јер садрж и моменте који нарушавај у његову рационал
ност. Истина и лаж се одређују у перспект иви постојећег друш тва, чије
су прот ивречнос ти недос тупне доминантној научној рационалнос ти, јер
она почива на формално-логичком начин у мишљењ а: „Оно је очишћено
од ’негат ивног’, које се увелико назирало на почец има логичке и фило
зофске мисли – очишћено од искус тва ускраћуј уће, варљиве и искрив љу
јуће моћи постојеће стварнос ти” (Марк узе, 1989: 136).
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„Лингвистичка” филозофија и друштвена доминација
Марк у зе се у том кон т екс ту посвећу је разм ат ра њу „линг вис тичке
анал из е” као филоз офс ког поступк а у који, поред друш твене ствар
нос ти и научног сазна њ а, прод и р е сила јед нод и мензионалнос ти. Као
што бихевиоризам свод и људско деловањ е на актуе лно понашањ е, тако
„језичко-ана л и т ичк а” филозофи ја, која је насту п и ла с пре т ензи јом да
буде мерод авна у свим облас ти ма филозофи је, свод и димензи ј у језик а
на његову актуе лн у (свакод невн у, обичн у) упот ребу. По њој, сва лутањ а
у филозофи ји, нароч и т о у метафизиц и, поти ч у из погреш не упот ребе
језик а и могу се избећ и јед нос тавн им уви д ом у његов о сва код невно
функ ц ион иса њ е. Линг вис тичк а ана л иза реша ва проблеме тако што их
ели м ин ише, пока з у је њихов у бесмис леност у погле д у упот реб е језич
ких значењ а. Она „свој у главн у бриг у види у раск ринк а ва њу трансцен
дентних појмова; за свој оквир размат рањ а прок лам ира опћу упот ребу
ријечи” (Марк узе, 1989: 163). Узимај ућ и доминантно, постојеће језичко
расуђивањ е и понашањ е за критериј ум смис ленос ти, пре него што се оно
само подвргло овом критеријум у (како би иначе требало да буде), лин
гвис тичк а ана л иза афирм ише постојеће у његовом актуе лном облик у.
Постојеће је стога безупитни темељ и граница њене анализе, непос редно
пола зиш те које се уопш те не рефлек т у је и не проб лем ат из у је. И тако,
док је цела филозофс ка тра д иц и ја одме ра ва ла постојеће спрам фило
зофс ки задоби јен их уви д а, сада оно постаје мера истин и т ос ти и лажи
(смис ленос ти) самих филозофских увид а. Као што постојеће проговара
ауторитарним језиком, упркос привид у слободе и толеранц ије, тако су
и „прох ибиц и је” линг вис тичке ана л изе „строг е и аутори т арне: ’Фило
зофија ни на који начин не треба да омета актуе лн у упот ребу језик а’ ”
(Марк узе, 1989: 169). Али, „језик који чини већин у материјала за ана
лиз у је очишћен језик – очишћен не само од свог ’неортодоскног’ вока
булара већ такођер од средс тава за израж авањ е било којих друг их садр
жаја доли оних које индиви д у ум у пру ж а дру ш тво. Линг вис тичк а ана
лиза затиче очишћени језик као готову чињениц у и узима тај осирома
шени језик онако ако га налази изолирај ућ и га од онога што у њему није
изра жено иако оно прип а д а постојећем унив ерз ум у расу ђ ив а њ а као
елеменат и фактор смис ла” (Марк узе, 1989: 166). Дакле, као што научно
сазна њ е потис ку је прот ивречнос ти на основу свог форм ално-логичког
теме љ а, тако и линг вис тичк а ана лиза пре ра ђу је језик, ослоба ђај у ћ и га
његових бројних дијалект ичк их момената. У основи ових прис тупа Мар
ку зе види, у скла д у са својом основном мисаоном ори јен та ц и јом, напор
постојећег дру ш тва да стаби л из у је влас ти т у дија лек т ик у тако што ће
елим инисат и свој у супротност или је конзервират и унутар свог актуе л
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ног облика. Док дру ш тво потиску је разви јене могућнос ти његовог тран
сценд ирањ а, језичко-аналит ичк а филозофија крит ик ује увођењ е могу
ћих ентитета: „Могућнос ти варирај у само у ступњу нереа лис тичнос ти,
а све су нереа лис тичне зато јер пре ла зе окви ре постојећег; у инте рес у
тачнос ти и егзактнос ти чак могу бити и непожељне” (Марк уз е, 1989:
201). „Quine пише да је такав – ’прена п у чен и универз ум мног ос тра но
незгод ан. Он вријеђа естетски смисао нас који имамо укуса за осам љен
крајолик, но то још није најг оре. (Таква) бијед а могућег је плодно тло за
елемент е који уносе неред’ ” (Марк узе, 1989: 202). Линг вис тичк а ана
лиза исправно увидела где вреба опасност за њен метод, самим тим за
друш тво које предс тав ља њену полазну однову. Та опас ност се састоји
у револ у ц ионарној при род и могућнос ти, у њеном пројект ова њу дру га
чи јег све та расу ђива њ а и делова њ а од постојећег. Стога „линг вис тичк а
филозофија потискује оно што је стално потискивано у овом универз ум у
расуђивањ а и понашањ а” (Марк узе, 1989: 166). Пошто линг вис тичка ана
лиза, као и наук а, не рефлект ује своју полазну друш твен у основ у, ова
основа несметано делује у њеним операц ијама, као што структ урише и
сам предмет анализе.
Марк узе на тај начин долази до одлуч ујућег момента у свом разма
трању „идеолог ије развијеног индус тријског друш тва”. Он постав ља сле
деће питањ е: „Што је тај универзални шири контекст у коме људи говоре
и дјел ују и који даје говору његово значењ е – контекст који се не јавља
у позит ивис тичкој ана лизи, контекст а prior i затворен како примјерима
тако и самом анализом?” (Марк узе, 1989: 171). Одговор одмах след и: „Тај
шири контекст искус тва, реални емпиријски свијет, данас је још увијек
сви јет гасних комора и концен т ра ц ионих логора, Хироши ме и Нагаса
кија, америчк их кадилак а и њемачк их мерцедеса, Пентагона и Крем ља,
сви јет нуклеарн их гра дов а и кинес ких кому на, Кубе, заглу п љив а њ а и
покољ а” (Марк узе, 1989: 171). Стога је „линг вис тичка анализа мистифи
цирала изразе свакод невног језик а тиме што их остав ља у репресивном
контекс ту постојећег универз ума расуђивањ а” (Марк узе, 1989: 180); „Јер
постојећ и свијет расуђивањ а је потп уно означен спец ифичним модима
домина ц и је, орга н из а ц и је и манип ула ц и је који м а су под врг н у т и чла
нови друш тва... Говорећ и својим влас тит им језиком, људи говоре, тако
ђер, језиком својих господ ара, доброч ин и т е љ а, оглас ив ача” (Марк у зе,
1989: 181, 182). Тако се друш твена основа науке и линг вис тичке анализе
поја в љу је као обликова на кроз односе домина ц и је. Домина ц и ја рацио 
налнос ти научног сазна њ а и обичног језик а прик ривај у и, самим тим,
легит им иш у друш твен у домин ац иј у – „ауторит ет филоз офије благ о
сиљ а снаге које чине овај свијет” (Марк узе, 1989: 166).
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Идеолошка природа технократског учења
А „сна г е које чине овај сви јет” су вла д ај у ћ и економски, поли т ичк и
и војни интереси који доводе до „осамос таљивањ а” научно-технолошког
апарата, што пока з у је да оно није нека к ва при род на, самон ик ла, дру
штвено неус лов љена нужност, како технок ратска идеолог ија жели да га
предс тави: „Очито је да ова теза о самозаконитос ти техничког напретка
није точна. Правац тех н ичког напрет к а данас уве л ике овис и о јавн им
инвес тиц ијама: минис тарс тва обране и уред за свем ирске летове пред
став љај у у САД највеће наручиоце истраж ивањ а. Претпос тав љам да је у
Совјетском Савез у слична ситуа ц ија. Тврдњ а да се полит ичк и прес удне
одлуке губе у извршавању располож ивим техникама иманентне стварне
прин уде и зато више не могу постат и темом практ ичним размат рањима
напос љетк у служ и само за то да се прик риј у ’природно’ настали интереси
и предзнанс твене одлуке” (Хаберм ас, 1986: 96). Тако у основи научнотехничког напретк а леже интереси профита, односно круте полит ичке
домин а ц и је парт ијс ко-државног апар ат а. Они су ти који непрес та но
подс тич у и одрж авај у научно-техничк и развој у интерес у свог самоод р
жа њ а: „Машинс ки процес функ ц ион ише по при род ним закони м а, али
ујед но функ ц ион ише и по закон и м а масовне прои звод њ е. Сврс ис ход
ност у смис лу технолошког ума истовремено је сврсисходност у смис лу
интереса профита, зато је рационализац ија увек такође монополис тичка
стан д ард иза ц и ја и концен т ра ц и ја” (Марк у зе, 1984: 448); „Сле дећ и свој
влас тит и ум, људи слушај у оне који тај ум корис те за профит” (Марк узе,
1984: 452); „Универзалан ефик асност и прод укт ивност апарата под који
су субс ум и ра ни прик рива посебне интересе што орга низи рај у апарат”
(Марк узе, 1989: 160); „Супс танц ија влас ти не распад а се тек тако снагом
техничког располагањ а; она се у сваком случај у може ушанчит и иза те
снаге” (Хабермас, 1986: 97); „И управо као што процес рационализац ије
није више производ бези мених снага тржиш та, него се о њему одлуч ује у
свијес ти мањине која планира...” (Хоркх ајмер, 1988:69).
Марк у зеа даје ана лиз у тота ли тарног карак те ра тех нолошког апарата
који функц ионише као апарат масовне производњ е и потрошње. Овај заи
ста „пога ђа еманц ипа ц ијски интерес рода као такав” (Хабермас), буду ћ и
да се прот ивр ечнос ти „анес тезирај у” самим тим што постај у самораз у
мљиве и неизбеж не (Марк у зе, 1989: 141). Марк у зе се стога супротс та в ља
тезама о „крај у идеолог ије”: „Апсорбирањ е идеолог ије у реалитет ипак не
означава ’крај идеолог ије’. Напрот ив, развијено индус тријско друш тво је,
у одређеном смис лу, идеолог ичније него његов претходник. Ово утолико
што је идеолог и ја у самом процес у производ њ е. У провок ат ивној форм и
ова поставк а разо тк рив а поли т ичке аспект е домин и р ај уће тех нолош ке
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рационалнос ти. Производ н и апарат добара и услу г е које он производ и –
’прод аје’ или намеће дру ш твени систем као цје лин у... Производ и индок
трин и р ај у и манип ул и р ај у; они прои зв од е крив у сви јест која је иму н а
спрам своје кривос ти” (Марк узе, 1989: 29-30); „Оправд ано је рећи да иде
олог ија постаје инкорпорирана у сам процес производњ е, а исто тако да, у
овом дру ш тву, рационално, више но ира ц ионално, постаје најефик асније
оруђе мистификац ије” (Марк узе, 1989: 178); „Већ израз ’технолошко дру
штво’ је идеолог и ја, утол ико укол ико то дру ш тво разви ја и при мјењу је
технолог иј у као средс тво влас ти, као рационалност овиснос ти” (Марк узе,
1970: 338). Све ово упу ћу је на прож и м а њ е домина ц и је рационалнос ти и
друш твене доминац ије, на даље постојањ е „влад ањ а над људима” иза иде
олог и је „упра в ља њ а ствари м а”: „Знанс твено схва ћен а и загос под ар ен а
при род а се очи т у је у тех ничком апарат у прод ук ц и је и деструк ц и је, који
одрж а ва и побољша ва живот људи под ређу ј у ћ и их господ ари ма апарата.
Тако се рацион алн а хијер арх и ја испреп лиће с дру ш твеном” (Марк у з е,
1989: 158); „Што тех нолош ки ји и рационалн и ји апарат постаје – то више
роба и услуга испоруч ује, то је више у рукам а једне шачице концент ри
сана власт и доношењ е одлука које детерм иниш у судбин у читаве целине...
Тех нолош ка рационалност срас та с полит ичком рационалнош ћу, оне се
намећу целини” (Марк узе, 1966:26); „Самок ретањ е и самоширењ е апарата
јесте тех ничк и, исто као и поли т ичк и дога ђај...Осваја њ а васионских про
стора, и неразви јен их прос тора на земљи (нео-колон и ја л из ам), масовна
производњ а (поред осталог и људских бића), јесу у исто време и техничка
и економска и полит ичка потреба: они јачај у везу између техничке и поли
тичке рационалнос ти, између рационалне влас ти и доминац ије” (Марк узе,
1966); „Процеси потврђивањ а и верификац ије могу бити чисто теоријски,
но они се никад не одиг равај у у вакуум у и никад нису ограничени на при
ват н у, индиви д уа лн у сви јест. Хипот е т ичк и систем форм и и функ ц и ја
постаје овисан о једном другом систем у – о претходно постав љеном уни
верз ум у циљева у коме и за кога се он развија... У конс трукц ији технолошке
стварнос ти нема нечег таквог као чисто рационални знанс твени поред ак;
процес технолошког рационалитета је полит ичк и процес” (Марк узе, 1989:
160). У каснијим списима овај став ће се изразит и на следећ и начин: „...тех
нолог ијс ки вео покрива бру талн у прис ут ност и дје лова њ е клас ног инте
реса у робама. Је ли још увијек потребно да изјавимо како оруђа репресије
нису технолог ија, ни техника, ни строј, него прис утност у њима њихових
господ ара, који одређују њихов број, њихов животни распон, њихову моћ,
њихово мјес то у живот у и потребу за њима? Је ли још увијек потребно да
поновимо како су зна ност и тех нолог ија велик и носиоц и ослоб ођ ењ а, а
како их средс тви м а господов а њ а чини само њихов а упот реба и огра н и
чењ е у репресивном друш тву?” (Марк узе, 1978: 142-143); „Оно дакле про
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тив чега ми говоримо није технолошко друш тво, није техничк и напред ак,
него перверт ирањ е технолог ије у средс тво влас ти” (Марк узе, 1970).
Због ове спрег е технолошке рационалнос ти и полит ике као одређе
ног пројек та дру ш твене орга низа ц и је не може се одрж ат и теза о вред
носној неут ралнос ти технолог ије. Технок ратски заступниц и ове тезе су
посмат рали технолошки развој као осамос таљ ен и потп уно објект иван,
под јед н а ко сна ж но прис у т ан у раз л и ч и т им идеолош ким систем и м а.
Марк узе такође уочава ову последњу чињениц у, али из ње не извлачи,
као тех нок ратс ки идеолози, закљу чак о одум и ра њу поли т ике и „крај у
идеолог ије”. Јер, идеолог ија је смеш тена у самом производном апарат у,
утеме љ еном на тех нолог и ји. С дру г е стра не, поли т ик а сасвим сигурно
није делат ност каква је замиш љен а у њеном клас ичном раз умев а њу,
буду ћ и да домина ц и ја самог тех нолошког апарата онемог у ћа ва посто
ја њ е зајед нице самос вес них и равноп равних поје д ина ц а који суве рено
доносе темељне одлуке о живот у саме те заједнице. Међут им, уколико
се поли т ик а узме као спец ифи ч ан пројект дру ш твене орга н из а ц и је,
настао на основу „првобит ног избора међу повијесним алтернат ива ма”,
који „резулт ира из предом инантних интереса” (Марк узе, 1989: 15), онда
је полит ика свакако и даље на делу. Управо ови интереси темељно одре
ђу ј у при р од у тех нолош ког апарат а, то да ли он уна п ређ у је аутори та
риз ам или слоб од у, оскуд иц у или оби љ е, ширењ е најт е жег рада или
његово укид ањ е. Чињеница да је готово идент ичан технолошки прог рес
прис утан у сукобљеним идеолошким систем има, у друш твима заснова
ним на доминац ији интереса профита, односно полит ичкој доминац ији
државно-пар т ијс ког апарата, не знач и да тех нолог и ј у не одређу ј у ови
инте рес и, или да их она чак чини прев а зиђ ен им. Њена рационалност
прик рива ове интересе и тако омог ућава њихово легит им исањ е и одрж а
вањ е. Другачији полит ичк и пројект, који не би био заснован на интерес у
доминац ије, условио би другачији изглед технолошког прог реса, па чак и
различит у структ уру науке и технике. Марк узе ће велик у пажњу посве
тит и овим идејама, које ће изазват и и бројне крит ике. У сваком случај у,
на бројним местима у „Човек у једне димензије” истакн ута је ова спрега
технолог ије и полит ике (Марк узе, 1989: 16, 35, 148, 152, 211).
Тек у спрези технолошке рационалнос ти са полит ичк им пројект има
заснованим на „доминац ији човек а по човек у” могу се разумет и ирац и
онални аспект и постојећег поретк а, они момент и који демант уј у његову
претензиј у да буде „отелов љењ е ума”. Прот ивречнос ти се више не схва
тају као по себи нужне, као цена која се неминовно мора плат ит и зарад
остварењ а прог реса и достизањ а његове све веће рационалнос ти, већ се
откривај у као нужне унутар одређеног, постојећег друш твеног пројекта
који прог рес усмерава на посебан начин. Оне се испос тав љај у као после
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диц а настоја њ а да се научно-тех н ичк и напре д ак задрж и уну тар акту
елних дру ш твених односа, иако они бивај у историјски прева зиђени на
основу могућнос ти које су развијене у оквиру саме њихове влад авине.

Технолошки разум и дијалектички ум
Међу т им, ова упрег н у т ост тех нолош ке рационалнос ти у постојеће
односе доминац ије, који перверт ирај у њене иманентне потенц ијале, није
спознатљив а уну т ар ове рацион алнос ти. Она принц ип и јелно не може
да рефлект ује друш твен у целин у, и циљеве и интересе који њом упра
вљају, баш зато што је она рационалност средс тава, пуки инструмент за
могућу друш твен у потребу. Тако је она, упркос свом телос у, немоћна
спрам своје злоу пот ребе; она не може да спречи друш твене учинке који
њену рационалност оба вијај у ира ц ионалном „љуском”. Стога се она пока
зу је као недовољно рационална, као парт ик уларн и облик ума који смо
раније прец изније одред или као разум. Позивај ућ и се на Вајт хед а, Мар
кузе истиче да „Ум још увијек ваља открит и, схват ит и и реализират и...”
(Марк узе, 1989: 212). Да би се спречило да „тоталитарни универз ум тех
нолош ке рационалнос ти” буде „послед њ а преобра зба идеје ума” (Мар
кузе, 1989:123), у коме је „ткиво доминац ије постало ткиво самог ума”,
потребно је да „мисао која доис та трансценд ира постојеће, трансценд ира
и сам ум (технолошке рационалнос ти – прим. М.К.)” (Марк узе, 1989: 160).
Стога се, насу п рот тех нолош ком (раз)уму, поја в љу је ум кри т ичког дру
штвеног мишљењ а – он саглед ава друш твен у целин у и генез у њених про
тивречнос ти, настојећ и да развијене могућнос ти рационалнос ти осло
бод и њихових ира ц ионалн их упот реб а: „Он је у кон т ра д ик ц и ји спрам
етаблираног поретка људи и ствари у име постојећ их друш твених снага
које разо т к ривај у ира ц иона лан карак т ер тог порет к а – јер рациона лан
означава онај мод мишљењ а и дјеловањ а који покреће редуц ирањ е игно
ранц и је, деструк ц и је, бру талнос ти и угње та ва њ а” (Марк у зе, 1989: 138).
Дијалект ичка мисао, моћ саглед авањ а и прев лад авањ а прот ивречнос ти,
постаје тако појавни облик овог ума. Марк узе се поново враћа афирма
ци ји дија лек т ике и њене кри т ичке и преврат не сна г е. Насу п рот „знан
ственој истини” која „не садрж и осуд у постојеће стварнос ти”, „дија лек
тичка мисао јест и остаје незнанс твена у оној мери у којој је осуд а, а тај
суд намеће дијалект ичкој мисли природ а њезина објекта – објект ивност.
Овај објект је реалност у њезиној истинској конк ретнос ти; дијалект ичкој
логиц и је страна таква апстракц ија која не засијеца у конк ретан садрж ај,
већ га за собом остав ља несхваћена” (Марк узе, 1989: 137). Тако је дија
лект ичко мишљењ е више реалис тично него преов лад авај ућ и „реализам”
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(емпи ризам) који стварност захвата у њеном непотп у ном и деформ иса
ном облик у, потп уно занемаруј ућ и целин у друш твених појава и њихову
динам ик у. Самим тим је таквом облик у мишљењ а недос туп ан увид
у репрес ивн у и ира ц ионалн у при р од у постојећег (Марк у зе, 1989: 173).
Дијалект ика не конзервира чињенице у њиховом постојећем облик у, већ
у њима препознаје уну т ра ш ње прот ивр ечнос ти и могућ нос ти њиховог
доки д а њ а. Њен искус твен карак т ер подс ти че даље иску ш а в а њ е чиње
ница, њихово посредовањ е са оним што изос тав љај у или маскирај у, тако
да се стварност сагле д а ва из перспек т иве њеног прев ла д а ва њ а и откри
вањ а новог искус тва, односно искус тва новог. Тако је „у друш твеној тео
рији разотк ривањ е чињеница крит ика чињеница” (Марк узе, 1989: 118).

Ослободилачко господарење природом као алтернатива
Нароч и т и знач ај у том кон т екс ту има кри т ик а постојећег однос а
прем а при род и – он се одви ја у домина ц и ји тех нолош ког разум а који,
у спрези са вла д ај у ћ им инте р ес и м а профи т а, при р од у свод и на пуки
објект експ лоатац ије и тлачењ а. Марк узе износи напомене које су од зна
чаја за нашу тему: „Уколико циљ пацификац ије детерм инира логос тех
нике, мијењ а се однос између тех нолог и је и њезина при м арна објек та,
природе. Пацифик ац ија претпос тав ља господ арењ е природом која јест и
остаје супротс тав љена субјект у у развој у. Но, постоје двије врсте госпо
дарењ а: репресивно и ослобод илачко. Ово последњ е инволвира редуц и
рањ е биједе, насиљ а и окрутнос ти... Сва радост и сва срећа произлазе из
способнос ти трансценд ирањ а природе – трансценд ирањ а у коме је госпо
дарењ е природом подређено ослобођењу и пацификац ији егзис тенц ије”
(Марк узе, 1989: 218-220); „Према Хегел у, умјетност редуц ира непос редн у
кон т иг ент ност у којој егзис ти р а неки објект (или тота л и т ет објек ат а)
тако да објект поприма форм у и квалитет слободе... Дакле, умјетничка
трансформац ија силује природни објект, но и само силовано је угњета
ва лачко; тако је естетс ка трансформ а ц и ја ослоба ђа њ е... У том слу чај у
покорењ е природе редуц ира слијепост, окрутност, бреме природе – а то
укљу ч у је и реду ц и ра њ е окрут нос ти човјек а спрам при роде” (Марк у зе,
1989: 221). Тако треба раз ликоват и ослобод и лачко господ арењ е при ро
дом од репресивног (домина ц ије). Неминовност господ арењ а проист и че
из тога што се царс тво природне нужнос ти не може у потп унос ти савла
дат и и уклонит и – због тога однос према природ и никад а није потп уни
идент итет и хармонија, већ увек садрж и моменат антагонизма (борбе).
Докле год је човек коначно биће у смис лу природне огранченос ти, он ће
настојат и да савлад а ову ограниченост, и тај процес ће нужно добијат и
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облик настојањ а да се природом господ ари. Марк узе је и раније истицао
овак ве ставове: „Царс тво нужнос ти постоји и даље, обрач ун с природом и
међу самим људима још тече. Тако ће и репрод укц ија целине и даље бити
повезана с лишавањима појед инаца; посебан интерес неће се непос редно
поклапат и с истинским интересом” (Марк узе, 1977: 114). Међут им, „раз
лика између посебног и истинског интереса је нешто друкчија него раз
лика између посебног интереса и интереса осамос таљ ене општос ти, која
тлачи индивид уе... Ако истински интерес и даље мора да буде заступ љен
неким општим законом, који забра њу је одређене потребе и задовољ а
вањ а, иза таквог закона више неће стајат и парт ик уларан интерес група,
које свој у моћ одрж а вај у узурпа ц и јом општос ти прот ив ње саме, него
умна одлу к а слобод н их индиви д уа” (Марк у зе, 1977: 114); „’Пацифик а
ција егзис тенц ије’ значи развој човјекове борбе с друг им човјеком и при
родом под услови ма који више не орга низи рај у конк у рентс ке потребе,
жеље и аспи ра ц и је интерес и м а заснов а н им у домина ц и ји и оскуд иц и
– у организац ији која перпет уи ра деструкт ивне форме те борбе” (Мар
кузе, 1989: 34). Тако ће и у еманц ипованом друш тву будућнос ти посто
јат и разлика између посебног и општег интереса, као и „борба са друг им
човеком и природом”. Ипак, одлуч ујуће је да та борба неће бити регу
лисана интересима заснованим на доминац ији одређених друш твених
гру па која перпе т у и ра вишак-оскуд иц у и вишак-потис кив а њ е, самим
тим што се оскуд ица неједнако расподељује унутар друш твене хијерар
хије. Марк узе се поново враћа идејама развијаним у „Ерос у и цивилиза
цији” – суровост природе није толико особина природе по себи колико
облик који добија „побуна природе” прот ив њеног репресивног тлачењ а.
Тако ће „пацифик а ц и ја егзис тенц и је” под ра з умеват и ослобођењ е при
роде од њене влас тите „слепос ти и окрутнос ти”, чега нема без уклањ ањ а
односа друш твене доминац ије. Тек тада ће господ арењ е природом бити
истовремено њено ослобођењ е, као и „ослобађањ е и пацификац ија егзи
стенц ије”. Могућнос ти алтернат ивног односа према при род и показа не
су у уметнос ти, па чак и у науц и. Природ а се ту појав љује као објект сло
боде, а не као објект доминац ије – естетска имаг инац ија омог ућава да се
природни објект и појаве као слободни, да буду оно што јесу. Као објект
слоб од е (духа), они сами постају слоб одн и, па су у стању да развију
игру влас тит их могућнос ти. На врхунц у технолошког развоја уметност
поново постаје актуе лна; њено стваралаш тво се сада тиче саме људске
егзис тенц ије, у смис лу прекорачењ а постојећег друш твеног оквира који
ту егзис тенц иј у чини мизерном (Марк узе, 1989: 221). С друге стране, сам
тех ничк и прог рес афирм ише изворно значењ е техне као делатнос ти у
којој се прож и м ај у ум и има г ина ц и ја, као вештине ствара њ а новог на
основу датог (Марк узе, 1989: 229).
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Технологија и еманципација
Марк у зе стога тврд и да овај прог рес и његова рационалност имај у
уну т ра ш њу вред ност, телос који је супрот с та в љен актуе лном облик у
његовог искориш ћа ва њ а. Ову тезу је обра з ла гао пока зива њ ем еманц и
паторских потенц и ја ла аутомат иза ц и је, који бивај у спу та ва ни задрж а
ва њ ем дру ш твених односа заснова них на домина ц и ји и перпе т у и ра њу
2тешког”, отуђеног рада. Тако би се могло рећи да је технолог ија сама по
себи, по свом има нент ном устројс тву, вред нос но оријен т иса на упра во
ка успос та в ља њу оног дру ш твеног пројек та који дати поре д ак домина
ци је настоји да сузби је. Стога се суштинс ка ира ц ионалност постојећег
огле д а у огра н и ча в а њу и потис кив а њу овог телос а (има нент не сврхе)
тех нолош ког разв ит к а, у деформ ис а њу његов е рацион алнос ти, што
довод и до тога да он, умес то истинс ке равноп равнос ти, ствара ла ш тва
и сми раја егзис тенц и је (пацифик а ц и је), под у п и ре и подс ти че домина
ци ј у, деструк ц и ј у и оскуд иц у. То је основна прот ивречност савременог
дру ш тва, која постојећу рациона л из а ц и ј у све та живота чини ира ц ио 
налном, и која се покушава стабилизоват и у његовом постојећем оквиру,
како не би довела до „експ лозивне” промене (револ уц ије).
Марк узе на тај начин указ ује на дијалект ик у постојећег, на чињениц у
која је потиснута и скривена иза моћи етаблираних „чињеница” – постојеће
већ садрж и могућ нос ти које га транс цен д и рај у у правц у хума н и јег дру
штвеног пројекта. На тој основи Марк узе крит ик ује антитехнолошке про
граме који су у технолог ији као таквој видели опасност за човеков живот и
прок ла мова ли повратак пре-тех нолошком дру ш твеном порет к у. Ови ста
вови резим ирај у се на следећ и начин: „Технолошки процес механизац ије и
станд ард изац ије би могао ослобод ит и индивид уа лн у енерг иј у за још неис
писан у домен у с ону стран у нужнос ти. Сама структ ура човјекова егзис ти
рањ а би била измијењ ена; човек би био ослоб ођ ен свијета рада, који му
намеће стране потребе и стране могућнос ти; био би слобод ан да упот ри
јеби аутоном иј у у живот у, који би био његов влас тит и” (Марк узе, 1989: 22);
„Развијено индус тријско друш тво се приближ ава стад иј у у које би конт и
ну и ра ни прог рес тра ж ио радик а лан раск ид с преов ла ђу ј у ћ им смје ром и
организац ијом прог реса. Тај стад иј би био постигн ут онда кад материјална
производњ а... постане аутомат изац ија до те мјере да све виталне потребе
могу бити задовољ ењ е при реду ц и ра њу нужног рад ног времена на мар
гин ално ври јеме. Од тада би тех н ичк и прог рес транс цен д и р ао домен у
нужнос ти гдје је слу ж ио као инструмент домин а ц и је и експ лоат а ц и је,
што је, усли јед тога, огра ни ча ва ло његову рационалност. Тех нолог и ја би
постала предмет слободног развоја способнос ти у борби за пацификац иј у
при роде и дру ш тва” (Марк у зе, 1989: 33); „Аутом а ц и ја би, поставш и про
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цес материјалне производњ е, револ уц ионирала цијело друш тво. Доведена
до савршенс тва, реификац ија људске радне снаге би слом ила постварен у
форм у режућ и ланац који веже човјек а за машинерију – тј. механ из ам
посредс твом кога човјек а пороб љу је његов влас ти т и рад. Пот п у на ауто
мац ија у домен у нужнос ти би отворила димензиј у слободног времена као
ону у којој би се конс тит уи рало човјеково приватно и друш твено биће. То
би била повијесна трансценденц ија према новој цивилизац ији” (Марк узе,
1989: 50-51); „С механизац ијом цјелок упног друш твено нужног но индиви
дуа лно репресивног рада конт ин уи рана примјена знанос ти унутар посто
јећ их друш тава досегла би крајњу тачк у... Тај ступањ би такођер био крај
и гра н иц а знанс твеног рациона л и т е та у његовој постојећој струк т у ри и
усмјеренос ти. Даљи прог рес би знач ио прелом, прет варањ е квант ит ета у
квалитет. Он би отворио могућност битно нове хумане стварнос ти – наиме,
егзис ти ра њ а у слобод ном времен у на бази испу њ ених виталних потреба.
Под таквим условима би и сам знанс твени пројект био слобод ан за транс у
тилитарне циљеве, слобод ан за ’умјетност живљењ а’ с ону стран у нужнос ти
и лукс уза доминац ије. Друг им рјечима, комп лет ирањ е технолошке ствар
нос ти не би било само преду вјет већ, такођер, и заснованост транс ценди
рања тех нолош ког реа л и т е та” (Марк у зе, 1989: 214); „Најра зви јен и ја под
ручја индус тријског друш тва у сваком поглед у показ уј у ове двије значајке:
ком п ле т и р а њ е тех нолош ког рацион а л и т е т а и интензивн и напори да се
оно задрж и унутар постојећ их инстит уц ија. Ту је стална прот ивурјечност
ове циви л из а ц и је: ира ц ионалн и елемент у њеној рационалнос ти” (Мар
ку зе, 1989: 34); „...кван т и т ат ивн и развој постаје ква л и т ат ивна промјена
кад захват и саму струк т у ру система постојећег; постојећа рационалност
постаје ирац ионална онда кад могућнос ти система, у току његова унутар
њег развоја, надрас ту његове инстит уц ије” (Марк узе, 1989: 206); „Крит ичка
мисао настоји да покаже ирац ионалан карактер постојеће рационалнос ти
(који постаје све очит ији) и да одред и тенденц ије усијед којих та рацио 
налност резул т и ра својом влас ти т ом трансформ а ц и јом. ’Својом влас ти
том’ утолико што је као повијесни тоталитет развила снаге и могућнос ти
с ону стран у тоталитета поос тојећег. То су могућнос ти све веће техноло
шке рационалнос ти, а као такве оне укључ уј у цјелин у друш тва. Техноло
шка трансформац ија је истовремено полт ичка трансформац ија, али ће се
полит ичк а промјена обрат ит и у квалитат ивн у друш твен у промјен у само
уколико измјени смјер техничког прог реса – то јест, развије нову техноло
гиј у. Јер постојећа технолог ија је постала инструмент деструкт ивне поли
тике” (Марк узе, 1989: 211); „Успос тав љани вид социјале утилизац ије на тај
начин намеће огра н и чењ а и спу та в а тех н ичк и прог рес: он у разви јеном
индус тријском друш тву увод и антитехнолошке и антих уманис тичке снаге
које његове производне снаге преок рећу у деструкт ивне, а његов прог рес
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чине репресивним. Оне технолог иј у преок рећу у техник у манип улац ије и
домина ц и је; оне делу ј у супрот но телос у тех нике, тј. сми рива њу борбе за
егзис тенц иј у” (Марк узе, 1966: 266-267).

Потреба и потрага за ослобођењем
Тако су „прис ут не све чињен ице које потврђ у ј у кри т ичк у теори ј у
овог друш тва и његовог фаталног развитка: све већа ирац ионалност цје
лине; сувишност и рестрикц ије прод укт ивнос ти; потреба за агресивном
експанзијом; конс тантна пријетњ а рата; интензивирана експ лоатац ија;
дехум а низа ц и ја. Све оне ука з у ј у на пови јес ну алтернат иву: пла ни ра но
искориш тавањ е средс тава за задовољ ене виталних потреба уз миним ум
рада, трансформ и р а њ е докол иц е у слоб од но ври јеме, пацифик а ц и ј у
борбе за опстанак” (Марк узе, 1989: 231-232). Могућнос ти ове алтернат иве,
као што видимо, дате су у самом постојећем, на основу достигн утог нивоа
технолошког развоја. Међут им, „ниједна од даних алтернат ива није сама
по себи дефинит ивна све док није свесно захваћена у циљу сламањ а моћи
несносних услова и задобива њ а рационални јих, логични јих услова које
омог ућавај у дани услови” (Марк узе, 1989: 208). „Као повијес тан процес,
дијалект ичк и процес укључ ује свијест: увиђањ е и искориш тавањ е осло
бод и л ачк их могућ нос ти. Тако он инволви р а слоб од у” (Марк у з е, 1989:
207). Ипак, Марк узеов закључак је да „друш тво... запреч ује управо такву
нову свијест, такав 'продор унут ра', прос тор за трансценд ирањ е повије
сне праксе” (Марк у зе, 1989: 40). „Све ослобођењ е овис и о осви јеш тено
сти о сужањс тву, а развој ове свијес ти је стално пријечен предом инац и
јом потреба и задовољ ењ а...” (Марк у зе, 1989: 26); „(Револ у ц и ја – прим.
М.К.) подраз умева постојањ е међу друш твеним класама које су одновни
субјек т и производ њ е, виталне потребе за промена м а (уки д а њ ем) успо
ста в љеног дру ш твеног систем а. Индус тријс ко дру ш тво испу њ а в а све
претпос тавке али је успело да сузбије ову потребу” (Марк узе, 1966: 269).
Стога су „чињенице и алтернат иве прис утне попут фрагмената који нису
повезани, попут свијета нијем их објеката без субјекта, без праксе која би
те објекте покрен ула у новом смјеру” (Марк узе, 1989: 232).
Судбина радн ичке класе, чињен иц а да су радн иц и постал и „афир
мат ивна сна га и под у пи рачи система домина ц и је” (Марк у зе, 1989: 49),
довела је у пита њ е клас ичне поставке кри т ичке теори је. Док је нека д а
пролетеријат, и по свом бићу и по свес ти, био негац ија капиталис тичког
система, сада је интег рисан у њега, тако да је уздрман „камен темељ ац
кри т ичке теори је”, „ста новиш те да се ослоб од и л ачке пови јес не сна г е
разви јај у уну т ар постојећег дру ш тва” (Марк у з е, 1989: 49). Буду ћ и да
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Марк у зе, упркос таквом историјс ком развој у, и даље исти че да „тран
сцендентн и пројект мора бити у склад у с реалн им могућнос тим а које
се отварај у на постиг н у т ом ступњу мате ри јалне и инте лек т уа лне кул
ту ре” (Марк у зе, 1989: 205), он као „највећу слабост” кри т ичке теори је
навод и то „да није кадра демонс трират и ослобод илачке тенденц ије уну
тар постојећег друш тва” (Марк узе, 1989: 233). Чинило се да је оно што
обезбеђује прелаз могућег у стварно, „субјект ивни фактор чина” (Блох,
1969: 595), неповратно изгубљено. Марк узе закључ ује да негац ија „чисте
форме доминац ије” постаје „чиста форм а негац ије”; он је сасвим све
стан њене апстрактнос ти и практ ичне немоћ и: „Све је тад редуц ирано на
апстрактан захтјев за укид ањ е доминац ије... Како је ефикасно одбијана
од стране постојећег система, ова негац ија се јавља у полит ичк и импо
тент ној форм и ’апсол ут ног одби ја њ а’ које се чини то нера з ум ни је што
постојећ и систем више развија своју прод укт ивност и што више убла
жава животне тегобе... Крит ичк а теорија друш тва не располаже појмо
вим а који би могли премос тит и јаз измеђ у садаш њег и његове будућ
нос ти; не посјед уј ућ и обећањ а и не показ уј ућ и успјех, она остаје нега
тивна” (Марк узе, 1989: 233-234, 235). Међут им, за разл ик у од Адорна,
негац ија о којој говори Марк узе никад а није чисто теоријска – она је увек
практ ичн и захт ев, без обзира на њену (не)моћ и (не)изгледе на успех.
Марк узе остаје до краја упоран и веран револ уц ионарним претензијама
кри т ичке теори је – „упркос чињениц а м а које, по свем у судећ и, говоре
супрот но, кри т ичк а ана л из а устраја в а у инсис ти р а њу да је неоп ход
ност ква ли тат ивне промјене тако ургент на као никад при је” (Марк у зе,
1989: 13). То није догм атс ка вера која је слепа за чињен ице, већ прак
тичн и императ ив који се занив а управо на увид у у чињен ице, будућ и
да постојећ и поре д ак истинс ки не прев ла д а ва прот ивречнос ти, већ их
даље репрод ук ује „без пуцањ а друш твеног система” (Марк узе, 1989: 94).
Он не посред ује супротнос ти, већ их „унифиц ира”, тако да оне остају
јед на поред дру г е, кру т е и непом ичне, док се ста новниш тво систем ат
ски навикава на њихову мирн у коегзис тенц иј у1. Међут им, чињеница да
се ове супрот нос ти не прев ла д а вај у и уки д ај у у постојећем реа ли т е т у,
1

Испражњене од свог супстанцијалног садржаја, супротности у области друштвене
свести бивају сведене на вербалне етикете чије механичко понављање постаје
доминантан образац „расуђивања”. „Реалистичка карикатура дијалектике” врхунац
достиже у официјелном политичком говору. Супротности се у њему непосредно замењују, будући да су појмови претворени у празне љуштуре које могу означити било шта,
у зависности од потреба и интереса владајућих клика. Тако је „сасвим удомаћено да се
партија која ради за одбрану и раст капитализма назива ’социјалистичка’, а деспотска
влада ’демократска’, те фалсифицирани избори ’слободни’ ” (Маркузе, 1989: 94). И
заиста, „како могу протест и одбијање наћи праву ријеч кад органи постојећег поретка
признају и оглашавају да је мир заправо ивица рата, да фундаментална оружја носе
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већ само конзервирај у и чине инертнијим, сведочи о томе да „сјед ињ ењ е
супротнос ти у медиј ум у технолошког рационалитета мора бити при свој
својој стварнос ти илу зорно сје д ињ ењ е које не ели м ин и ра ни супрот
ност између раста прод укт ивнос ти и њезине репресивне упот ребе, нити
виталн у потребу да се разријеши ова супротност” (Марк узе, 1989: 234).
На тој „илузорнос ти” сјед ињ ењ а супротнос ти, упркос томе што је илу
зија постала у великој мери општеп рих ваћена, почивај у последњи трагови
Марк узеове наде у промен у постојећег. Људи су пред собом имали зада
так да се ослободе до сад најмоћније илузије, оне која је била скривена иза
несумњивог развоја и доминац ије рационалнос ти и која је управо претен
довала да човечанс тво ослобод и свих илузија. Марк узе је био свес тан да, у
однос у на моћ ових илузија, саме категорије и модели крит ичког мишљењ а
изглед ај у као илузија, као становиш те аутсајдера, мањине која није успела
да се интег рише у постојећ и поред ак. „У деветнаес том стољ ећу су теорије
соци ја л изма преве ла у социолош ка одређењ а оно што је при м арно било
мит – оне су, наиме, откриле у даним повијес ним могућнос тим а рацио 
налн у срж мит. Тад је настало обрн уто кретањ е. Данас опет рационални и
реалис тичк и појмови од јучер изглед ај у митолошки кад се конфронт ирај у
са стварним условима” (Марк узе, 1989: 178). И поред тога, Марк узе остаје
упоран – мистификац ија није у крит ичкој теорији, већ у самој стварнос ти
и етабли ра ном порет к у чињениц а, које се затварај у пред алтернат ива м а
чија је објект ивна могућност већ развијена (Марк узе, 1989: 178). Стога се он
сасвим изричито позива на аутсајдере, оне који су остали изван система,
буду ћ и да то нала же сама јед нод и мензионална и тота л и т арна при р од а
система: „Тако су спутане трансценд ирај уће полит ичке снаге унутар дру
штва, па могућност квалитат ивне промјене преос таје једино извана” (Мар
ку зе, 1989: 61); „...испод површине конзерват ивне базе народ а је супс трат
одбачен их и аутс ајдера, експ лоат и ра н их и прог оњ ен их дру гач и је расе и
боје, незапос лених и незапош љивих. Они егзис тирај у изван демок ратског
процеса; њихов живот је најреа лнија и најнепос реднија потреба за докрај
чењ ем несносних услова и инстит уц ија. Отуд је њихова опозиц ија револ у
ционарна, чак и ако њихова свијест то није. Њихово супротс тав љањ е удара
на систем извана и зато није подвргн уто девијац ији од стране система; оно
је елементарна снага која руши правила игре и у том рушењу је разотк рива
као игру триков а... Чињен иц а да они почињу одбијат и да судјел ују у тој
игри могла би означит и почетак краја једног доба” (Марк узе, 1989: 234-235).
Чинило се да су актери радикалне друш твене промене поново пронађени,
и требало је само дочек ат и погод ан историјс ки трен утак за њихов анга
жман, када ће и њихова свест, а не само биће постат и револ уц ионарна.
ознаке својих цијена (у којима је, дакако, садржан и профит), да склониште од бомбардирања треба да пружи удобност” (Маркузе, 1989: 95).
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TECHNOCR ATIC SOCIAL UNIV ERSE
IN THE PHILOSOPHY OF HER BERT MARCUSE
Sum mary: In „One-Dimensional Man”, one of his best-known and most
important works, Herbert Marcuse analyses „advanced industrial society”, notably its ideology on the pre valence of technological rationality. The efficiency of
technological rationality is the efficiency of mass product ion and consumpt ion,
which leads to a comprehensive integrat ion into existing, the suppression of the
need for social change and the suppression of opposit ion movements that insist
on that change. It seemed that social life has become „one-dimensional” and that
its entire dynamics consists in maintaining and strengthening the stat us quo. A
society that reproduces the dominance of scient if ic and technical rationality really
seemed like „the embodiment of the mind”. However, Marcuse argues that scient i
fic and technological progress and its rationality have intrinsic value, telos which
is opposed to the current form of its exploitat ion. In this way, he points to the cur
rent dialect ic, the fact that existing already contains potent ials that transcend it
in the direct ion of a more humane social project. Marcuse calls the outsiders, those
who remained outside the system, as the revolut ionary subject of social change.
It seemed that the actors of radical social change were found again, and it should
only to welcome proper histor ical moment of their engagement.
Key words: INDUSTRIAL SOCIETY, TECHNOLOGY, IDEOLOGY, RATIO
NAL ITY, MIND, DOMINAT ION, NATUR E, SCIENCE.

Годишњак Факултета за културу и медије

УДК: 165.12 Џилс Џ. ; 24-1:165.12
ID: 203599116

Проф. др Дејан Ђорђевић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Пирот

ЏИЛСОВА КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
ANATTA-VADE И ХЈУМОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Сажетак: У раду се најпре указ ује на то да је један број аутора на Запад у
утврдио постојање идентичнос ти или сличнос ти измеђ у anat ta-vade као
сег мента будис тичке филозофс ке традиције и „no-self теорија” у дели ма
неких европс ких филозофа. У такве ауторе спада и савре ме ни британс ки
филозоф Џејмс Џилс (и сам иначе прис тал иц а „no-self теорије”). Његова
комп аративн а ана лиза наведе них позиција у историји филозофије изло
жена је и подвргнута обухватном преис питивању. У закључк у се истиче да
наведена анализа ипак има ограничени домашај.
Кључне речи: „NO-SELF ТЕОРИЈА”, KHANDE, ЏИЛС, ХЈУМ, ТУМАЧЕЊ А.
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Веров ат но први европс ки филозоф који је утврд ио значај будис тичке
филозофије за проблем личног идент итета био је Ернест Мах (Ernest Mach).
Истини за вољу, можда се неће баш свак и историчар филозофије слож ит и с
тим да у филозофском опус у аустријског мислиоца наилазимо на разу ђен у
и софис тиц и ра ним аргумен т и ма пот к реп љен у рецепц и ј у филозофи је духа
какву налазимо у крил у будис тичке трад иц ије. Бриж љивији аутори ће можда
својим читаоц им а у том смис лу пре свег а скрен ут и пажњу на један број
савремених филозофа духа у чијим делим а, по њиховом мишљењу, наила
зимо управо на један такав, методски строго вођен поступак компарат ивне
анализе и креат ивне рецепц ије. У такве филозофе ван сваке сумњ е спад а и
Џејмс Џилс (James Giles), професор филозофије на Универзитет у у Кембриџ у.
Предмет овог текс та је компарат ивна анализа Хјумове и будис тичке
„no-self теорије” какву налазимо у Џилсовом раду „The No-Self Theory;
Hume, Buddhism and Personal Ident ity”.1 Тај рад предс та в ља пре ра ђен у
верзиј у једног дела докторске дисертац ије коју је овај британски фило
зоф одбранио на Универзитет у у Единбург у.
Џејм Џилс, рецимо то одмах, спад а у оне, не тако многобројне фило
зофе духа који се прик лањ ају „no-self теори ји”, као позиц и ји у погле д у
проб лем а личног иден т и т е т а. Наравно, у таквој јед ној ситуа ц и ји, а с
обзиром на завид ан ниво његовог познавањ а будизма, за очек иват и је да
ће британски филозоф посегн ут и за макар селект ивном анализом одре
ђеног дела будис тичке филозофс ке тра д иц и је. Тачн и је, за оним делом
који је познат под називом анатта-вада („учењ е о не-сопс тву”)
Овај текст, реци мо то одмах, предс та в ља прик аз и преис пи т ива њ е
наведеног Џилсовог рада, и то само у оном делу који предс тав ља компа
рат ивн у анализ у Хјумове и будис тичке „no-self теорије”.
Негде на почетк у свог волум инозног рада Џилс недвос мис лено чита
оц има став ља до знањ а да Хјума смат ра најваж нијим пропонентом „noself теори је”. Шта више, смат ра Џилс, у заслу г е зна мен и т ог енглес ког
емпирис те ваља уписат и и то што је први међу западним филозофима
„демас ки р ао конф у зи је које се односе на идеј у личног иден т и т е т а и
након тога одбац ио ову идеј у као фикц иј у”.2
Стога британски аутор у наставк у свог излагањ а прис тупа детаљни
јем излагању Хјумове „no-self теорије”. „Оно што ми искушавамо заправо
је кон т ин у и ра н и прот ок перцепц и ја које смењу ј у јед на дру г у у ста њу
брзе сукцесије”. Осим ове, Џилс навод и и Хјумову тврдњу да у основи тог
протока не стоји никакв селф, никак ав лични идент итет.3
1

2
3

Упореди Giles, James (1993): „The No-Self Theory: Hume, Buddhism, and Personal
Identity”, Philosophy East and West, Vol. 43, 2/93 (pp. 175-200).
Исто (p. 176).
Исто.
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Ипак, у наставк у текс та енглески аутор упозорава читаоце на то да
јед но ова к во решењ е пробле ма личног идентитета наравно није могло
остат и без извес них крајњ е радик алн их кри т ичк их (само)преис пи т и
ва њ а. Најп ре, велик и енглески емпи рис та морао је полож и т и рачу на о
томе због чега у људима постоји такорећ и инстикт ивна потреба да при
пис у ј у иден т и т ет том и таквом сук цес ивном току перцепц и ја. „...про
блем личног идент итета није само ствар вербалне расп раве. Природно
је запи тат и се шта је то што нас при мора ва да припис у јемо иден т и т ет
нечем у (...) што је разл ич ит о”. Хјум је, вели Џилс, решењ е потраж ио у
моћи имаг инац ије.4
Наравно, проблемско поље везано за Хјумово решењ е проблема лич
ног идентитет а овим се не привод и крају. Морао је аутор Расправе о
људс кој природи да далеко ком п лекс ни јој ана лизи под врг не све могу ће
проблеме и приг оворе који су се природно могли ставит и његовој, здра
вораз умској памет и несумњиво чудноватој „no-self теорији”.
С тим у вези прег ао је Џилс да укаже на извес не недос леднос ти и
недореченос ти у Хјумовом извођењу и доказивању „no-self теорије”. Уко
лико, на пример, дође до радик алне преп равке неког црквеног објекта,
лако се може догод ит и да се две особе упус те у расп раву у поглед у тога
да ли два објект а (онај „фаличн и” и онај „поправ љен и”) предс тав љају
исте или различите објекте. Ова расп рава, вели енглески аутор, има два
нивоа: један „метафизичк и” или „врховни” („ultimate”), и друг и, тј. кон
венц ионални ниво.
За Џилса, међут им, делује крајњ е разочаравај уће то што Хјум није
детаљније разрад ио питањ е наведена два нивоа расп раве. Јер, вели Џилс,
упра во одговарај ућа докт ринарна артик ула ц и ја овог пита њ а омог ућа ва
нам објашњењ е због чега је оправд ано говорит и о „сопс тву” и поред тога
што тако нешто као што је „сопс тво” – једнос тавно не постоји.5
Британски филозоф је, међут им, мишљењ а да историја филозофије
ипак посед ује извес тан, по мног о чему „надовез уј ућ и” корект ив наведе
ној неуралг ичној тачк и Хјумове мисаоне грађевине. Овај корект ив – што
ће мног има са ових геофилозофских прос тора деловат и изненађуј уће –
пронашао је Џилс у будис тичкој трад иц ији. Тачније, у варијант и „no-self
теорије” коју ова трад иц ија нуди.
Џилсово је уверењ е да будис тичка филозофија „нуди извесне увиде” који
без сумњ е могу бити од помоћи у отклањ ању недоум ица којима је Хјумова
„no-self теорија” бремен ита. Ово погот ову што, како то Џилс јасно истиче,
постоји проблемска идент ичност у поглед у наведене две „no-self теорије”.
4
5

Исто (p. 178).
Исто (p. 184).
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Да би избегао могуће неспораз уме, британски аутор такорећ и одмах
на почетк у свог ком п ар ат ивног поду х ват а читаоц им а недвос мис лено
став ља до знањ а да му на овом месту нимало није стало до некак вог
темељног приказа будис тичке трад иц ије.6 Упозорењ е несумњиво важно
са становиш та проблема које ћемо касније назначит и.
Будис тичка филозофија, вели Џилс, садрж и у себи докт рин у о „два
нивоа истине” („two levels of truth”). Први ниво, онај конвенц ионалн и,
односи се на здравораз умско уверењ е о постојању „selfa”. То је ниво који
корис те и „прос ве тљен и” (пали: Tathagata) у току свакод невног обра
ћањ а људима. Друг и је, пак, ниво у склад у се са будис тичк им филозоф
ско-медитат ивним увидом у „не-сопс твеност” и на том нивоу се говори
искљу чиво о ком понен та ма постоја њ а (пали: khandha), без упот ребе лич
них имена и ознак а као што су „човек”, „личност” и др.7
На овом месту Џилс не проп уш та да укаже на постојањ е важне ана
лог и је између Хјумовог и будис тичког учењ а: попут зна мени тог енгле
ског емпирис те, и будис ти смат рај у да анализа „агрегета постојањ а” (тј.
тела, перцепц ије, осећањ а, свес ти и менталних формац ија) разотк рива
чињениц у да се привидна стварност „сопс тва” заправо састоји у најобич
нијем пролазном (пали: anicca) низа њу ових ком понен т и.8
С тим у вези Џилс – и у томе лежи једна посебна вредност његовог ком
парат ивног подух вата – негде пред крај текс та указ ује на једн у битн у раз
лик у између методолошко-докт ринарних поставк и Хјумове и будис тичке
„no-self теорије”. Британски аутор, наиме, упозорава на то да будис ти до
форм ирањ а „no-self теорије” нису дошли искључиво „диск урзивним резо
новањ ем” , већ превасходно путем оног што је данас познато под по мно
го чему нејас ном син тагмом „будис тичк а меди та ц и ја”.9 Медитац ија је,
вели Џилс, управо онај методски поступак који „медитант у” омог ућава
увид (пали: vipassana) у то да „self” не предс тав ља ништа друго до „обичн у
колекц ију пролазних елемената”. Оно што, међут им, на овом месту не
измиче оку искус ног будолог а јесте чињен иц а да Џилс Vipassana-bha
vanu (тј. „меди та ц и ј у уви д а”) означа ва као посту пак „интерне ана лизе”
(internal analysis). Ову сложениц у не би ваљало смат рат и неприк ладном.
Постоји, међу т им, јед на која, веру јемо, далеко прик лад ни ја. По нашем
мишљењу, наи ме, далеко боља ква л ифик а ц и ја глас и л а би: „мистичко
инту и ра њ е не-сопс твенос ти”. Смат ра мо, наи ме, да би ова к ва (или нека
боља и пот п у ни ја) сложениц а ипак више одговара ла далеко сложени јој
филозофској физионом ији vipassane од оне коју „допуш та” наведена Џил
6
7
8
9

Исто (р. 185).
Исто (р. 186).
Исто (р. 187).
Исто (р. 197).
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сова. Џилс корис ти појам „анал иза”, који је доста непрец изан, покрива
широко значењско поље, те је стога у овом контекс ту недовољно прик ла
дан. Синтагма „мистичка интуиц ија”, мада је и сам оптерећена значењ
ском комп лексношћу, примеренија је из следећ их разлога: (1) уколико је
судит и по класичним будис тичк им текс товима (нпр. Visuddhimaggo – реч
је о текс ту на који се и Џилс позива) и описима мистичког искус тва које
нуди Р. Гимело (R. Gimelo), квалификац ија „мистичка” би била сасвим на
месту.10 (2) Опет, уколико је судит и у склад у са наведеним парамет рима,
појам „интуиц ија”, у смис лу непос редног зрењ а које се разлик ује од чул
ног опа ж а њ а и разумског диск урзивног мишљењ а био би много прик лад
нији од примене квалификац ије „анализа”.
Наве д ен у Џилс ов у ком п ар ат ивн у ана л из у ваља смат рат и више
струко значајном и корис ном. Са једне стране, она показ ује на начин
крајњ е убед љив да филозофски проблем иса којима су се хрвали источ
њачк и филозофи и нису нужно разл ич ит и од оних који су обележ ил и
„западн у” филозофс ку трад иц ију. У тако нешто, нажалост, још увек се
веру је у неким геофи лозофским сре д ина ма. А са дру г е, Џилс луцид но
пока з у је да је будис тичк а тра д иц и ја изне д ри ла одговарај у ћ и посту пак
(„будис тичк у медитац иј у”) која можда верифик ује „no-self теориј у”.
На жалост, све ово ниуком случај у не значи да Џилсов компарат ивни
пројек ат не под ле же јед ном, са будолош ке тачке гле д иш та, далекосе
жном и значајном преиспи т ива њу.
Да будис тичко решењ е проб лем а личног иден т и т е т а спа д а у „noself теорије”, чињеница је коју је практ ично немог уће довес ти у питањ е.
Ипак, да ли то унап ред искљућује могућност да су Буда и његови след
бениц и своје „no-self” становиш те ограничили само на једн у, онтолошки
строг о омеђ ен у катег ори ј у сопс тва? Укол ико је то слу чај, знач и ли то
да Џилсова квалфик ац ија будис тичког схватањ а личног идент итета, па
самим тим и поређењ е са Хјумом, трпи извесне корекц ије?
Да бисмо појасни ли наве дене недоум ице, излож ићемо редом одре
ђене чињен ице које ће, веру јемо, сасвим спон та но осве тли т и ово про
блемско поље.
Већин а будолог а се слаже у томе да будис тичк а „no-self теорија”
не побија само здравораз умс ку предс таву о сопс тву као нечем у што је
повезано са мислима, осећањима, телесним сензац ијама, дакле, са свим
оним будис ти имен у ј у појмом khandha. Однос и се овај сегмент буди
10

Гимело, Роберт (1987): „Мистицизам и медитација”, Културе Истока, бр. 13/87;
Горњи Милановац (стр. 26-34). У овом тексту аутор наводи нека обележја мистичког
стања као што су „усхићење”, „обустављање интелектуалних операција”, итд. Ова
стања су, као што сми истакли, описана у класичним уџбеницима vipassana-bhavane, без обзира што Гимело мисли другачије.
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стичке филозофије и на ведант ински појам atmana. А atman се, nota bene,
често у ведант инској трад иц ији дефинише као облик сопс тва који нади
ла зи раван khandhi, па се прем а томе и разлик ује од наведеног, „пред
филозофског” веровањ а у сопс тво (ahamkara) као нечега што се темељи
на мислима, осећањима, телеснос ти... И управо се на овак вом тумачењу
atmana и темељи у трансперсоналној пси холог и ји добро позната полари
зац ија „мало егои чко сопс тво” вс. Observ ing Self, односно, сопс тво писа но
велик им почетним словом „С”.
То је вероватно и разлог што је појед иним будолозима постало сум
њиво ригидно антивед ант инско тумачењ е будис тичке варијанте „no-self
теорије”. Ово поготово ако се узме у обзир да се круц ијална форма „буди
стичке медитац ије” – а реч је о тзв. Mindf ullness (пали: sati) медитац ији
– састоји управо у култ ивисању „observ ing штим унга” спрам мисли, осе
ћањ а, телесних сензац ија ...
Можда је управо и „медитат ивно искус тво” навело савременог буди
стичког аутор а Бику Кема в амс а (Bhikkhu Khemavamso) да у свом делу
„Конт емп лац ија ума” (Contemplat ion of the Mind) посегне за типично
ведан т ис тичк им тумачењ ем наве д ене меди т ат ивне праксе. Јер, како
другачије објаснит и коришћењ е сложеница као што су „Бесмртно изну
тра, Неог раничено ...”, као и друг их појмова који, када се ставе у цело
купни идејни конт екст наведеног дела, неодољиво подсећај у на ведан
тински појам atmana.11
Истини за вољу, и то ваља одмах истаћ и, покушаји ведант ис тичког
тумачењ а будис тичке „no-self теорије” нису новијег датум а. На овак ве,
„anti-mainstream” поду х ват е у будолош ким истра ж ива њи м а наи ла зи мо
већ у другој половини 19. и првим деценијама 20. века. Конк ретно, реч
је о добро познат ом настојању познат их будолог а Георг а Грим а (Georg
Grimm) и Каролине Рајс-Дејвидс (Carolyne Rhys-Davids) да довед у у питањ е
увелико уврежено схватањ е да се Будино порицањ е сопс тва односи и на
ведант ис тичк и atman.12
Реч је, наравно, о тумачењу које је у мног им потоњим радовима под
врг н у т о кри т ичк ом преис пи т ив а њу. Измеђ у оста лог, и у књизи Рана
будис тичка мисао познатог југос ловенског индолога Раде Ивековић.13

11

12

13

Khemavamsa, Bhikkhu: Contemplation of the Mind /rad pročitan na sajtu www.buddhanet.net/ (pр. 104, 121, 122)
Упореди Grimm, Georg (1999): Buddhist Wisdom: The Mystery of the Self; Delhi: Motilal
Banarsidas; и Rhys-Davids, C.A.F. (1914): Buddhist Psychology; London: G.Bell & Sons.
Ивековић, Рада (1977): Рана будистичка мисао; Сарајево: Веселин Маслеша (стр.
101-104).

Годишњак Факултета за културу и медије

Џилсова компаративна анализа Anatta-Vade ...

157

Ипак, као што касније искус тво то показало, све те крит ике далеко
од тога да су урод иле плодом, у смис лу онемог ућавањ а наведених хер
менеу т ичк их тенденц ија у будолог ији.
Истин и за вољу, и то треба истаћ и, посезал и су пропонент и “апсо
лут ис тичке” варијант е будис тичке „no-self теори је” како за поје д ин им
местима у Палијском Канон у, тако и (у појед иним случајевима) и за вла
стит им „медитат ивним искус твом”.
У том смис лу смо већ навели случај Bikhu Khemavamse. Навед имо на
овом месту и постојањ е једног сасвим особеног склопа тумачењ а раних
будис тичк их текс тов а, који чини окос ниц у тзв. „Dhamakaja ” покре та,
насталог седамдесет их година прош лог века у Тајланд у. Црвен у нит овог
неортодоксног интерп ре тат ивног склопа чини уве рењ е да је Буда ипак
призна вао постоја њ е сопс тва, доду ше, не оног „емпи ријског” и „здра во
раз умског” (чије је постојањ е побијао и Хјум), већ „истинског Сопс тва”,
које је заправо идент ично Нирвани.
Све ово нам на начин крајњ е недвос мис лен да је у најмању руку јако
тешко доћи до једнозначног тумачењ а будис тичке „no-self теорије” чак
и ако, као што то Џилс отворено чини, наше интерп ретат ивне напор е
ограничимо на рани будизам.
Из перспект иве наведених херменеу т ичк их недоум ица као једно од
могућ их решењ а намеће се идеја да би Палијски Канон можда требало
схват ит и као корп ус идеја од којих су неке међусобно опречне. Да бисмо
боље појас ни л и наве д ено, подсе т и мо се уви д а нашег познат ог соци
олога религ и је Мила на Вуком а новић а, изне т ог у његовој књизи „Рано
хришћанс тво од Исуса до Хрис та”. Ту читамо следеће: „Оно што већина
хришћана и данас прих вата као једн у књиг у (to biblion) јесте, у ствари,
збирка од двадесет седам књига (ta biblia, пл.), списа који садрже веома
диверг ент не интерп ре та ц и је великог броја религ ијс ких тема, историј
ских догађаја, теолошких и филозофских идеја”.14
Није згорег да у закључк у овог рада поновимо оно што смат рамо да
су неоспорне заслуг е Џилсовог компарат ивног пројекта: успео је, наиме,
овај брит анс ки аутор да докаже на начин крајњ е убед љив да унут ар
будис тичке филозофске трад иц ије постоји „no-self теорија” која је зани
мљива из најмањ е два разлога: (1) зато што отвара извесне филозофске
видике створене саглед авањ ем могућ их неуралг ичних тачака Хјумовог
„no-self ” становиш та, док (2) будис тичк а трад иц ија садрж и у себи метод
ски посту пак феноменолош ко-мистичке при роде који можда верифи
кује „no-self ” позиц иј у.
14

Вукомановић, Милан (1996): Рано хришћанство од Исуса до Христа; Нови Сад:
Светови (стр. 5).
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Опет – а то смо, верујемо, показали – наведени компарат ивни поду
хват захтева извесне корекц ије; ваљало је, наиме, приликом израде ова
квог јед ног пројек та узе т и у обзир наве дене херемен у т ичке тешкоће у
утврђивању природе будис тичке „no-self теорије”. Тешкоће добро познате
у целок упној историји будолог ије. Да се тако поступило, несумњиво би
се закључц и одликовали далеко већом изнијансираношћу.
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TAT ION.
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СИСТЕМИ МИШЉЕЊА И СТВАРНОСТ
Сажетак: Однос људи прем а стварнос ти се драм атично мењао кроз
историју културе и цивилизације. Стварност је у дугом временс ком раздо
бљу репрезентована на различите начине, од стране различитих аутора,
који су, свако на себи својс твен начин, препознавали могуће законитос ти,
могуће модус е функционис ања уну тар најопштијег систе ма. Још од вре
ме н а Античке Грчке конс тит у иш у се систе ми мишље њ а, испрва фило
зофс ки а потом и научни, који стварност покушавају да репрезент ују у
свом тоталитету, трагајући за сетом предефинисаних правила. Ти дис
курз ивни систе ми фигу рирај у као опоз ити један пре м а другом, али и у
однос у на стваран свет, природ у, читав космос. На основ у њихове унутра
шње моћи реферирања фиктивних ентитета унутар времена и прос тора
изграђена је Западна цивилизација.
У овом раду се презентују системи мишљења који се могу третирати
као корес пондентни парови универзалних категорија које су преж ивеле зуб
времена: идеалитета и реалитета, субјективитет а и објективитет а,
дис тропије и ентропије. Први корес пондентни пар ана л из ира систе м е
мишљења Платона и Арис тотела, други Декарта и Канта, трећи Винера
и Тјуринга.
Кључне речи: СТВАРНОСТ, МЕДИЈСКА СТВАРНОСТ, ИДЕ А ЛИ Т ЕТ,
РЕАЛИТ ЕТ, СУБЈЕКТ ИВИТ ЕТ Е, РЕД, НЕРЕД.
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1. Увод
Хиперп род ук ц и ја информ а ц и ја и през ас ићеност медијс ким садр
жајима, својеврсним симулак рум има, и у приватној и у пословној сфе
ри, брзина живљењ а – постали су део свакод невице, condit io sine qua non
за човек а Постмод еног доба. Људс ка чула су изи ри т и р а н а попла в ом
садрж аја најнови јих информа ц ионих тех нолог и ја, он прес тра в љен или
опчињ ен, заведен... Интернет, телевизија, мобилна телефон ија, филм,
аудио и визуе лни записи – све је то постало једно, увезано клупко наших
страхова и надањ а, диск урзивних композита стварнос ти, аструкт уралан
производ функц ионалног модела расподеле вреднос ти у прос тору и вре
мен у, људска интенц ија ка идеа литет у.
С почет к а XXI века, у ери инфом арц ион их тех нолог и ја, поје д инац
је у непрек ид ној вези са беск рајном ниском најр а з ли ч и т и јих репре
зентац ија стварнос ти; он је умрежен у систем стварнос ти – изведен сет
пра ви ла који почива на дуалној струк т у ри, бинарној опозиц и ји нуле и
јединице, појма и прот ивпојма, знак а и објекта на који тај знак упућује.
Човек је постао конс тит ут ив али уједно и производ изведене стварнос ти,
од које не може, све и да хоће, да се дистанц ира.
Тај конф ликт се управо јавља као однос једног култ урног обрас ца
прем а окружењу у чијем цент ру се налази тумач, људс ки субјект. На
кри лима високо тех нолог изова не моћи човек је рекомпоновао своје при
родно станиш те, прилаг од ио материј у која га окруж ује сходно сопс тве
ним потребама и сопс твеном укус у. Порукама вирт уе лне комуникац ије
је загос под арио чита в ом пла нет ом, вишед имензион алн им пору к а м а
које пре у зи м ај у улог у стварне стварнос ти, својев рс ним прои звод и м а
функц ионалног модела исијавањ а значењ а – симулак рум има.
Медијским путем, савремен човек је напрос то уроњ ен у материју, у
прос торн у и временску осу, језгро атома, галаксије удаљ ене милионима
светлосних година. Он посмат ра везе које материј у држе на окуп у, законе
који влад ај у милијард ама година у оквиру конт ин уума прос тор-време.
Репрез ен т ов а њ е стварнос ти се рефе ри р а као поглед на мате ри ја
лан свет, читав универз ум, израз дате култ уре и датог времена, потврд а
схватањ а наше улог е и места унутар света у коме живимо. Можемо рећи,
да се ради о читавој сфери фикт ивних ентитета, равни прек лапањ а зна
ка са објектом, али не нужно материјалним објектом.
Дакле, прецесија логоса, прецесија је сваког схватањ а стварнос ти.
Колико је стваран свет заис та стваран, за човека?
Супротс тав љеност позиц ија је изражена и када се о овом проблем у
диску т у је с научног ста новиш та. Најопш ти ја поде ла дели нау к у на две
велике целине, природне и друш твене науке, а свак а од ових велик их
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групац ија стварност дефинише из другог угла. Такође, и пре конс тит у
исањ а научног мишљењ а, у одређењу стварнос ти цент рално место зау
зимале су друг е сфере које су једна у однос у на друг у фигурирале као
опозит и: филозофија, религ ија, магија, усмена и писмена пред ањ а...
У окви ру кому николошких нау к а посебно се карак терише медијс ка
стварност као опозит материјалној стварнос ти како је она одређена у
природним наук ама. Теорије комуниц ирањ а у свој фокус узимај у медиј
ску стварн ост, медијс ким путем през ен т ов а н у стварност медијс кој
публиц и. Новије теорије медија препознај у предс таву већ на метајезич
ком ступњу субјек т ивнос ти, логичко-естетс ки код кому н иц и р а њ а као
процес непрек ид ног, базичног дру ш твеног делова њ а.
Медијс ка стварност се може ближе одређиват и на различите начине,
а аутори различит их наук а и дисцип лина су се бавиле њеним многоброј
ним аспек т и м а. Гран д иозност концеп та медијс ке стварнос ти је постао
зани м љив мног о пре него што се појмовно одређ ењ е искрис та л ис а ло,
пре свега у облас тима која поближе обрађуј у медијски сектор.
У овом раду су пред ложена три опонент на дуа ли т ета, три бинарне
опозиц и је које коег зис ти р ај у као корес под ент н и парови карак т е ри
стични за три велик а раздобља у истори ји кул т у ре и циви лиза ц и је. То
су: (1) опози т и идеа ли те та и реа ли те та, утеме љ ени у списи ма Платона
и Арис тотела, карактерис тични за Античк и период; (2) опозит и субјек
тивитета и објект ивитета, предложени од стране Декарта и Канта, који
су карак т ерис тични за Нововековно доба; и (3) опози т и реда и нере д а,
презентовани у теоријама Винера и Тјуринга, који карактериш у период
елект ронског исијавањ а знак а, XX и XXI век.
Успос та в ља њ ем рела ц и ја изме д ју доминант них система мишљењ а,
у овом раду ће се инсис тират и на тачк ам а додира опонентних низова,
а не на тачк ам а сукоб а, ономе што назначене системе мишљењ а раз
дваја. На тај начин, креи раће се трипарт итн и теоријс ки модел који ће
се бавит и односом стварност – појмљива стварност, у дугом временском
раздобљу.
Још пре нове ере једно од доминантн их мишљењ а на тлу Античке
Грчке је било да се читав свет састоји из атома, најмањих могућ их једи
ница које се спајај у и граде нама видљиве објекте.
Од тада па до данас, човек је у потрази за њима, за честицама које се
не дају видет и голим оком, он трага за оним што чулно не може перц и
пират и, а што умно може изразит и. Сунце, Месец, звездано небо, комете,
све су то прои звод и савршеног духа, говорил и су наши стари, безвре
меног и бесмртног, баш као и Земља, наш дом, као молек ул и и атом и,
честице које се не могу опазит и голим оком.
Баш као и човек.
Год. V (2013): стр. 161-182
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2. Коресподентни парови
Кроз истори ј у кул т у р е и циви л из а ц и је није конс ти т у ис ан једин
ствен и кохер ентан систем мишљењ а који толико верно репрезент у је
стварност да се он не би могао даље надог рађиват и и мењат и, обогаћ и
ват и и рекомпоноват и. Нема униформног модела перцепц ије за човека,
нити ултимат ивног исправног пола зиш та фикси ра ног позиц ијом објек
тиватора стварнос ти. Свак и појед иначни ум је на свој јединс твен начин
дожив ља вао стварно, сва к и компоновао стварно по дубинском уну т ра
шњем модел у чија је сазнањ а верно след ио.
Можда би исправније било рећи да постоје само доминантни правц и
мишљењ а кроз истори ј у кул т у ре и циви л из а ц и је, чијим су се уну т ра
шњим моћи м а рефе ри ра њ а прод у кова ла конк рет на мишљењ а поје д и
начн их умова сва ког чла на зајед н ице, без изу зет к а. Сле дећ и пра вац и
смер мишљењ а, унут рашња структ ура стварнос ти, чији је носилац поје
динац, људски субјект, се разлагала и слагала, декомпоновала и доком
понова ла, реком понова ла, изнова и изнова, са сва к им новим уверењ ем и
свак им новим сазнањ ем, а стварност је добијала на својој пуноћ и – она је
постајала све замршенија, носећ и нова питањ а и нова потенц ијална зна
чењ а, као и могуће истине и могуће заблуде, истовремено.

2.1. Коренс поденција идеа литета и реалитета
Платонова покретна слика вечности
Не само да чита в а запад на филозофи ја егзис ти р а на постулат и м а
које је поставио Платон (427-347 п. н.е.), већ се његових путоказа и смер
ниц а није ослобод ила ни до данас. Овај велик и старог рчк и филозоф је
у већој или мањој мери одув ек био прис ут ан на мисаоној позорн иц и
Запад а, чак и у ситуа ц ијам а када се аутори нису експ лиц итно пози
вали на њега, нити су га цитирали, па чак и током оних раздобља када
његово име није било слав љено, инстит уц ионално прих ваћено. Ретк и су
били они који су успели да остан у изван могућег замиш љеног дијалога
са најзнач ајн и јим Сократ овим учен иком, касни је и оснив ачем школе
мишљењ а под називом Акаде мија, за то време нове инстит уц ије у којој
су се одиг равале филозофске расп раве и у којој су вршена истраж ивањ а
математ ике и астроном ије. У том контекс ту, А. Н. Вајт хед (Whitehead) је
написао „да се читава западноевропска трад иц ија састоји од низа Плато
нових фуснота”.1
1

Према наводима: Купер, Е, Д. (2004): Светска филозофија; Нови Сад: Светови (стр.
138); као и Рафаел, Ф; Монк, Р. (2004): Велики филизофи: од Сократа до Тјунинга;
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Чак и сви они који се не слаж у са овак вом тврдњ ом, или мисле да је
пре т ера на, не неги рај у Плат онов утиц ај на потоњу филозофс ку мисао
која се може означит и као влад ај ућа или доминантна. Платон је свакако
први мислилац који се бавио читавом лепезом најв аж нијих филозоф
ских питањ а која су остала отворена и дан данас: сазнањ ем, опаж ањ ем,
полит иком, моралом и етиком, уметношћу, као и улогом језика и одно
сом језик а и природе. Поред тога, Платон је био први филозоф чија су
дела сачувана у целини, што је за мислиоце који су долазили након њега
било од изузетног значаја. Каснији филозофи су пред собом имали раз
рађ ен широк и концепт, дуалн у структ ур у која је служ ил а као оквир
унутар кога су се слободно кретали, првобитна мапа путоказа основних
мисли, идеја, пројекц ија, фантазама, уобразиљ а, догм и...
Заок уп љен суштинским темама које су нераск ид иво везане за посто
ја њ е човек а, јучера ш њег, савременог и сутра ш њег, Плат он је голиц ао
машту људи свога доба, али и свих каснијих доба, побед ио зуб времена.
Теме којим а се он бавио временом нису губиле свој сјај: бесмртност,
истина, вечн и живот, природ а духа, однос духа и тела, нужност, про
мена, скривена при род а порет к а ствари, јединс тво принц ипа који вла
дају разл ич ит им сферам а, итд, итд... Оквири које је он поставио били
су довољно широк и да се унутар њих креће, оперише, да се унутар њих
град и и компон ује, а опет и довољно чврс ти да издрже интенц иј у, неспу
тан у тежњу да се границе превазиђу, оквир раск ине.
Материјалн у стварност, Платон метафоричк и одређује као покретн у
слик у вечнос ти, пролазно унутар (или наспрам) непролазног, непос то
ја но уну тар (или насу п рот) непромен љ ивог. Ове две равн и постоја њ а,
иако функц иониш у на истим принц ипима, суштински су различите јер
самим својим постоја њ ем уки д ај у јед на дру г у. Мате ри ја, као таква, не
може егзис тират и изван времена и прос тора, док, на другој страни, вечно
и непроменљиво не може егзис тират и унутар времена и прос тора.
Сфера апсол утног, за Плат она је, сфера првос тепене или прим арне
стварнос ти, док је раван материјалне стварнос ти раван другос тепене или
секун д арне стварнос ти. Позиц и ја објек т ивног тумача се нала зи уну тар
сфере првос тепене, прим арне стварнос ти, јер је првос тепена стварност
нужан узрок постојањ а материјалног света. Тако појмљ ена, материјална
стварност се везује за иматеријалн у узрочност, која материј у држи на оку
пу. Човек компон ује стварност тако што снагом сопс твеног ума себе изме
шта из природе, у сферу изван времена и прос тора, сферу идеа литета.
Релат иви т е т и који се нала зе уну тар ширег концеп та, прем а њего
вом схватању, под поретком су мњењ а и изван су сфере истинског знањ а,
барем када се ради о људским композит има стварнос ти, јер човек уну
Београд: Дерета (стр. 41)
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тар релат ивних појмова и егзис тира. Човек својим чулима опаж а објекте
унутар времена и прос тора, и о њима суди. Међут им, преп уш тај ућ и се
поретк у сопс твеног ума, човек бива измеш тен из материјалног света у
сферу стварнос ти, прос тор на прелаз у између стварнос ти другога реда и
стварнос ти првога реда, ономе, чему исконски тежи.
У крајњ ем слу ч ај у, сва ова супротс та в љена мишљењ а прос ла в ље
них аутора, потврђу ј у Плат онов закљу чак да човек може ком поноват и
стварност на различите начине, под поретком различит их диск урзивних
принц ипа који датим моделом влад ају. Појам стварнос ти се мењао кроз
историј у култ уре и цивилизац ије, сходно принц ипима који су обавез у
јућ и за свет екстензија, као што се и данас непрес тано мења. Тиме што је
презентовао материјални свет, човек је подраж авао и свет идеја, покре
тао суштинска питањ а, уочавао суштинске проблеме.
На основ у језичке игре у коју је веров ао, човек је трансформ ис ао
мате ри ј у и ста в љао је под сопс твен у кон т рол у, ствар ао мате ри јалн а
добра. Измеш тао се као субјект из природе у сферу познатог, дефиниса
ног, изнова катег ориса н у стварност.
У култ уру.
Аристотелов свет узрочности
Уз Платона, међу мног им именима која и дан данас побуђуј у интере
совањ е, чије се речи памте, свак ако најдом инантнија личност Античке
Грчке мисаоне позорнице јесте Арис тотел (384-322 п. н. е.).
Спектар мишљењ а Арис тотела није обух ватао само филозофиј у, већ
је задирао и у област науке и научног пром иш љањ а различит их аспеката
стварнос ти. Омеђавањ ем различит их праваца мишљењ а, он је поставио
окви ре логике, биолог и је, зоолог и је, физике, реторике, пое т ике и поли
тичк их наука, оквире који пре њега нису били успос тав љени, а који су се,
уједно, одрж али све до данас. Чак, можда би било неправедно казат и да
је Арис тотелов допринос у оквиру ових дисцип лина изузетан јер ниједна
од помен ут их дисцип лина није ни постојала пре него што их је он кон
стит уисао. С тим у вези, и не чуди што је током каснијег средњ евековног
период а, од стране поштовалаца, он називан „Филозоф”, али и „Научник”.
На нашу велик у жалост, до данас није остало много тога сачувано из
Арис тотеловог импозантног опуса. Према проценама, тек једна петина
његових дела није изгубљена, док су мног и списи који се публик ују под
његовим именом под велом сумњ е. О његовој телесној грађи и држању,
такод је се мало зна. Описан је као висок човек дугих и витк их ногу који
је не мали део пажње посвећ ивао сопс твеном изглед у. Но, његова сит
ничавост и детаљисањ е нису се односили само на облачењ е, већ је такав
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био и у комуник ац ији са друг има. Навод и казују да га је био глас про
ниц љ ивог и интел иг ент ног човек а, достојанс твеног, али у исти мах и
надменог, гордог, који је био вред ан дивљењ а, али истовремено и не баш
најп ријатнији и отворенији у разг овору. Под условом да су навод и тачни,
може се закључит и да је Арис тотел био онакав какав је и желео да буде:
слик а и прилик а личнос ти вредне поштовањ а, како је он у својим спи
сима описивао такве особе.
Грчк и терм ин Органон фигурира као општеп рих ваћен назив за Ари
стотелове логичке текс тове. За њега је логика оруђе или један од инстру
мената који филозофу стоје на распола га њу. Логик а је инструмен тариј
за тумачењ е и разумевањ е природе, али и нас самих.
Трад иц ионалан распоред ових списа расп раву отпочињ е са Катего
ријама. У том спис у је фокус на начин у прод уковањ а прос тих закључака.
Прос те судево доби ја махом спаја њ ем субјек ата и пре д ик ата, доде љу
јућ и им стат ус првих супс танц ија које су одређене крајњим субјект има
пред икац ије, односно промене.
Категорија по Арис тотел у има десет: (1) супс танц ије, (2) квант итет и,
(3) квалитет и, (4) релац ије, (5) места, (6) времена, (7) полож аји, (8) стањ а,
(9) делањ а и (10) трпљењ а. Свак а катег орија је омед јена особенос тима од
друг их, али су четири основне: (1) супс танц ије, (2) квант итет и, (3) рела
ције, и (4) квалитет и.
Друг и логичк и спис је О тумачењу, и он између осталог расп рав ља о
могућ им модалним релац ијама измед ју диск урзивних исказа. Највише
пажње прид аје однос у именица – глаг ол.
У оквиру Аналит ике се бави доказом као обликом ваљаног дедукт ив
ног закљу ч ив а њ а, однос но силог из ам који учес тву је у окви ру научног
сазнањ а, епис теме. У Првој ана литици износи формалн у теориј у сило
гиис тичког расу ђив а њ а, док у Другој ана л итици дока з е из форм алне
теорије анализира у сврх у силог ис тичког расуђивањ а.
Поред наведеног, у оквир у Органона се налазе и два спис а која се
баве дија лек т ичком расп ра вом, Топика и О софис тичким побијањим а.
Реторика, пак, није укључена у Органон, јер је Арис тот ел смат рао да
расп раве у вези са реториком треба да се задрже на пољу убеђивачк их
вештина у истинитост компонованог исказа од стране наратора.
Један од израза којима Арис тотел прид аје вишес трук значај је и израз
„промена“, при чему, самим његовим коришћењ ем, одмах у старт у чини
извес тан отклон од позиц и је Плат оновог објек т ив ат ора, јер је промена
везана за трајањ е у времен у и прос тору – и разлик а које нужно проис
тич у између самих појмова „трајно“ и „вечно“. Како тврд и Арис тотел, ова
два појма укид ај у један другог и потич у из различит их домена стварно
сти. Први појам је нераск ид иво везан за човека јер је и сам нужно усло
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вљен појмом „трајањ а“ унутар оквира време-прос тор, без обзира на то
што посед ује ум и што је кадар да прод ук ује идеје из сфере вечнос ти.
Човек није бог упркос томе што носи есенц иј у бога у себи, човек се рађа,
живи и умире, као и све друго у природ и.
Друг и појам, појам вечнос ти, напрос то надилази моћ људског расу
ђивањ а; вечност реферира као прот ивпојам времен у (које има свој поче
так, своје трајањ е, свој завршетак, крај). Нема ничега што се налази са
стране људске стварнос ти и што може да реферира са појмом безвреме
нос ти; нема никак вог имена, нити једног знака, симбола, којим се може
обух ват ит и време изван времена, беск рајан след.
Према Арис тотел у, рационално у уму сваког појед инца треба да има
посебно значењ е, јер је то човеков додир са божанским, део божанског
бића у нама. Рационално се конс тит уише као препознавањ е суштинских
разлика које се тичу свих објек ата сврс таних у две сфере, али и самих
пропозиц ија које и једном и друг ом сфером влад ај у. Човек треба да кла
сифик ује објекте стварног света како би могао да прави разлик у између
онога што јесте и онога што није, истине и заблуде.

2.2. Корес поденција субјективитета и објективитета
Декартов дуализам
Декарт (1596-1650) ће засиг урно остат и запамћен као филозоф
који је изврш ио прес уд ан утиц ај на промен у курс а мишљењ а запад не
циви л из а ц и је. Мног и га карак т е риш у као кључн у фигу ру за пре ла з ак
из поретк а вере у поред ак ума, из поретк а догме у поред ак сумњ е. Он
је симбол рађањ а новог доба, модерног доба, симбол рађањ а темељних
промена унутар научног диск урса, симбол успињ ањ а човека на пиједе
стал који је до тада припад ао једино богу.
Композиц ија диск урзивног поретк а ума са Декарт овом филозофи
јом се искрис талисала, те тек након њега у друш тву долази до опозит
ног ста ва прем а ком пози т и м а стварнос ти изгра ђен им на принц ип и м а
вере. Декарт је био један од најп рос лав љенијих твораца појма „научног
мишљењ а”, на начин на који „научно мишљењ е” данас схватамо, и да
није било њега, велико је питањ е у ком правц у би свет наставио да се
развија. У склад у са тим, свако научно објаш њењ е, по Декарт у, недво
смис лено мора бити изра жено помоћу прец изних, матем ат ичк и дефи
нисаних величина и вреднос ти: „Код телесних ствари не признајем дру
гу материј у осим онога што геомет ри називај у величином и узимај у за
пред мет својих дока зива њ а, тј. онога на шта се може при мени т и сва к а
врста поделе, облик а и кретањ а. Штавише, моје поимањ е овог предмета
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не однос и се ни на шта друг о до на ове поделе, облике и крет ањ а... А
пошто се на овај начин могу објаснит и све појаве у природ и, не мислим
да су физичк и неки друг и принц ипи било допус тиви, било пожељни.”2
Овакав курс научног мишљењ а опстао је све до данас. Савремена нау
ка поштује модел мишљењ а према коме природни свет није могуће обја
снит и на начин на који је то трад иц ионална, схолас тичка школа чинила,
преко атрибута који су својс твени свим стварима, који су садрж ани у сва
ком бићу. За данаш њу наук у разу мев ањ е света који нас окруж ује јесте
уочавањ е интера кц ија између разнолик их честица од којих је састав љен
свет објеката, физичка стварност која се може одред ит и квант итат ивно,
која се може мерит и и која се може описат и егзактним језиком матема
тике – а то је управо заос тавш тина Декарта.
Декарт свој у теориј у град и из ништавила. За разлик у од већине оста
лих мисли ла ца који су оста ви ли неизбрисив траг у истори ји кул т у ре и
цивилизац ије, он је разорио апсол утно све да би уопш те почео да компо
нује стварно. Претпос тав љајућ и да живот може бити само сан, и да ми,
у крајњ ем случај у, не можемо имат и необориве доказе јесте ли било шта
што је предмет нашег чулног домашаја истина или заблуд а, једино у шта
не можемо сумњ ат и јесте сама сумњ а према свем у осталом сем према
цент ру из ког она надире.
У својој двадесет трећој годин и живота, Декарт је доживео прови
ђењ е, неки су то тумач ил и и као нервни и емот ивн и слом због раног
губитк а мајке, али шта год да се догод ило те ноћи, нагнало га је да
отпочне са ком понова њ ем диск урзивног систем а мишљењ а, филозоф
ског и метафизичког пои ма њ а људс ке стварнос ти, које је пре ус ме ри ло
ток историје, које је променило свет.
Цент рална тачк а на коју се Декарт фокусирао јесте идеја. Она, као
таква, према његовом схватању, постоји независно од тела, независно од
материје, лишена је тежине и масе. Она нити робује законима времена,
нити је везана за прос тор: нема своје трајањ е, свој почетак и крај, своју
дужин у, висин у и ширин у.
За човека, идеја је и више од тога: она је звезда водиљ а, али и последњ е
упориш те, необорив доказ не божјег, већ људског постојањ а. „Због тога што
нас наша чула понек ад варају, одлуч ио сам да претпос тавим како нема
ниједне ствари која је онак ва каквом нам се чини да јесте; а пошто има људи
који греше у закључ ив ању и праве логичке греш ке чак и о најп рос тијим
стварима геомет рије, а смат рај ући да сам и ја склон погрешкама као друг и,
одбац ио сам као лажне све разлоге које сам некад а узимао за доказе. Нај
зад, узимајући у обзир да нам се потп уно исте мисли које имамо кад смо
2
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будни, могу јавит и и у сну, а да тада ни једна једина од њих није истинита,
одлучио сам да се правим као да све оно што се некад а јављало у мом духу
није ништа истинит ије од илузија мојих снова. Али, одмах сам запазио да
је, док сам се тако труд ио да мислим како је све лажно, нужно да ја, који све
то мислим, будем нешто. И примет ивши да је истина, мислим, дакле посто
јим, толико чврс та и толико сигурна да ни најп рет еран ије претпос тавке
скепт ика нису у стању да је уздрмај у, закључио сам да је могу без и најмањ е
бојазни прих ват ит и као прво начело филозофије коју сам траж ио.
Пажљиво сам испитао шта сам то ја, и видео да, мада могу да се пре
тварам као да немам тело и као да нема ни света, ни места на којем бих
био, ипак не могу да се прет варам као да уопш те не постојим, већ да,
напрот ив, баш из чињен ице што сам мислио да сумњ ам у истин ит ост
друг их ствари сасвим очевидно и сасвим извесно след и да ја јесам; а да,
када бих само прес тао да мислим, па макар и све што сам замиш љао
било истин ит о, не бих имао никак вог разлога да верујем да постојим.
Из тога сам сазнао да сам ја супс танца чија је сва суштина или природ а
једино у мишљењу, и којој, да би постојала није потребно никак во место,
нити зависи од ма које материјалне ствари.”3
Декарт се опре де лио да сопс твен у филозофи ј у изгра д и на чврс тим
основам а, што је у његовом случају знач ило да је за истинс ко разуме
вањ е стварнос ти неоп ходно порећ и свак у раниј у теориј у, свак у тврдњу
која иза себе нема доказе толико јасне да њихово постојањ е не вред и
поби јат и, необориве дока зе.
Кантова тријада
Баш као што је Платон побројао теме којима ће се каснији филозофи
бавит и, тако је и Иман уе л Кант (1724-1804) први дао списак тема о којима
ће се жучно расп рав љат и током читавог XIX-тог столећа (и касније). Кан
това Критика чистог ума је већ након неколико деценија од објав љивањ а
постала толико популарна и интригантна, да наредних стот ин у – стот ин у
педесет година није било значајног запад ноевропс ког мислиоц а који је
успео да остане имун на запаж ањ а и судове изречене у њој. Под снаж ним
утицајем Кантових дела били су немачк и идеа лис ти, Шопенх ауер (Scho
penhauer) и Ниче (Nietzsche), али су и Кјеркег ор (Kierkegaard), Маркс, као
и британски идеа лис ти изград или сопс твене позиц ије у однос у на његова
полазиш та. Понекад, код једног броја аутора, те позиц ије су биле јако бли
ске, понекад, код неких друг их, оштро супротс тав љене. Али и у првом и у
другом случај у очигледно да су биле неминовне јер свеколика мисао тога
доба није излазила изван оквира које је поставио Кант.
3
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Свој живот, Кант је посвет ио форм улисању најваж нијих питањ а која
човек може да постави, као и систем у мишљењ а којим се може доћи до
одговора на њих. Периферних проблема у његовој филозофији готово да
и нема. „И заис та, свак и се појам мора замис лит и као једна предс тава
која се садрж и у једној бесконачној множ ини разних могућ их предс тава
(као њихова заједничк а ознак а), те их прем а томе под собом обух вата;
али нијед ан појам као такав не може се замис лит и као да у себи садрж и
бесконачн у множ ин у предс тава.”4
Но, и поред толике разнол икос ти, могу ће је набројат и цен т рална
места његове филозофије. Три су најзначајнија питањ а којима се бавио
Кант. Сва три је метафорично упут ио себи:
1. Шта могу да знам?
2. Шта треба да чиним?
3. Чему могу да се надам?
Могућ им одговорим а у вези са првим постав љеним питањ ем Кант
се бавио у Критици чистог ума; могућ им одговорима у вези са друг им
постав љен им питањ ем бавио се у Критици практичног ума; док је за
одговирама на треће постав љено питањ е трагао у Критици моћи судјења.
Прво пита њ е је нај у же веза но за човеково пои м а њ е при р оде, вре
мена и прос тора, закона који материју држе у јединс тву и склад у, и као
такво, нају же је повезано са садрж ајем овога рада. Ово питањ е је искон
ско, оличено у тежњи да се препознај у закони који влад ај у космосом, да
се интерп рет ира окружењ е у оквиру кога фигурира човек. Форм улисано
у склад у са интенцом самог аутора, може се рећи да је то питањ е корела
ције измед ју стварнос ти и медијске стварнос ти, онога што јесте и онога
што ми можемо да појм имо и да интерп рет ирамо.
Конц ип и рат и стварност, по Кан т у, знач и успос та ви т и сет пра ви ла
који све елементе (стварнос ти) држи на окуп у. Правилима се може обу
хват ит и све, и дух и материја, и прос тор и време, и кретањ е и енерг ија,
свака количина и свак а супс танц ија.
На другој страни, изван сета правила ништа не може да буде окарак
терисано, па отуд а, нема никак ве логике везиват и стварно за ову сферу,
барем не из угла човек а чији ум и сам постоји искључиво као сет изве
сних правила. Укид ањ ем закона, укид ањ ем односа, размене вреднос ти и
хијерарх ије – долази до укид ањ а разума, али и до укид ањ а читавог кон
тин уума прос тор-време, читавог свем ира.
Кант је смат рао да је саглед авањ е субјекта из ирефериране позиц ије
тумача објекта неминовност, прецесија сва ког ком понова њ а стварнос ти.
Људски субјект, све и да хоће, не може прид ат и подједнак значај сваком
4

Исто (стр. 63).
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елемент у са којим долази у интера кц иј у. Због тога он свој у чулност под
вод и под строг о кон т рол ис а на пра ви ла ума. Језичк им посре дов а њ ем,
неке аспекте стварнос ти фавориз ује, мисаоно обрађује, док друге гура у
друг и план, или их у потп унос ти занемарује.
Пре него човек почне да компон ује стварност, он мора да зауз ме
позиц иј у посмат рача и то посмат рача који се налази изван материјалног
субјекта, изван себе самог. Фикс ирањ ем места на које/која иреферира
самога себе, човек прес у пон и ра читав ком позит, чита ву презен т ова н у
структ у ру.
Начин на који човек рефери р а себе уну т ар кон т ин у ум а времепрос тор, аутоперцепц и ја, у процес у креи р а њ а стварнос ти за људс ког
субјекта има носећу улог у, јер одред јује које ће објекте трансфероват и у
свој микроп рос тор.
Од тог искорак а, те дистанце која дели унут рашње и спољ ашње биће,
тог закрив љењ а (од ког зависи и које ће објекте из беск рајног мора обје
ката реферират и у свој микроп рос тор, на које ће се аспекте стварнос ти
фокусират и) – зависи и свак и прагматски след, свако смис лено делањ е.
Рефериш у ћ и једин иц е из мате ри јалног све т а у свој уну т ра ш њи
космос, човек напрос то црпи стварност из стварнос ти – он стварност
преу ређује, рефиг урише, реорганиз ује и истовремено прож ив љава.

2.3. Корес поденција реда и нереда
Винерова ентропија
Киберне т ик а Норб ерт а Винер а (1894-1964), у сва к ом свом моле
кул у диск урса, сваком исказ у садрж и интенц иј у да људима разјасни на
који начин заис та функ ц ион ише меха н из ам стварнос ти. Од прес уд не
је важнос ти за човек а, смат рао је он, да се (напокон) конс тит уише ком
позит који је довољно моћан да препозна и што верн ије (матем ат ичк и
прец изно) опише токове који су доминантни унутар сфере материјалног
космоса, материјалне стварнос ти.
Уједно, то је и кибернет ик а која корес понд ир а са тумачем, инте
лиг ент н им агенсом на јед ној, и свим оста л им катег ори ја м а, на дру г ој
стра н и. Као таква, она комбин у је системе мате ри јалне и семиот ичке
композиц ије, упарује два супротс тав љена диск урса, и на тачкама сукоба
прилаже могућност разрешењ а конфлик ата унутар игре вероватноћа.
Закони који влад ају кибернет иком Винера су исти они закони који
вла д ај у најш и рим окви ри м а људс ког пои м а њ а: то су закон и космос а,
времена и прос тора, материје и енерг ије. Такође, то су и закони смис ла,
закони друш тва и закони којима се прик лањ а човеков ум.
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Као цен т ралн у тачк у сукоб а два супротс та в љена систем а, слично
Авгус тин у, он препознаје прис ус тво или одсус тво закона, ентропиј у која
нарас та, све до коначне деструкц ије, коначног униш тењ а.
Најопш тији закон Винерове кибернет ике јесте управо закон ентро
пи ј е, мера рас т а к а њ а јед н ог функ ц ион алног систем а. Херм е т ичк и
систем је свак и онај систем код кога је ентропија једнака нули, систем
који функц ионише изван система вероватноћа. Отварањ ем система пре
ма остал им систем им а у окружењу, систем из домена строг их закона
пре ла зи у домен вероват ноћа, слабљењ а функ ц ионалних веза које еле
менте држе на окуп у, у стањ е хаоса.
Док свак и систем у природ и тежи у времен у да пређе из стањ а ниске
неод р еђ енос ти у ста њ е високе неод р еђ енос ти, тумач, људс ки субјект,
тежи да пређе из стањ а високе неод ређенос ти у стањ е ниске неод ређе
нос ти. Док ентропија материјалне стварнос ти расте из часа у час, ентро
пи ја симб ол ичког систем а који мате ри јалн у стварност тумач и опа д а
унутар исте временске скале.
Винер је дубок о веров ао да свак и затвор ен систем, са прот ок ом
времена, тежи изопачењу, деформа ц и ји. Систем из ста њ а херме т ично
сти, кроз секвенце у времен у, прелази у отворен систем. Грешке које се
јављај у уну т ар јед ног систем а прод у к у ј у нове греш ке. Умнож а в а њ ем
грешака се ремет и функц ионалан склад између подсис тема, што нужно
довод и до нестабилнос ти читаве системс ке структ ур е. На дуг рок, то
доноси катас трофалне послед ице.
Такво становиш те Винер је преу зео од Гибса који је тврд ио да веро
ватноћа једног система природно тежи да се увећа што је систем старији.
Укол ико је то тачно, знач и да елемент и систем а и везе које један
систем држе на окуп у губе своје каракт ерис тике кроз време. Они пре
лазе из стањ а ниске вероватноће у стањ а високе вероватноће, односно из
стањ а високе одређенос ти у стањ а ниске одређенос ти.
А космос у коме живимо јако је стар систем који се у значајној мери
изопачио у однос у на свој настанак.
Због свега, Винер је смат рао да човек живи унутар хаос а, унутар
система који је исправније тумачит и кроз супротс тав љеност, кроз игру
веров ат ноће бинарн их опози т а, него као инсти т у ц и ј у која спровод и
догм атс ка начела. То је уједно и хаос који детерм ин ише свак у мате
ри јалн у стварност, сва к у немининовност, сем крајњ е неминовнос ти за
ништавилом. Људс ко друш тво и планет а Земља су оазе смис ла уро
њени у море бесмис ла, море у коме основни закони слабе, у коме поне
стаје равнотеже.
На тај начин, Винер одбац ује идеју о свем ир у као о месту високе
уређенос ти, месту чији свак и део одише хармонијом и балансом, доми
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нантно виђењ е стварног света физичара и математ ичара ранијих епох а
– и прих вата новиј у, идеј у да је свем ир место најопш тије неуређеност и
најопш тије неравнотеже, дисбаланса.
Уједно, на траг у предложеног мишљењ а, треба траж ит и и потребу за
конс ти т у иса њ ем јед не нове нау ке, киберне т ике: „Сврх а је киберне т ике
да разви је зајед н ичк и језик и одгов ар ај у ћу тех н ик у како би проб лем
упра в ља њ а и кому ник а ц и ја могао напас ти јед ним општим захватом, и
да пронађе погод ан репертоар идеја и техника како би се појед ине осо
бене манифес тац ије могле сврс тат и под извесне заједничке појмове.”5
Одређ ењ е стварнос ти на системе који стварност чине, како опште
тако и поје д иначне, подс ис теме или субс ис теме, али ујед но и системе
којима се може управ љат и, потпад а под домен кибернитеке.
Основна јединиц а мере јед ног систем а јесте ентропија.6 Ентропија
се може појм ит и као интенц ија једног систем а да из стањ а одређ ено
сти пређе у стањ е неод ређенос ти, или, друг им речима, мера хаоса уну
тар једног система. „Као што смо рекли, стат ис тичка тежња природе ка
нере д у, тежња ентроп и је да расте у изолова н им систем и м а, изра жена
је друг им законом термод инам ике. Ми, као људска бића, нисмо изоло
вани систем и. Ми хран у која производ и енерг иј у узимамо спољ а, и стога
сачињ авамо део ширег света који садрж и изворе нашег живота. Али још
значајнија је чињеница да ми примамо информац ије преко наших чул
них органа и да делујемо на основу прим љених информац ија.”7
Винер је сањао о друш тву које ће умес то Homo Sapie nsa Sapiensа
реферират и кибернетског човек а – и на то друш тво глед ао као на неми
новност која ће пре или касније доћи. За разлик у од свог претходника,
кибернетски човек ће влад ат и информац ијом, он ће коренспод ират и са
база м а подата к а које симул и рај у људс ку мемори ј у, он ће корес пон д и
рат и са чиповима који симулирај у људски мозак. Кибернетски човек ће
кореспонд ират и са величинима које су изузетно мале, он ће бити изме
штен изван времена и прос тора.
Он је маштао о процес у комуниц ирањ а на релац ији човек – машина
или машина – машина; маштао о информац ионом друш тву, високотех
нолог изованом друш тву у коме ентропија не расте – него опад а.

5
6

7

Винер, Н. (1964): Кибернетика и друштво; Београд: Нолит (стр. 31).
Као појам, ентропија датира још од 1865. године када ју је први пут употребио
Рудолф Јулијус Емануел Клаузијус. Такође, треба напоменути, да су Болцманови
радови од 1897. до 1904. године о кинетичким својствима гасова пресодно утицали
на омасовљавање овог појма.
Исто (стр. 44).
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Тјурингов вештачки поредак мишљења
Питањ е које је опсед ало Тујринга (1912-1954) било је: могу ли машине
да мисле?
Алан Тју р инг је имао идеј у да конс ти т у ише вештачк и систем
мишљења који ће функц ион ис ат и на принц ип им а на којим а финкц ио 
нише и природни систем мишљењ а, људски ум.
Вештачки систем мишље ња он је назвао вештачк а интел иг енц ија,
али се труд ио да што више избегава повлачењ а многобројних паралела,
дискус ију, између живих и неживих субјек ата, јер је такав пут у први
план истиц ао разл ике међу систем им а, а он није трагао за разл ик ам а
већ за истос тима – ономе што је иманентно и за органску и за неорган
ску материј у.
У том смис лу свак ако да вештачк у интелигенц иј у не би требали да
мешамо са интел иг енц ијом живих бића, а погот ово не са стањ ем све
сти које посед ује човек, већ пре са управ љањ ем које опонаша појед ине
логичке опе ра ц и је људс кога ума изра жене у супрот нос ти појм а и про
тивпојма, бинарне опозиц ије.
Сама идеја која га је опсед ала била је поприлично напредна и ради
калн а за то време. Подсећ ањ а ради, машинс ки процес и су већ били
свакод невица за људе раног XX века, производњ а је увелико била инду
стријализована, радниц и који су радили у фабрикама нису били ника
ква новост. Но, у то време, машински склопови су били мануе лни и нису
могли бити у функц ији без асис тирањ а радника, људских оператера.
Помисао да би машина добила извес тан степен конт роле, чинила се
као оптим ис тична замисао, маштарија – огромној већини људи који су
се бавили науком, који су живели од науке. На срећу, не свима.
Тјуринг је разм иш љао да принц ип и људс кога ума могу бити садр
жан и унутар вештачког језик а – прог рам а, наравно под строг им пра
ви л и м а. Укол ико машине буду биле кадре да иден т ифик у ј у сиг н а ле
које им човек шаље, уколико би успевале да прате инструкц ије које су
садрж ане у вештачком језик у, засиг урно да би могле и у одређеној мери
опона шат и људс ку инте л иг енц и ј у, самим тим и људс ке опера ц и је. То
уједно значи и да би машина могла да мисли неоп ходно је да се прец изно
утврд и систем радњи које треба да обав ља, предефинисан сет операц ија
изван кога ни у ком случају не иде. Ниједна радњ а изван кодификова
ног система не би се могла наћи у опсег у послова машине јер је машина
као предод ређен систем не би могла примат и као сигнал – и то је оно по
чему би машинска интелиг енц ија била различита од људске.
Дакле, за Тјуринга, систем људске интелигенц ије могуће је саглед ат и
као отворен скуп који тежи ка бесконачном, док је систем вештачке инте
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лигенц ије симболичк и упоред ив са затвореним скупом који такође тежи
ка бесконачном. Дру г им речима, машина би опериса ла уну тар коначног
репертоара симбола, предефинисаног од стране човека, али и не лими
тираног броја, за разлик у од људске интелигенц ије која се креће унутар
неод ред иво великог репертоара симбола који не само да није вредносно
лимит иран, већ ничим није ни предефинисан, услов љен, чак ни сопс тве
ном прод ук ц ијом нових симбола као равноп равних чла нова ску па.
Отуд а, закључ ак који је Тјуринг логичк и хтео да изведе у вези са
вештачком интел иг енц ијом указивао је на интел иг енц иј у високог сте
пена конт роле. И заис та, машине су у Алановој визији биле послушне,
добре и верне слуг е, а не људски субјект и опхрвани својим проблем има,
својом сва код невицом. У његовој визи ји, машине су биле пројек това не
да обав љај у најтеже послове које је обав љао човек.
У својим белешкама описивао је могућнос ти. Маштао је да ће моћи
да кобс труише комјутер који ће моћи да мења испос таве на Аљасции и
осталим пределима са екст ремно ниским температ урама. Веровао је да
је тако нешто могуће свођењ ем рутина које је морао да обав ља људски
субјект на диск урзивно исказив скуп, а потом и скуп прог рамских сим
бола, сигнала које би препознавала машина.
Тјуринг је веровао у могућност успос тав љањ а симболске везе између
човек а и машине, укљу ч ив а њ е машина у носиоце процес а кому н иц и
рањ а: (1) човек – човек; (2) човек – машина; (3) машина – машина; и (4)
машина – човек.
Кључни проблем у који је Тјуринг желео да проникне јесте механи
зам система мишљењ а који посед ује човек. Тиме уколико би се разумео
базични модел на основу кога људски мозак прод ук ује исказе, знао је да
не само да би могао да се конс труише и вештачк и модел који би опона
шао људс ки, већ би се могао унап ред ит и модел мишљењ а и код самих
људи, изву ћ и нове закономернос ти.
Тјуринг је препознао два факт ор а као кључн а за систем људс ког
мишљењ а. То су дисцип лина и иниц ијат ива. „Ако необразована дечија
свест треба да постане интелиг ентна, мора да стекне дисцип лин у и ини
ци јат ив у. До сада смо се бави л и дисцип лином. Преобра ж ај мозга или
машине у универзалн у машин у је најекс трем н и ја форм а дисцип лине.
Без нечег а ове врсте не може се установит и прав а комун ик ац ија. Али
сама дисцип лина није довољна за стварањ е интелигенц ије.”8
Он је имао идеј у како да иниц ијат иву искаже логичк и. Иниц ијат ива
машине би се састојала као систем позит ивних и негат ивних подс тицаја,
стим улат ивних и дестим улат ивних фактора, плус и минус, који би опе
8

Рафаел, Ф; Монк, Р. (2004): Велики филизофи: од Сократа до Тјунинга; Београд:
Дерета (стр. 378).
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рисао унутар логичке игре која је имала за циљ да се прик упи што више
позит ивних поена. Логичк а игра да се прик упи што више поена би могла
да се иска же кроз ска л у пози т ивних и негат ивних вред нос ти, пози т ив
них и негат ивних сигнала на које би систем предефинисано реаговао.
Чита ва ова игра њега је подсећа ла на детињ с тво, на конзерват ивн у
школ у, озбиљност и прот ок оле. „Обра з ов а њ е дете т а у велик ој мери
зависи од система наград а и казни, а то сугерише да мора бити могуће
да се изведе тако што би организовала само два интерферирај ућа улазна
подат ка, један за задовољс тво или наград у и друг и за бол или казну.”9
На начин на који инстит уц ионални поред ак гуши слободно мишљењ е
појед инца, и машинском субјект у биће сведено понашањ е само унутар
при х ват љив ог сета пра ви л а и посту п а к а. „Интерф е ри р а њ е задов ољ
ством има тенденц ију да учврс ти карактер, тј. има тенденц ију да спре
чава његову промен у, док болни стим ул уси имај у тенденц иј у да ремете
карактер, проу зрок уј ућ и промен у већ учвршћених особина... Намера је
да до болних стим ул уса долази када је понашањ е машине погрешно, а до
стим ул уса задовољс тва када је оно посебно исправно.“10

3. Закључак
Нема ни једне науке нити научне дисцип лине која може да се налази
изван медиасфере; свак у дисцип лин у, свак у ужу област, прат и читав сет
стан д ард изова них медијских инкорпора ц и ја – (1) кому ник а ц иони цен
три, базе подат ак а, интернет; (2) лако (пре)носив а достигн ућ а која су
постала широко доступна.
Међут им и више од тога, не само да је читава наука човека XXI века
инстру ис а н а медијс ким садрж аји м а, већ се и њена моћ симб ол ичк и
мулт ип лик ује. Наук а чини супс танц у медијских система, слично појм у
causa sui (средњ евековне теолог ије).
Нау к а (узас топн им репрез ен т ов а њ ем стварнос ти) сва к е милисе
кунде производ и медијску стварност унутар које и сама живи.
То закрив љењ е, та прецесија стварнос ти изазвана ИТ сектором, више
није послед ица стварнос ти – већ њена претходница. Она је уплив у кон
цеп т уа лн у, испрог ра м и ра н у стварност. Произве дена од људи да би над
њима влад ала.
На тој основи чита в о дру ш тво Постмод ерног доба иси ја в а сим
бол ичк у моћ до самог краја васе љ ене, до времена које је прет ход и ло
Великом прас ку. Путем сател итс ких линков а и интерне т а са пла не т е
9
10
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Земље се управ ља чоперима по површинама околних планета. Медији,
као претходница људске ноге, полако почињу да се шире унутар солар
ног система. Отуд а и енорм на новча на изда ва њ а за истра ж ива њ а поља
медијског прос тора, домена утицаја репрезентоване стварнос ти, нимало
не би требала да чуде. Јер је човек у с почетка XXI века питањ е опстанка
да медијски (су)живи, (ис)траје.
Пратећ и ток мисли, следећ и базичн у логик у, нарат ивн у нит приче,
свет у коме боравимо опстаје као поприш те једне фантазмагоричне игре
која се шири, убрзава, нарас та до незам ис ливих размера.
У цент ру игре се налази човек – и то човек који је заузео улог у тумача
стварнос ти. „И зато има толико светова колико има будних бића и маса
које живе у осећајном склад у. И у бићу свакога од њих налази се тобож њи
једини, самос тални и вечни свет (о коме свако мисли да му је заједничк и
са друг има), један увек нови дожив љај, који је само једном прис утан и не
понав ља се више.”11
Стварност, на тај начин, прев лачењ ем референц ијала из домена про
шлос ти и будућнос ти у домен садаш њос ти, домен трен утк а, бива уро
њена у време и прос тор као сума појед иначних светова и појед иничних
илу зи ја које се манифес ту ј у истовремено; сума интенц и ја које објек т и
који фигурирај у унутар сфере стварнос ти са собом носе.
Отуд а природ а која окруж ује све нас, читав универз ум, почињ е да
излу ч у је свој диск урзивни опозит, свој прот ив појам – пара лелни уни
верз ум/мулт иверз ум.
Чак, може се рећи, да је и такав гранд иозни концепт постао преу зак
за наук у с почетк а XXI века: истраж ивањ а астрофизичара су отиш ла и
корак даље. Супериорн им систем и м а осмат ра њ а човечанс тво почињ е
да означава време пре времена, прос тор изван прос тора – пре настанка
универз ума.12
Стварност је за Постмодерног човек а поста ла сфера бинарних опози
ција, свет појма и прот ивпојма, јединице и нуле, или нечега окарактери
са ног као пози т ивно и нечега окарактериса ног као негат ивно.
Или као нечега окарактериса ног и нечега неокарактериса ног.
Али, и читава наук а – док почива на разум у који у садејс тву са нашим
чулним системом оперише катег оријама тако што их пребац ује из при
роде у домен језик а, домен бројева и домен геомет рије, домен спознаје.
Општи је закључак да свак и предложен концепт закрив љује, прес у
понира кретањ е материје у прос тору, конс труише композит који субје
кат (1) дефинише као стварност, и (2) у чијем цент ру се налази. На траг у
11
12

Шпенглер, О. (2010): Пропаст запада; Београд: Утопија (стр. 152).
Богданов, И; Богданов, Г. (2006): Пре великог праска; Београд: Мегатренд
универзитет.
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таквог мишљењ а, овом приликом су се репрезентовали искази различи
тих аутора, од којих је свак и, на себи својс твен начин, концепт стварно
сти довод ио у везу са смис лом.
Такође, и све религ ије, од најранијих, оних ишчез лих и заборав ље
них, све до оних које и данас егзис тирај у, имале су за циљ да компон уј у
сферу стварнос ти и у њу измес те човек а. Овак вим трансфером, човек не
само да је из природног окружењ а прешао у вештачко, изведено окру
жењ е, већ је унутар сфере стварнос ти постао конс тит ут ив, а у оквиру
хијерарх ије друг их конс тит ут ива, активни елеменат модела који катего
ријама стварнос ти влад а.
Подвргавај ућ и себе прописаним правилима, појед инац бива увучен
у језичк у игру диск урзивн их симб ола, зна ков а, објек ата и фик т ивн их
ентитета на које ти знакови реферирај у. На тај начин, свет који окруж ује
субјек та, постаје јасан и диск урзивно обја ш њив, појмовно уобл и чен, а
субјек ат сти че способност да позиц ион и ра себе у однос у на све дру г е
референц и ја ле његовог чулног и искус твеног дома шаја.
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SYSTEMS OF THOUGHT AND REALITY
Summary: Throughout the history of cult ure and civilizat ion, people’s atti
tude toward reality has dramat ically changed. For long, different authors have
represented reality in their own character istic ways, recognizing possible patterns
and modes of functioning inside the most general system. Ever since the time of
Ancient Greece, people have been establishing systems of thought – first philosop
hical and then scient ific – attempt ing to present reality in its totality, searching
for a set of predef ined rules. These discursive systems exist as each other’s oppo
sites, but they also stand as opposites to the real world, Nature and the Universe.
Based on their inner power of refer r ing various fict it ious entit ies within space
and time, Western Civilizat ion was established.
This paper presents the systems of thought which can be treated as correspon
ding pairs of universal categor ies which have surv ived the ravages of time: ideality
and reality, subject iv ity and object iv ity, order and disorder. The first correspon
ding pair analyzes Plato’s and Aristotle’s systems of thought, the second Descartes’
and Kant’s, and the third those of Wiener and Turing.
Key words: REAL ITY, MEDIA REAL ITY, IDEAL ITY, SUBJECT IV ITY,
OBJECT IVITY, ORDER, DISORDER.
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ОНТОЛОШКИ ТЕМЕЉ
И ИЗВОРНИ ЛИК КОМУНИК АЦИЈЕ
Сажетак: Кому никација је уте м е љ е н а у самој суштини чове ка као
онтолошки интерс убјективног бића. Егзис тенција јесте комуникација.
Људс ко биће је фунда м ент алн о кому никативни субје кат. Смис ао егзи
стенције и остваре ње влас титог бића пости ж у се само децентрирањем,
излас ком из себе ка другима и повезивањем са њима у интерс убјективној
комуникацији чији је изворни и наја у тентичнији облик – љубав, као агапе.
Љубав увек тежи да оствари добро. Зато трагање за пуноћом бића почива
на феноме нолошкој ана лизи мода лите т а доброг, које се открива и оте
ловљује уискус тви ма диспониби литета, отворенос ти, пажње, одговорно
сти, бриге, вернос ти, раз умевања, саосећајнос ти итд. Љубав, а не чисти
ум, јесте орган спознаје бића другог човека, као и бића уопште, као у Спи
нозином amor intellect ualis. Како се појединачне људс ке егзис тенције увек
оствар уј у у ситуацијaма које подра з умевај у постојање других људи, уза
јамна комуникација као борба за љубав и солидарност у друштву извор je
индивид уа лнос ти и хуманог живота.
Кључне речи: ИНТЕРСУ БЈЕК Т ИВНОСТ, КОМУ НИК А Ц ИЈА, БИЋЕ,
ЕГЗИСТЕНЦИЈА, ЉУБАВ, ДОБРО.
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1. Увод
Комуникац ија је данас веома често упот ребљавана реч, а фрек вент
ност ирас прос тра њ еност кориш ћењ а неког појм а често воде његов ој
банализац ији, редукц ији на текућу и доминантн у упот ребу, замагљењу
његових суштинс ких значењ а и корена. Истина, кому ник а ц и ја је свео 
бух ватна и предс тав ља цент рални феномен култ уре. Она је непрек идна,
никад а не прес таје и не може јој се одред ит и ни почетак ни крај. Може
се рећи да је све комуник ац ија и да је комуникац ија све. Али утврд ивши
то, ризик ујемо да изгубимо дубин у, верт икал у појма комуникац ија или
комуниц ирањ е у корист његове екстензивнос ти. Дубин у, тежин у и вер
тикал у појм у комуник ац ија даје његова онтолошка утемељ еност, из које
извиру и његова гносеолошка и аксиолошка димензија. Наиме, гносео
лошке и аксиолошке функц ије комуник ац ије постоје зато што је човек,
онтолошки, биће у однос у, зато што има свест и самосвест које претпо
став љај у и повезаност и дистанц у у однос у на свет, на друге, на постојањ е
и на себе самог. С једне стране, човек, као јединка, јесте онтичк и синг у
ларно, издвојено, довршено, у себе затворено биће, али истовремено је и
недовршено, отворено биће у настајању и развој у, коме је потребан дру
ги да би живео, преж ивео и остварио пуноћу сопс твене личнос ти. То се
показ ује и у анатом ији његовог мозга.
Две врсте са највећ им неокортексом су шимпанзе и људи. Друш твена
мреж а шимп анзи може да обух ват и до 50 појед ин ац а који се лично
познај у у поређењу са приближ но 150 код људи. Увећањ е мозга примата
заснов ано је на броју појед инац а које јединк а лично познаје и за које
свак и мајм ун, човеколик и мајм ун или хоминидмора да форм ира спец и
фичан модел, да би их препознао и био у стању да с њима комуниц ира.
Ми, људи, најд руш твенији смо од свих примата. Код нас је кора великог
мозга највећ а. Прем а мишљењу научн ик а (Ајелa и Данбарa) ми кори
стимо тај капац итет додатних нервних ћелија да бисмо задрж али у све
сти моделе свих оних с којима контакт ирамо, како у пријатељском тако
и у непријатељском смис лу. Некад се веровало да се неокортекс („нови
мозак”), део мозга који је најразвијенији код прим ата и свих људи, код
којих чини 80% укупне запрем ине мозга (у поређењу са 30% или 40%
код сисар а који нису прим ат и) развио пре свег а као орган мишљењ а.
Међу т им, истра ж ива њ а су пока за ла да је његова главна функ ц и ја, оно
због чега се развио – проши рива њ е опсега дру ш твенос ти.1 Дакле, наше
највише инте лек т уа лне функ ц и је, језик, моћ симбол из а ц и је, апстрак
ције, расуђивањ а, спознаје, потич у из друш твенос ти као онтичке димен
зије људског бића. Човекова суштина је релац иона.
1

Outli, K. (2005): Emocije; Beograd: Clio, str. 99-100.
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2. Релациона суштина човека и фундаментални односи
Рела ц ион у суштин у човек ов ог бића можем о предс та в и т и кроз
четири фунд аментална односа: са светом, са друг има, са самим собом
и са егзис тенц ијом. Ти односи су уједно и фунд аментална питањ а која
човек постав ља себи и друг има у току свог индивид уа лног и колект ив
ног живота. Према Фром у, човек је биће које не може само да живи, јер
се пред њега постав љај у неки фунд аментални проблем и и питањ а, који
не опте р ећу ј у живот ињ е. Суштинс ке проб леме, или, како каже Ерих
Фром, задатке које свако људско биће неминовно треба да реши, управо
због његовог инстинкт уа лног дефиц ита, можемо под вес ти под чети ри
основне категорије. Свак и човек је, хтео то или не, самим својим посто
ја њ ем, ухва ћен у мреж у најм а њ е чети ри однос а, који му поста в љај у
задатке, које мора да решава да би опстао и био то што јесте. То су: 1)
однос прем а мате ри јалном, физичком окру жењу; 2) однос прем а дру
гима, на интерперсоналном и колект ивном план у; 3) однос према себи
– сваког појед инца према себи самом; 4) однос према егзис тенц ији, који
се између осталог, манифес тује у питању названом „смисао постојањ а”.
Живот ињ е, очигледно не постав љај у себи то питањ е.2 Вреднос ти извиру
из релац ионе суштине човековог бића и у њој налазе своје утемељ ењ е.

3. Стат ус вредности
Вреднос ти настај у, уобличавај у се и налазе свој у сврх у унутар струк
ту ре и дина м ике помен у та чети ри фун д а мен тална односа. Тако настај у
спознајне, естетс ке, дру ш твене, поли т ичке, економс ке, кул т урне, осе
ћајне, етичке и др. вреднос ти. Оне се корене у онтичк и релац ионој при
род и људског бића, стога изворно и суштински нису накнадни конс трукт и.
Наиме, предус лов за идеолошке, култ уролошке, историјске, друш твене и
др. конс трукц ије вреднос ти, лежи у онтичкој релац ионој природ и људског
бића. Вреднос ти су, дакле, зaсноване нанашем сазнању и емоц ионалном
препознавању света, друг их људских бића, егзис тенц ије, ситуа ц ије, и нас
самих и њихових сложених међуодноса. Опаж ањ е, сазнањ е, осећањ е, пре
позна ва њ е и делова њ е под раз умевај у одношењ е према опа женом, спозна
том, дожив љеном, учињ еном, које се манифес тује у интенц ионалнос ти и
пројект ивнос ти, као и у пријемчивос ти наше свес ти.
У овом чланк у издвајамо однос међу субјект им а, јер човек као
недовршено биће, биће у настајању, стиче самосвест (однос према себи
самом), и свест о све т у, егзис тенц и ји и вред нос ти м а кроз при м арн у
2

From, E. (1984): Čovjek za sebe; Zagreb: Naprijed.

Год. V (2013): стр. 185-204

188

Татјана Миливојевић

интерс уб јект ивност или интерперс он алн у комун ик ац иј у. Пошто су
вреднос ти утемељ ене у природ и јединке као релац ионог бића, и у усло
вима људске егзис тенц ије као заједничке егзис тенц ије у свет у, оне нису
некак ва субјект ивна пролазна стањ а. Човеков свет, премрежен односима
и везама, није вредносно неут ралан, већ је суштински одређен вредно
стима. Вреднос ти настај у, откривај у се препознај у и граде у одношењу,
повезивању и комуник ац ији. Оне се, дакле, не налазе ни само у субјект у
ни независ но од њега, оне не постоје објект ивно на начин чињен иц а,
нити субјек т ивно, као ста њ а. Вред нос ти нади ла зе поде л у на субјек ат и
објекат, и зато имај у стат ус важењ а.
Етичке вред нос ти имај у посебно важан стат ус, јер предс та в љај у
врховне вреднос ти. Идеја Добра је она којој треба да служе остале вред
нос ти, јер виталне, економс ке, поли т ичке, естетс ке, религ иозне и др.
вреднос ти бивај у обес миш љене уколико претенд уј у да буду изоловане,
отргн уте и сасвим независне од етичк их димензија. Али шта је суштина
етик е? Срж етик е је постоја њ е Дру г ог, однос но интерс убјек т ивност.
У корен у речи одгов орност лежи појам одгов ар ат и дру г оме (за своје
поступке, речи, дела...). „Одазват и се” и „одговорност” у енглеском има
ју исти латинс ки корен (spontaneity, response, responsibility). Дана Зохар
уну т ра шњи осећај моралне оба везнос ти повез у је са разви јеном духов
ном интелигенц ијом (Spir it ual Intelligence), или висок им коефиц ијентом
духовне интелигенц ије (скраћено SQ) и примећује да „особа са висок им
SQ зна да повређу ј у ћ и дру г е повређу је себе. Високо разви јена SQ зах
тева од мене да се с прирођеном дубоком спонтаношћу одазивам на све
постоја њ е, да пре у змем одговорност за њих. Наносећ и непот ребн у бол
одбац ујем ту одговорност која је најд убља сврх а и смисао мога живота.”3

4. Биће и комуникација
Прем а филозоф у Габри јел Марсе л у (Gabriel Marcel), основн и про
блем у комуникац ији просит иче изнепознавањ а праве природе „бића”4.
Из тог незна њ а сле д и неспособност субјек т а кому н ик ат ор а да призна
интринзичн у вредност друг ог субјекта. Марсел снаж но крит ик ује функ
циона л ис тичк и и тех нок ратс ки свет који је изгубио смисао за „биће”5.
3

4

5

Zohar, D; Maršal, J. (2000): SQ - duhovna inteligencija, krajnja inteligencija; Novi Sad:
Svetovi, str. 236.
Под правом природом бића, Марсел мисли на то да је оно онтолошки комуникативно
биће. Видети Marcel, Gabriel (1960): Mystery of Being, Vol. 2: Faith and Reality; Chicago:
Gateway Edition Henry Regnery Company, str. 179.
Keen, S. (1967): Gabriel Marcel; Virginia: John Knox Press, p. 9.
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Суштина Марселовог става је да ако „друг и” у комуникац ији није прих а
већен као биће, личност (а не функц ија, средс тво или објекат), не може
доћи до аутент ичне и смис лене комуникац ије6.
Каква је веза измеђ у погреш ног схват а њ а бића и кому н ик а ц и је?
„Субјек ат/биће” је суштинс ки интерс убјект ивнан и комун ик ат ив ан7. У
комуникац ији, најваж нији је „друг и”/„субјекат” којем се преноси порука.
Ако не успемо да признамо „друг ог” као „субјек ат”, како уопш те може
доћи до смис лене комуникац ије? За Марсела, конк ретна животна иску
ства су темељ за наше разумевањ е бића. Биће је мистерија која се открива
само кроз индивид уа лна бића, у интерс убјект ивној комуникац ији чији је
узорни, најау тент ичнији и врховни облик – љубав. Зато трагањ е за бићем
захтева феноменолошку анализ у искус тава као што су диспонибилитет,
отвореност, анга ж ман, одговорност, брига, пажња, верност, саосећајност,
вера и нада, који су све модалитет и љубави.8 Љубав, а не чисти ум, јесте
орган спознаје бића другог човека, као и бића уопш те (како би рекао Спи
ноза, amor intellect ualis). Тенденц ија ка затварању у себе, изолац ији у гра
нице ега, резултат је погреш ног схватањ а природе људс ког бића, јер је
оно фунд аментално комуникат ивни субјекат са достојанс твом и интрин
зичном вреднос ти. Марсел мисли да је до непознавањ а, односно губитка
осећаја за биће у модерној цивилизац ији дошло из разних разлога, а један
од њих је и незад рж ив раст и ширењ е технолог ије на све сфере живота.
Технолог ија је увела у свет, наш однос према њему, друг има, себи и егзи
стенц ији, модел уског, ути л итарног и инструмен талног рациона л изма.
Једно од својс тава технолошког рационализма је функц ионализам.

5. Функционализација комуникације
Прем а Марс е л у, функ ц ион а л из ам у однос и м а и кому н ик а ц и ј и
заснива се и одрж а ва на иден т ификова њу особе са њеном функ ц и јом/
улогом. Тиме се субјек ат равна према модел у утилитарног објекта који
се свод и на своју, или своје функц ије. Субјекат се, дакле, опредмећује и
инструмен та л из у је, а кому н ик а ц и ја функ ц иона л из у је. Тако се досто
јанс тво субјекта, као трансцендентног свет у објеката и средс тава заме
њује његовом функц ијом, колико год друш твено важна она била. Интер
6

7
8

Марсел сматра да „особа” или „личност” поседује вечну интринзичну вредност, а
особе су, као што смо већ рекли, суштински комуникативне. Види Anderson, C.T.
(1985): „The Nature of the Human Self According to Gabriel Marcel”, Philosophy Today
29, p. 280.
Marcel, G. (1960), p. 179.
Keen, S. (1966), pp. 31-32.
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субјек т ивн у кому н ик а ц и ј у, која је главно обе лежје човеков ог бића и
постојањ а, прог утао је и у заборав потиснуо набујали функц ионализам.
Тиме што је достојанс тво и вредност по себи човека замењ ена његовом
функц ионалношћу, искус тво савременог човека је изгубило онтолошку
тежин у и дубин у 9. Због тога је настала и конфузија, не само у вредно
сним систем им а, већ, што је опас није, по питању перцепц ије и тума
чењ а стат уса вреднос ти. Оне се схватај у као некак ви ентитет и или кон
структ и, подлож ни бесконачним варијац ијама и релат ивизовању, јер се
изгубио осећ ај и дожив љај њихове онтолош ке укор ењ енос ти. Губи т ак
онтолош ке укорењ енос ти ути че на односе (прем а при род и, окру жењу,
људима, постојању и себи самом), индук уј ућ и њихову површност, ефе
мерност, нестабилност, промен љ ивост, слабећ и вољу за анга жов а њ ем,
одговорношћу, верношћу, стрп љењ ем, трајношћу итд.
Слично Марсел у мисли и немачк и филозоф Карл Јасперс (Carl Jaspers). Он истиче да је језик сама комуник ац ија међу људима, а не средс тво
комуникац ије. Језик се додуше прет вара у средс тво комуникац ије, али
то је његово оту ђењ е и дегра д а ц и ја, како су иста к ли мног и филозофи.
„Овако рогобатан језик какав имамо у модерним средс твима комуника
ције, резултат је његовог срозавањ а на пуко средс тво преношењ а инфор
мац ија”, говорио је и Хајдег ер (Heidegger). Изопачењ е језика истозначно
је са изопачењ ем људи, бића која говоре. То је знак изопачењ а заједнице
у којој људи живе, у крајњ ој истанц и то говори о једној темељној деструк
ци ји све та у коме оби та в а савремен и човек10. Том и таквом отуђ ењу и
деград ац ији комуник ац ије, одговара Марселов појам функц ионализма.
Функ ц иона лизам је погубан тренд који води површнос ти у кому ни
кац ији, изговорима, прет варању и манип улац ији. Послед ице функц ио
на лизма су озбиљне. Функ ц иона лизам је убрзао и појачао дегра д а ц и ј у
људског достојанс тва. Живот у фунц киона лизова ном, деперсона лизова
ном свет у прет ворио се у процес и упот ребу средс тава без праве сврхе, у
путовањ е без одред иш та. То је утрло пут очај у и нихилизму11 који гене
риш у разне врсте насиљ а и самодес трукц ије.
Људи жуде за смис леном комун ик ац ијом у којој једино могу дао
стваре своје биће12. Они улазе у површ ну комуник ац ију, али их она не
може задовољи т и, те је зато мул т ип лик у ј у и интензиви рај у, у нади да
9
10

11

12

Keen, S. (1966), p. 9.
Simeunović, V. (2005): „Intersubjektivnost, dijalog, komunikacija”, Arhe, II, 4/2005,
Sarajevo; 117-131, str. 130.
Keen, S. (1987): „The Development of the Idea of Being in Marcel’s Thought”, The Library
of Living Philosophers, ed. Paul Arthur Schilpp and Lewis Edwin Hahn, Carbondale:
Southern Illinois University, p. 100.
O’ Hara, M. K. „Person in the Philosophy of Gabriel Marcel”, Philosophy Today , 1964, p. 151.
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ће тиме пронаћ и испуњ ењ е и смисао. Марсел инсис тира да је биће поје
динц а, струк т у р ално, биће-са-дру г и м а и ни у јед ном трен ут к у свог
живот а није самодов ољна, изолов ана мона д а13. Самос познаја и љубав
према себи зависе од друг их и њиховог познавањ а нас и љубави према
нама. Самоиспуњ ењ еи самоос тварењ е реализ уј у се само кроз децент ри
ра њ е, диспониби ли т ет за дру г е особе и повеза ност са њима у интерс у
бјект ивној комуник ац ији, чији је изворни и нају звишенији облик – љубав,
као ага пе.14 То потврђ ује и наук а: „Људс ки живот на заним љив начин
има једно ограничењ е: без прис ус тва другог човека не можемо постат и
ми сами. То показ ује скенер можданих атрофија деце лишених љубави.
Да бисмо развили своје биолошке способнос ти морамо напус тит и усред
сређ еност на саме себе, доживет и радост и страх који настају када се
бавимо мент алн им свет ом друг их људи. Да бисмо постал и паметн и
морамо бити вољени. Мозак који је био узрок истраж ивањ а спољног све
та постаје овде послед ица наших односа... ’Ја’ не може живет и само.” 15
Баш као што је конк ретн а индивид уа неод војив а од свог тела, од
света и од ситуа ц ије у које је уроњ ена, једнако је неод војива и од интер
субјек т ивне кому н ик а ц и је. Марсел зато каже „Филозофи ја почињ е са
„ми јесмо” пре него са „ја мислим”, са co-esse пре него са esse, са интенц и
оналном свешћу пре него са свешћу о себи, са интерс убјект ивношћу пре
него са субјект ивношћу. Индивид уа се не може схватат и као изоловани
атом коме се накнадно придод ај у односи. Однос ствара биће. Способност
детета да корис ти језик и да изград и осећај личног идент ит ета настаје
само унутар људске заједнице, интерс убјект ивног комуникат ивног про
стора. Као острво које се помаљ а из обух ватног мора, индивид уа лни его
се пома љ а из интерс убјект ивног некс уса.”16
Људс ко бићег ра д и свој иден т и т ет, постаје особ а, личност, само у
интерс убјект ивној комуник ац ији. Неки људи, међут им, свесно желе да
се повук у од друг их и да живе унутар граница влас титог ега. Али, с једне
стране,то је накнадни и илузорни став, јер не би могли да пожеле да се
повук у и затворе у сбе да нису, прво, постали то што јесу захваљујућ и
при м арној и дру г им кому н ик ат ивн и м а зајед н иц а м а. С дру г е стра не,
за разлик у од Сарт рове мисли да су пакао друг и, за Марсела је управо
повлачењ е из кому н ик а ц и је паклен и затвор, јер је прот ивно нужном
услову аутент ичног људског живота. Пошто је интерс убјект ивност пред
ус лов човекове свес ти, интерперсонална комуникац ија је једини модус
13

14
15
16

Anderson, C. T. (1985): „The Nature of the Human Self according to Gabriel Marcel”,
Philosophy Today, Winter, p. 274.
Исто, p.274.
Sirilnik, B. (2010): O telu i duši; Novi Sad: Akademska knjiga, str.13.
Keen, S. (1966), p. 28.
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аутент ичног живота. Он каже и да филозофија треба да буде низ медита
ција на тему шта значењ а оног „бити-са”17.
У настој а њу да утем е љ и хума н ис тичк у етик у у самој при р од и
човека, Ерих Фром каже да је једна од „карактерис тика људске природе
да човек налази своје остварењ е и срећу једино у повезанос ти и солид ар
нос ти са својим ближ њим. Међут им, волет и своје ближ ње није феномен
који надилази човек а. То је нешто својс твено и нешто што избија из њега.
Љубав није виша сила која силази на човека, ни дужност која м је намет
нута: она је његова влас тита моћ помоћу које се он повез ује са светом и
чини га истински својим.”18
Сле дећ и изне т е филозофс ке и научне ста вове, можемо се усуд и т и
да тврд имо да је интерс убјект ивност као љубав, солид арност и заједни
штво arché (поче ло, пра наче ло) кому н ик а ц и је, док су непри јат ељ с тво,
дистанц ираност, равнод ушност, функц ионалис тичка, утилитарис тичка
и инструмен та л изов а на „кому н ик а ц и ја”, њени секун д арн и и неау т ен
тични дериват и и девијац ије.

6. Интерсубјективни модел комуникације
Марсел схвата људс ко биће, особу као онтолош ки кому н ик ат ивно/
интерс убјект ивно биће. Он више корис ти терм ин интерс убјект ивност од
кому ник а ц и је, јер је интерс убјек т ивност аутен т ично, богато, смис лено
искус тво комуник ац ије. Људи су бића која непрес тано жуде за смис ле
ном кому ника ц ијом19.
Кроз појам личнос ти као бића које је суштинс ки интерс убјект ивно,
Марсел настоји да укаже на проблеме данашње комуникац ије. Главни про
блем је непознавањ е „бића”. Одсус тво поштовањ а према другом или неод го
ворност у комуникац ији, послед ица је тог незнањ а. Данас је свет у потребан
дубок, свевременски и трансформ иш ућ и увид да смо сви онтичк и интер
субјект ивна бића којим а су потребн и смис лен и однос и. „Комун ик ат ивн и
субјекат” мора да схват и да су људи којима комуниц ира поруке, какве год
биле, субјек т и/личнос ти. Исти принц ип он при мењу је и на мас-медијс ку
комуникац иј у: медијски субјект и треба да имај у у виду да су реципијент и
који ма упу ћу ј у пору к у „особе”, личнос ти20. Сва ко позива њ е на спец ифич
17

18
19
20

Luther, A. (1960): „Marcel’s Metaphysics of We Are”, Philosophy Today; p. 199. Види и
Marcel, G. (1960): Mystery of Being Vol. 2: Faith and Reality; pp. 68-69.
From, Е. (1984), str.23.
Anderson, (1985), p. 275.
Keen, S. (1966), pp. 14-15. Аутор напомиње да Марсел користи термин „person” (на
француском, „personne”) холистички, да означи целовиту личност, у њеној отело-
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нос ти масовних, медијских или друг их облика (маркет иншке, полит ичке,
итд.) комуникац ије у деперсонализац ији субјеката-реципијената, производ
је или незнањ а о природ и људског бића и онтичк им својс твима комуника
ци је, или мање више свес но изговара њ е. Персона л изова њ е не знач и увек
лично позна ва њ е сва ког реципи јен та, понаособ, као субјек та, што би оне
мог ућило свак у осим интерперсоналне комуникац ије, већ став априорног
ува ж а ва њ а његовог диг ни те та као особе. Међу т им, осећај за достојанс тво
другог, далеког, нама невид љивог и бези меног субјекта, стиче се и развија
кроз примарн у интерперсоналн у комуникац иј у, из које се шири и на друге
облике комуниц ирањ а.
Ана л из а пока з у је да је људс ко биће суштинс ки интерс убјек т ивно
(кому н ик ат ивно) са интринзичном самобитном вред нош ћу. Само сти
цањ е тог увид а, не као пуке чињенице коју разум усваја, већ као дубоког
личног уверењ а, може озбиљно променит и и олакшат и другачији прис туп
„другоме”. Кад постанемо свесни да је друг и биће, он више није „он/она”,
а камол и „оно”, већ постаје „Ти”21. Само то омог ућ а в а кому н ик ат ивном
субјек т у да уђе у значајн у и смис лен у „Ја-Ти кому н ик а ц и ј у”22. За Мар
села, егзис тират и једнако је комуниц ират и. Рођени смо у комуникац ији,
постајемо оно што јесмо, прона лазимо себе у кому н ик а ц ији 23. За њега,
уствари, „егзис тират и јесте ко-егзис тират и” и „живет и јесте живет и са”24.
Пошто је људски мозак суштински друш твени орган, пошто је човек
биће-у-однос у, комун ик ац ија је његов а онтичк а одредн иц а и судбина.
Наиме, знамо да је етимолошко значењ е комуницарањ а (од лат. communi
care) разговарат и, спораз умеват и се, договарат и се, излагат и нешто, учи
нит и заједничк им, односно саопш тит и. Основна етимолошка одређењ а
ових појмова упу ћу ј у на чињениц у да је кому ник а ц и ја, у свом теме љу,
успос тав љањ е заједнице, односно друш твенос ти. Изворно, дакле, кому
никац ија није сукоб, омраза, непријатељс тво.
Интерперсон алн а комун ик ац ија, као прим арн и облик комун иц и
рањ а је, дакле, у само биће и егзис тенц ију човека уграђен облик међу
људс ког општењ а који задовољ а ва човекове ког н и т ивне, емоц ионалне,
вредносне и друш твене потребе.

21
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24

вљености (инкарнацији) и као трансцендентно и остварено биће.
https://20th-centuryphilosophy.wikispaces.com/Marcel+on+Presence+and+Intersubje
ctivity (приступљено 28/9/2013)
Види Бубер, М. (2000): Ја и Ти; Београд: Рад.
Straus, W. E; Machado, A. M. (1987): „Gabriel Marcel’s Notion of Incarnate Being”,
in The Library of Living Philosophers ed. Paul Arthur Schilpp and Lewis Edwin Hahn;
Carbondale: Southern Illinois University, p. 123.
Keen, S. (1966), p. 28.
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7. Егзистенција као комуникација
Егзис тенц ије нема без комуник ац ије. Егзис тенц ија 25 као аутент ична
и изворна форм а људс ког бића могућа је само као комуник ац ија. А то
значи да нема ничега у људском свет у што није резултат овог битног и
супс танц ијалног одређењ а човек а. То је веза човека са светом у целини,
са при родом и њеним манифес та ц и ја м а, са дру г им људи м а и дру г им
ванљуским бићима у свет у.
Сав тај систем веза унутар којих се јавља и унутар којих се одрж ава
људско биће Јасперс израж ава појмом комуникац ије. Да је то изворни и
једини могу ћ и начин људс ког опстанк а у све т у, све дочи и сва код невно
искус тво. Свако јако добро зна да прек ид комуникац ије ма са ким и ма
са чим дубоко погађа у саму његову бит и природ у. Зато Јасперс каже:
„Ако је комуникац ија стварна, онда и наши највећ и не¬пријатељи могу
постат и наши пома гачи.”26
Шта то значи? То пре свега значи да је комуникац ија по себи, онак ва
каква је дата у природ и човек а – добра. Она изворно и по својој природ и
и иманентном значењу и усмеренос ти (учинит и нешто општим и зајед
ничк им) не може водит и сукобе и омразе него увек у сарадњу и разуме
ва њ е у склад и сабор, у зајед ниц у и коег зис тенц и ј у. Јер, кому ник а ц и ја
јед на ко је егзис тенц и ја. „Ако има кому н ик а ц и је има и изворне и сло
бодне егзис тенц ије. А где је слободна егзис тенц ија, ту је искључен сукоб
и рат, непријатељс тво и омраза. Није, дакле, свака врста људског односа
прем а све т у, при род и, ван људс ким бићи м а и дру г им људи м а сама по
себи и кому н ик а ц и ја. Кому н ик а ц и ја је искљу ч иво људс ка могућност,
хуманис тичка одредба човек а. Зато Јасперс говори о стварној комуника
цији. О оној која произи лази из саме природе човека у његовом изворном
лику. Изворно човек је већ унут ар систем а комун ик ац ије. Већ својим
доласком на свет људско биће се налази унутар система веза и односа са
друг им, унутар тзв. комуник ат ивне заједнице. Без те заједнице нема ни
једне индивид уа лнос ти. Та заједница је оно изворно утемељ ењ е субјек
тивнос ти, индивид уа лнос ти и личнос ти. Она је дакле онај априори свега
субјект ивног.”27 Габријел Марсел зато каже да је свак а субјект ивност а
приори интерс убјек т ивна. Субјек ат се форм и ра дија лек т ичк им покре
том и јединс твом центрирањ а у себе и децентрирањ а. У онтолош ком
смис лу, ни категорија субјекта ни катег орија релац ије или интерс убјек
тивнос ти не прет ходе јед на дру г ој, већ су обе истовремено изворне. У
јед ном смис лу се може тврд и т и да је катег ори ја субјек та „утеме љ ена у
25
26
27

Oд лат. ex-istere, бити постављен напољу, изван себе.
Simeunović, V. (2005), str. 120.
Исто, стр. 121.
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неком предс убјект ивном свет у који заснива све субјект ивно и све инди
вид уа лно, свако Ја и његове релац ије према свет у и самом себи”.28 Исто
времено је и свак а индивид уа онтичк и новум, биће за себе, које јесте
релац ионо, комуник ат ивно, али се не раст вара без остатка у релац ији.
Зашто кажемо да се не може утврд ит и прим арност субјект а или
интерс убјек т ивнос ти? Зато што су јед но и дру г о неод војив о изворн и
и симул та н и. Зато што је егзис тенц и ја однос, алиод нос прет пос та в ља
постојањ е субјекта који се однос и, друг ог субјекта или друг ос ти (при
род а, свет, дело...) према којој се односи и сам однос. Однос пак претпо
став ља право растојањ е: ни симбиоз у, губљењ е себе у другом и другос ти,
ни превелико растојањ е, које укид а релац иј у.
Одатле след и да је и етичк а димензија међуљудс ких однос а, или
интерперсоналне комуник ац ије, чврс то укорењ ена и повезана са самом
суштином човековог бића и његове егзис тенц ије. Хуманис тичка, етичка
димензија јесте сама изворн а суштин а комун ик ац ије, јер је и језик,
„изричито и еминентно интерс убјект ивни феномен. Ако нема онога Ми,
онога Другога, нема језик а. У оном Ја не лежи језичка могућност и снага.
Дру гачи ја позиц и ја од оне Cogito ergo sum.”29 То не значи бесконфликт
ност, увек хармон ичн у кому н ик а ц и ј у, већ да кому н ик а ц и ја као израз
дру ш твене при роде индиви д уе и као успос та в ља њ е зајед ниш тва, прет
ход и и предс та в ља поза д ин у накојој се јављај у сукоби, неспор а з ум и,
диском уникац ије, па и прек ид и комуникац ије.

8. Дијалог и идеја добра
Оно чему треба да стрем имо у комуникац ији, оно је чему треба да
се врат и мо, јесте изворни лик кому ник а ц и је, који, као Плат онова иде
ја Добра, прет ход и све т у поја ва, однос но кому ник а ц и ја, облик у је их и
предс тав ља и неисц рпни циљ којем треба стрем ит и. Нису случајно, код
Плат она, прис ут не идеје као вечни узори и дија лош ка форм а дија лек
тичког уздиза њ а до њих. Дија лог (разг овор) је наји ма нент ни ји прос тор
људског. Наравно, није свак и разг овор истински разговор, у том смис лу
што омог ућује највиш у афирмац иј у оног људског и оног истинитог. Али
само истински разг овор, само изворни дијалог јесте медиј оног изворно
и аутен т ично људског и оног изворног и аутен т ичног истинитог.
„Шта би то био истинс ки разг овор, аутент ични дијалог, за разлик у
од сваког могућег људског разг овора који могу бити и сушта супротност
истинс ком дијалог у? Укратко речено, то би био разг овор који потиче
28
29
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из егзис тенц ијалне потребе човек а да ступа у комуникац иј у са друг им
људим а. То је, дакле, чисто бези нт ерес на веза међу људим а, јер свак и
интер ес онемог у ћу је истинс ки дија лог и пре т вар а га у место сукоб а,
омраза, манип улац ије. Истински разг овор је могућ само ако свој у при
страс ност, свој у испу њ еност жеља м а, нагон и м а, нада м а, инте р ес и м а,
толико држимо под конт ролом да онај друг и не постане и не остане
невид љив.”30
Стара грчка реч dialogos означавала је разговор двоје или више људи
о нечем у одређеном. Постао је форма књижевног и филозофског изра
жавањ а. Дијалог није празан разг овор, то је нешто више од обичне кон
верза ц и је. Дија лош ка форма била је негова на у старој Грчкој зато што
је одговарала широко прих ваћеном уверењу о равноп равнос ти људи и о
друш твенос ти људске природе. Дијалог је могућ само међу равноп рав
ним људима и у односима једнакоп равнос ти. У суборд инираним одно
сима нема дијалога – постоји само изрицањ е наредби и покоравањ е31.
Такав вредносни поред ак нужно је пронашао полит ичк и облик људ
ске заједнице који је назван демок рат ијом. Дијалог, као разговор равно
правн их саговорн ик а све доч и о њиховој потреби да се дру же и разме
њуј у мисли и осећањ а као друш твена бића, што је за старе Грке значило
бића која живе заједно у полит ичкој заједниц и званој полис.
„Велик и филоз оф, Хегел, напис ао је једн у од најлепш их похвал а
дија лог у ана л изи рај у ћ и Плат оново дело.Његов а запа ж а њ а о Плат оно
новим дија лози м а открив ај у тајн у прив лачнос ти и лепот е дија лош ке
форме и служе као трајни узор вођењ а дијалога. Прво што пада у очи,
каже Хегел, то је урбанитет образованих људи, што се види већ у тону
изла га њ а личног ста ва. Урба н и т ет, од лат. urbanitas знач и прис тојност,
учтив ост, угла ђ еност. Урба н и т ет је да се дру г оме признаје пот п у н а
лична слобод а његове савес ти, његових уверењ а, да се свакоме у разго
вору призна право да се изрази. Урбанитет, који Хегел налази у Платоно
вим дијалозима, није само у учтивос ти, где се види како светски човек
уме да се влад а, већ у општој атмосфери која се ствара.Свак и учесник у
разг овору свој говор смат ра само јед ним својим субјек т ивним прис ту
пом насуп рот друг ом субјект ивном мишљењу, без ароганц ије да претен
дује на целу и објект ивн у истин у.”32
И поред све одлучнос ти израж ав ањ а, признаје се и друг ом да је
разумна, да је мисаона особа. Урбанитет је у томе да се другоме признаје
потп уна лична слобод а његове савес ти, његових уверењ а, да се свакоме
с ким се води разг овор призна право да се изрази: и да се та карактерна
30
31
32

Gadamer, Evropsko nasleđe, cit. u Simeunović. V. (2005), str. 127.
Mićunović, D. (2002): „O dijalogu”, Filozofija minima; Beograd: Filip Višnjić, str. 291-292
Исто, стр. 292.
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црта показ ује у свом одређеном одречном одговору, прот ивречењу, да се
влас тит и говор упоређењу с изјашњењ ем другога смат ра за субјект иван;
јер ту се ради ο разг овору у коме наступају личнос ти као личнос ти,а не
објект иван разум или ум који расп рав ља са самим собом. У дијалозима
није допуш тено олако, ексцент рично тврђењ е, нити упад ањ е другоме у
реч. Дијалог није конверзац ија у којој се може неповезано говорит и и оно
што случајно падне на памет. Овде се запаж а неговањ е теме, напред ак
расп раве где се увек зна о чему је реч и отворено трага за аргументом. То
је оно што Хегел назива љупкошћу Платонових дијалога.33
У Платоновим дијалозима се сабеседниц и доис та међусобно поштуј у
као личнос ти, иако се судар ај у опречн а мишљењ а. Дија лош ки облик
изра ж а в а њ а прив лач и својом лепот ом, а од свег а је најлепше што ту,
како Хегел каже, иступа „светс ки човек, који уме да се влад а”. Није то
ни у ком случај у само форма опхођењ а, већ садрж ајни дух самосвесног,
слободног, атичког грађанина који умно развија своје мисли. То је дух
слобод ног гра ђ а н ина, или,како би Хегел рекао, дух „урба н и т е та” који
лежи у основи учтивос ти.
Дијалог развија свест о друг оме, као себи сличноме, с ким водимо
расп раву. Дух толеранц ије се овде подраз умева.

9. Урбанитет и учтивост
На енглеском и франц уском језик у civility/civilité и politeness/politesse
имају исти корен: „град” (citu и polis) што подр аз умев а живот у већој
заједн иц и. Код нас се реч „учтив ост”, дефин ише као осећ ај за друг е,
човечност, доброна мерност. Кан т а је, каже јед на анегдот а, на самр т и
посет ио његов лекар. Кант се труд ио да се прид игне да поздрави лекара,
док је лекар покушавао да га убед и да остане да лежи. На то му је фило
зоф рекао: „Смисао за човечност ме није још напус тио!”
Лепи манири су неоп ходни, а наша побуна прот ив њих предс тав ља
негат ивн у потврд у њиховог значаја. У делу „Речи о срећ и” филозоф Ален
(Alain34) је разм иш љао о нужнос ти бла г их мани р а: „Оби ч аји учтив о
сти имају велик у моћ над нашим мислима; велико јеприбеж иш те про
тив промена расположењ а, ћуди и зловољ е, па и болова у стомак у када
се одглум и благ ост, добронамерност и радост; добра страна покрета и
осмех а љубазнос ти је то што онемог ућавај у супротне покрете и изразе –
изразе беса, подозрењ а, нерасположењ а, туге.”35 Да ли то значи да треба
33
34
35

Исто, стр. 292-293.
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бити лицемеран? Моћна је данашња предрас уд а да треба изразит и себе
макар науш трб друг их. Инвазивна афирмац ија сопс твених ћуди и рас
положењ а назив а се аутен т ичнош ћу и искренош ћу. Етолози нам, пак,
откривај у биолошку основу учтивос ти.
Живот ињ е имај у инхибиторне инстинкте прот ив агресивних тенден
ција и понашањ а: то су друш твени инстинкт и. Природ а сама себи поста
вља огран ичењ а, што видимо на пример у пса или вука који заус тав ља
напад моћн и јег прот ивн ик а изла г а њ ем најр а њ иви јег дела свог врат а.
Кад се тако потчини, напад ач прек ид а агресиј у. Код друг их врста, напад
се пред у п ређ у је или заус та в ља сложен им ритуа л и м а који се назив ај у
„церемон и ја л и уми рив а њ а”. У тим пона ша њ и м а се може уочи т и пара
лела са пруж ањ ем руке, наклоном, осмехом, који у људском свет у, такође
предс та в љај у „церемон и јал уми рив а њ а”. Кул т у р а адек ват но замењу је
код човек а ослаб љене инстинкт е. Ритуа лн и покрет и живот ињ а постај у
код људи кодови учтивос ти. Учтивост (ритуа ли учтивос ти) су најпот реб
ни ји тамо где их се најм а њ е при д рж а ва мо: у однос и м а са најб ли ж и м а,
где су емоц ије најснаж није. „Људи, веома наивно, за некога ко је намћор
или џанг ризало кажу: ’Такав му је карактер’. Али ја не верујем превише у
карактер. Искус тво показ ује да оно од чега се редовно уздрж авамо, губи
снаг у и постаје занемарљиво. [...] Када видим жену са манирима која обу
здава своју љутњу јер јој долази непредвиђен гост у посет у, ја не кажем:
’Какво лицемерје!’ већ: ’Какав савршен лек прот ив љутњ е!’ ”36
Не манифес тујемо најбољ е свој хуманитет урлај ућ и као вукови, раз
бијај ућ и тањире ни пуштај ућ и неарт ик улисане звукове, па ни примални
крик. Али као и остале манифес тац ије човечнос ти, и учтивост може да
се прет вори у пуки формализам, аутомат изам – да изгуби свој изворни,
живот ворни дух. Може се бити и агресиван на учтив начин. Права љуба
зност значи да, у спонтаном израз у срца, неки пут кршимо окамењ ена
пра ви ла учтивос ти. Непожељне крајнос ти су некон т ролиса но самоизра
жавањ е и ригидни систем кодова.
Социјалн и ритуал и учтивос ти се заснив ај у на размен и, узајамно
сти и међусобном поштовању. Они су део умећа живљењ а. Изрази „добар
дан”, „хвала”, „молим вас”, „изволите” итд. значе: „Признајем вас као људ
ско биће са којим сам укључен у однос рецип роц итета”. „Хвала” значи да
не примам ништа од вас а да вам бар симболичк и не узврат им, „Молим
вас” значи да вас прих ватам као аутономн у особу достојн у поштовањ а.
Како се појед иначне људске егзис тенц ије увек остваруј у у ситуа ц ији
која под р а з умев а постоја њ е дру г их људи, узајам на кому н ик а ц и ја као
борба за љубав и солид арност у друш тву су, према Јасперс у, извор инди
36

Исто, p. 136.
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вид уа лнос ти и хуманог живота (Јасперс)37. У чланк у „За радикалн у ети
ку равноп равнос ти”, Језек иљ Адамовски каже дадруш тво није сачињ ено
од изолованих, самодовољних појед инаца, нити је колект ив који прева
зилази одређене појед инце који га сачињ авај у (теза да је колект ив изнад
поје д ина ц а). „Лично постоја њ е једино је могу ће у интера к ц и ји с дру
гима: помоћу слике, тела, поглед а и речи мојих пријатељ а, ја постојим
као читава особа. Социјални живот није ништа више од овог непрес та
ног дијалога с нашим пријатељима, онима који су живи, онима који су
мртви, и онима који тек треба да дођу на свет. Етичко постојањ е је, стога,
оно којим се руководе људи који знају да су обавезни да буду у стању да
одговоре друг има шта су, шта раде, и шта нису успели да ураде.”38

10. Интерсубјективност и етика
Филозоф Мишел Онфре се залаже за хедонис тичк у етик у, однос но
интерс убјек т ивност као род но тло етике, у којој повез у је врлин у, одго
ворност, етичк у комуник ац иј у са срећом којој тежи свако људско биће.
Људско биће није прог рам ирано инстинкт има своје врсте. Оно се развија
обу ча ва њ ем и обликова њ ем своје „неу ронске машине”. Његов мозак је
инструмент, средс тво, а не циљ по себи. Али, пита се Онфре, обучавањ е
за шта? У ком циљу? Према којим кри те ри ј ум и ма? Сва ко васпи та ва њ е
претпос тав ља неку сврх у.Етик а не може да постоји без јасно утврђеног
циља.Које правило игре заслуж ује да у њега улажемо напор и да му се при
клонимо. Шта је то што га чини пожељним? У реду, каже Онфре, Добро,
али како? На који начин? Расп рав ља се о идолима с велик им почетним
словом, удаљ еним од стварнос ти, од земаљског, од сваке етичке интер
субјект ивнос ти. Његов одговор је да је Добро, смирена, радосна, срећна
интерс убјек т ивност, мир душе и духа; спокојс тво бивс твова њ а; лакоћа
у однос им а с друг им; угодност у опхођењу између мушкарац а и жена;
вештина у одношењу и његово под в рг а в а њ е врхунс ким достиг н у ћ и м а
култ у ре: истанча нос ти, прис тојнос ти, љубазнос ти, поверењу, поштова њу
дате речи; склад између речи и поступака. Со постојањ а је љубав, при
врженост, нежност, благ ост, пред ус ретљивост, пажљивост, трпељивост,
великод у ш ност, љуба зност, при јазност, уми љ ат ост, прис тојност, учти
вост, уљудност, милос тивост, оданост и све оно што иде уз реч доброта.

37
38
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Adamovski, J. „Za radikalnu etiku ravnopravnosti”; str. 5-6. www.freedomfight.
net/Z.../For_a_Radical_Ethics_of_Equality_1_.doc, 22.06.2007.
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Те врлине учин иће да нека веза буде врсна; њихов изос танак удаљ ав а
људе, а њихово кршењ е ствара провалиј у између њих.”39
Дру гач и је речено, смисао нашег неу ронс ког обу ча ва њ а путем вас
пи та њ а и прак т икова њ а „љупког урба ни т е та” јесте драс тично кроћењ е
звери у нама и рођењ е човечног у човек у. „У азил у је, добро примећује
Онфре, затворен извес тан број људи међу којима у затворски систем не
спад ај у сви, а неки, мног и који би се ту могли наћи, заузимај у стратешке
полож аје у сва код невном дру ш тву. Још боље, неки велик и болес ниц и
усмеравај у свој у мегаломаниј у, свој у хистериј у, свој у параној у на делат
нос ти које имај у углед у друш тву.Именом релац иони делик вент називам
онога ко (....) је изграђен низом егзис тенц ијалних поступак а који су од
њега направили биће неспособно да склопи уговор, дакле, да одрж и било
какву етичк у везу.”40
Етика је ствар свакод невног живота и беск рајно ситних отелов љењ а
у тананом ткиву људских односа, а не ствар чистих идеја или апстракт
них појмов а41. То, супрот но лоше схва ћеном плат он из му, пока з у је и
Плат он, који постав ља врховн у идеју Добра, наизглед далеко од свако
дневног живота људи, али који дија лош ком формом своје филозофи је
и саглед авањ ем сваког мотива, радњ е, чина и поступк а у светлу идеја
у којем се саглед ава разл ик а између доброг и лошег. Плат онов Сократ
разг ов ар а сва код невно са „обичн им” људи м а, занатли ја м а, кувари м а,
итд. и показ ује им да врлина врсност, добро, правичност, истина, лепота,
љубав итд. или удаљ авањ е од њих, управ љај у свак им животним, радним
и друш твеним чином. А повез уј ућ и врлин у са срећом, сократовско-пла
тоновска деонтолошка етик а уједно је и хедонис тичка (у оплемењ еном
значењу те речи).
Учтивост отвар а пут ка реал из ац ији морал а. Као мала врат а која
воде у велик и замак, она води непос редно другоме. Шта она каже? Она
потврђује да га је видела. Дакле, да он јесте. Прид рж ат и неком врата,
спровод и т и обре де љуба зних речи, наста в љат и логик у лепих мани р а,
умет и захвал ит и се, прим ит и, дати, држат и до неопходне радос ти у
минималној заједниц и – двоје... ето како правит и етик у, стварат и морал,
отелов љават и вреднос ти. Умеће живљењ а као умеће бића42.
Морал, вештин а детаљ а, која захт ев а пажњу, напет ост, будност,
односи побед у у скромном отелов љењу. Место етике јесте нека реч, гест,
речен иц а, пажња. Не треб а тежит и херојс тву и свет ос ти, већ мудро
39

40
41
42

Оnfre, M. (2007): „ Hedonistička intersubjektivnost”, Moć postojanja – Hedonistički
manifest; Beograd: Rad, 2007, str.105 (105-115).
Исто, стр. 106.
Исто, стр. 110.
Исто, str. 114.
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сти, позив а Онфре43. Иначе ћемо у мнош тву велик их врлина као што
су Добро, Лепо, Истин и т о, Пра вично, уза л уд тра ж и т и неку сићу ш ну
врлин у кадру да прои зве де вели чанс твене после д ице. Пажња прет по
став ља напет ост. „У нервном систем у мног о тога стоји у крхкој равно
теж и. Тај систем допуш та да ситница, реч, неки сусрет, из бола превед у
у срећу, из стрепњ е у екстаз у...”44 Неуронско обучавањ е омог ућава да се
рефлексно усвоји етичк и начин поступањ а. Наиме, ако унап ред постоји
морално васпитавањ е и ако снопови нерава правилно раде, етичка арит
мет ика не траж и тешке напоре. Напрот ив: лакоћа с којом се она спро
вод и у дело чак ствара радост. Арис тотелова етика врлине говори такође
да се врлина стиче вежбом, да она постаје навика.
A о томе зашто је потребније тежит и мудрос ти као умећу живљењ а,
„скромној”, свак од невној, пре него „узвишеној, витеш кој, херојс кој”
етиц и, говори, кроз лик Галатеа, Ђовани дела Каза у XVI веку: „(...) О томе
како мислим да с морамо понашат и када разг оварамо или долазимо у
контакт са друг има да бисмо били уљудни, пријатни и добрих манира.
Ако то није врлина, онда јој је веома слична. И иако је бити великод у
шан или истрајан или племенит без сумњ е величајније и вредније хвале
него лепота и манири, ипак су пријатне навике и прис тојно понашањ е
и речи можда једнако корисне онима који их посед ују (...). Разлог томе
је што свако мора да долази у додир са друг им људима и са њима разго
вара сваког дана, самим тим, добри манири се упраж њавај у много пута
током једног дана, а праведност, храброст и друг е веће и племенит ије
врлине до израж аја долазе мног о ређе. Великод ушне и племените особе
не морају сваког дана да практ ик ују те врлине; тако се нико не понаша
превише често (...) Баш као што пријатно и пажљиво понашањ е има моћ
да подс такне добронамерност оних са којим а живимо, груби и непри
стојни манири друг е наводе да нас мрзе и презиру.”45
Додали бисмо на претходни цитат, да се можда не могу разд војит и
„мале” и „велике” врлине. „Неу ронс ко обу ча в а њ е” за „скром на оте ло
вљена” етике у добрим манирим а, прип рем а и за веће и ређе врлине.
У уљуд нос ти, пред ус ре тљивос ти, емпат и ји, пажњи и поштов а њу саго
ворника, оглед а се излазак из усредс ређенос ти на себе, своје интересе,
потребе и каприце, осећај за друг ог, његове потребе и достојанс тво, који
су предус лови за праведност, великод ушност и племенитост.
43
44
45

Исто, стр. 109.
Sirilnik, B. (2010), str. 65.
Casa, Đ. Galateo, Cap. I: „Ideale di vita: i buoni costumi sonno utili alla società”, cit. u
Milosavljević, Angelina (2012): „Galateo o lepom ponašanju. Bonton Đovanija dela Kaze
iz 1558. godine”, Kultura, br. 137, Beograd, str. 115 (110-126).
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11. Завршна реч
Човеков каракт ер, његов а је судбин а, говорио је Херак лит. Наша
међуљудс ка комун ик ац ија, и она свакод невн а, несвес на или свес на,
спонтана или пром иш љена, наша је судбина, она судбина коју творимо
сопс твен им избор ом, одлу к а м а и одгов орнош ћу. Кому н ик а ц ија, ути
цајем на наше емоц ије, мења нашу биолог иј у. Стога од квалитета наше
комуникац ије, зависи квалитет нашег живота: срећа или несрећа, здра
вље или болест. Мождана кола која се активирај у при физичком болу су
иста она кола која се активирај у и при псих ичком болу46. Друш твени неу
спех, емот ивни губитак, презир друг ог човека такође „пале” ту област и
изазивај у бол који се може осет ит и у телу. Начин на који комуниц ирамо
је начин на који егзис тирамо у однос у према свет у, друг има, самом себи
и постојању. Наша свест „сачињ ена је од интера кт ивних конфиг урац ија
селфа у однос у са дру г и м а”47. Зато је алфа и омега етике у комун ик а
ци ји, у начин у на који оствару јемо свој у суштин у рела ц ионог, интес у
бјект ивног, кому ник ат ивног бића.
Коефиц ијент учтивос ти, љубазнос ти, „љупког урбанитета”, као једи
ног одгов арај у ћег изра з а интерс убјек т ивне при р оде сва ког индиви д у
ум а, одређу је, темељн и је од дру г их вред н их облик а и прои звод а кул
тур е, прир од у једног друш тва или цивил из ац ије. Зато се, за сам крај,
прик лањ амо речима којима и Мишел Онфре завршава свој есеј о хедо
нис тичкој интерс убјект ивнос ти:
„Ван поља етике налазимо само поље етолог ије. Неучт ивост је осо
бин а дивља ш тва. Најс и р ом а ш ни је, најс кром н и је циви л из а ц и је имај у
своја правила учтивос ти. Само нарушене цивилизац ије које су на путу да
нестан у, које су покорили јачи од њих, ланчано корис те неучт ивост.”48

46

47

48

Види Goleman, D. (2007): Socijalna inteligencija; Beograd: Geopoetika; и Sirilnik, B.
(2010).
http://www.mycity.rs/Psihologija/Interpersonalni-odnosi-i-njihova-sustinska-vaznost.
html, постављено 27. 7. 2011; приступљено 16. 10. 2013.
Onfre, M. 2007, str. 114.
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Therefore, the search forthe fullness of being should be based on the phenomeno
logical analysis of the modalit ies of good, revealed and embodied in the exper ien
ces of disponibility, openness, care, responsibility, caring, fidelity, understanding,
compassion and so on. Love, not pure reason, is the organ ofthe knowledge ofthe
beingof other persons, and of the being in general, as in Spinoza’s amor intellect u
alis. As the indiv idual human existenceis always being realized insit uat ions that
implies the existence of others, mutual communicat ionas fight for love and solida
rity in society is the source of indiv iduality and human life.
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СЕМИОТИК А ГЕШТАЛТ ПРИНЦИПА
У КРЕАТИВНОМ ПРОЦЕСУ
КОД АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈА
Сажетак: Семиотичка ана лиза психофизиологије когнитивно-перцеп
тивних проц ес а код креативног обликовањ а аудио-визуе лних медијс ких
форми/садржаја. Особенос ти свес не и несвес не перцепције код човека. Ауди
тивно и визуе лно као два феноменолошки различита тока детерминисана
аурално-визуе лним чулним органима човека. Корес понденција паралелних
аудио-визуе лних догађања и сепарираних типова перцепције уз запажања
сличнос ти и законитос ти, фактора интеракције означе не као синес те
зија чула. Евал уација креативног аудио-визуе лног процеса и његове перцеп
ције у сфери мултимедијс ке форме и њеног садржаја. Принципи Гешталт
теор ије садржани у пси хофиз иол ошкој основи перц ептивних проц ес а и
човеков обједињени аудио-визуе лни ментални концепт вербално-невербал
ног типа. Различити когнитивни аспекти, принципи обликовања, коре
спонденције, сложени психо-физиолошки процес и, високоорганизована кре
ативна аудио-визуе лна перц ептивна свест, њено пост-перцептивно све
сно-несвес но стање и финални аурално-визуе лни дожив љај. Могући ути
цаји екс трас ензорних перц ептивних спос обнос ти на форм у, садржаје и
токове аудио-визуе лне креативно-перц ептивне свес ти у оквир у проц ес а
мултимедијс ке комуникације.
Кључне речи: АУДИТ ИВНО, ВИЗУЕЛНО, ВЕРБАЛНО, ФИЗИОЛОГИЈА,
ГЕШТАЛТ ТЕОРИЈА, ГЕШТАЛТ ПРИНЦИПИ, ЕКСТ РАСЕНЗОРН А ПЕРЦЕП
ЦИЈА, КОМУНИК АЦИЈА, КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, НЕВЕРБАЛНО, ПЕРЦЕП
ЦИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, СЕМИОТ ИК А.
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1. Креативна аудио-визуелна свест
и семиотика њених Гешталт принципа
Аудитивно и визуе лно (без изра жене патолог и је) делови су обје д и
њене перцепц и је човек а, ана ли т ичк и посмат ра но два раз ли чи та фено
мен а која су прем а одгов ар ај у ћ им принц ип и м а у сфе ри проу ч а в а њ а
различит их научних облас ти. Ова проблемат ика посебно је заступ љена
у оквиру Гешталт теорије чији су предмет изучавањ а процеси психоло
гије памћењ а, учењ а, креат ивног стваралачког процеса, перцепц ије, итд.
Теорија Гешталт принципа, настала током 20. века између два рата1, још
недовољно афирм исана, била је донек ле потиснута у то време од веома
популарне и од одређен их кру г ова форс и ра не пси холош ке Бихевиори
стичке теорије.2
Крајем 20. века Гешталт теорија и њени принц ипи понов су у сфери
интереса светске научне јавнос ти, од када се даље развијај у нова свеобу
хватна истраж ивањ а која укључ уј у и нове интерд исцип линарне облас ти
које ова теорија у ширем контекс ту антиц ипира.
Током врем ен а у окви р у разм ат ра њ а принц ип а Гешталт тео
рије развијене су и посебне дисцип лине као нпр: Гешталт пси хологија,
Гешталт терапија, Гешталт педагогија, али може се слободно рећи, и
особена Гешталт философија која антиц ипира све значајније философ
ске аспекте који се сусрећу у диск урс у Гешталт теорије. Сасвим оправ
дано, из наведених разлога, и Семиотика, као већ посебно диференц и
рана философска дисцип лина са сопс твеним аналит ичко-креат ивним и
синтет ичк им аспект има, укључ ује се често у оквире комп лексног тума
чењ а Гешталт теорије. Тако се нпр. у оквиру Гешталт педагогије посебно
проу чавај у теме које се односе на појед инца и груп у, нарочито у поглед у
креат ивних процеса и израж ајних (уметничк их) средс тава попут оних у
облас ти слик арс тва, позориш та, фил ма, телевизи је, игре, али и меди ја
комп јутера и савремених комуник ац ијских средс тава типичних за про
цесе диги талне кому н ик а ц и је. Посебно акцен т ов а на и фокус у научне
опсерва ц и је јесте проблемат ик а аутое д у к а ц и је и личног анга жова њ а у
поглед у учењ а и даљег усавршавањ а што је довело до обликовањ а и ства
ра њ а посебн их педа г ош ко-дидак т ичк их прис ту па и учењ а. Значајно је
1

2

Гешталт (Gestalt = форма, облик, целина) философско-психолошка дисциплина и
учење које разматра релације форма (облик) – реалност – перцепција. Значајнији
оснивачи Гешталт психологије су Волфганг Метцгер (Wolfgang Metzger), Макс
Вертхајмер (Max Wertheimer) и Курт Кофка (Kurt Koffka).
behavior (енгл. понашање) које се дефинише као „активност појединца, мерљиве
психолошке промене, свесне когнитивне слике, фантазије и емоције”. Значајнији
оснивачи су Иван Павлов, Џон Вотсон (John B. Watson) и Берус Фредерик Скинер
(Burrhus Frederic Skinner).
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помен у т и да се у окви ру фун д а мен талн их поставк и Гешталт теорије
могу спознат и следећ и конс тит ут ивни сегмент и:
а) домин ира прим ат феномена: на цент ралном месту је искус твена
човеков а свест као једин и признат и и у датој реалнос ти сериозно
трет иран феномен, што је основна предпос тавка Гешталт теорије.
б)	Интера к ц и ја поје д инц а и ста њ е јед ног дина м ичк ог поља што
одређује искус тво и понашањ е, није само пука „слика” екстерних
сила или фиксираних персоналних особина.
в)	Повеза ност пси холош ких проблем а није само резул тат њиховог
пона в ља њ а или афирма ц и је, већ превас ход но латент ног и дуго
трајног чињеничног ста њ а.
г)	Разм иш ља њ е и решењ е проб лем а су карак т е рис тичн и по одре
ђеном и адек ват ном структ у ри ра њу објек ата, реструкт у ри ра њу
и цен т ри ра њу датог у правц у „потребног” у смис лу „инсајде ра”
(увид а према потреби).
д)	У окви р у мемори је гра де се и форм и р ај у струк т у р е на основ у
одређених асоц ијат ивних веза. Те везе усмерене су да прате тен
денц иј у оптималне организац ије.
ђ)	Међусобно несагласне спознаје код једне особе воде ка тзв. дисо
натном искус тву али и когнит ивним процесима који покушавај у
да смањ е ову дисонанц у.
е)	У оквиру једне надинд ивид уа лне целине, као што је нпр. група,
постоји одређена тенденц ија ка изузетним, одличним условима у
међуиг ри снага и потреба.
ж)	Теоријс ко зна њ е са аспек та и прис ту па Гешталт теорије пред
став ља крит ичко-реалис тичн у тачк у глед ањ а. На методолошком
нивоу то је повезив а њ е значењ а са поку ш ајем експе ри мен т ал
но-методолош ког прис ту па (експеримен тално-феноменолош ка
метод а). Цен т ралне феномене треб а реша в ат и без жртвов а њ а
експери менталних поставк и.
Насуп рот идеалис тичком прис туп у Лајбница, Шелинга, Шопенх ауера
и форм ал ис тичко-структ у рал ис тичкој концепц ији уметн ичке естет ике
типа Негел-Ханс лик, прем а којим а је, нпр. музик а: необавезна и забавна
игра покрет љивих тонова у времену, „сама ствар” је тако „озвучена” и тако
„осликана” да означава креатора у смис лу Homo signif icans.
Семиот ичко поимањ е аудио-визуе лне уметнос ти или израж ајне медиј
ске праксе, ука з у је на кому н ик а ц ијс ки систем денот ације и конот ације
манифес тован у равни: а) парадиг ме и б) синтаг ме, у којима се оглед а ком
плексан семиот ичк и код изра ж ајних аудио-визуе лних средс та ва. Аудиовизуе лн и денот ат и конот ат су досег н у т и спрег ом изра ж ајн их аудиоГод. V (2013): стр. 205-236
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визуе лн их средс та в а кроз проц ес њихов е конс тант не корес понд енц ије.
Процес креа ц ије аудио-визуе лних садрж аја за потребе медија није једно
смеран нити је затворена, вирт уе лна стварност креат ивног субјекта. То је
иреверзиби лан процес, неповратан у смис лу временског трен утка, засно
ван на конс тант ној флук т уа ц и ји идеја и перцеп т ивн их аудио-визуе лн их
компонент и стваралачког ума чија се комуникац ијска улога манифес тује
у социјалном кон текс ту перцеп т ивно-креат ивног набоја маспублике којим
доминира задовољ ењ е потреба за одређеним аудио-визуе лним медијским
садрж ајима, као и сусрет са својим најинит имнијим ЈА.
Та Блоховска трансценденц ија, исказана као медијска пракса у кон
текс ту „могу ћег и одрж ивог дру ш твеног развоја”, не само да „ослоба ђа
од окрут ног при род ног и дру ш твеног реа ли те та и води ка звезда ма, па
иако не превод и у бољи живот, она бар метафизичк и указ ује на њега”…
Иако директно не мења стварност, аудио-визуе лна медијска пракса
значајно утиче на човек а, а преко њега на мењањ е свес ти појед инаца и
група у његовом окружењу.
Проц ес креат ивне аудио-визуе лне медијс ке праксе прев ас ход но
је кому н ик а ц ијс ке основе у којој се преп лићу физичк а при род а самог
медиј ума, језик израж ајних симбола испољ ен кроз ток апстрактне кре
ат ивне мисли и форме, заснов ан на пси холош кој над г рад њ и свес нонесвес не човекове перцепц ије у спрези са задовољ ењ ем пси хосоц ијал
них аудио-визуе лн их потреб а човек а. Aутор овог рада покуш ао је да
корис тећ и семиот ичко анал ит ичко-синт ет ичко пром иш љањ е, укаже
на фунд аменталне принц ипе свесне и несвесне перцепц ија код човека.
Ти принц ипи познат и су у стручној литерат ури као Принципи Гешталт
теорије или једнос тавно Гешталт принципи. Помен ут и принц ипи пред
став љај у комп лексан систем зависнос ти и законитос ти креат ивног про
цеса и његове перцепц ије у психофизиолошкој равни.
Семиот ичко тумачењ е, односно тумачењ е значењ а принц ипа Гешталт
теорије познат е и као „Теорија форме”, указ ује прем а аутор у овог рада
на чињениц у да је форма апстракт но-ира ц ионална катег ори ја у слу чај у
недос татк а садрж аја, те да форм у чини и одређује њен садрж ај. Једно
ставно, форм а није могу ћ а без садрж аја. Феномен креат ивне и перцеп
тивне свес ти код аудио-визуе лног феномена подраз умева више сложених
процеса, тачније суб-процеса – фаза које се грубо могу предс тавит и као:
а)	
е ксцитација (побуђивање) физичке базе аудио-визуелног стимул уса.
б)	Субјек т ивно опа ж а њ е и препозна в а њ е извор а аудио-визуе лн их
сти м ул уса, што се стручно дефинише као перцептуа лна оријен
тација и идентификација.
в)	Опа ж а њ е и при јем аудио-визуе лног сти м ул ус а, означено као
аудио-визуе лна перцепција и детекција.
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г)	Одвајањ е и разл иков ањ е опажен их саставн их аудио-визуе лн их
елемената или аудио-визуе лна дискриминација
д)	Сложено опа ж а њ е комп лексног аудио-визуе лнох феномена озна
чено као високоорганизована аудио-визуе лна перцепција.
Процес креат ивног стварањ а аудиовизуелних садржаја за потребе медиј
ске праксе није само питањ е аудио-визуелне перцепц ије, већ укључ ује наста
нак аудио-визуе лних сти м ул уса, њихов пренос (транс мис иј у) као и пријем
(детекцију), пре свега посредс твом елект ро-акус тичк их и оптичк их уређаја
који служе као прет варачи аудио-визуелних сигнала, да би тек потом усле
ди ла перцепц ија од стра не слу шаоца/глед аоца, односно субјекта-корисника.

2. Гешталт психологијa и Гешталт принципи
у теорији аудио-визуелних артефаката и њихове перцепције
Крајем 19. века група психолога заснива правац Гешталт психологије
– савременог тумачењ а процеса перцепц ије значајног за друге психофи
зиолошке и менталне процесе попут памћења и учења. Правац предс та
вља анти тез у струк т у ра лис тичком прис ту п у и учењу, да би се проу ча
вали типови аудио-визуе лне перцепц ије и разумела сложеност процеса
памћењ а и учењ а. Оснивачи са значајним доприносом облас ти Гешталт
пси хологије свак ако су аутори: Макс Вертх ајмер (1880-1943), Волфганг
Келер (1887-1967) и Курт Кофк а (1886-1941), као и друг и. Почетком 20.
века Зигм унд Фројд увод и у психолог иј у Теорију несвес ног3, тако да су од
тада па до данас евидентна мног обројна истраж ивањ а утицаја несвесног
дела човековог ума на његово понашањ е, емот ивни живот, процесе уче
ња, памћењ а, заборав љањ а, као и његовог креат ивног рада у уметнос ти и
друг им облас тима духовних активнос ти, итд.
У том смис лу постоје процеси који нису под свесном конт ролом нашег
ума, тако да на раз л и ч и т е начине функ ц ион ише и креат ивна човеков а
свест, посебно у делу комуникације и тзв. социјалне когниције. Евидентно
је да су прис та лице пси хоа на ли т ичке теори је драс тично уздигле значај
3

Зигмунд Фројд (Sigmund Schlomo Freud, 1856-1939) рођен у Фрајбергу (Моравска,
тада Аустроугарска) аустријски неуролог, „отац” психоанализе, истраживао је у
Општој болници у Бечу церебралну парализу, афазију и микроскопску неуроанатомију, као и Теорију несвесног. Значајан као истраживач у области психотерапије и
феномена: Едипов комплекс, снови, механизам репресије, либидо, итд. Од 1933. под
притиском националсоцијалистичког режима, који му је спалио књиге, којим
поводом је изјавио: Који прогрес чинимо. У Средњем веку би ме спалили. Сада се
задовољавају паљењем мојих књига. После аншлуса Аустрије и велике антисемитске
кампање затражио азил у Лондону, где је и умро.
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принцип а несвес ног код човек а, став љајућ и тако у први план немог ућ
ност интрос пекције, као и значајне процесе у сфе ри мемори је, афек ата
и мотив а ц и је. Очиглед но је да се одређ ен и аудио-визуе лн и сти м ул ус и
испољ авај у и у сфери несвесног, тако да једним делом утич у на принц ипе
памћењ а, учењ а и опште способнос ти аудио-визуе лне перцепц ије, што се
посебно односи на начин одвијањ а интерперсоналне комуникације…
У науц и о психолог ији, несвесна стањ а су често предс тав љена као а)
измењ ена ста њ а свес ти (хипноза, спа ва њ е, анес тези ја), б) немог ућ ност
перцепц и је па прем а томе непос тоја њ е свес ти о прис ус тву одређ еног
стмул уса у окружењу, при чему исход може бити фаталан (инфра или
ултра звук, дуга изложеност и велик и интензитет, затим у случај у ради
оа к т ивн их изот опа, висок ниво радиоа к т ивног зрачењ а, тако да се под
в) могу навес ти све НЕГАТИВНЕ појаве које нисмо у стању да СВЕСНО
РЕГИСТРУЈЕМО. Супротно стањ е се оглед а у непос тојању (одсус тву) све
сти о ефект има који аудио-визуе лни и друг и стим ул уси имај у на човека
и његово окружењ е, иако смо свесни њиховог постојањ а.
Предс тавниц и Гешталт психологије смат рај у да постоји одређен број
урођених тенденц ија које утич у на човекову аудио-визуе лн у перцепц иј у.
Један од механизама састоји се у томе да се људи ослањ ају на претходно
стечене, научене или на неки друг и начин форм иране предс таве о свет у
којим су окружени. Тај спец ифични механизам може се означит и и као
аудио-визуе лни ментални концепт. Он свакако мoже бити разврс тан у два
основна вида: а) вербални и б) невербални ментални концепт, којим аудиовизуе лна креат ивна и перцепт ивна свест манип улише као посебним меха
низмима пројектовањ а, кодирањ а и аудио-визуе лне перцепц ије.
Слика 1. прик а з у је познат и диск урс Фројдове теори је тзв. „леден и
брег”, према којoj се највећ и део човекове психолошке активнос ти одвија
у сфери несвесног.
Тако би се у креативном аудио-визуелном
смислу могла представити нека праисторијска
животиња, нпр. птица Археоптерикс или нека од
врстe Диносауруса. Међутим и аудитивни, као
и визуелни концепт, препуштени су креативној
машти и фантазији ствараоца аудио-визуелне
илузије, јер аудитивно и визуелно искуство
савременог човека не датира у тако далеку прошлост – не даљу од тренутка његовог рођења.
Вероватно је дизајнер звука или слике, једина
особа која „зна” како звучи или како je „озвучен”
Слика 1
Археоптерикс односно Тиранозаурус рекс.
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За разлик у од аудит ивног, визуелни феномен је далеко раније привукао
пажњу научник а, пре свега, као емпиријс ко-техничк и непос реднији, „очи
гледн ији” и боље „прев од ив” – разум љивији на линг вис тичко-мент алном
план у. Тек током 20. века, посебно његове друге половине, долази до значајни
јег научног фокусирањ а на феномен аудит ивног што резулт ира велик им бро
јем научних радова и сериозним сагле д а ва њ ем звучно-музичког феномена
значајног са аспекта теорије информац ија и савремене медијске праксе.
Поглав ље нове аудиолошке праксе започињ е значајније фон Бекеши
(Georg von Békésy, добитник Нобе лове награде за физиологиј у – медицин у
1961) који своја достигнућа објављује у познатој књизи Експерименти чуј
нос ти (Exper iments in Hear ing).
Од поменутих физиолошких аспеката чујнос ти преко проу чавања пер
цептивних и когнитивних аспеката аудиторног система, дшло се током
низа година до веома значајних открића о фунционисању софис тицираног
система чујнос ти код човека.
То се посебно запаж а нпр. у облас ти звучне и музичке праксе на
фил м у, телевизи ји, у позориш ту, однос но код меди ја рачу нара, о чему
сведочи, такође и појава новог занимањ а: Дизајнер звука.
Са аспекта ауралне когниц ије и перцепц ије свакако су значајна истра
живањ а Алберта С. Брегмана (Albert S. Bregman, Auditory Scene Analysis: The
Percept ual Organizat ion of Sound)4 као и Улрика Најзера (Ulric Gustav Neis
ser: Cognit ive Psychology)5. У научној пракс и у облас ти аудиторног феномена,
типични су термини попут тзв. Аудиторне звучне сегрегације другачије
означене и као Секвенцијална интеграција, који се односе феномен кодирања
перцептивног тока (stream) у перцептивној сфери слушаоца.
Године 1988. објавио сам рукопис Феномен чујнос ти музички органи
зованог звука6, де факто, научну студиј у о Музичкој организацији зву ка7
у оквир у петоди мензионалног звучно-музичког контину ума и човековим
спсобнос тима перцепције Дискретних тонс ких релација 8. Поменута сту
4
5

6

7

8

First MIT Press paperback edition, 1999 © 1990 Massachusetts Institute of Tecnology.
Neisser, U. (1967): Cognitive psychology. Appleton-Century-Crofts. New York. Најзер је
дао велики допринос когнитивној психологији, тако да његов истраживачки рад
повезује бихевиористички приступ и когнитивне моделе у психологији које је
дефинисао.
Ђорђевић, М. (1988): Феномен чујности музички организованог звука. Организација
петодимензионалних параметара звука: а) Тонске висине и њихове релације, б)
Динамика звука, в) Трајање звука, г) Тонска боја, д) Тродимензионални простор и
вектор кретања звучног извора.
Ако се било који звук подвргне организацији његових петодимензионалних параметара (наведених у фусноти 5), може се говорити о Музички организованом звуку.
Ђорђевић, М. (1995): Дискретне тонске релације детерминисане феноменом чујности у оквиру петодимензионалног звучно музичког континуума. Теорија дискрет-
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дија разматра са једне стране физичк у природ у звука која је дефинисана
Теоријом ску пова, док са друге, физиолошко-перц ептивне и пси хо-когни
тивне аспекте феноме на чујнос ти у проц ес и ма његових најс уптилнијих
могућих звучно музичких манифес тација.
Са аспекта когнитивног9 проц еса перц епције ДТР (Дис кретних тон
ских релација) и сегрегације звучног тока (перцептивног груписања звука)
веома значајан јесте процес сепарације фреквенција (frequency separat ion),
тј. перц епције њихове суптилне (дис к ретне) релације означе не као дел
та-ф (ΔF) између тонова А и Б. Одређена истраж ивањ а пореде тон А при
сутан у смис лу карактерис тичне фрек венц ије неурона (CF = character i
stic frequency), док се тон Б размат ра као различит и некарактерис тичан
фрек венц ијски тон код неурона.
Пона в ља њ е или време репе т иц и је тона (TRT = tone repet it ion time)
утиче у значајној мери на перцептивну сегрегацију, која тада резулт ира и
већим разликама неуралног одговора.
Свак и звучно-музичк и ток посед ује свој у особен у мелод ијску линиј у,
ритам, сазвуч је, тако да се повезив а њ е раз л и ч и т их делов а јед ног тока
означава као секвенцијална интеграција.
Тонови се могу мешат и са друг им звуц има тако да се ствара посебна
микс тура.
Секвенцијалн а интеграција једног звучно-музичког тока траје све
дотле док он није прек ин ут променом неког од његових парамет ар а:
звучне боје (тембр), фрек венц ије, основног тона (фунда ментал) или про
стора (спацијална локација), динам ике (амплитуда) - односно прек идом
наступа, итд.
Како нпр. изглед а Схема интерд исцип линарне облас ти Звучно-музичка
когниције ? (слика 2), са аспект има теорије информација, музике, психоло
гије, електротех нике, аудиологије и информатике према ISMIR (The Inter
nat ional Society for Music Informat ion Retrie val – Интернационално друштво
за претраж ивање музичких информација)10

9
10

них тонских релација (Докторска теза, ФМУ, Београд.) Резултати петогодишњих
експеримената у области перцепције и чујности екстремно суптилних тонских
релација на прагу Феномена чујности, које сам извео у Електронском студију
Радио Београда са 50 студената Музичке академије и 30 музичких аматера, где је
у оквиру средњег тонског спектра установљен праг чујности (слушне перцепције)
за дискретне тонске релације од 3 цента (¢), док је почетна нечујна јединица дефинисана као КСД = Квант слушне дискриминације = 1¢ = 1200 део октаве. Октава =
1200 цента, 1 полустепен = 1/12 октаве = 100 цента), што сведочи о изузетној осетљивости органа чула слуха код човека.
Когниција (лат. cognitio) = моћ сазнавања, сазнање, знање.
ISMIR 2014, 27-31 October 2014, Taipei (Taiwan)
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Слика 2
Повратне информац ије и прет раж ивањ а звучно-музичк их база пода
така предс тав љени су као веома комп лексан и сложен низ свих располо
живих информац ија, нпр:
-	рачунарске методе за сврс тавањ е, груписањ е и обликовањ е;
-	звучно-музичке особ енос ти извор а моно- и полиф он их струк
тура, једнакост и складност узорака прет раж ивањ а;
-	аутомат изоване службене методе прет раж ивањ а звучно-музичке
базе податак а;
-	прог рам и и додатни софтверски пакет и за прет раж ивањ е музич
ких информац ија;
-	интера кт ивна на релац ији: човек – рачунар, апликац ија мобилне
телефоније, корисничк и сервис и понашањ е корисника;
-	звучно-музичк а пси холог и ја: ког ниц и ја и перцепц и ја, афек т и и
осећањ а, особенос ти синтаксе, особенос ти семант ике, семиот ика
звука и музике, особенос ти петод имензионалних звучно-музич
ких параметара (мелод ија, метрика и ритам, хармонија, тембр и
трод имензионални прос тор са вектором кретањ а звучног извора),
семиот ика Гешталт теорије и звучно-музичк их принц ипа креа
тивног обликов а њ а и перцепц и је садрж аја и форм алн их струк
ту р а, звучно-музичк и стилови и правц и, особ енос ти музичк е
методолог ије, педаг ог ије и дидакт ике;
Год. V (2013): стр. 205-236
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-	аналит ичк а звучно-музичк а пракса, звучно-музичк а когниц ија,
аутом ат ик а навођењ а и такс ионом и је звучно-музичк их инфор
мац ија;
-	извори и архиве звучно-музичк их информац ија, основни и мета
под ац и, предс тав љањ е дигитализованих база података, могућно
сти прис тупа базама и њихово истраж ивањ е
-	социолог ија и економ ија звук а и музике;
-	заштита ауторских права звучно-музичког материјала.

Поред наведених формалних аспек ата когнит ивне звучно-музичке
праксе, процеси манифес товањ а ових садрж аја чине суштин у феномена
звука и музике и његовог одвијањ а у темпорално-спац ијалном дисконти
ну уму (материјализованом виду догађањ а). У звучно-музичкој пракси, у
случај у наглих промена, перцепц ија одвија на начин да указ ује на сам
облик или делове, групе, итд. Групис ањ е је уствари сег м ент ација раз
личит их звучно-музичк их делова или токова у одређен у структ уралн у
целин у, што резулт ир а феноменом типичн им за Гешталт теор иј у и
њене принц ипе: ког н иц и ја и перцепц и ја у правц у дожив љаја и осећаја
форме – обликованог садрж аја.

Слика 3

Слика 4

Сегрегација звучног тока у процес у перцепц ије звука (Слика 3.) према
модел у Брегмана и Ахад а (Bregman and Ahad, 1995)11 приказана на циклус у
од 6 тонов а, показ у је оособ еност перцепт ивног тока слу шаоц а: када се
тонови свирај у у спором темп у онда се они перц ипирај у као један звучни
ток у којем је могуће разликоват и „виши” и „нижи” тон, тј. да после тона
више фрек венц и је сле д и тон ниже фрек венц и је. Укол ико се сви р ај у у
брзом темп у, модел перцепц ије се дели на два паралелна тока и то 3 тона
више фрек венц ије у једном току и 3 тона ниже фрек венц ије у другом току.
11

Bregman, A. S. and Ahad, P. A. (1995): Demonstrations of auditory scene analysis: The
perceptual organization of sound; Audio CD.
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Међу т им, у овом слу чај у, веом а је тешко перц ипи рат и временс ку рела
циј у између тонова појед иног тока.12
Типичн и Гешталт принципи у процес у ког н и т ивн их активнос ти и
перцепц ије звучно-музичког тока могу се разликоват и као:
принцип сепарац ије (издваја њ е из конг ломе р ат а сва код невн их
а)	
звучно-музичк их поја ва и токова, посебних и неза висних звучномузичк их извора и токова као делова свеопш те микс ту ре амби
јенталног звук а којим смо окружени);
б)	
принцип сег ментације (дељењ е или цепањ е на одсечке);
в)	
принцип контин уације (прод уж ав ањ а, настав љањ а) прис утан је
код звучно-музичког тока када се он нормално одвија на основу
хијерарх ије принц ипа контрас та и идентитета;
г)	
принцип блис кос ти и сличнос ти (принцип идентитета);
д)	
принцип различитос ти (принцип контрас та);
ђ)	
принцип сегрегације (издваја њ а, одваја њ а, деобе) – нпр. сегрега
ција звучно-музичког тока заснована на различитој спект ралној
карактерис тиц и тона (тембрална диференција);
е)	
принцип слеђења (одви ја њ а јед ног тока);
ж)	принцип препознавања моде ла:
ж/1)	
секвенцијално (препознавањ е дуж тока одвијањ а),
ж/2)	
с имултано (верт ик ално препознавањ е вишес лојних звуч
но-музичк их токова и структ ура у датом временском тре
нутк у, после проток а одређеног времена);
з)	
принцип понав љањ а (репетиција) – дословно понав љањ е не даје
целин у – форм у) вишег реда, док варирано понав љањ е омог ућује
стварањ е и експанзиј у већих форм и и облика, њихово нарас тањ е.
Осећај блискос ти – приближ нос ти (апроксимат ивнос ти, Слика 4.) ука
зу је на Гешталт принцип ваљаног прод уж ав ањ а (настав љањ а) звучномузичког тока, насу п рот неповеза н им делови м а и целина м а. Значај тем
поралног фактора (протока времена) код звучно-музичке перцепц ије је од
прес удне важнос ти. У случај у ваљаног прод ужетка и скривене логике наста
вљањ а звучно музичког садржаја, перцепц ија има тенденц иј у гешталт зао
круж ивањ а у целин у, јер је „целина значајнија од делова”.
Међу т им у слу ч ај у испрек и д а ног и нелог ичног звучно-музичког
тока, темпорални фактор манифес тован прод уж авањ ем и задрж авањ ем
тока, има тенденц иј у слабљена перцепц ије што довод и до значајног опа
да њ а концен т ра ц и је тако да се ког н и т ивн и процес не успос та в ља, при
12

Bregman, A. S. (1990): Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound;
Cambridge, MA: MIT Press, р. 173. Stream Segregation and Vision.
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чему је и сам аурални дожив љај значајно деград иран. У таквим случаје
вима пре се може говорит и о прек ид у перцепт ивног тока (слика 5).
Зато је у авангардној звучној-музичкој пракси, посебно код стилских
праваца постмодерне, нпр. мини ма лизам, конт ин уи тет перцепц ије кон
статно доведен у питањ е, јер звучно-музичк и ток не посед ује релевантан
и потребан број параметара као ни нивоа стим ул уса значајних за нор
мално одвијањ е перцепт ивног процеса, већ је ток пре испрек ид ан, неја
сан, магловит и једва чујан.

Слика 5

Слика 6

3. Семиотика психологија Гешталт принципа
и одвијање креативних менталних процеса
и адекватне перцепције у реализацији
аудио-визуелних садржаја
Како се одвијај у психомоторни и ментални процеси током креат ивних
и перцепт ивних фаза реализац ије садрж аја за аудио-визуе лне медије?
Додавање еле мената (Слика 6.) дожив љава се у психолошко-ментал
ној сфери као процес аутоматског обликовањ а могућ их комбинац ија ка
ствара њу логичне целине која резул т и ра перцепц и јом форме у смис лу
логичне целине. Ротација елемената и пси хо-мен тална креа ц и ја јед не
од могућ их варијант и (Слика 7.).

Слика 7

Слика 8
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За разлик у од визуе лне сфере која је, могло би се рећи, „очигледнија”
и прис ту пачн и ја од ауди т ивне сфе ре у погле д у денотације и конотације
њеног садрж аја, ауди т ивна пси холош ка и мен тална сфера човекове кре
а ц и је и перцепц и је је екс т рем но апстракт на. С обзи р ом на тен ден-цију
Гешталт принципа код субјекта да визуе лне садрж аје превод и на ниво лин
гвис тичког менталног концепта, то се догађа и у оквиру аудит ивне сфере.
И у једном и у друг ом случај у значајно је перцепт ивно и когнит ивно
искус тво. У слу чај у превођењ а ауди т ивног дожив љаја на ниво линг ви
стичког менталног концепта могуће је установит и да такве когнит ивне
способнос ти нису ни мало једнос тавне, како то можда на први поглед
изглед а, јер је апстракт ност и немог ућност суштинс ког препозна в а њ а
(или позна ва њ а) ауди т ивног садрж аја, у смис лу невербалне кому ник а
ције, веома комп ликована.

4. Фундаментални аудио-визуелни Гешталт принципи
Према Вертх ајмеру основни принц ипи перцепц ије у оквиру Гешталт
пси хологије дефин ис ан и су као: 1. Форм а и позад ина (Form und Hinter
grund), 2. Сличност (Ähnlichkeit), 3. Близина и додир (Nähe oder Berührung),
4. Кон т ин у и т ет (Kontinuität), 5. Затвара њ е (заок ру жењ е) (Schließung), 6.
Екст ензија површ ине (Flächenausdehnung),7. Симет рија (Symmet rie) и 8.
Сегментац ија текс туре (дељењ е текс туре на одсечке) (Segment ier ung von
Text uren). У Гешталт теорији и у оквиру њених принц ипа нароч ит о је
наглашен феномен или аспект „целине”, која увек предс тав ља нешто
„више” и „значајније” од прос тог збира њених делова. Међут им, поред
наведен их принц ипа, савремена семиот ичк а анал из а Гешталт прин
ципа и креат ивног процеса код аудио-визуе лних медија, указ ује на хије
рарх и ј у у окви ру аудио-визуе лног кон т екс та при чему се издвајај у два
фун д а мен т алн а принц ип а који предс та в љај у покре т ачк у сна г у сва ке
потенц ијалне аудио-визуе лне маниф ес тац ије. Та два принц ип а озна
чена су у смис лу хије рарх и је аудио-визуе лног процеса као непрес та но
смењивањ е:
а) конт рас та и
б) идент итета.
Дакле, контраст и идентитет предс та в љај у у савременој семио 
тиц и Гешталт теорије два фунд аментална принц ипа на чијем се сме
њив а њу заснив а хије рарх и ја и покре тачк а сна г а аудио-визуе лне креа
тивне при роде и сенза ц и ја адек ват не човекове перцепц и је. Говорећ и о
хијерарх ији принципа контрас та и идентитета, нужно је помен ут и да
Год. V (2013): стр. 205-236
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је то процес одређене закон и т ос ти прем а којој се смењу ј у елемен т и и
фазе идент итета и конт рас та. Хирерах ија принц ипа контрас та и иден
тит ет а уствари покреће сва ко ауди т ивно, визуе лно или аудио-визу
елно медијско (мудилт имед ијско) дело.

5. Форма и позадина

Слика 9

Слика 10

Слика 11

Слика 12

Форма се најбољ е испољ ава када се посмат ра концент рисано, у првом
план у у однос у на позад ин у (функц ији позад ине), као и у смис лу прин
ципа КОНТРАСТА. Уколико позад ина није једнолична, могуће су разли
чи т е интерп ре т а ц и је јед не исте слике. У завис нос ти од угла гле д а њ а и
визуе лне фикс а ц и је на црну или белу поза д ин у (површ ин у, однос но на
различите боје код слика у колору), запаж а се и различит контекст. Поне
кад је потребно мало скуп ит и трепавице и посмат рат и слик у са мини
мално отвореним капц има, друг им углом глед ањ а, са фиксац ијом на црне
или беле површи у смис лу првог плана – форме и другог - позад ине.
У зависнос ти од избора и концент рац ије на црну или белу површин у
као примарн у могућа је перцепц ија различит их слика, фигура и ликова,
који се аутом атс ки мењају укол ико се у први план постав ља супротна
боја, или црбо-бела површина, тако да ликови у првом план у предствљај у
„форм у” а они у друг ом план у „позад ин у”.
Прелаз од форме ка позадини.
Шта је позадина а шта форма?

Слика 13

Слика 14

Годишњак Факултета за културу и медије

Семиот ика Гешталт принц ипа у креат ивном процес у...

219

6. Сличност

Слика 15
Објект и са сличном текс туром, бојом или величином, итд. опаж ај у
се као слични и групиш у у одређене целине, односно ако су више уда
љени или растав љени, онда се не перц ипирају као део целине, већ као
независни појед иначни објект и.

Слика 16: Феномени – бојa (Farbe), величинa (Größe) и формa (Form)
Феномен „сличнос ти”: двод и мензионална сличност (x, y), и трод и
мензионална сличност (x, y, z)

Слика 17

Слика 18
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7. Близина и додир
Феномени означени као „близина” и „додир”, тако се и перц ипирај у:
као најближ и, додирни или гранични елемент и.

Слика 19

Слика 20

Визуе лно груписање (Слика 16.) је механизам типичан за процес чове
кове перцепц ија која се одвија се у смис лу груписањ а елемената у логичн у
целин у или најб ли же могу ће аудио-визуе лне предс та ве које асоц и рај у
линг вис тичк и ментални концепт конотац ије датих елемената.

Слика 21

Слика 22

8. Контин уитет
Човекова перцепц ија под раз умева одређене нивое сим п лифик а ц ије
уз сталн у прис утност феномена „целос ти”, „целине”, уствари свођењ а пер
цепц ије на миним ум логичког значењ а.
Човекова психа и адекватна перцепција захтевају континуитет. Сегменти се у можданим ћелијама доживљавају као потпуни објекти…
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Слика 24:
Једна линија, а не две
које иду кроз круг

Слика 25:
Човекова психа непрекидно инсистира на тражењу континуитета…

9. Затварање (заокружење)

Слика 26

Слика 27

Слика 28

Слика 29

Човеков а пси х а стално тра ж и елемен т е да допу н и или упот п у н и
објек те…
Троуг лови и квадрати (Сликe 26, 27. и 28.) према италијанском теорет и
чару Гетан у Каниж и (Слика 29: G. Kanizsa)13. Троу гао и квад рат нису нацр
тани, већ су одсечц и црних објеката који су тако постав љени да аутомат
ски делу ј у зокру ж у ј у ћ и перцепц и ј у према датим геоме т ријским тели ма.
Трокс леров ефект (Troxler’s effect) предс та в ља ста њ е када се поглед фик
сира на одређен у тачк у, при чему стим ул уси у близини те тачке постепено
нестај у. Филмс ка ани м ација заснив а се на илузији да мозак перц ип ир а
13

Gaetano Kanizsa: Organization in Vision: Essays on Gestalt Perception.
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сериј у незнатно варираних сличица у брзој сукцесији као филм – покретне
слике, па се према феномен у персистенцијe ока14 (задржавањa слике у визу
елној свес ти) несме тано син х ронизовано одвија филмс ки проток одређе ног
броја сличица. Код клас ичног филма проток износ и 24 fps (frames per second =
сличице у секунд и; frame = оквир), код ТВ слике 25 fps, за аним ирани филм
код рачу нарског софт вера за ани ма ц и ј у око 12 fps, док је код дигиталног
филма високе резол уц ије (HD) знатно већи: 29, 30, 60 fps, итд.
Теорија перс ис тенције ока оповргн ута је од стране једног од зачет
ник а Гешталт пси хологије, Макса Верт х ајмера, који је дефинисао овај
феномен 1912. године. Како је смат рао Вертх ајмер, прави разлог за пер
цепц ију кретањ а је тзв. „Пи феномен” (Phi Phenomenon). Пи феномен је
уствари оптичк а илу зи ја перцепц и је кон т ин у и р а н их покре т а измеђ у
сепари р а н их објек ат а опа жен их у брзој сук цес и ји. Међу т им и поред
тога, теорија Феномена перс ис тенције ока фигурирала је и даље у мног им
научним списима и објашњењима визуе лног кретањ а, тако да је заједно
са теоријом Пи феномена предс тав љала део основне теорије филма коју
је 1916. године допунио Хуго Минс терберг (Hugo Münsterberg)15.

Слика 30: Пи феномен

Слика 31: Мек Гурков ефект
аудио-визуелне илузије..

Пи феномен треба разликоват и од тзв. Бета покрета, пошто оба узро
кују осећ ај крет ањ а. Разл ик а је у томе што је Пи феном ен очиг лед ан
покрет узрокован светлосним импулсима у секвенц и, док је Бета покрет,
такођ е, очиг ле д а покрет али узрок ов ан ста ц ион арн им све т лос ним
14

15

Теорија визуелне персистенције је веровање да је људска перцепција кретања контролисана процесима у мозгу, резултат визуелне персистенције која се одвија
посредством ока - органа чула вида. После перцепције слика се здржава приближно 1/25 секунде у ретини (светлосно осетљива мрежа унутарње површине ока
повезана преко влакана оптичког нерва са визуелним центрима у мозгу).
Münsterberg, Hugo (1916): The Photoplay: A Psychological Study; New York, London: D.
Appleton and Company.
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импулсима (Слика 32.). У анимацији ове слике жути кругови светле сукцесивно један за другим. Смер је супротан смеру казаљки на часовнику.

Слика 32
Визуе лна форм а мемори је означена као Иконичка меморија смат ра
се узроком овог феномена. Са данаш њег аспекта и даље постоје несла
гањ а између прис талица ове две теорије, при чему су теорет ичари филма
задрж али Теорију перс ис тенције вида, док су психолози прот ив ње, наво
дећ и аргумент да: „Око није камера”!

Слика 33

Коцка није нацртана, одсечци на
црним круговима који су тако међусобно аранжирани, перципирају се
као углови коцке… коцка припада
белини позадине…
Човекова психа увек тражи одре
ђени смисао!!!
Црно бели објекти на сликама
сад рже довољно података да би се пер
цепц ија субјекта одвијала ка затв а
рању осмишљене и логичне целине…

Слика 34

Један бела „трака” преко каменчића стално је присутна

Слика 35
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Испрекидана коцка: илузија,
визуелна егзибиција! Немог ућа
идентификација било којег квадранта коцке који се узима у првом
плану, јер је једна његова страница увек пресечена са другом која
избија у први план и тако нарушава
нормалност визуелног тока – тј.
утисак приказане тродимензионалности коцке.
Слика 36

10. Екстензија површине
Феноменолошка игра: зависност фиксације
одређеног квадрата: Ако се фиксира као централни
објект перцепције мали квадрат у оквиру великог
квадрата, онда то условљава и чини да човекова перцепција доживљава велики квадрат као позадину…
и обрнуто: ако се фиксира велики квадрат као примарни, онда се мали квадрат чини као мала удаљена
позадина, некакав „отвор” или „излаз” (у супротном
примеру, такође као „отвор”, али „улаз”…).

Слика 37

11. Симет рија
Комплексна слика интерпретира се као мешавина простих симетричних објеката... Паралелне
линије имају важну улогу....
Свако на овој слици опажа два квадрата који су
налегли један на други... међутим, ако се гледалац
фокусира на један од ова два квадрата, запазице
Слика 38
да је так квадрат тада у првом плану, д са позадину
чини други квадрат.
Симет ричне конт уре перц ипирај у се и интерп рет ирај у заједно... Кон
ту р е беле форме гру п ис а не су тако да интерп ре т и р ај у и чине основн у
форм у, док су конт уре црне форме несимет ричне тако да се дожив љавај у
као позад ина...
Годишњак Факултета за културу и медије

Семиот ика Гешталт принц ипа у креат ивном процес у...

Слика 39

225

Слика 40

Људи сматрају да су симетрични облици „лепи”... тако је задовољен један
од старијих приступа естетици као „науци о лепом”. Са аспекта философије
и учења Андреаса Лиса означеног као антиестетика, ова констатација била
би апсурдна. Међутим, Лис би вероватно, у складу са својим биологистичким
поставкама констатовао да постоје „здрави” и „болесни” симетрични као и
асиметрични облици - они који човека иритирају и зраче негативном енер
гијом, као и они који га испуњавају задовољством, оптимизмом и животном
материјалном и духовном енергијом попут хормона среће...

Слика 41

Слика 42

12. Сегментација текстуре (дељење текстуре на одсечке)
Механизми човекове перцепције брзо препознају текстуре и аутоматски
сегмент ирају површине одређених делова...

13. Камуфлажа

Слика 43

Слика 44
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14. Семиотика хијерархије принципа конт раста и идентитета
у креативном процесу код аудио-визуелних медија
„Просвећено” и свеобух ватно аудио-визуелно опажањ е, насуп рот редук
ционис тичкој – математ ичкој анализи аудио-визуелног, указује на два фун
да мен тална принц ипа која су у облас ти аудио-визуе лне хијерарх и је дефи
нисана као:
А) принц ип идент итета
Б) принц ип конт рас та
Аудио-визуелна догађања са великим и перманентним конт растом, као
и са континуираним идент итетом, не доприносе нормалном развојном току
креативне и перцепт ивне аудитивне и визуелне мисли, јер се у оба случаја
после краћег времена догађа опадање и деград ац ија пажње, тј. слабљење
или прек ид перцептивног тока. Једини могући вид одвијања једне аудиовизуелне појаве јесте специфична хијерархија смењивања принципа
контраста и идентитета.

Слика 45: Текст

Слика 46: Покрет

Очигледно је да преовладавање принципа идентитета не покреће
нове и сложеније форме, посебно не у аудиолошкој сфери, док принцип
контраста, чак и са малим разликама (варијацијама) покреће комплексан
аудио-визуелни садржај и у стању је да створи сложенију и далеко већу
форму из различитих контрастних или благо варираних идентитета.
Гомбричев „Ла жни параг раф”
ствара илузију латиничних слова. Као
што је речено, човекова перцепција
и сазнање стечено путем опажањ а,
ослања се у највећој мери на претходно
искуство, тј.на формиране представе
Слика 47
света којим је окружен…
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Гомб ри ч ев а речен иц а: the work
must get done. Колико мало видимо од
речи... друга реч је покривена цртежом
од маст ила... наше знање енглеског
Слика 48
јез ик а, римских слова, гра м ат ик е и
фраза, навод и нас на закључак да рече
ница гласи: the work must get done. Неки сматрају да је реч прекривена имп ре
сионистичким цртежом магарца, те реченица гласи: the donkey must get done.
Виљем Молине поставио је пријат ељу који је први увео терм ин
„семиот ика” (Џон Лок) питањ е: Да ли би човек слеп од детињс тва који је
осетио прос тор преко покрета и додира био у стању да осети и интерпре
тира визуе лни прос тор, ако би му се намах вид повратио? У овом случај у
инте ресан тан је при мер тешкоће и немог ућ нос ти визуе лне перцепц и је
код особа које су слепе од рођењ а, а по повратк у вида после операц ије…
У таквим ситуа ц ијама особа мора да „научи да види”, да нове чулне –
визуелне утиске асоц ира са предс тавама које већ посед ује у менталној сфе
ри. За особу без способнос ти да повеже визуе лн у перцепц и ј у и објек т е са
познат им функ ц и ја м а, спољ а ш њи свет би предс та в љао зама гљен и бесми
сао. Слепе особе од рођењ а (слично је и са чулом слух а) проп уш тају крит и
чан период „учењ а” који код људи са нормалним видом/слухом има функ
циј у повезивањ а аудио-визуелног опажањ а са реалитетом. У том смис лу је
гласио и одговор Џона Лока: Особа може да „научи” да види, али јако споро…
Визуе лна илузија типа Гомбричевог параграфа среће се и код „чујног
текс та”, уствари говорног језик а, који може бити преп ун драс тично раз
личит их примеса, у смис лу дијалкта, када се указ ује као тешко разум љив
(што је чак случај и у неким европс ким земљам а), не само са аспекта
разум љивос ти, врћ и сасвим другачије конс трукц ије фонема и њиховог
семиолошког значењ а. За раз лик у од тога, музичк и „текст” не посе д у је
језичко-литерарни вид графије, изузев текс та који се пева, те је инстру
мент алн а музик а прев асходно чујн и феномен, пред мет неверб алног
типа комуник ац ије, који је само практ ично денот иран у смис лу писма,
као препознатљив текст, за оне који познај у писани језик музичк их сим
бола и ознака којима су предс тав љени музичк и звукови – тонови, њихов
квалитет и начин интерп ретац ије.
У том смис лу, нијед ан семиот ичар не би закључио да писани музичк и
текст посе д у је значењ е, или предс та в ља нешто дру г о и неза вис но од
звука, или изван одређене звучне супс танце.
Тако се музичк и текст испољ ав а као апсол утно слуш ни или чујн и
ентит ет, који се драс тично разл ик ује од графије која је у служби вер
балне комуник ац ије, тачније линг вис тике и говорног језика.
Год. V (2013): стр. 205-236
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Највећ и аксиолошки домет савремене семиот ике, као философског
диск урса или таквог начина пром иш љањ а у тумачењу друш твене ствар
нос ти, али и етике и естет ике, јесте да предс тав ља нову философију
уметнос ти аудио-визуе лног, у чему треба и траж ит и њен прагмат изам.
У супротном, семиот ик а се свод и на маштовит у ментално-слатк у игру
њених кодова, али и нежељ ен у пурларт ис тичк у илузиј у…
У поглед у креат ивно-перцеп т ивне свес ти, примарн у улог у посед у ј у
аудио-визуе лне менталне предс таве. Менталне предс таве су предус лов
за даље одвијањ е процеса аудио-визуе лне комуникац ије. Уколико су те
предс таве у вези са језичк им, текс туа лним или на тај начин аудио-визу
елно интерп ре т и р а н им кодови м а, можемо говори т и о тзв. вербалн ом
типу комуникације. Језик, однос но лингвис тички ментални концепт је
током историје људског друш тва и цивилизац ије једна од најд уже разви
јаних форм и комуник ац ије. Због тога лингвис тички ментални концепт
посед ује екст ремно прец изне равни денотације и конотације.
То даље услов љава и изразито висок проценат разумевањ а језика као
и терм инолошку прец изност процеса комуникац ије. Обезбеђивањ е мак
симално високог процента разумевањ а линг вис тичк их логот ипова (лого
гена) довод и до аутом атс ких асоц ија ц и ја пси хофизиолош ко-менталног
систем а и његов ог линг вис тичко-мент алног концепт а што резулт ир а
стварањ ем одређених аудио-визуе лних предс тава.
Према Мортоновој дефиниц ији логогена16, овај термин означава пси
холошку (менталну) предс тав у одређене речи која садрж и графемс ке, фоно
лошке, семантичке и морфолошке особенос ти, као изразито специфичне
карактерис тике те речи.
Сваки логоген, са јед не стра не, акум ул и р а информ а ц и је о речи на
основу „улаза” говорног стим ул уса (када је дат као аудит ивни елемент),
односно писаног језичког стим ул уса (када се предс тава ствара на основу
дате графије, тј. као визуе лно очитавањ е), што се разумева као ортог раф
ски и фонолошки аспект. Са друге стране, логоген још акум улира инфор
мац ије о речи и на основу контекс та, тј. морфолошке, семант ичке и син
такт ичке карактерис тике речи. Свак и морфолошки елемент или субеле
мент језика је екст ремно прец изан, уколико се језик корис ти са намером
разумева њ а и логичког фидбека (повратне спрег е) саговорник а. Језичке
16

Џон Мортон (John Morton) британски психолингвиста дефинисао је 1969. године
тзв. Логоген модел (гр. „логос” = реч, „генус” = настанак) којим је покушао да
објасни како људи разумевају изговорене или написане речи. Критичан елемент
његове теорије представља увођење термина „лексикон” којим он означава специјализован аспект меморије која укључује семантичке и фонематичке информације
о сваком „наслову” (појму садржаном у „лексикону”). Тако се често може запазити
да се и савремена постмодерна музичка пракса означава као електроакустичка и
фонематичка, или се каже: електроакустичка и фонематичка основа нове музике.
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„врат олом ије” и аванг ард но-експеримен т алн а упот реб а са нега ц ијом
процеса логичке денотације и конотације више служе за збуњивањ е саго
ворн ик а и оме т а њ е процес а кому н ик а ц и је из одређ ен их раз лог а, што
предс тав ља необичн у терм инолош ко-линг вис тичк у акробат ик у погре
шних асоц ијац ија са аспекта вербалног менталног концепта.
Са дру г е стра не, невербални тип аудио-визуе лне кому н ик а ц ије не
посе д у је прец изност, већ раз у ђ ен у апстракт н у основ у која се тумач и
на више разл ич ит их начина, при чему се постиже и разноврс на коно
тац ија у завис нос ти од тога шта се жели постић и. Тако се нпр. у етно
музици догађа да једна те иста мелод ија посед ује неколико различит их
варијант и денотације, тј. текс та, које се све уклапај у и одговарај у датом
расположењу и музичком невербалном кон т екс ту те песме са аспек та
логичко музичке и линг вис тичке конота ц и је, заснова не на адек ват ном
менталном линг вис тичком концепт у слушаоца.
Но, међут им, није увек могуће прец изно и јасно дефинисат и појед и
нине семиот ичке кодове, посебно не са аспек та невербалног типа кому
ник ац ије, тј. предс тав а које нису изазване одређ ен им линг вис тичк им
концептом. Тако нпр. музик у без текс туа лног предлошка (тзв. апсол утну
музик у), као типично невербални вид комуникац ије, не разумевамо тако
јасно и прец изно као ону која посед ује некакав линг вис тичк и или про
грамс ки концепт. Таква музик а посе д у је веом а широк у и апстракт н у
менталн у основу јер се њена денотација и конотација могу дефинисат и
и интерп рет ират и на веома различите начине.
Тако је логог ен са спект а психо
линг вис тике одређ ен као двос трук и
модал ит ет који се испољ ав а као део
аудит ив н ог, однос но визуе лн ог лин
гвис тичког мен талног концеп та. Лого
ген се активира посредс твом психоло
шких стим ул уса или контекс туа лних
информац ија (речи).
Схем а прик а з у је дија г рам лого
гена према Џ. Мортон у:
Са аспекта Гешталт теорије, пси
хологије комуникативног процеса као
и психологије и семиотике Гешталт
принципа и креативних про
ц еса у
сфери аудио-визуелне ком ун икације,
у човековој природи перцепције и креативне маште постоји дубоко усађен
Слика 49
и латентан, вековима наслеђиван и
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кодиран ментални језички систем или семиотичко-лингвистички код. Шта
то значи? Поједностављено, савремени човек сваки семиотички код, без
обзира да ли је он резлутат вербалног или невербалног типа комуникације,
скоро увек и по правилу своди на ЛИНГВИСТИЧКИ МЕНТАЛНИ КОНЦЕПТ.
Тако успева, да на основу логогена, створи колико толико јасне психолошкоменталне представе о одређеном појму и његовом адекватном значењу, а
затим и да га доведе у контекст датог лингвистичког окружења, да би га
посредством аудио-визуелних представа што боље протумачио.
Пошто се у окви р у ове студ и је разм ат рај у прев ас х од но пита њ а
аудио-изуе лног феномена, тј. аудитивни и визуе лни ментални конц епти
заснов а н и на орга н и м а чула слу х а и вида и њиховим асоц и јат ивн им
можда ним цен т ри м а, потребно је напомен у т и да поред познат их чула
и искус твених предс тава у вези са њима, постоје и још довољно непро
учене и нејасне облас ти тзв. екстрасензорних чула чије се перцепц ије и
предс таве такође могу јавит и као елемент и аудио-визуе лног креат ивног
и перцеп т ивног процеса.
Поред познат их чула: слух, вид, мирис, укус и додир, постоје и чула
која се означа вај у као екстрасензорна чула као екст ремно спец ифичне
способнос ти појед инаца, посебно код оних који су се много више бавили,
неговали, учили и тренирали такве спобнос ти у пракси.
Екстрасензорна чула се обично у парапсихолог ији и њеним дисци
плинама означавај у као тзв. „шесто чуло” и обично предс тав љај у као:
а) телепатија (способност примањ а и одашиљ ањ а мисли),
б) прекогниција (видовитост, предвиђањ е будућ их догађаја),
в)	
психокинеза – телекинеза (способност покретањ а или утицањ а на
објек т е сна г ом ума, нпр. способност екс т расензорне леви та ц и је
(лебдењ а)
Без обзира што парапсихолог ија није званично призната научна дисци
плина, не могу се занемарит и и игнорисат и експеримент и из ове облас ти
који дословце, у различит им процент има, потврђуј у егзис тенц иј у екст ра
сензорних способнос ти човека. Као и када су у питању друге пред испози
ције, тако је и екс трасензорна перцепција (у различит им сферама разли
чито и неједнако распоређена, штавише екст ремно и дијамет рално.
Током аудио-визуе лног стваралачког процеса и његове перцепц ије која
се конс тантно одвија као спец ифична повратна психолошка веза, слушањ а,
глед ањ а и конт роле ових процеса, најближ и процес и категорија сензорне
перцепције предс тав ља осећај прекогниције, тј. механизма „унутарњ е”, пси
холошко-мен талне пред ви д ивос ти. Нове аудио-визуе лне креат ивне идеје
јављај у се у „букет има” или „сноповима” менталне видовитос ти и ауралног
предвиђањ а које се одвија фантас тичним брзинама, при чему аутор при
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лично мукот рпно покушава да каналише и издвоји релевантна креат ивна
догађањ а. Креативна прекогниција затева велик у концент рац иј у, спретност
у слеђењу преког н и т ивн их импулс а као и изу зет но разви јен у креат ивн у
машту. Један од највећ их стваралачк их проблема је управо избор и редук
ција мнош тва на више а потом само једн у једин у, али најбољу варијант у.
Она предс тав ља коначн у идеј у аптрахован у од оних, мање значајних или,
неу пот ребљивих.
Неки од визуе лн их при мера Гешталт форми који потврђу ј у теори ј у
карактерис тика Гешталт перцепције а могу се пронаћ и на глобалној кори
сничкој мреж и интернет:

Слика 50

Слика 51

Слика 50а

Слика 52

Слика 50б

Слика 53

Слика 54

Слика 55

Слика 56

Слика 57

Слика 58

Слика 59

Слика 60
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Закључак
Наш трен утни свет перцепц ије и когниц ије саздан је као универзум са
објек т ивн им и реално одгов арај у ћ им пра ви л и м а… Опа жена слик а нашег
окружењ а, норм ално је у склад у са местом у универз ум у којег нам наша
свест у том (и сваком другом) трен утк у додељује…
У визуе лном и аудиторном кортекс у примата могуће је запазит и двадесе
так и више региона, од којих по неколико у групи учес твује у обрад и облика,
боје, прос тора, времена, покре та, фрек венц и је, дина м ике, итд. Међу т им,
није могуће у једном трен утк у или једној тачк и сакупит и све информац ије
и креи рат и нпр. јед н у слик у. Напрот ив, перцеп т ивна интерп ре та ц и ја ком
плексне аудио-визуелне појаве разуме се као динам ичк и процес, паралелна
и дистрибут ив-на корес понденц ија некол ико укључен их мождан их обла
сти… Наш систем опажањ а не треба узимат и као физичк и инструмент који
прои звод и јасно кван т ификов а н у слик у све та. Опа жен и садрж ај не мора
увек и обавезно комп летно постојат и као физичка презентац ија - стимул ус!
Напрот ив, приближ но комп летна и реалис тична слика стварнос ти, може
се генерисат и на основу неколико шту рих подата ка, тј. из некомп летног сти
мул ус-модела… све то захваљуј ући нашој креат ивној свес ти когниције и пер
цепције… без обзи ра што одређени пара ме т ри недос тај у, наша креат ивноперцепт ивна свест надомеш та те „недос татке”, заок руж уј ући перцепц иј у као
адек ватан и реалис тично-логичан ток ствари, као да је прис утан комп летан
стим ул ус… То је реакц ија можданог кортекса: свесне мисли – свесног ума
који конс труише конзис тентан модел света на основу „смис лене стратег ије
пона ша њ а”… (у овом аспект у Бихевиорис тичка и Гешталт теорија прибли
жавај у се блиско једна другој).
Најновија истраж ивањ а у неуронау кама објашњавај у како је стварност
интерно генериса на као конструк ц ија од стра не нашег нервног система, коју
ми, једном када је генерисана, пројект ујемо назад преко нашег понашањ а у
сред ин у којом смо окружени…
Тако је за нас опажени аудио-визуелни свет, звучних и визуелних обје
кат а и дога ђ а њ а поста в љен насу п рот поза д ин и, дефин ис ан атриб у т и м а:
облик, боја, удаљеност, висина, јачина, кретање, прос тор, трајање, тако да
предс та в ља одлу ч у ј у ћ и „имиџ” одговоран за нашу перцепц и ј у стварнос ти
који је психолошки конт роверзан, те је углавном нејасно како настаје…
Свако од нас живи у свом свет у, оном који је производ његове имаг ина
ције, у мешовитој зони стимул уса, сопс твених интерп ртетац ија стимул уса,
тако да их не можемо разликоват и, док су наше мисли увек као „мале приче”
о „СВЕТ У” које треба да одрже ту илузиј у… Илузија... немог ућа реалност...
доње коцке које леже на подлози и затварају угао од 90 о не могу лежат и у
истој равни у овој комбинац ији...
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1. Увод
Комуникац ија је неминовни прат илац људског живота у свим њего
вим димензијама. Зато је природ а комуникац ије сложена и вишес лојна.
Савремен и комун иколози истич у да ће двад есет и први век бити век
комуникац ија, и да ће успех или неуспех појед инаца или колект ива нај
непос редније зависит и од њиховог начина комуниц ирањ а. Зато они опи
суј у пословн у комуник ац иј у као друш твени лепак који држи све делове
организац ије на окуп у.
Успешни пословни људи у свет у, разм иш љај у слично као комунико
лози и сагласни су у томе да је комуник ац ија кључни процес који лежи
у основи свих видова организац ионих операц ија. Они даље истич у да је
учинак запос лених у тесној вези са њиховим наћином комуниц ирањ а.
Ком уникац ија као култ уролошки процес у људском друш тву подра
зумева опш тењ е међу људ има. Култ ура и комуникац ија имај у значај за
човека кад а у њег овом сис тем у значењ а играј у одређен у улог у. Култ ура
путем ком униц ирањ а улази у видно пољ е човека тек кад а је пос тала за
њега вредност помоћу које може да мењ а пос тојеће стањ е и на тај начин
хуманиз ује и богат и свој свет.
Упра во кроз ту ствара лачк у компонен т у, ком у ника ц и ја доби ја пок ре
тачк у улог у у савременом пословању. Стваралачка улога ком уникац ије
не може се изд војит и и пос мат рат и изван пословањ а, као што се ни рад
и пословањ е не могу изд војит и изван људског комуниц ирањ а. Због тога
ком уникац ија и пословањ е морај у пос тат и креат ивна компонента сад а
шњос ти и буд ућнос ти.
Комуникац ија је врло сложен процес који укључ ује много елемената
као што су: говор, слух, покрет тела, изглед, култ ура, облачењ е, писањ е,
телеф он и р а њ е, пона ш а њ е итд. То знач и да је кому н ик а ц и ја услов љена
биопси холошким и социо-култ у ролошким потреба ма човека. Њу морамо
да посмат рамо као процес који има своје динам ичке и стат ичне форме.
То значи да се вештина комуниц ирањ а учи и то учењ е траје током живота.
Искус тва у Србији говоре да се највећ и проблем и у пословном кому
ниц ирању испољ авај у у виду неповерењ а и некулт уре. Њихов заједничк и
садрж алац су неис тина и манип улац ија. Испољ авањ е неис тина и манп у
лац ија видљиви су на сваком корак у. И њихови резултат и видљиви су у
свим сверама друш твеног и пословног живота. Зато је намера овог рада
да укаже на оне особине које се препознај у код успешних комуникатора,
и на којима се базира успешна лична и пословна комуникац ија. На бази
тих особина могу ће је гра д и т и раз л и ч и т е моде ле кому н иц и ра њ а који
треба да дају допринес изградњи искреног, поузданог, култ урног и успе
шног савременог пословног човек а и кому никатора.
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2. Комуникацијски процес
Ако комуник ац иј у посмат рамо као пут кретањ а поруке од пошиљ а
оца ка примаоц у, процес комуник ац ије чине следечи елемент и:
• пору ка,
• поши љ а лац,
• прималац,
• кана ли,
• баријере и
• поврат на спрега.
У ана л из и оствар ењ а кому н ик а ц ијс ких проц ес а, сасвим оправ
дано је поћи од основног питањ а: коју сврх у пошиљ алац поруке жели да
постигне својом поруком? Ако тачно одред имо ту сврх у, онда нам неће
бити тешко утврд ит и психосоц ијалне факторе који могу позит ивно или
негат ивно утицат и на остваривањ е те сврхе или тог циља.
Најчешће се постав љај у следећ и циљеви:
а) информ исат и примаоца поруке,
б) утицат и на понашањ е примаоца поруке и
в) изменит и ставове, схватањ а и уверењ а примаоца поруке.
Убе д и т и при м аоц а пору ке, да промен и своје ста в ов е, схват а њ а и
уверењ а у ономе правц у како то пошиљ алац поруке жели, јесте најтеж и,
али обично и најваж нији циљ сваког пошиљ аоца поруке.
Особине при м а ла ц а који м а је пору к а намењ ена су изу зет но важне за
општи успех у комуникац ији. „Примаоц и поруке су најчешће разлик уј у по:
• старосном добу,
• образовању,
• социјалном стат ус у,
• интересима,
• ставовима,
• уверењима, итд.”
Значи, примаоц и поруке су једна шаролика публика. Оно што је за
све њих интересантно јесте тај психосоц ијални абијент у коме се налазе
и егзис тирају. Зато је за пошиљ аоц а поруке врло битно да тај амбијент
добро познаје.
Да ли је комуник ац ија успела или није види се кроз повратн у спрег у.
Повратна спрега (повратна реа кц ија) указ ује на стањ е интера кц ије међу
учес ниц и м а у ком у н ик а ц ијс ком проц ес у. За успос та в ља њ е успеш не
спреге, битна су два предус лова:
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• ауторитет и карактер самог извора поруке који требај у да увере
примаоца у моралност онога што порука каз ује, и
• психол ошка спремност при м аоц а да при х ват и пор у к у и са м им
тим омог ућ и да она побуд и емоц ије.

Зато у комуник ац ијском процес у врло важ ну улог у има онај ко кому
ницира. За пошиљ аоца поруке увек „треба изабрат и оног који је у стању
да ком уникац иј у оставари на најпожељнији и најуспешнији начин; дру
гим речима, да пос тигне позит иван и успешан ефекат поруке”.
Друг а ва ж на комп он ент а у проц ес у ком у н ик а ц и је јес те сад рж ај
пор уке која се ша љ е. Пош и љ а лац (извор) треб а да изаб е р е ону пор у к у
која у дат им околнос тима има највећ и ефекат. Веома је битан амбијент
у којем се пору к а при м а. Пору к а мора би т и при ла г ођена дру ш твен им
околнос тима, јер, у суп ротном, може изазват и конт раефекат.
Трећ а ва ж на компонент а јес те медиј пос редс твом којег се пор у к а
емит ује. Пот ребно је изабрат и онај медији који може остварит и најопт и
малнији контакт, пренос и пријем поруке.
Четврто, треба вод ит и рач уна о томе коме пор ук у шаљемо, односно
о томе ко је прималац поруке. За успех у ком уникац ији веома је важ но
знат и што више о примаоц у поруке, посебно о његовом карактеру, мен
та ли тет у, образовном и соц ијалном стат ус у.
Пето, од ве л иког је значаја сврха слања пор уке. Ако сврх а или циљ
поруке нис у унап ред одређени, порук а, а сам им тим ни ком уникац ија,
не може имат и смисао. У сис тем у ком уникац ије, сврх а је та којој подре
ђујемо многе елементе ком уник ац ијског процеса.
Сви ови елемент и утич у на исход комун иц ир ањ а. Тај исход може
да буде разноврс тан. Резул тат и те разноврснос ти најбољ е се огле д ај у у
пословним односима који влад ај у међу комуникаторима.

3. Модели комуницирања
У кому н ик а ц ијс кој пракс и данас се најчеш ће, сусрећу три моде ла
комуниц ирањ а или прег оварањ а и то:
• тврд или непоп ус тљив модел,
• мекан или попус тљив модел, и
• професионални или принц ипијелан модел.
Тврд или непопус тљив модел комуницирања подразумева да кому никатор
корис ти свак у прилик у за спровођењ е своје моћи. Он жели побед у по свак у
цену. Његова филозофија комуниц ирањ а полази од следећих принц ипа:
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циљ комуниц ирањ а је побед а,
учесниц и у комуниц ирању су прот ивниц и,
током омуниц ирањ а захтева, али не чини уступке,
тешко мења ставове,
врло је крут, није попус тљив,
не верује људима,
као средс тво корис ти претњу,
врши разне прит иске на саговорнике,
није толерантан и само инсис тира на свом ставу.

Непоп ус тљив и или груб и прег ов ар ач и настој е да кому н ик ац иј у
карактеришу:
• напетост
• ишчек ивањ е,
• претњ а,
• неу г од ност,
• страх, итд.
Мекан или попус тљив модел комуницирања, подраз умева да се кому
никатор понаша толерантно, и спреман је на многа попуш тањ а како би
се постигао договор. Он жели пријатељске односе током комуниц ирањ а
који треба да уроде пријатељским спораз умом. Због тога се често, након
комуниц ирањ а, осећа разочарано, искоришћено, или изманип улисано.
„За њега:
• циљ прег овора је спораз ум,
• учесниц и у прег оворима су пријатељски настројени,
• врло често чини уступке друг ој страни,
• лако мења ставове,
• врло је попус тљив према захтевима друге стране,
• много веру је саговорник у,
• подлож ан је прит иску друг е стране,
• исказ ује своје минималне захтеве, и
• толерантан је и избегава сукобе.”
Профес иона лан или принципијелан модел комуницирања данас је познат
као нај ус пеш ни ји кому н ик а ц ијс ки модел. Он се развио на Харв ардс кој
пословној школи, па га неки називај у и Харвадским моделом комуниц и
рањ а. Комуникатор у овом модел у полази од следећ их принц ипа:
• комуник ац ија мора довес ти до договора,
• комуник ац ија мора бити ефик асна,
• комуник ац ија мора да задовољи интересе обе стране,
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• кому н ик а ц и ја мора да побољш а однос измеђ у прег ов ар ачк их
странака – у најг орем случај у не сме их погоршат и,
• резултат комуник ац ија мора бити уговор који је правед ан, и
• резултат комуник ац ија мора бити уговор који је трајан.

Професионалан или принц ипијелан модел комуниц ирањ а полази од
тога да опш та пословна комуник ац ија укључ ује култ уру ком униц ирањ а.
Кроз кул т у ру ком у н иц ира њ а, кому н ик ат ора можемо пос мат рат и кроз
његове различите компоненте као што су: ниво образовањ а, карактерне
особине, васп ит а њ е, склонос ти, ин т ер есов а њ а, способност лог ичног
за к љу ч ива њ а, лични поглед на свет, ува ж а ва њ е са г оворник а итд. Про
фес ионалн им или принц ип ијелн им моделом комун иц ир ањ а задобија
се поверењ е, сти ч у се сим пат и је и успос та в ља раз умева њ е са саговор
ником. Овај модел пола зи од тога да је ком у ник а ц и ја огле д а ло човек а,
би тан елемент њег овог личног и пословног иден т и тета.

4. Утицај стратегија на модел комуницирања
Елемент који је врло битан у пос ловном комуниц ирању јес те избор
страт ег и је кому н иц и р а њ а. Ако се страт ег и ја посмат ра као основн и
начин остварива њ а циљева, то значи да се страт ег и јом одређ ује правац
у коме прег овори треб а да се крећу како би се остварил и постав љено
циљеви. Страт ег и ја ука з у је на потенц и ја ле прег ов ар ачке стра не које
треба мобилисат и како би се дошло до успешних преговора. А то значи
да би изабрана стратег ија била успешна она мора бити конзис тентна са:
• циљевима организац ије,
• преговарачк им тимом, и
• вред нос ти м а на који м а почив а пословна филозофи ја орга н из а
ције и прег оварачког тима.
Ова к ва усме реност под ра з умева да се при избору стратег и је кому
ниц ирањ а или прег оварањ а води рачуна о:
• поверењу,
• пош това њу личнос ти
• правичнос ти, и
• обос тра но при х ватљивом договору.
Дакле, при избору страт ег и је доминант н у улог у има циљ прег ова
ра њ а или кому н иц и ра њ а. То знач и да избор страт ег и је у великој мери
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„зависи од тога који инструменти преговарачкој страни стоје на распола
гању како би остварила постав љени циљ.”
У завис нос ти од тога како је прег оварачк а стра на дефиниса ла свој
циљ комун иц ирањ а, она се на тај начин и опредељује за врсту страт е
гије. Према однос у између прег оварачк их страна, у основи се разлик уј у
три преговарачке стратег ије:
• „дистрибу т ивна,
• интег рат ивна, и
• партнерска.”
Дистриб у тивна стратегија произ ла зи од уверењ а да прег оварачке
стране имај у мало заједничк их интереса. Свака страна ће покушат и да
максимално заштит и свој интерес, при том је интерес супротне стране
не занима и не узима га у обзир. Основна суштина ове стратег ије оглед а
се у томе што њу, пре свега, карактерише различит потенцијал прегова
рачке моћи. Једна страна је изузетно моћна, док је друга изузетно сла
ба. Зато јача страна показ ује своју моћ и доминац ију у свакој прилиц и
током кому ник а ц ијског процеса. Резул тат кому ниц и ра њ а је тај да јача
стран а узим а већи део, а слабија мањи. Ако се слабија стран а опир е
таквом резултат у, лако може да остане и без тог мањег дела који јој је
јача страна одред ила.
Основна катрактерис тик а ових прег овора јесте та да су они непри
јатни, арогантни и бескомп ром исни. Јача преговарачка страна корис ти
сва средс тва како би слабиј у стран у довела у подређен у позиц иј у и на тај
начин јој намеће своје услове за склапањ е уговора. Резултат и ових пре
говора најчешће су краткот рајни. Договори се брзо раск ид ај у.
Интегративна стратегија се базира на уверењу обеју страна у пре
говорима да оне имај у више заједничк их него супрос тав љених интереса
и циљева и да комуник ац иј у треба град ит и на тим заједничк им интере
сима. Комуник ац ија се одвија по правилима, које прих ватај у обе стране
у преговорима. Правила су врло јасно прец изирана и она се темељ е на
однос у понуде, потра ж ње и закони ма тржишта. Учесниц и се пона шај у
углавном коректно и пажљиво се слуша друга страна, како би се увиделе
њене евент уа лне преднос ти или слабос ти.
Ипак, суштин а прег ов ор а се испољ а в а кроз нагла шен осећ ај или
победника или губитника. То значи да обе стране нису подједнако задо
вољне постиг н у т им. Стра на која се осе т и пора женом или губит ником,
врло брзо настоји да одус тане од договора или његовог непош товањ а.
Страт егија партн ерс тва је нови концепт и нова филозофија раз
ви ја њ а однос а измеђ у супрот н их прег ов ар ачк их стра н а. Она почив а
на принцип у сарадње и заједничке одговорнос ти за уређивање обос трано
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прихват љивих односа. Она, пре свега, узима у обзир дугорочне интересе и
циљевеобеју страна. Укључене стране у процес у комуниц ирањ а труде се
да раде слож но, с циљем да обе стране добију већу корист након окон
чањ а преговора, него што су имале појед иначно на почетк у преговора.
Тим чином обе стране себе не виде као победн ик а, или пораже
ног, већ као добитник а. Обе стране су задовољне, јер су успеле да кроз
сарадњу, поштовањ е и уваж авањ е, а не на силу, уцен у, безд ушно такм и
чењ е, или прет њу, дођу до обос тра но задовољ а в ај у ћег спора з ум а. Код
ове стратег ије прег оварањ а задовољс тво преговарачких страна је највеће,
а спораз ум је трајан.

5. Чиниоци који унапређују пословн у комуникацију
Да би савремен и пословн и људи у кому н ик а ц и ји били успеш ни
морај у да пођу од основних социолошко-психолошких потреба човека, а
то су потребе да се човек осет и важним, цењеним и пошлованим. Брајан
Трејси каже: „Када друг ој особи указ ујете поштовањ е и када јој показ у
јете да јој се дивите, и она ће то исто осећат ии према вама. У људским
односима, ми то називамо принц ипом рецип роц итета. Кад год учините
нешто лепо за неког друг ог, и он ће пожелет и да вам то узврат и подјед
нако лепим геслом”. Свак а искрена емоц ија која се испољи према некој
другој особи се, пре или касније, враћа истом мером. Шекспир је напи
сао: „Мирис руже се задрж ава на руци која ју је бац ила”
Људска природ а је тако осмиш љена да све оно што се посеје у живо
тим а друг их људи, то ће се пожњет и у сопс твеном живот у. „У живот у
обично се добија онолико колико се даје. То можда најбољ е може да се
искаже на принц ип у оглед ала. Оно у шта човек усмери оглед ало, та сли
ка му се и враћа.”
Да би се што више лепог врат ило од стране оних са коијима се кому
ниц и р а, кому н ик а ц и ја савремен и пословн и људи мора да почив а пре
свег а на толеранц ији. Људи воле да буду у друш тву толерантн их осо
ба са којима отворено и слободно могу да разговарај у о свем у. Толеран
ција јача самопош товањ е саговорник а што је врло битно за функц иони
са њ е савремен и пословн и људи. Толеранц и ја није могу ћ а, без пошто
вањ а мишљењ а саговорник а. Људи воле да комуниц ирај у са онима који
су у стању да поштују њихов а мишљењ а. Само онда када савремен и
пословни човек осет и да је прих ваћен и уважен он се слободно упуш та
у кому ник а ц и ј у. Осећај при х вата њ а му говори да је признат од стра не
другог комуникатора.
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Јед на јапанс ка изрек а каже, ако хоће те успешно да кому ниц и рате,
учите да комуниц ирате као победник, а не као губитник и навод и. Пут
који води савременог пословног човек а од губитник а ка победсник у, је
пут учењ а пословног комуниц ирањ а. Филип Мекг роу који се бави живот
ним страт ег ијам а каже: „Најт еж и део учењ а нечег новог јесте одвик а
вањ е од старог”. Управо је то одвик авањ е од старог, велик и проблем са
којим се данас сусрећу мног и пословни људи.
Успешна пословна комуник ац ија подраз умева такву вештин у опхо
ђењ а која омог у ћ а в а да его саговорн ик а оста не нетак н ут или непољу
љан. Наполеон Хил истиче да „свој его могу да конт рол иш у само они
пословн и људи чија пословна филозофија почива између осталих и на
следећ им принц ипима:
• смисао успех а јесте да будеш бољи од друг их, али то није довољно,
прави смисао успех а јесте у томе да будеш бољи од претходног себе,
• успех не долази сам од себе, он има свој у цену, коју ако га желимо,
требамо плат ит и, неус пех долази сам од себе, али његова цена је
много већа, и он не пита хоћемо ли, већ каже морамо да је плат имо,
• ако јасно знате шта желите и верујете да то можете постић и, пут
ће те наћи”.
У основи свак и савремени пословни човек или комуникатор у току
пословног живота има могућнос ти да прође једн у од две пословне фазе.
Једна је фаза неус пех а или завис нос ти, друга је фаза успех а или неза
виснос ти. Фаза независнос ти подраз умева то да је комункатор изборио
пре свега побед у над самим собом и окружењ е га препознаје по много
бројним позит ивним особинама и на основу њих га цени и уваж ава. За
таквог човека се каже да је особа која стоји са две ноге на земљи, зна шта
хоће, зна шта може, зна куда иде и има јасне визије и циљеве. „Нажа
лост, до независнос ти у психолошком смис лу стиже јако мали број људи.
Огромна већина никад а не достигне тај ниво, већ на овај или онај начин
остаје психолошки зависна од појед инаца или ширег окружењ а читавог
живота. То су људи који, иако одрас ли, читавог живота имај у потребу за
тзв. психолошком руком која их води кроз живот.”
Суштина професионалног модела комуниц ирањ а јесте да се човек нау
чи да кому н иц и ра као успешан кому н ик ат ор. Прем а Никол и Чанк у раз
лик у између успешног и неуспешног комуникатора се оглед а у следећем:
а) успешан
• тачно зна шта жели, када и где шта рећи,
• има визиј у,
• служ и као пример,
• пун је самопоу здањ а,
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•
•

верује да може да оствари своје циљеве,
поштован је од колега и клијената,
стрп љив је,
има план комуниц ирањ а,
зна како да утиче на друг е да пожеле са њим да комуниц ирај у,
држи корак с временом, настоји да буде увек информ исан не само
у вези свог посла него и уопш те,
увек је позит ивно настројен и позит ивно разм иш ља,
у комуник ац ији је толерантан,
конс трукт иван и реалан у дијалог у,
уме да слуша саговорник а,
увек настоји да говори истин у;

б) неус пешан
• нема тачно одређен циљ
• верује да је успех случајан или резултат среће, посла се прих ват и
само када мора,
• стално се ломи и пруж а отпор, све ће урад ит и да докаже друг има
да то не ваља,
• прво говори па тек онда разм иш ља, постаје збуњ ен и жали ако је
нешто лоше рекао,
• израж ав а своје мишљењ е без знањ а или са јако мало знањ а и
информац ија,
• друж и се само са онима од којих има корист, без обзира на њихова
осећањ а и жеље,
• има уске погледе на свет и врло је нетолерантан,
• само сопс твени инте реси га заок у п љај у и њих настоји да освари
не бирај ућ и средс тва,
• очек ује нешто низаш та, често рачуна на то што није заслуж ио, и
ако не успе то да оствари, друг е криви за то,
• никога сем себе не поштује.
Знат и ком у н иц и р ат и као побед н ик знач и знат и разви јат и способ
ност да са гле д а мо ста вове дру г ог човек а, да пок у ша мо да пос мат ра мо
ствари са њег ове тачке гле д иш та. Кому н ик ат ор који током ком у н ик а
ције уме да се стави у кож у саговорник а и пос мат ра ствари његовим очи
ма не мора брин ут и за успех у ком уник ац ији. Али да би друге разумели,
прво морамо да разумемо себе. Зато је у ком уникац ији, као и у живот у,
битно поћ и од себе, односно бит и свес тан свих својих преднос ти и мана.
Само свест о сопс твеним ограничењима, може нам помоћ и да их прева
зиђемо и постанемо успешан комуник атор.
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6. Закључак
Који ће модел комуниц ирањ а изабрат и савремени пословни човек то
зависи од више фактора. Један од битних фактора јесте разумевањ е људи
и њихових потреба. Нају ниверзални ја потреба људи у кому ник а ц и ји и
међуљудс ким однос им а оглед а у жељи да људи буду важни, признат и
и поштован и. Зато, да би се успеш но комун иц ирало с друг им људим а,
комуник атор мора да се потруд и да се они који комуниц ирају с њим у
том кому ник а ц ијском процес у осе те ва ж ним, посебним и поштова ним.
Раз умева њ е људи и њихове при роде под ра з умева ува ж а ва њ е људи
таквих какви они јесу, а не онак вих каквим их неко смат ра, нит и она
квим каквим би неко желео да они буду. Ако прих ват имо људе онак вим
какви они јесу, то је велик а претпос тавка да ће они у комуникац ији бити
отворенији и искренији. Посебно ће бити отворени и искрени када буду
говорили сами о себи. Људи мног о цене оне који их наводе и слушај у док
причај у о себи. Такви људи им се посебно допад ај у.
То је разум љиво јер у људској природ и јесте да свако жели да се дру
ги људи према њем у понашају као према најваж ној личнос ти. Нико не
жели да буде трет иран са нипод аш тавањ ем. Онда када особа осет и да је
друг и игнориш у или омаловаж авај у онда та особа и сама узвраћа истом
мером. Резултат тога је неуспех у комуникац ији. Зато комуникатор увек
треба да има на уму изрек у да су друг е особе себи важ не исто толико
колико сте ви важни самом себи. Опхођењ е у склад у са овом изреком је
једна од основа у избору најуспешнијег модела комуниц ирањ а.
Пословни људи знај у да је данашње време за комиу никаторе по својој
природ и врло изазовно и зато успевај у само најпоу зданији и најпош то
ва н и ји. Кому н ик ат ор ће изабрат и пра ви модел кому н иц и ра њ а и бити
успешан, ако у истин у схват и сву сложеност пословног комуниц ирањ а.
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УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАТИВНИМ
КОМУНИК АЦИЈАМ А
ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА
Сажетак: У овом раду се анализира утицај друштвених медија на про
ме не у корпоративним кому никација м а. Дру штве ни медији као што су
Фејсбук, Твитер и блогови учини ли су да сваки појединац постане медиј,
аутор и критичар. Интеракција ове врсте изме ни ла је начин кому ника
ције комп анија са циљним јавнос ти м а јер обе стране сада имај у могућ
ност веће активације у комуникационом процес у. Експ лозија друштвених
медија чини управљање репутацијом све тежим јер прис ус тво на интер
нету и друштвеним медијима није више ствар избора и одлуке компанија.
Како би успос тавиле ефикас ну комуникацију путем друштвених медија,
компаније морају да се прилагоде њиховим специфичнос тима које се ана
лизирају у овом раду.
Кључне речи: ДРУШ ТВЕНИ МЕДИЈИ, КОРПОРАТ ИВНЕ КОМУНИК А
ЦИЈЕ, НОВИ МЕДИЈ, ВИРТ УЕЛНО КОМУНИЦИРАЊЕ, ИНТЕРНЕТ.
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1. Увод
Појава комп јутерске мреже као суштински новог медија довела је до вели
ког обрта у комуникац ионој пракси. Развој прве комп јутерске мреже АРПА
НЕТ 1971. године, World Wide Web-а 1989. године, а затим две године касније
првог веб-сајта, представ љали су почетак комуникац ионе револ уц ије. Олак
шан прис туп информ а ц и ја м а у сва ком трен ут к у и, захва љу ј у ћ и бежичном
интернет у, могућност да се са сваког места порука пошаљ е било коме и кад
год то пожели мо, убрзали су начин комуниц ирањ а, променили међуљудс ке
односе и довели до настанка новог облика комуникац ионе праксе – вирт уел
ног кому ниц и ра њ а. Нови облик кому ник а ц и је „предс та в ља размен у пору к а
посредс твом ком п ју терске мреже између два, више или неог ра ни ченог бро
ја људи са могућнош ћу рецип рочне замене улог а еми т ера и рецип и јенат а
у реалном времен у или асин х роно, чиме се пониш та ва велик и део раз л ик а
између класичних облик а комуник ац ионе праксе, првенс твено интерперсо
налног и масовног кому ниц и рањ а” (Милет ић, Радојковић, 2006:167).
У својим почец има деведесет их година, веб (који се назива веб 1.0.) пра
тио је карактеристике масовне комуникац ије: пласирањ е садржаја који путује
од активног аутора до анонимне и пасивне публике. Од 2004. године почињ е
нова ера веба која се назива веб 2.0., а коју карактерише појава нових интернет
сервиса (блогови, форум и, Мајспејс, Фејсбук, Твитер, Гугл+ итд.) и многоброј
них аплик а ц и ја. Ова гру па нових интернет-сервиса и аплик а ц и ја који омо
гућавају размен у садржаја које стварају корисниц и, називају се „друш твени
медији” (енгл. Social Media). Њихов значај оглед а се у омог ућавању асинх роне
или трен утне комуникац ије, уз једноставан приступ и ниске трошкове.
Сам појам дру ш твене мреже пре у зет је из социолог и је и антрополог и је
где означава систем интера кт ивних односа који повезују друш твене јединице,
најчеш ће поје д инце, ређе гру пе или орга н из а ц и је. Ови однос и могу имат и
различите основе: сродство, пријатељство, ауторитет, пословн у сарадњу, али
и кому н ик а ц и ј у (Мимиц а, Богд а новић, 2007: 338). У посебном истра ж ивач
ком приступ у, анализи друш твених мрежа, уз помоћ математ ичк их модела,
графикона и табела, оцртава се мапа односа у једној друш твеној заједниц и, у
циљу утврђивањ а правилности протока ресурса, пре свега информац ија.
Он-лајн дру ш твене мре же можемо дефин исат и као „услу г у утеме
љен у на вебу која омог ућава појед инц има да:
• изграде јавни или полујавни профил унутар одређене групе,
• артик улиш у листу друг их корисника с којима деле везу,
• глед ају и корис те влас тит и попис веза и пописе веза друг их уну
тар групе“ (Boyd, Ellison, 2008: 211).
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Уз појам „друш твене мреже”, у јавнос ти се често појав љује и појам
„друш твено умреж авањ е” (eng. social net working). Ови терм ини се често код
нас корис те као синон и м и, иако постоји раз л ик а. „Умре ж а в а њ е” нагла
ша в а иниц и ра њ е и покре та њ е однос а, најчеш ће између особа које се не
познај у. Иако је умре ж а в а њ е могу ће на он-лајн дру ш твен им мреж а м а,
то није њихова примарна пракса, нити је то оно што их разлик ује од дру
гих облик а ком п ју терски посре дова не кому ник а ц и је. Оно што чини дру
штвене мреже посебним је то што појед инц има омог ућуј у да артик улиш у
и учине видљивом своје мреже контаката, а не упознај у до тада непознате
особ е. На мног им он-лајн дру ш твен им мреж а м а учес ниц и не упознај у
нове особе, већ првенс твено кому ниц и рај у с особа ма са који ма већ има
ју систем односа, које су већ део њихове шире „офлајн друш твене мреже”
(Boyd, Ellison, 2008: 212). Према истраж ивању „Вејв 5” које, од 2006. године,
испит ује промене у комуникац ионим технолог ијама и предс тав ља највеће
глобално истраж ивањ е друш твених медија, у савремненом друш тву више
људи корис ти дру ш твене мреже да сту пи у кон такт са при јат е љи м а него
што то чини путем телефона, и-мејла или директног сусрета.
Развој вирт уе лне комуникац ије повезан је управо са појмом веб 2.0
и појавом друш твених медија. Његова суштина оглед а се у интера кц ији
корисника, односно публике, која више не жели само да преу зима и кон
зум ира садрж аје (енгл. download), већ жели и да их креи ра и пласира (енгл.
upload), да их коментарише (енгл. comment, like), да их дели (енгл. share).
Тако је појавом веба 2.0 и друш твених медија посредована комуникац ија
постала двос мерна јер је поред активног аутора, у комуникац ији активна
је и публика. Из окружењ а у којем су професионални комуникатори има
ли монопол у пласи ра њу информа ц и ја путем масме д и ја, преш ли смо у
свет друш твених медија, у којем свак и појед инац постаје медиј.
Бордевијк и Ван Кам објашњавај у да трад иц ионални мас-медији (као
што су телевизија, радио, новине) негуј у алокац иј у, односно преношењ е
информац ија из цент ра у коме се облик ују до публике, а нови медиј, с
друге стране, наглашава конверзац иј у која подраз умева индивид уа лн у
размен у информ а ц и ја у интерперсоналном кому н иц и ра њу (детаљн и је
Милет ић, 2009: 139). У вирт уе лној комуникац ији прис утна су сва четири
модела проток а информац ија о којима аутори говоре (алок уц ија, реги
страц ија, конс ултац ија и конверзац ија). Дакле, поред класичног модела
преноса информац ија „један према мног има” (енгл. one-to-many), интер
ент, а посебно дру ш твени меди ји, омог у ћ и ли су успос та в ља њ е моде ла
„мног и прем а мног и м а” (енгл. many-to-many), чија је основ а у конвер
зац ији. Често се каже да је до појаве комп јут ерс ке мреже влад ала ера
емитовањ а, док је са успос тав љањ ем вирт уе лне комуникац ије, а посебно
појавом веба 2.0 и друш твених медија преов лад ала ера конверзац ије.
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2. Експлозивни развој друштвених медија
и утицај на корпоративн у комуникацију
Дру ш твен и меди ј и подрж а в ај у људс ку потреб у за дру ш твен ом
интера кц ијом и њихов успех управо се заснив а на природној потреби
људи за умреж ав ањ ем која је стара колико и човечанс тво. Потреб а за
повезивањ ем и комуник ац ијом прис утна је и у вирт уе лном свет у у коме
је умреж а в а њ е промен и ло своје првобит но значењ е. Од умреж а в а њ а
машина прет ворило се у умреж авањ е људи. Сада су друш твене мреже на
првом месту када су у питању активнос ти на интернет у, а само Фејсбук
има више од милијард у корис ник а. Прем а тој стат ис тиц и када би Феј
сбук био држава, а његови корисниц и становниц и те државе, била би то
трећа држава света по број у становник а.
Поред друш твених мреж а (енгл. Social net working ser v ices) попут Феј
сбу к а, дру ш твени меди ји обу х ватај у и блог ове (енгл. Blogs), микробло
гове (енгл. Microblogs) као што је Твитер, сервисе за размен у мулт имед и
јалних садрж аја (енгл. Media shar ing sites). У друш твене медије спад ај у и
сервиси за означавањ е садрж аја (енгл. Social bookmarking and voting sites),
затим Интернет-форум и (енгл. Inter net forums) и сервис и за рецензи је
(енгл. Revie w Sites) (Zarrella, 2009: 17).
Појава и убрзано развијањ е нових сервиса друш твених медија, број
корис ник а који је већи је из дана у дан, чине управ љањ е репутац ијом
компанија постаје све теже јер је „на мреж и свака особа потенц ијална ТВ
ста ница, без дозволе за еми т ова њ е” (Негропонт, 1998: 166). Дру ш твени
медији, омог ућ ил и су да данас свак и појед инац може да изнесе своје
мишљењ е у јавност. Свак и купац, задовољ ан или незадовољ ан, има при
ступ алат има путем којих своје препоруке или крит ике може поделит и
са милионима друг их потенц ијалних купаца. Појед инац постаје медиј,
главн и кри т и чар или промот ер робн их марк и и ком па н и ја. Љуби т е љи
одређених брендова отварај у фан-стране на Фејсбук у или су активни на
офиц ијелним фан-странама тих брендова, јер желе да их их подрже и
идент ифик уј у се са њима. Са друг е стране, незадовољни купц и или кон
курент и пишу негат ивне коментаре на блоговима, форум има, итд.
У овак вим околнос тима, компаније немај у избор у одлучивању да ли
ће се појавит и на друш твеним медијима или не, јер то више не зависи само
од њих. Једино што компанија може да одлучи јесте да ли ће се стратешки
укључит и у ову врсту комуникац ије и усмерит и је на начин који јој одго
вара, или ће пустит и друге да управ љуј у њеном репутац ијом на интерент у.
Ово су препознале бројне орган изац ије у свет у које су се већ при
кључ иле друш твен им медијм а. Кока Кола већ има преко 20 милиона
Фејсбук фанова. Твитер корис те мног е Владе и минис тарс тва. НАСА је
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такође започела комуник ац иј у на Твитеру у циљу информ исањ а јавно
сти о својим мисијам а. Друш твен и медији корис те се и у полит ичк им
кам па њ а м а, а један од најпознат и јих при ме ра сва к а ко јесте кам па њ а
актуе лног америчког председ н ик а Бара к а Оба ме. Ватик ан је започео
комуникац иј у путем Фејсбук а кроз фан-стран у папе Јована II отворен у
на дан када је проглашен блаженим. Друш твене мреже имај у и значајн у
улог у у информ исању за време криза и природних катас трофа (као што
су авионс ке несреће, земљот рес и и сл.), упра во због своје могућнос ти
пруж ањ а правовремених информац ија.
Број људи који корис те неку друш твен у мреж у у Великој Британији,
Франц уској, Италији и Шпанији прелази 50 процената, а новија истра
живањ а потврђуј у да то нису само припадниц и млађе популац ије (Tabоо,
бр.42, стр. 67) Најзначајнији напред ак у коришћењу остварен је послед
њих некол ико година због могућнос ти прис ту па овим мре ж а м а преко
мобилних телефона.
Само на Фејсбук друш твеној мреж и (према подац има које је Фејсбук
објавио у свом годишњем извеш тају за 2012. годин у), профиле је имало
3,39 милиона корис ник а из Срби је. Упор еђ у ј у ћ и ове подат ке са пода
цима о броју становник а из 2011. године могли би рећи да свак и друг и
ста новник Срби је има профил на овој дру ш твеној мре ж и. За прец изно
утврђивањ е броја корисник а било би неоп ходно одбац ит и профиле који
су „дупли” (једна особа има више налога), лажни, или припад ају некој
орга н из а ц и ји. Ипак, уз све огра д е мора мо се слож и т и да дру ш твене
мреже постај у моћно средс тво комуникац ије које се све више корис ти.
Осмиш љен и најп ре као начин повезив ањ а пријат ељ а, друш твен и
меди ји поста л и су значајн и и у корпор ат ивној кому н ик а ц и ји, и данас
предс тав љај у перспект иван алат у односима с јавношћу различит их орга
низац ија. Могућност интера кц ије путем друш твених медија изменила је
начин комуникац је компанија са циљним јавнос тима јер обе стране сада
имај у могућност много веће актива ц ије у кому ника ц ионом процес у.

3. Специфичности корпоративних комуникација
коришћењем друштвених медија
„Интернет је доказ ао способност да у свом систем у објед ин и кла
сичне (штамп у, фотог рафиј у, телефон и филм) и савремене елект ронске
меди је (радио и телевизи ј у), да њима сврс ис ход но распола же у проце
си м а посред н их и непос ред н их кому н ик а ц и ја, задрж а в ај у ћ и и испо
ља вај у ћ и особене пред нос ти” (Павловић, 2008: 381). Интернет је медиј
који регис тру је поја ве, акум ули ра и процес у и ра информа ц и је о њима,
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спајај ућ и истовремено нове и старе медије, нарат ивно и интера кт ивно,
реалност и вирт уе лно... Од свог настанк а интернет је у најм ању руку
кон т роверз ан: нуди мнош тво подат а к а, али су они често непоу з да н и;
омог ућује муњевит у комуник ац иј у, али уз проблемат ичн у заштит у при
ватнос ти; штед и време кад се корис ти као пречица до информац ије, али
га одузим а када му се прис тупа као виду разбибриг е (Петковић, 2011:
180). Али без обзира да ли му се прис тупа уз некрит ичко одушев љењ е, са
дозом скепсе или некри т ичке подозривос ти, уз све кон т роверзе које са
собом носи, интернет и друш твени медији постај у незаобилазни у кому
никац ији између појед инаца, група и/или организац ија.
Како би ефик ас но кому н иц и р а ле са својим циљн им јавнос ти м а
путем интернета и друш твених медија, компаније морај у да прилагоде
свој у кому ника ц иј у њиховим спец ифичнос тима.
Јед на од кључн их спец ифичнос ти јесте могућност двос мерне кому
никације. Тра д иц ионалн и меди ји у основи су јед нос мерне платф орме
за пласирањ е прорук а јер не дају могућност сваком појед инц у да путем
њихов ог медија да свој комент ар или изнесе своје мишљењ е. Новине
имај у могућ ност обаја в љив а њ а писма чита л а ц а, радио и телевизи ја
имају могућност директног укључењ а у прог рам, али нијед ан од ових
меди ја не даје могућност апсол ут но сва ком поје д инц у да иска же своје
мишљењ е. Тра д иц ионалн и меди ји нуде суштинс ки јед нос мерн у кому
никац иј у, док друш твени медији омог ућавај у свима да креи рај у и обја
вљу ј у садрж ај и да учес тву ј у у конверз а ц и ја м а на интерне т у. Из тога
разлог а, комп ан ије свој у комун ик ац иј у на друш твен им медијим а не
могу засниват и на филозофији трад иц ионалних медија, већ морај у бити
спремне на двос мерн у комуник ац иј у, што значи и крит ик у и потребу да
се одговори на питањ е и коментар појед инаца.
Битна карактерис тик а успешне комуникац ије на друш твеним меди
јима јесте и континуираност у процес у комуницирања. Комуникац ија на
друш твеним медијима не траје само у период у кампањ е, у период у лан
сирањ а новог производ а или покретањ а неке акције. Корисниц и интер
не та очек у ј у да ком па н и ја редовно ажу ри ра свој веб сајт, блог, налог е
на друш твеним мреж ама. Корисниц и очек уј у одговор на питањ а о кам
пањи и онда када кампањ а више није актуе лна, али и одговоре на разне
друге теме и када компанија не жели да прича о томе.
Компаније на интернет у и друш твеним медијима морај у бити спре
мене на транс парентност у комун ик ац ији јер у онлајн окружењу сви
недос та ц и брже и лак ше изби јај у на површ ин у. Дру ш твен и меди ји су
учин и л и да се сма њ е гра н ице између ком па н и ја и поје д ина ц а. Из тог
разлога, компаније на друш твеним медијма могу имат и успех само као
део заједнице и равноп равни учесник у дијалог у са свак им појед инцем.
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У таквој двос мерној комуник ац ији, компаније морај у бити спремне и на
крит ик у. А управо је страх од крит ике један од разлога због којег неке
компаније избегавај у прис ус тво на друш твеним медијима. Заним љиво
је да су то најчешће компаније којима репутац ија највише утиче на про
фит, потп ут финансијских инстит уц ија, али и компанија друг их делат
нос ти. Међут им, решењ е се најчешће не налази у избегавању двос мерне
комуникац ије и комуник ац ионих ризика, већ проблема због којих могу
бити изложени таквим ризиц има и крит икама.
Са дру ге стра не, ком па ни је које су дру ш твено одговорне и послу ј у
по принц пи м а добре пословне праксе и стално теже уса в рш а в а њу на
ова к ве могућнос ти двос мерне кому ника ц и је могу да глед ај у пози т ивно
јер су друш твени медији омог ућ или компанијама да чују утиске и жеље
потенц и ја л их потрош ач а. Упра в о са том наме р ом ком п а н и ја Дел је
2010. године предс та ви ла свој „Команд н и цен т ар за слу ша њ е поврат
них информ а ц и ја” на дру ш твеним меди ји м а (The Sociаl Media Listening
Command Center) у коме ради више од 5000 запос лених. Они свакод невно
прате и реа г у ј у на информа ц и је о ком па ни ји које се поја в љу ј у на дру
штвеним мреж ама и то на 11 језик а.
Види мо да дру ш твен и меди ји функ ц ион иш у као „он-лине књиг а
утисака” из које компаније свакод невно могу добијат и податке о ставо
вима својих потрошача. На овај начин се скупа истраж ивањ а могу дели
мично заменит и повратним реакц ијама корисник а друш твених медија.
Тако компаније могу тестирати своје идеје пре него што их реа лиз уј у у
пракс и. Бројни примери показ уј у да и велике компаније могу много да
сазнај у ослу ш ку ј у ћ и комен т ар е својих фанов а на дру ш твен им меди
јима и тестирај ућ и своје идеје пре него што их реализ уј у.1
Поред довс мернос ти и кон т ин у и р а нос ти, види мо да је комуника
ција путем дру штве них медија мање формална од кому ник а ц и је путем
тра д иц ионалних меди ја. Корис ниц и очек у ј у конверза ц и ј у и при јат ељ
ски тон обраћањ а, а не формална и корпорат ивна саопш тењ а. Управо се
вештина односа с јавноћу путем друш твених медија оглед а у пласирању
информац ија из угла корисник а. Уколико компанија у томе успе, она ће
покрен у т и поје д инце да такав садрж ај поде ле са својим при јат е љи м а.
1

Један пример таквог тестирања, али потпуно случајно доживео је бренд Геп (GAP).
Крајем 2010. године, пред велику зимску кампању, Геп је на свом сајту представио
нови лого. Међутим, у року од 24 сата хиљаде фанова разочараних новом верзијом логотипа оставило је негативне коментаре на званичним Фејсбук у Твитер
налозима овог бренда. Убрзо затим, настао је лажни Твитер налог @GAPlogo и сајт
craplogo.me на коме су корисници давали „савете” како упропастити свој лого једним кликом како је то урадио Гeп. Међутим, компанија је реаговала након 4 дана
тако што је вратила стари лого, а у званичном саопштењу за јавност објављено је да
Гeп слуша своје потрошаче због чега ће задржати стари лого.
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Ова потреба за дељењ ем информа ц и ја, односно „култу ра деље ња” (Cul
ture of shar ing), није настала појавом друш твен их медија, већ је њихо
вом појавом знатно олакшана. Препорук а пријатељ а (енгл. word of mouth)
оду в ек је била један од најефик ас ни јих меха н из а м а у промоц и ји. У
дигиталном добу „word of mouth” (од уста до уста) назива се још и „word
of mouse”. Данас када на Фејсбук у желимо да покажемо да нам се нешто
допад а довољ ан је клик на дугме „лајк” (енгл. like) или „шер” (енгл. share)
када желимо то да поделимо са пријатељима. На овај начин домет у пла
сирању информац ија који компаније могу остварит и путем интернета и
дру ш твених меди ја сва код невно се увећа ва јер сва код невно расте број
корис ник а интернета, а нови сервис и ому г ућа вај у још јед нос тавн ије и
брже дељењ е информац ија.
Како развојем технолог ије, сервиси за генерисањ е садрж аја све више
напре д у ј у, дола зи до хипер-прод ук ц и ја информ а ц и ја. У таквим окол
нос тима пажња људи постаје све краћа па се тако развијају микробло
гови попут Тви те ра који кому ник а ц и ј у орга ни ча вај у на 140 карак те ра.
Слично томе и стат уси на друг им друш твеним мреж ама скраћуј у кому
никац иј у и дају предност слик ама. Тако све већу популарност достиж у
сервиси за визуе лн у комуник ац иј у слик ама попут Пинтерес та и Инста
грама, али и сервиси за комуник ац иј у путем видео садрж аја. У прилог
томе говори и стат ис тик а Јутјуб а који на свак и минут добије 72 сата
новог видео матери ја ла.
Управ о због чињен ице да пажња људи на друш твен им медијим а
постаје све краћа, компаније морај у бити свесне да се у трен утк у слањ а
своје поруке (текс туа лне или мулт имед ијалне) такм иче са друг им поши
љаоц и м а у прив лачењу пажње јавнос ти. Кључ успе х а на друш твен им
медијима је креирање садржаја који је вредан приче и препор уке. Потребно
је креи рат и такав садрж ај који ће у мору информац ија привућ и пажњу
циљаних јавнос ти. Солис говори да је познат и концепт КИСС (енгл. Keep
it Short and Simple) који је подраз умевао да порук а треба бити кратк а и
јасна, појавом друш твених медија променио своје значењ е. Данас КИСС
занч и држат и се оног а што је знач ајно циљној јавнос ти и што ће она
поже ле т и да поде л и са дру г и м а (Keep it Signif icant and Shareable). Кључ
успешне комуник ац ије путем друш твених медија јесте креи рањ е таквог
садрж аја који ће бити вред ан пажње, садрж ај који ће изазват и емоц иј у и
издвојит и се у мору информац ија којима смо свакод невно засут и. Такав
садрж ај мора бити аутент ичан и релев антан за циљне јавнос ти и пла
сиран у одговарај ућем контекс ту. Само таквом сарж ај у корисниц и дру
штвених медија поклониће своје време, присвојиће га, делиће га са при
јатељима, а можда оду и корак даље у надг радњи и стварању сопс твеног
мулт имед и јалног садрж аја инспи риса ног оним што је ком па нија ство
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рила и на тај начин постан у прави промот ери бренд а на друш твен им
медијима. Компаније које у томе успеј у имај у шанс у да буду прих ваћене
на друш твеним медијима и окупе вирт уе лне заједнице око свог бренд а.
У томе је успела Луфтх анс а 2009. године када је покрен ула проје
кат Мај Скај Стат ус (енгл. Мy Sky Status). Ова компанија је препозна ла
потребу људи да путем друш твених мреж а поделе информац ије о путо
ва њу са својим при јат ељ и м а. Овај пројек ат омог у ћ а в а пут н иц и м а да
аутоматски поставе стат усе на друш твеним мреж ама са временом поле
тањ а и слетањ а, трен утном позиц ијом у ваздух у и сл. Луфтх анса је оти
шла корак даље у овој идеји јер је није орграничила само на своје кли
јенте, већ је дозволила свим путниц има друг их авио компанија да кори
сте овај сервис. Управо то је донело још већу популарност овог сервиса
и Луфтх ансе јер на крај у сваког стат уса на друш твеним мреж ама стоји
„Омог у ћ и ла Луфт х анз а” (енгл. Powered by Lufthansa) што је ову компа
ниј у издвојило од осталих.
Бити другачији и имат и свој лични печат, кључна је ствар у свакој
комуникац ији па тако и у вирт уе лној. Свак и бренд и компанија треба да
имају свој лични идент итет и имиџ. У супротном ће се изгубит и у мору
сличних. Тако и на дру ш твеним мреж а м а, кому никација треба да буде
усклађена са идентитетом бренда и прилагођења циљној групи.2 Када ком
панија успе да креи ра такав садрж ај који велик и број кoрисника у крат
ком временс ком период у почне да дели са својим при јат ељи м а путем
друш твених медија онда кажемо да је она успела да створи вирални или
вирус ни ефекат. То је ситуа ц и ја у којој поје д инц и добровољно постај у
промотери јер је садрж ај који је компанија креи рала толико интересан
тан да они желе да буду први који ће о томе извес тит и своје пријатељ е па
се тако информац ија попут вируса шири великом брзином.
Поред садрж аја који компанија креи ра, а корисниц и деле са прија
те љи ма, дру ш твене меди је карак т е рише гене рисање садржаја од стране
корис ника (User Generated Content). Према Солис у, друш твени медији су
демок рат изовали информац ије, тако што су променили понашањ е људи
из оних који читај у садрж ај, у оне који стварај у садрж ај (http://www.bri
2

Компанија Блендтек која је била позната претежно у кругу професионалних кувара
одлучила је да о својим производима информише ширу циљну групу аматера. Са
тим циљем креирали су кампању „Will it blend?” која обухвата серују видео клипова
у којима Том Диксон, оснивач ове компаније, користи своје блендере за сецкање неочекиваних предмета попут мобилних телефона. На овај начин компанија Блендтек
постал је позната по шокирању јавности серијом шаљивих видео клипова који шаљу
увек исту поруку: „Yes, it blends”. Ове видео клипове на сајту Yоu Тubе видело је више
милиона корисника што је резултирало порастом продаје блендера за невероватних
700 посто. Кампања „Will it blend?” један је од најпознатијих примера како се необичан садржај креиран од стране компаније проширио великом брзином.
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ansolis.com/). Тако је компанија Циско на свом веб-сајт у окупила зајед
ниц у својих потрошача омог ућ ивши им комуникац иј у у циљу техничке
помоћ и. Корис ниц и су међусобно почел и да се так м и че у одговорим а
на питањ а која су постав љал и друг и корис ниц и. На овај начин компа
ни ја Циско омог у ћ и ла је својим потрошач и м а да путем њиховог сајта
помогн у једни друг има у решавању техничк их проблема. Они су, желећ и
да покаж у своје знањ е, помогн у друг има и размене искус тва, обав љали
посао запос лених у званичној техничкој подршци компаније.
На исти начин како компан ије постиж у брз успех виралн им кампа
њама путем друш твених медија, могу доживет и вртоглави пад. Старо пра
вило је да нема ничег што се шири брже од лоших вести, а на друш твеним
медијима због лакоће ширењ а, лоше вести имај у још веће убрзањ е. И често
се каже да у дигиталној ери није могуће да се нешто деси, а да се то не
сазна, јер свак и појед инац сада има платформ у да извеш тава јавност о нај
новијим дешавањима. Ово услов љава и бржу реакцију компанија, а посебно
када су у питању кризе. Један од добрих пример а успеш ног управ љањ а
кризном ситуа ц ијом путем новог медија је случај компаније Тојота када је
дошло до повлачењ а одређене серије возила из прод аје због неисп равнос ти
кочионог система. У том период у, Тојота је креи рала компанијски портал
који прик уп ља све вести о томе на једном месту где је компанија давала
одговоре. Тоyота је проа к т ивно реа г ова ла при х ватај у ћ и да буде носи лац
лоших вести о себи. На овај начин је преу зела потп ун у конт рол у инфор
мац ија о догађај у и попт уно управ љала негат ивним коментарима на које
је правовремено давала одговоре, што је навело кориснике и новинаре да
информац ије о кризи читај у и преу зимај у из њиховог званичног извора.
Једна од битних спец ифичнос ти интернета јесте и да, за разлик у од
трад иц ионалних медија, „памт и” све што је на њему написано. Тако се
може десит и да нека непожељна вест о компанији, рецимо весто о некој
афери, буде и после неколико година високо позиц ионирана на прет ра
живачима када се прет раж ује име компаније. Из тог разлога, компаније
ангаж уј у стручњ аке за оптимизацију садржаја у циљу „спуш тањ а” таквих
неповољих при ча на ниже позиц и је како би сма њи ле њиховог вероват
ноћу прегле д а. Међу т им, класична ценз у ра на интернет и дру ш твеним
меди ји м а није могу ћ а. У таквим ситуа ц и ја м а ни велик и ком па н ијс ки
буџет и не могу да помогн у јер куповина прос тора на друш твеним меди
јима не фунц ионише на исти начин као у трад иц ионалним медијима. Не
постоји меха низам за пот п у н у кон т рол у информ а ц и ја путем дру ш тве
них медија јер они немај у уреднике и „чуваре капија”. Друш твени медији
предс тав љај у нови облик неплаћених медија. Компаније које су навик ле
да са велик им оглашивачк им буџет има утич у на оно што медији о њима
говоре, мораће да се прилагоде функц ионисању друш твених медија где
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то није могуће. Са друге стране, мале фирме које немају велике буџете
за трад иц ионалне медије, сада имај у могућност да се са својим идејама
такм иче са велик им корпорац ијама, јер промоц ија на друш твеним меди
јима не захтева велике буџете, али захтева време и ангажовање.
Ком па н и је на интерне т у и дру ш твен им меди ји м а врло лако могу
мерити ефекте свог рада путем разноврсних и често бесп латних онлајн
алата. Један од најпознат ијих алата за детаљно мерењ е посете сајта или
блога јесте Гугл Аналит икс (енгл. Google Analytics). Овај алат осим посете
сајта даје информа ц ије о најпосећенијим стра на ма сајта, најчитанијим
текс тови м а, времен у задрж а ва њ а на сајт у, лока ц и ја м а са којих дола зе
посе т иоц и и сл. На Фејсбу к у сва к и админ ис трат ор фан стра н ице има
могућ ност да прат и стат ис тик у. Од основих информ а ц и ја попут броја
људи који су лајковал и ту страниц у до информ ац ија о томе који садр
жаји су иза зва л и највеће инте ресова њ е и подс та к ли фанове на комен
тариса њ е, лајкова њ е, дељењ е садрж аја са при јате љи ма и сл. На сли чан
начин и друг и друш твени медији дају своје стат ис тике, а основне су број
људи који прат и неки бренд или компанију на Твит еру, број преглед а
них видео клипов а на Јутјубу и сл. Поред тога, постоје посебн и алат и
за праћењ е онлајн репут ац ије. Познат и су aлати за праћењ е и прик у
пљањ е релевн тних резултата путем Гугл прет раж ивача (Google Alerts), за
прик уп љањ е резултата на друш твеним мреж ама (Social Ment ion), за пре
траг у кључн их речи на Твит еру (Twit ter Search), за пра ћењ е помина њ а
блога (Technorat i), итд. Поред помен ут их онлајн алата и агенц ије за пра
ћењ е прес клипинга у тра д иц ионалним меди ји ма поче ле су да проши
руј у своје услуг е пратећ и онлајн медије и конверзац ије на друш твеним
медијма као саставни део свеу к упних медијских извеш таја.
Иако видимо да нам интернет и друш твени медији, за разлик у од тра
диц ионалних медија, дају много прец изније податке циљној групи, трен
дови м а, ефек т и м а сва ке поје д иначне активнос ти, још увек велик и број
ком па ни ја не прис ту па стратешки пла ни ра њу вирт уе лне кому ник а ц и је.
Према истраж ивању које је спровела агенц ија МАСМИ у јуну 2012.године,
само једна од три компаније у Србији које комуниц ирај у путем друш тве
них мреж а заправо има и правилник који пропис ује њихово коришћењ е, а
на комуникац ионе активнос ти путем друш твених мреж а компаније одва
јај у минималан проценат буџета намењ еног маркет инг у и пи-ару.
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4. Закључак
Друш твен и медији се мењају и унап ређ ују из дана у дан, ствар а
јућ и нове могућнос ти вирт уе лне комуникац ије. Тако се развојем нових
медија, мења и начин управ љањ а односима с јавношћу. Знањ а која су пре
неколико година била потребна менаџерима за односе с јавношћу, данас
нису довољна. Стручњ а ц и за дру ш твене меди је препознај у и изу зе тан
значај сервис а за гео-тарг е т и ра њ е попут 4Square и Gowalla, а све више
компанија различит им погоднос тима подрж авај у своје купце да на овај
начин поделе своја интересовањ а са пријатељима и светом. Трендове у
друш твен им медијим а додатно убрзава и муњевит и пораст корис ник а
мобилног интернета путем паметних телефона (енгл. smart phones), као и
све већи број мобилних аплик ац ија. Даља очек ивањ а су стварањ е окол
нос ти за настанак веб 3.0 окружењ а усавршавањ ем семант ичког веба.
Ипак, суштина друш твених медија лежи у међусобној повезанос ти
људи, а не технолог ији. „Технолог ија је само алат који олакшава комуни
кац иј у. Алат и ће се, временом, мењат и, мреже ће евол уи рат и и настајаће
нови меди ји за дистрибу ц и ј у садрж аја.” (Вулић, 2011: 129). Ком па н и је
које желе да иду у корак с временом мораће да прате овак ве иновац ије
и уче о свим спец ифичнос тим а друш твен их медија као новог алата у
комуникац ији. Компаније из ИТ индус трије с разлогом су међу првима
укључиле друш твене медије у свој комуникац иони микс. А како се пове
ћава број корисник а друш твених медија све више ће бити оних компа
ни ја које ће свој у кому н ик а ц и ј у заснив ат и на дру ш твен им меди ји м а.
Компан ије које то буду прих вал ит е не само да ће боље информ ис ат и
своје кључне јавнос ти већ ће имат и могућност за директан разг овор и
прилик у да вежу потрошача за свој бренд.
Нове тех нолог и је послу ж иће да миси ја, прои звод и и све активно
сти орга низа ц и је поста н у доступне широком делу јавнос ти. Такође, уз
помоћ нових тех нолог ија, потрош ач и и корис ниц и постај у пријат ељ и
организац ије, учес твуј ућ и активно у оцењивању садрж аја, не само онога
што се налази на сајт у, већ и самог рада организац ије.
Мног и потрошачи желе да се повеж у са брендовима на интернет у иако
је то повезива њ е понекад само површно, реци мо ради доби ја њ а најновијих
вести. Према резултат има раније помен утог истраж ивањ а Вејв 5 (којим је
обух ваћено 37600 испитаника из 54 земље), број корисника интернета који
су се прик ључили заједниц и окуп љеној око неке познате робне марке, већи
је у 2010. години за 11 одсто у однос у на 2009. У Србији је чак 50 одсто испи
тан их у 2010. годин и постало „фан” неког бренд а, што је скоро 20 одсто
више него у 2009. У жељи да остваре контакт са компанијом, имај у прис туп
новос тима о производ има или утич у на развој новог производ а потрошачи
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постај у „пријатељи” организац ија из различит их облас ти пословањ а (путо
вањ а, телеком уникац ије, аутомобили, храна, финансије...).
Добијањ е вести о производ има унап ред, подрж авањ е повод а који им
се допад ај у, дељењ е наклонос ти са друг има, добијањ е бесп латних садр
жаја, осећ ај припаднос ти заједн иц и која слично мисли, само су неки
разлози које су учесниц и овог истраж ивањ а навод или као мотив за при
кључењ е заједницама окуп љеним око брендова.
Друш твени медији мењају начин на који људи разговарају и инфор
миш у се. Тако ће и ком па н и је при род но ићи за својим потенц и јалн им
потрошач и м а и при ла г ођ а в ат и се новим начин и м а кому н ик а ц и је које
су они већ усвојили. Активно комуниц ирањ е путем друш твених медија
омог у ћ а в а ком п а н и ја м а да свој у пору к у поша љу великом број у људи,
стварај ућ и истовремено базе података о својим корисниц има са којима
имај у сва код невн у интера к ц и ј у. Ово ће утиц ат и на сма њ ив а њ е бари
јера између велик их корпорац ија и крајњих потрошача који сада постај у
равноп равни учесниц и у дијалог у. Компаније више немај у могућност за
остваривањ е монопола над информац ијама које се о њима јавно пласи
рају тако да се моћ све више помера на стран у потрошача који сада у
сваком трен утк у своје мишљењ е могу да изнес у у јавност. Како је на свом
блог у посвећеном однос им а с јавнош ћу, новим медијим а и примерим а
кому н ик а ц ионе праксе, наве ла Дра г а на Ђерм а новић „већина нас поје
диначно нема довољно снаге да утиче на промене. Међут им, велик и број
појед инаца окуп љених око исте идеје – незаус тав љива су снага. Брендови
XXI века који ове чињенице нису свесни играју се не само са репутац и
јом, већ и са финансијским извеш тајима”. Умес то конт роле информац ија
које се пласирај у, компаније ће морат и да раде на успос тав љању отоворе
ног разговора са својим потрошачима како би задобиле њихово поверењ е.
Моћ изношењ а мишљењ а у јавност коју друш твени медији дају сва
ком појед инц у, утицаће и на промен у у целок упном начин у пословањ а.
Тако ће активнос ти ком па ни ја бити мног о више услов љене мишљењ ем
корисника него менаџмента. Корисниц и ће дикт ират и промене у посло
вању, а компаније ће бити успешне колико ослушкуј у своје кориснике.
Само прилагођавањ ем на основу повратног одговора и у циљу стварањ а
још бољих прои зв од а и услуг а потрош ач и ће их ценит и па ће тако и
њихов пословни успех бити већи.
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1. Увод
Инвес ти ра њ е у диги талне мреже је мост ка будућ нос ти Европе. За
десет година, развој широкопојасног прис ту па интернет у (broadband deve
lopment) омог у ћ ио би додат не економске активнос ти у износ у од преко
трилион евра, уз отварањ е нових радних места. Повећањ е широкопоја
сне пене т ра ц ије (broadband penet rat ion) од 10% омог у ћ и ло би повећа њ е
раста бруто домаћег производ а (БДП) од 0,9 до 1,5% годишње. Због тога
је инвес тирањ е у информац ионо-комуникац ионе технолог ије (ИКТ) пре
свега инвес тирањ е у дигиталн у будућност Европе. Или друг им речима,
да ли може да се замис ли развијена Европа 2020. године која није диги
тална (Kroes, 2011)?
Сектор ИКТ је са 5% допринео БДП Европе, са тржишном вредношћу
од 660 милијард и евра годишње, али много више доприноси расту про
дукт ивнос ти (20% директно на основу сектора ИКТ и 30% на основу инве
стиц ија у ИКТ). Наведено је резултат иновац ија у сектору ИКТ и утицаја
на промене послов а њ а у оста л им сек т ори м а. Истовремено, соци јалн и
утицај ИКТ је све значајнији, на пример, 250 милиона корисника интер
нета дневно и мобилни телефони мењај у стил живота Европ љана. Развој
мреж а велике брзине данас има исти револ уц ионарни утицај као развој
елект ричних и транспортних мреж а пре једног века. Развојем елект рон
ских потрош них добара, нестај у лини је између диги талн их средс та ва.
Услуге се приближ авај у и преус меравај у из физичког у дигитални свет,
универзално доступне на било ком средс тву – паметном телефон у (smar
tphone), таблет, персоналном рачу нару, диги талном радиј у или телеви
зији. Предвиђено је да се до 2020. године, дигитални садрж ај и аплика
ци је скор о у целин и испор у ч у ј у онлајн. Атрак т ивн и садрж ај и услу г е
треба ло би да буду располож иви у интеропе рат ивном и безг ра н ичном
интернет окружењу. То би повећало захтеве за већом брзином и капац и
тетом, што би даље утицало на инвес тиц ије у брже мреже (интернет), а
брже мреже омог ућавај у иноват ивне услуге. Наведено захтева пословно
окру жењ е које подс ти че инвес тиц и је и пред у зет н иш во (European Com
mision, 2010). Имајућ и у виду неоп ходност и значај ИКТ, у овом раду се
ана л изи ра утиц ај актуе лне диги талне (р)евол у ц и је на пре ус ме ра в а њ е
од класичног ка он-лајн оглашавању. У другом делу рада, анализирај у се
подац и који говоре о моћи дигиталне (р)евол уц ије. Трећ и део је посве
ћен преус меравању од класичних ка дигиталним медијима. Четврт и део
је посвећен он-лајн оглашавању, а пети – закључни.
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2. Дигитална (р)евол уција
Дигитална (р)евол уц ија у маркет инг у резултат је развоја информа
ционо-кому ник а ц ионих тех нолог ија.
Моћ ИКТ и процес дигиталне (р)евол уц ије показ уј у следећ и подац и:
• за достизањ е 50 милиона корисника, радиј у као канал у комуни
кац ије је било потребно 38 година;
• телевизији је требало 13 година;
• интернет у 4 године;
• Фејсбук (Facebook) је успео да за само 9 месец и окупи више од 100
милиона корис ник а. Данас са преко 600 милиона профи ла Феј
сбук има више корис ник а неко САД становн ик а. Размере фено
мена који се дешав а јако добро илус трује и податак да сегмент
који најбрже расте на Фејсбук у су жене од 55-65 година;
• Од око 200 милион а корис ник а мреже Твит ер (Tweeter), готов о
половина се логује преко мобилног телефона. „Твит ује” се стално
и свуд а, 65 милионa „твитова” на дан. Предвиђа се да ће до 2020.
године мобилни телефони постат и главно средс тво за коришћењ е
интерне та;
• Јутјуб (You Тube) је друг и највећ и прет раж ивач на свет у. Само у
току једног месеца поглед а се преко 14 милијард и видео записа.
Сваког минута се постави преко 35 сати видео материјала;
• Википед ија (Wikipedia) је 2010. имала преко 13 милиона чланака,
а студ и је пока з у ј у да иако је слобод но уређу ј у сами корисниц и,
има запањуј ућу тачност, већу чак и од Енцик лопед ије Британика.
Свакога сата се отвори преко 150 нових одредница;
• Постоји преко 200 милиона блогова на интернет у;
• Прем а истра ж ив а њ и м а, за топ 20 најв ећ их светс ких брен дов а,
25% резултата прет раж ивањ а предс тав љај у линкови који су гене
рисали њихови корисниц и; 2/3 потрошача више верује препоруц и
својих пријатељ а него оглас у (Laketić, 2011).
Са развојем дигиталних медија, потрошачи мењај у своје понашањ е,
тако да се преус меравај у од класичних ка дигиталним медијима. Следе
подац и које говоре о преус меравању од класичних ка дигиталним меди
јима у Европи.
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3. Од класичних ка дигиталним медијима
Intera ct ive Advert is ing Bureau x – Europe (IAB) истра ж у је пра ћењ е
меди ја (интерне т а, ради ја, телевизи је, мобилн их телеф он а, новин а и
часописа) у 15 европских зема љ а (Великој Бри та ни ји, Немачкој, Фран
цус кој, Ита л ији, Шпан ији, Белг ији, Холан д ији, Данс кој, Норв еш кој,
Шведској, Порт угал у, Русији, Швајцарској и Турској). Резултат и истра
жива њ а (IAB Europe, 2010a) пока з у ј у рас т у ће пре ус мера ва њ е ка интер
акт ивним медијима. Графикон 1. прик аз ује праћењ е медија у 15 земаљ а
Европе у току типичне недељ е, 2010. године. Графикон 2. приказ ује про
мене у праћењу медија у десет земаљ а Европе у период у од 2006. до 2010.
године. Кључн и резул т ат и истра ж ив а њ а пра ћењ а меди ја ста новн ик а
старих 16 и више година у 15 земаљ а Европе 2010. године су:
• 76% становник а на наведеним европским тржиш тима симултано
корис ти различите медије, од којих је трећ ина на интернет у док
глед а ТВ;
• трећ ин а анке т и р а н их ста новн ик а Европе не може да живи без
интернета, а исто толико је изјавило да не може да живи без ТВ-а;
• 54% анкет ираних корис ти интернет и провод и 12,1 сати недељно
онлајн;
• млађи становниц и у старосној групи од 16-24 године, чешће кори
сте интернет, него што глед ају ТВ; 79% наведеног млађег демо
графс ког профил а корис ти интернет измеђ у пет и седам дана
сваке недељ е, док 76% глед а редовно ТВ;
• више од 8 (од 10) онлајн Европ љана корис ти широкопојасну конек
цију, а више од половине (52%) broadband корисник а су бежични
(wireless);
• најпоп уларн и је web активнос ти анкет ир ан их корис ник а интер
нета у Европи су: и-мејл (76%), комуникац ије путем друш твених
мреж а (45%), хитне поруке (40%), глед ањ е филм а, ТВ или видео
спотова (32%) итд.;
• 71% анкет ираних је изјавило да су више остали у контакт у са при
јатељима и пород ицом као резултат интернета, половина (50%) је
изабрала боље производе или услуге, а 47% боље управ ља својим
финансија ма онлајн;
• 55% интернет корисник а Европе мења своје мишљењ е о куповини
брен дова после онлајн истра ж ива њ а.
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ТВ

радио

интернет интернет интернет новине
(укупно) (ПК) (мобилни)

часописи

Графикон 1: Праћење медија у Европи у току недеље (у %)
(Извор: IAB Europe, 2010a, стр. 5.)

Кључни део наведене студ ије о медијима у Европи је анализа медија
које становниц и Европе највише корис те у току типичне недељ е. Испита
ниц има је постав љено питањ е да ли корис те интернет, путем рачунара/
лап топа и мобилног телефона/ПДА, да ли читај у новине или часописе,
глед ај у телевизиј у или слушај у радио. С обзиром да су трад иц ионални
меди ји све више онлајн, при поста в ља њу пита њ а о тра д иц ион алн им
меди ји м а, поја ш њено је да „нису путем интерне т а”. Резул т ат и пока
зуј у да 94% анкет ираних у Европи глед а ТВ, 64% слуша радио, 65% чита
новине, 57% чита часописе и више од половине (54%) корис ти интернет
путем свог рачунара/лаптопа или мобилног телефона.

глед ањ е ТВ слушањ е радија интернет читањ е новина читањ е часоп иса

Графикон 2: Промене у праћењу медија у Европи у период у од 2006. до
2010. године у %.
(Извор: IAB Europe, 2010a, стр. 8.)
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Резул т ат и истра ж ив а њ а у 15 европс ких зема љ а пока з у ј у да путем
интернета 43% људи глед а или преу зима филм, видео или ТВ, скоро тре
ћина (32%) глед а спотове, 24% преу зима спотове а 11% глед а ТВ. Анали
зом података са десет тржиш та, извод и се закључак да у последњих шест
година није дошло до значајнијих промена у процент у људи који глед а ТВ
путем Интернета. У Европи, проценат ТВ корисника се веома мало разли
кује по тржиш тима (земљама). Италија има највећ и ТВ аудиториј ум (98%),
а Пољска и Грчка најмањи са 92% и 90% становника који глед ај у ТВ.
Анализом податак а са десет тржиш та, извод и се закључак, као код
ТВ, да се радио корис ти на трад иц ионални начин (путем радио апарата,
а не интернета) и наведено се углавном не мења од 2004. године. Радио је
најпоп уларнији у Белг ији, Данској и Холанд ији; четврт ина анкет ираних
интернет корисник а (25%) слуша радио онлајн.
Анкет ирани Европ љани мање читај у штампане новине. Читањ е вести
се преус мерава ка интернет у, тако да 56% интернет корисника у Европи
посећује сајтове са вестима. Наведено варира по земљама, тако, на при
мер, у Данској 64% интернет корисник а чита вести он-лајн. Слични трен
дови су у облас ти часописа.
Највећа пене т ра ц и ја интернета – преко 80% је у Норвеш кој (86%),
Холанд ији (84%), Данској (84%) и Шведској (81%). Немачк а и Русија су
велика тржиш та, са аспекта броја корисника (Табела 1).
Земља
Норвеш ка
Холан д ија
Данс ка
Шведс ка
Велик а Британија
Франц ус ка
Белг ија
Немачк а
Шпан ија
Европа (15 истраж иван их земаљ а)
Пољс ка
Итал ија
Русија

Корис ниц и
интернета 2010.
године (у %)
86
84
84
81
73
69
69
62
58
54
52
46
36

Број корис ник а
интернета 2010. у
милион им а
3,3
11,6
3,8
6,2
37,3
36,2
6,0
4,8
20,2
278,9
16,9
23,2
42,4

Табела 1: Коришћење интернета у току недеље у Европи,
2010. године (у %)
(Извор: IAB Europe, 2010a, стр. 7.)
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Подац и о трендовим а за 10 тржиш та (земаљ а) у период у од 2006.
до 2010. показ уј у значајан раст броја Европ љана који корис те интернет
сва ке неде љ е, за раз л ик у од тра д иц ионалн их меди ја чија се упот реба
смањује или остаје на истом нивоу.
У 15 истра ж ива них зема љ а Европе, 76% анке т и ра них истовремено
прат и најмањ е два медија – нпр. у сегмент у од 94% глед алаца ТВ, исто
времено њих 30% је и на интернет у путем рачунара, 28% чита новине,
21% чита часописе, а 5% је на интернет у путем мобилног телефона (IAB
Europe, 2010a, стр. 10).

4. Он-лајн оглашавање

Слика 1: Резултати претраге за унету кључну реч („Некретнине Бео
град”) на претраж ивачу Гугл (Google)
(Извор: http://www.google.rs/#hl=sr&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=nekret
nine&cp=12&gs_id=2t&xhr=t&q=nekretnine+beog rad&pf=p&scli
ent=psyab&oq=nekret nine+b&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=38d7144320a1a49&biw=1920&bih=971; преу зет о 7.4.2012.)
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Плаћањ е „по клик у” предс тав ља оглашавањ е на интернет у. Плаћањ е
по клик у (корис те се и терм ин и: плаћен и листинг, спонзорис ан и лин
кови итд.) је слично клас ичном огла ша ва њу. Када корис ник пре т ра ж и
вача унесе одговарај ућу кључн у реч/фраз у, прет раж ивач приказ ује оглас
(поред резултата органс ке прет раг е – слик а 1) са линком који води ка
сајт у оглашаване организац ије. За разлик у од класичних огласа, оглаши
вач плаћа само за огласе на које корисник „кликне” и који усмере (кори
сника) ка сајт у организац ије. Поред прет раж ивача, огласи могу да буду
приказани на сајтовима друг их организац ија и друш твених медија.
Преднос ти плаћених огласа су што омог ућавај у:
• велик и обух ват и прик азивањ е огласа циљним групама – особама
које траже катег ориј у производ а коју предс тав ља организац ија,
• избор где ће се оглас прик азиват и – на којим страницама (оним
које циљне групе најчешће посећуј у) и на којим геог рафским под
ручјима (циљним земљама, регионима, градовима итд.),
• ниску цена оглас а и плаћ ањ е када посет ил ац сајт а кликне на
оглас,
• подрш ку органс ком листинг у – посебно ако орга н из а ц и ја није
добро ранг ирана на основу резултата органске прет раге, плаћени
линкови су одличан начин проширењ а онлајн предс тав љањ а,
• боље ранг ирањ е у однос у на конк уренц иј у,
• тестирањ е кључних речи и осталих елемената огласа – једнос тав
ним мењањ ем садрж аја огласа и идент ификовањ е најбољих кључ
них речи које прив лаче највише посет илаца, а што је значајно и за
оптим изац иј у сајта за прет раж иваче,
• тестирањ е прис тупних страница – нпр. исти оглас може да води
ка разл ич ит им прис тупн им стра н иц а м а, што даље омог у ћ а в а
сагле д а ва њ е ефект нос ти сва ке стра нице у смис лу броја посе т и
лаца и остварених конверзија,
• истраж ивањ е потенц ијалних и постојећ их потрошача - на основу
веб аналит ике могуће је идент ификоват и ко су особе које долазе
на сајт, одак ле су итд.,
• мерењ е ефек ат а оглас а – иден т ификов а њ е броја посе т и ла ц а на
сајт у организац ије на основу огласа, како се крећу на страницама
сајта, и степена конверзије посет илаца у квалификоване контакте
и потрошаче.
Раз л ик у је се пла ћ а њ е по клик у, по акци ји корис ник а, за хиља д у
погле д а итд. Пла ћ а њ е по клик у знач и да орга н из а ц и ја пла ћ а за сва к и
клик који води посет иоце до сајта. Код плаћањ а по акцији корисника (pay
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per action – PPA) није довољно да посет илац само кликне на оглас, већ и
да пред узме одређен у акциј у. Организац ија плаћа за акције посет илаца
на основу огласа. Акције могу да буду: остав љањ е контакт података на
сајт у (као што су име и презиме, адреса, поштанс ки код, iадреса, број
телефона, подац и о организац ији и сл. - у одговарај ућ им веб форм ула
ри м а); пре у зи м а њ е матери ја ла са сајта (као што су понуде, извеш таји,
е-књиге, билтени и сл.), наручивањ е и куповина производ а/услуга. Наве
дене акције су различит и нивои остварених конверзија посет илаца сајта
са коначним циљем конверзије у купце.
С обзир ом да све већи број потрошача корис ти мобилн и телефон и
остале мобилне уређаје за прис туп интернет у и самим тим и прет раг у,
неоп ходно је креи рањ е огласа за приказивањ е и на мобилним уређајима.
Бит н и елемен т и у кам п а њ и која се однос и на пла ћен у пре т ра г у су:
кључне речи, огласи и прис тупне странице. На основу идент ификованих бит
них кључних речи, састав ља се оглас који би требало да привуче кориснике
интернета, тако да кликн у на оглас који ће их преус мерит и на циљн у при
ступн у страниц у. Циљ прис тупних страница је да се оствари одређени ниво
конверзије посет илаца у квалификоване контакте и/или купце производ а.
Огласи могу да буду банери – текс туа лни и сликовни, и видео огласи.
Банери су разл ич ит их велич ин а, са или без аним ац ија. Текс туа лн и
огласи – банери, како и сам назив говори, састоје се само од речи. Еле
мент и текс туа лног огласа су: наслов, URL адреса и опис (Слика 2). Сли
ковни огласи – банери омог ућа вај у визуе лно предс та в ља њ е производ а/
услуг а/орган из ац ије (Слик а 3). Поред слике, сликовн и оглас и обично
садрже и текст којим се опис ује производ. Аудио визуе лни огласи пру
жај у видео садрж ај (Слик а 4).

Слика 2: Пример садржаја текс туа лног огласа
(Извор: http://www.google.rs/#hl=sr&sclient=psyab&q=stomatolog ija+beo
grad&oq=stomatolog&aq=3&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.3.0l4.1499l4261l0l6845l10l6l0l4l4l
0l136l683l1j5l10l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=38d7144320a1
a49&biw=1536&bih=776; оглас преу зет са прет раж ивача Гугл 9. 4. 2012.)

Контекс туа лни оглас и (context ual ads) се прик а з у ј у на стра н иц а м а
чији је садрж ај у контекс ту тј. повезан са огласом. Огласи су тематски
усклађени са садрж ајем странице. На пример, на сајтовима о аутомоби
лима, у склад у са садрж ајем, су контекс туа лни огласи аутомобилских,
осиг уравај ућ их компанија и сл.
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Слика 3: При мери сликовних банера
(Извор: банер преу зет са http://www.tehnomanija.rs/index.php на дан 9. 4. 2012.)

Слика 4: Пример видео огласа за Турис тичк у организацију Београда
(Извор: Оглас преу зет са http://www.tob.rs/en/index.php i http://www.youtube.
com/watch?v=LzDfmA9vcIs&feat ure=player_embedded на дан 9. 4. 2012.)

„Искачући прозори” (pop-up ads или pop-up’s) су оглас и који се поја
вљу ј у („искач у”) док је корис ник интерне т а на одређ еној стра н иц и.
Корисник мора да затвори ново отворени прозор, тј. оглас, ако жели да
настави са прегледом странице на којој је био.
До сада је било речи о оглас им а које креи рају орган из ац ије. Међу
тим и потрошачи могу да креи рај у и постав љај у огласе путем друш твених
меди ја. Оглас и које стварај у потрош ачи (consumer generated advert ising)
могу да буду у форм и текс та, слика, фотог рафија, аудио-визуе лних огласа
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и сл. На пример, на сајт у http://vukajlija.com/ могу се наћи постери који
предс тав љај у производе/организац ије, али су аутори изван организац ије.
Интересантне постере посет иоц и сајта даље преносе друг има. Огласи које
стварај у потрошачи могу да имај у велик и утицај на имиџ организац ија.
AdWords и AdSense су прог рам и за оглашавањ е на прет раж ивач у Гугл.
Већина посе т и ла ц а напу ш та сајт без конверзи је. Проценат посе т и
лаца сајта који остају на сајт у и преду зимају неку акцију – купују про
извод или попуњ ав ају нпр. одређ ен и веб форм улар је често 5 до 10%
од укупног броја посе т и ла ц а. Бројн и посе т иоц и само спроводе истра
жива њ а, поре де цене, тако да посећу ј у неколико сајтова пре куповине.
Друг и напуш тај у сајт јер смат рај у да је конфузан и тежак за сналажењ е.
Ком п а н и је у облас ти тех нолог и је огла ш а в а њ а, као што је DoubleClick
акцен т и ра ле су наве ден и проб лем још 1990-их година. Њихова тех но
лог и ја омог у ћ а в а влас ниц и м а сајт ов а да означе („тагу ј у”) посе т иоце
сајта скла д иш тењ ем малог фајла зва ног „колачић” (cookie) на рачу нару
посет иоц а. Од тада, када год, означена („тагована”) особа посет и сајт у
оквиру огласне мреже DoubleClick, могла би да види огласе, као покушај
враћањ а посет иоца сајта на почетни сајт (који је некад а посет ила). Наве
дени процес предс тав ља ретаргетинг, а у упот реби је и терм ин ремарке
тинг. Гугл је купио DoubleClick технолог иј у и омог ућ ио да буде доступна
оглашивачима Google AdWords, а дату могућност назива ремаркет ингом.
Прет пос та ви мо да потенц и јални купац ципе ла посећу је одређени сајт,
али напуш та исти без куповине. Потенц ијални купац би затим могао да
оде на неки друг и сајт, нпр. посвећен познат им личнос тим а. Док је на
новом сајт у потенц и јалном купц у се прик а з у је оглас са ципела м а, са
сајта који је претходно посет ио. Имај ућ и у виду интересовањ а за одре
ђеним ципелама, оглас је релевантан, правовремен и прив лачи поново
пажњу. Потенц ијални купац би могао да кликне на оглас који га враћа
поново на претходни сајт. У томе и јесте права вредност ремаркет инга –
враћањ е особа на ориг инални сајт да би се остварила куповина или неки
вид конверзије (Third Door Media, SMN, 2011: 2).
Структ ура приход а од онлајн оглашавањ а у САД, 2010. године:
• оглашавањ е путем прет раж ивача 46%,
• display/банери 24%,
• rich media 6%,
• мали огласи (classif ieds) 5%,
• стварањ е потенц ијалних купаца (lead generat ion) 5%,
• дигитални видео огласи 5%,
• спонзорс тво 3% и
• и-мејл 1% (IAB, 2010b: 13).
Год. V (2013): стр. 267-280

278

Мира Ракић, Беба Ракић

У даљем текс ту се укратко опис уј у наведени облиц и онлајн оглаша
вањ а (према IAB, 2010b: 23).
Оглашавање путем пре тра ж ивача обу х вата надокна де оглаш ив ача
прет раж ив ач им а за спонзорис ан и линк прем а спец ифичној речи/или
фрази прет раге. Облиц и оглашавањ а путем прет раж ивача су:
• плаћен и листинг (paid listing) – линкован и текст се појав љује на
врху или са десне стра не резул тата пре т ра г е (пре т ра ж ивача) за
спец ифичн у кључн у реч; што оглашивач више плат и, то је и виша
позиц ија на прет раж ивач у; оглашивачи плаћај у само када кори
сниц и кликн у на линковани текст;
• кон т екс туа лна пре т ра г а (context ual search) – линков ан и текст се
појав љује у чланк у који је заснован на контекс ту садрж аја, умес то
уношењ а кључне речи од стране корисника; и овде се плаћа само
за линк на који корисник прет раж ивача кликне;
• плаћено укључивањ е у индексирањ е на прет раж ивач у (paid inclu
sion) – гарант ује да ће прет раж ивач индексират и УРЛ оглашивача;
листинг одређуј у алгоритм и прет раж ивача;
• оптим изац ија сајта (site optimizat ion) – модификова њ е сајта да би
прет раж ивач у било једнос тавније да аутоматски индексира сајт, са
крајњим циљем-боља позиц ија у органским резултат има прет раге.
Маркет инг на основу прет раж ивача је највећ и извор приход а за Goo
gle. Google је тржишни лидер међу прет раж ивачима у већини западних
земаљ а (Skiera et all, 2010).
Display/банери – оглашивачи плаћај у интернет компанији за прос тор
ради приказивањ а стат ичког или хипер-линкованог банера или логоа на
једној или више страница (интернет компаније).
Rich media – огласи који обух ватај у анимац иј у, звук, и/или интера кт ив
ност у било ком формат у. Могу да се корис те појед иначно или у комбина
цији са друг им технолог ијама, као што је Flash и са прог рамским језиц има
као што су Java, JavaScript и DHTML. Примењује се путем станд ардног веба
и бежичних аплик ац ија као што су: и-мејл, стат ичке (нпр. .html) и дина
мичке (нпр. .asp) веб-странице; могу да се појаве у формат има огласа као
што су банери, „дугмад”(buttons) и прек и д ај у ћ и огласи (interstit ials). Пре
кид ај ућ и огласи се појав љуј у при преласку између две стране садрж аја.
Мали оглас и и аукције - предс тав љај у надокна де оглашивача интер
нет ком па н и ја м а за листинг – навођ ењ е спец ифичн их прои звод а или
услуга (нпр. листинг некретнина, жуте странице – yellow pages итд.).
Стварање потенцијалних контаката – оглашивачи плаћај у интернет
компанијама које прик уп љај у упите о куповини или обезбеђуј у податке
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о потрошач им а (демог рафс ке, бихевиорис тичке), при чему потрошач
при х вата да буде кон так т и ран од стра не орга низа ц и је (путем и-мејла,
поште, телефона, факса). Цене се одређуј у на основу резултата (као што
су нпр. трошкови по акцији, осварени контакт или попуњ ени упитник).
Дигитални видео оглас и – су слични ТВ спотовима.
Оглаш авањ е путем спонз орс тва предс та в ља при л а г ођ ен и садрж ај
креи ран за оглашивача – спонзора, при чему елемент и огласа могу, али
не морај у да буду лого бренд а, банери итд.
И-мејл оглашавање обух вата банере, линкове или спонзорс тва оглаши
вача који се појав љују у и-мејл билтенима (newslet ters), и-мејл маркет ин
шким кампањ ама и друг им комерц ијалним и-мејл комуникац ијама.

5. Закључак
Понашањ е потрошача (постојећ их и потенц ијалних) се мења. Орга
низа ц и је морај у такође да мењај у своје страт ег и је. У облас ти интег ри
са них марке т иншких кому ник а ц и ја, орга низа ц и је се пре ус мера вај у ка
онлајн оглашавању. За онлине потрошаче и кориснике Интернета, шире
посмат рано, организац ије креи рај у онлајн огласе.
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ОГЛАШАВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ
СИСТЕМ А КОМУНИК АЦИЈЕ
Сажетак: Основнa идејa овог рада је да се на бази истраж ивања про
нађ у узроци понашања мату раната у коришће њу, при хват ању или пре
фе рирању одређе ног кому никационог систе ма при добијању информација.
Међутим, у току скенирања стања на терену уочено је неискоришћавање
пуног капаците та оглашавања, од стране високих школа и факулте та,
контунуирано током целе године, чиме се то наметнуло као тема. Разли
чити именитељи и бројна одређења оглашавања имају непос редне ефекте
и посредне последице у низу сегмената привредног, образовног, културног,
политичког и медијс ког живота.
Кључне речи: ОГЛА Ш А В А ЊЕ, СИСТЕМ, ФУНК ЦИЈА, КОМУ НИК А
ЦИЈА, МАТУРАНТ И.
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1. Увод
Назив „комун иколог ија”1 нема дуг век упот реб е. У наш језик овај
израз је ушао постепено и тек у последњ им децен ијам. Слично би се
могло рећи и за друг е језике, јер се у њима назив комуниколог ија сусреће
спорад ично, а такође има мног о замена или синтагм и које би могле да
понес у исто значењ е.2
Мнош тво разл ич ит их дефин иц ија комун ик ац ије указ ује, међу т им
не само на сложеност самог процеса општењ а, већ и на неке особенос ти
савремених теори ја комунк а ц и је. Јед на од њих се однос и превас ход но
на чињениц у да је и сама реч „комуник ац ија” вишезначна и да има раз
личите упот ребе у сваком говору. Тако се значењ а ових терм ина, дакле
и глаг ола комуницирати и именице комуникација, протеж у од сопш та
вањ а, јављањ а, обавеш тењ а, преношењ а знањ а, спораз умевањ а, размене
мисли, идеја, осећањ а, учес твовањ а у нечем у, преко преношењ а порука,
информ а ц и ја, па све до разг ов ор а, раз умев а њ а, духовног дру ж ењ а,
општењ а, па чак и слагањ а (са друг им).3
Појам комун ик ац ије је у веом а блис кој вези са појмом информ а
ције, шта више, неки теоре т и чари ука з у ј у на чињен иц у да је информ а
ција, управо само ткиво, или срж комуникацијe.4 Терм ин информац ија,
потиче од латинс ког језик а и знач и обликовати, образовати, однос но
нешто предс тавити. Реч информац ија, односно, обавеш тењ е, етимоло
шки указ ује на низ кључн их терм ина који се корис те у свакод невном
језик у. Терм ин обавештење происход и из истог корена као и речи вест,
свест, несвест, савест, повест, заповест, приповед а њ е (приповест), буду ћ и
да имај у исти корен у старос ловенској речи ВЕД, што значи знањ е.
У свкод невном говор у терм ин информ ација се упот реб ља в а мног о
чешће у смис лу садрж аја комин ик а ц и је, него у изворном смис лу као
терм ин који означава процес обликовањ а неког мисаоног садрж аја. Сва
код невни изрази као „добит и информац иј у” или „имат и информац иј у”
указ ује не само на то да је информац ија увек повезана са неком врстом
1

2

3
4

Комуникологија (лат. communicare и communicatio; енгл. communicate и communication;
срп.комуницирати и комуницирање + грч. logos: реч, наука), (1) наука о комуницирању, (2) скуп теорија о комуницирању, (3) наставна дисциплина у универзитетским програмима основних и докторских студија. Милетић, М; Милетић, Н.
(2012): Комуниколошки лексикон; Београд: Мегатренд универзитет.
Радојковић, М; Ђорђевић, Т. (2005): Основе комуникологије; Београд: Чигоја штампа
(стр. 10).
Томић, З. (2003): Комуникологија; Београд: Чигоја штампа (стр. 30).
Ђорђевић, Т. (1979): Теорија информација, теорија масовних комуникација; Љубљана:
Партизанска књига.
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знањ а (односно „имовине”), већ да је она превасходно форма друш твене
свес ти.5
У српс ком свакод невном говор у може се чути исказ „Види да то
некако урад иш”, што показ ује да глаг ол видети обух вата и нешто од пој
ма схватити. Слично је и с енглеским глаголом to see који, осим видети,
значи и увидети, раз умети.
Од латинс ке речи visualis (видн и) настао је појам визуе лн о, у који
сшад а све оно што је у слојевит ом искус тву духа схват љив о помоћу
предс тава добијених чулом вида. У општој психолог ији, према одређењу
Требјеша нина (2000: 530), визуелизација је способност визуе лног пред
став љањ а, односно, замиш љањ е у слик ама објеката, појава и поступака.
Визуе лно је, дакле, оно што се реално може видет и у условима уобичаје
ним за нормално глед ањ е. На овом својс тву утемељ ена је визуе лна кул
тура, а послед ично и визуе лно мишљење као сазнајн и процес који опе
рише визуе лним предс тавама и њиховим трансформац ијама.6

2. Приступна размат рања о комуникацији
На самом почетк у можемо рећи да је комуникац ија основна људска
потреба и активност, конт ин уа лна у прос тору и перманентна у времен у,
усмерена према спољњ ем свет у и према унут рашњем бићу. Она је про
цес помоћу кога разу мевамо друг е и за узврат настојимо да нас друг и
разумеј у, притом укључ уј ућ и све процесе путем којих један ум утиче на
друг и односно у коме један систем утиче на друг и.7
Напори да се кому н иц и ра њ е теоријс ки одре д и дове л и су, као што
је опште познато, до мног обројних дефиниц ија, како у комуниколог ији
тако и уну т ар дру г их, већ етаб ли р а н их научн их дисцип лин а. Поја в а
обиљ а разл ич ит их дефин иц ија комун иц ир ањ а резулт ат је примене
раз ли чи т их научних, теоријских и методолошких прис ту па. Ипак, код
већине тумача овог сложеног и вишед имензионалног феномена, зами
сао о кому ник а ц ијс ком процес у теме љи се на предс та ви о поши љ аоц у
који неким каналом упућује порук у примаоц у.8
5
6

7

8

Томић, З. (2003): Комуникологија; Београд: Чигоја штампа (стр. 33-35).
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 50).
Бањанин, М. (2003): Динамика комуникације; Београд: Мегатренд универзитет
примењених наука (стр. 5).
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 36).
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Добра кому ник а ц и ја је есенц и јална за ефик асност било поје д инца,
групе или организац ије. Комуник ац ија, дакле, подраз умева преношењ е
садрж аја и значењ а и схвата њ е, однос но раз умева њ е значењ а. „Прено
шењ е информ а ц и ја, идеја, емоц и ја, вештин а, кориш ћењ ем симб ол а,
речи, слика, бројк и и слова јесте процес који се обично зове комуника
ција.” (Берелсон и Стеинер, 1964)9
Крајем XIX и почетком XX века комуниц ирањ е је истраж ивано првен
ствено као социјално-пси х олош ки, донек ле антрополош ки и линг ви
стичк и проблем. Наука о комуниц ирању конс тит уисала је себе сред ином
XX века истра ж у ј у ћ и и изу ча вај у ћ и најп ре раз ли чи те аспек те и целин у
масовног кому н иц и р а њ а, које је, захва љу ј у ћ и разв ој у елек т ронс ких
меди ја масовног кому н иц и ра њ а – ради ја и посебно телевизи је, поста ло
један од сре д иш њих дру ш твен их однос а у струк т у ри савременог дру
штва. Развијено је мнош тво теорија, од којих је неколиц ина незаобилазна,
будућ и да досегн ута сазнањ а у њима имај у готово аксиомску вредност.10
У дру ш твеним нау к а м а, под појмом кому ник а ц и ја се под ра з умева
свеук упност различит их облик а веза и додира између припадника дру
штва. Тако пси хосоцијална кому никација разм ат ра преношењ е пси х ич
ких садрж аја са једне особе на друг у, мате ријална кому никација прет
пос тав ља преношењ е или размен у добара између појед инаца или група
одређеног друш тва, док се масовна комуникација бави структ уром при
мањ а и емитовањ а порук а у средс твима јавног информ исањ а, или шире
у мас медијима.11
Поја ва „нау ке о кому н иц и ра њу” конвенц ионално се везу је за САД,
мада су и европс ки допринос и, били и веом а рани и значајни. Прим ат
који се прип ис у је Америц и логичн а је после д иц а чињен ице да је та
држава прва заок руж ила економске и духовне процесе које данас нази
вамо настанком модерне. Комуниколог ија је интерд исцип линарно под
руч је истра ж ива њ а којим мног и прола зе али се рет к и задрж а вај у. Она
обу х ват а скуп теоријс ких окви р а за истра ж ив а њ а, као и теорисјких
постулата добијених уопш тавањ ем и тумачењ ем њихових резултата.12
Ако се истраж ивање и планирање посмат рају као прва и друга фаза
успос та в ља њ а однос а с јавнош ћу, тада сама комуникација предс тав ља
трећу фазу. На извес тан начин ова фаза предс тав ља реализац иј у, то јест
9

10

11
12

Бањанин, М. (2003): Динамика комуникације; Београд: Мегатренд универзитет
примењених наука (стр. 8).
Милетић, М. (2005): Основе комуникологије (скрипта); Јагодина: Учитељски факултет (стр. 5-6).
Томић, З. (2003): Комуникологија; Београд: Чигоја штампа (стр. 29-30).
Радојковић, М; Ђорђевић, Т. (2005): Основе комуникологије; Београд: Чигоја штампа
(стр.10).
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извршењ е онога што је пла н и ра но и спровођењ е одлу ке одговарај у ћег
орга на. При томе, кому н ик а ц и ја укљу ч у је не само процес отпрем а њ а
и пријем а поруке већ и средс тва помоћу којих се оствар ују циљеви.
Главни циљеви процеса комуник ац ија јесу да информ ише, убед и, моти
више или оствари узајамно разумевањ е.13
Однос медија масовног кому ниц и ра њ а и инстит у ц иона лизова ног обра
зовањ а, школе дакле, једна је од оних актуе лних тема/отворених питањ а,
којима се с правом прид аје стратешки развојни значај на почетк у нове епо
хе. Нимало случајно, јер већ негде од половине двадесетог века елект рон
ски медији масовног комуниц ирањ а загоспод арили су нашим слободним
временом и почели озбиљно да угрож авај у време рада и време сна.14
„Право на комуниц ирањ е”, као такво, не постоји у одредбама међу
народног права. Ипак, оно је изазвало жучне дебате још од времена када
је Жан Д’Арси први пут 1969. изговорио те три речи. У годинама дебата
које су усле д и ле, UNESCO је постао парав ан за сукоб љав ањ е хладноратовс ких прис туп а, посебно након што су САД и Велик а Брит ан ија
напус ти ле орга н из а ц и ј у и после при х ват а њ а извеш таја Мекбрајд ов е
комис и је (1980). Комис и ја је обја ви л а коначн и извеш тај под назив ом
Много гласова – један свет: Комуникације и друштво данас и сутра, у коме
је закључила да препознавањ е права на комуниц ирањ е, као индивид уа л
ног и друш твеног права „...обећава напред ак ка демок рат изац ији кому
ниц ирањ а” (Inter nat ional Commission for the Study of Communicat ion Pro
blems, 1980; Hamelink, 2003: 157). У овом извеш тај у су детаљно дате мно
гобројне препоруке, укључ уј ућ и и ону бр.54 која позива на проширењ е
права: „Потребе за комуниц ирањ ем у демок ратском друш тву морај у се
оствари т и проши рењ ем посебних пра ва попут пра ва на информ иса њ е,
права да се буде информ исан, права на приватност, права на учешће у
јавном комуниц ирању – што су све елемент и новог концепта, права на
комуниц ирањ е.” 15 Дакле, упркос томе што је почетак дебате био у сенц и
пажње која се поклањ ала државним актерима, не сме се заборавит и да
корени права на комуниц ирањ е леже у људском достојанс тву.
Више од осам милијард и људи у 2040. години биће повезано у живу,
дина м ичн у инов а ц ијс ку прив ре д у и сви они ће купов ат и, прод а в ат и,
стварат и изуме, комуниц ират и, делит и, образоват и се и стварат и будућ
13

14

15

Јеленковић, П; Јеленковић, Љ (2012): Односи с јавношћу у области заштите
животне средине; Београд: Чигоја штампа (стр. 45).
Милетић, М. (2005): Основе комуникологије (скрипта); Јагодина: Учитељски факултет (стр.5-6).
Опширније у Hamelink, S; Holfman, Dž. (2009): „Stanje prava na komuniciranje”,
CM – Časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 10; Novi Sad, Beograd: Protocol
Communications, FPN.
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ност захваљуј ућ и иновац ијама, које ће постојат и све моћније, све јефт и
није и све више доприносит и будућем напретк у појед инца.16
Комуникац ија предс тав ља основни процес не само социјализац ије већ
и форм ирањ а појед инца. Будући да у процес у општењ а, учесниц и комуни
кац ије долазе и до важних сазнањ а о себи, може се рећи да је комуникац ија
веом а сложен пси хо-социјални феномен. Прем а неким ауторим а17, кому
никац ија има три суштинске одлике: 1) комуникација је процес остваривања
веза међу људима, 2) комуникација је активност, 3) комуникација се учи.
За модерно масовно дру ш тво типична је изолова ност нај у же поро
дице у стан у и, док су родит ељи на послу (и касније, наравно), непре
ста но укљу чен телевизијс ки при јем н ик. Може се, стог а, тврд и т и да је
телевизијски екран највећ и конк урент учитељу. У време пре појаве елек
тронских масмед ија учитељ је био најваж нији „прозор у свет” малиша
ним а, човек који је, уз пород иц у остав љао неизбрис ив траг у њиховом
почет ном обра зова њу и још више, васпи та њу, гра дећ и теме љ е њиховог
образовањ а, вредносног система и норм и понашањ а у друш тву. Данас су
ту улог у преу зели телевизија и комп јутер, а учитељи се најчешће налазе
у позиц ији оних који треба, не да граде основе, него да кориг ују и смер
и ефекте садрж ајима елект ронских медија започете социјализац ије.18
Интернет, мобилни телефони и дру га савремена средс тва кому ни
цир ањ а19 постал и су неизб еж ни део савременог друш тва. Живот се у
последњ ој деценији два десетог века изменио захва љу ј ућ и, између оста
лом, и изузетном технолошком напретк у.
Имај ућ и такве, новонас тале околнос ти у виду, Ујед ињ ене нације су
одлу ком Генералне скупш тине20 покушале да регулиш у ове резултате и
тенденц ије развоја, те организ уј у Светски самит о информац ионом дру
штву (World Summit on Informat ion Society ili WSIS).21
16

17
18

19

20
21

Vitković, B. (2010): „Budućnost industrijske komunikacije”, CM – Časopis za upravljanje
komuniciranjem, br. 14; Novi Sad, Beograd: Protocol Communications, FPN (str. 164).
Dimbleby, R; Burton, G. (1992): More Than Words; London: Routledge.
Опширније Милетић, М. (2005): Основе комуникологије (скрипта); Јагодина:
Учитељски факултет.
До 2025. године наводи аутор, снага јефитиних личних рачунара премашиће
снагу суперрачунара који се данас продају владама и великим копрпорацијама.
То значи да су на помолу изузетно моћна и јефтина помагала која ће омогућити
комуникацију у до сада невиђеним размерама – непосредан приступ свим информацијама, ресурсима, решењима, сарадњи и могућностима на глобалном плану.
Vitković, B. (2010): „Budućnost industrijske komunikacije”, CM – Časopis za upravljanje
komuniciranjem, br. 14; Novi Sad, Beograd: Protocol Communications, FPN (сtr.164).
Одлука Генералне скупштине УН, број 56/183.
Tomanović, Т. (2008): „Virtuelno komuniciranje u budućnosti: upotreba i zloupotreba” , CM
– Časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 7; Novi Sad, Beograd: Protocol, Communications,
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3. Оглашавање, визуелни и вербални аспект
Као билош ко и друш твено биће, човек непрес тано из спољног све
та прима, тумачи и трансформ ише мнош тво информац ија и надраж аја
који делуј у мотивац ионо на његово понашањ е. Реч је о веома сложеном
псих ичком процес у покретањ а, усмеравањ а и регулисањ а усмерених ка
одређеном циљу. Постоје различите теорије мотивац ије па и међусобно
супрос тваљ ене школе мишљењ е о њима. Психоа нализа инсис тира, како
пише Требјеш ан ин (2000: 66), на билош ким и несвес ним мотивим а,
бихејворизам на урођеним али и спољ ашним драж има, а хуманис тичка
психолог ија на свесним и зрелим мотивима.
Истра ж ива њ а Сигм ун д а Фројд а и утеме љ ењ е систем а пси хоа на ли
тичк их схвата њ а која су прерас ла у посебн у дисцип лин у (поче так XX
века) показала су да мотивац иони процес има циклични карактер, те да
инструмен талн у активност (акци ј у) изазив а реа г ов а њ е човековог неу
росензорног систем а на разнород не вербалне, визуе лне, симболичке и
несимболичке информац ије. Свесну или несвесну пажњу могу изазват и
и такви чиниоц и као што су прос тор, време или покрет и.22
Перц епц и ј а је мен т алн и проц ес активн ог запа ж а њ а, селек ц и ј е
и синт езе информ ац ија које долазе из света који нас окруж ује у датоj
ситуа ц ији. Друг им речима, перцепција је индивид уа лни начин ментал
ног реаговањ а на импулсе из околине, односно индивид уа лно схватањ е
и интерп рет ирањ е стварнос ти. Људи разл ич ит о схват ај у стварност и
од тога зависи њихово расуђивање, доношење одлука и активно деловањ е.
Погреш на перцепц и ја јесте преп рек а ефек т ивној кому н ик а ц и ји. Пер
цепц ија се разлик ује од утиска. Утисак настаје у пасивном процес у који
укључ ује покретањ е чулних рецептора. Она се разлик ује од пажње, јер
је пажња ста њ е јасноће или појач а не осе тљивос ти која функ ц ион ише
изван наше перцепт уа лне базе. Перцепц ија обезбеђује основу за пријем
и обрад у информац ије након утиска. Она подрж ава и усмерава касније
посмат рањ е или опсервац ије које се реализ уј у као учењ е.23
Одувек се говорило како је поруке лакше видет и него чути, и како
једна слик а више вред и него стот ин у речи. Редос лед којим се набрајају
чула такође није случајан: чуло вида је увек на првом месту. Иако у уџбе
ниц има анатом ије пише да су чула аутономна, јер се ослањ ај у на засебан
пут нервног импулса до дела мождане коре у којој производ и дожив љај то
22

23

FPN (str. 108).
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 46-47).
Бањанин, М. (2003): Динамика комуникације; Београд: Мегатренд универзитет
примењених наука (стр. 100).
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не значи да су и равноп равна. Две трећ ине из спољњ ег света ипак се при
ма посредс твом ока, а једна трећ ина остав љена је за остала чула.24
У српском језик у25 оглашавање је глаг олска именица изведена од гла
гола оглашавати који „Речн ик српс кох рватс ког књи жевног и народ ног
језика” (књига XVI, стр. 581) одређује овако: „путем огласа препоручи
ват и јавнос ти нешто”. У трећем тому „Речника српскох рватског књижев
ног језика” из 1969, на страни 903, повратни глагол оглас ити се такође се
непот п у но тумач и: „обја ви т и, разглас и т и, наја ви т и”. Огла ша в а њ е има
лекс ичк и еквив а лент у одом а ћеној туђиц и рекла мирањ е, потек лој од
латинског глагола (rе)clamare у значењу „гласно викат и”, „стално узвик и
ват и”. Овај терм ин везује се за начин прод аје производ а на трговима ита
лијанских градова током XIV и XV века. У слободнијем превод у могло би
се рећи да реклам ират и се значи – огласит и се, дати гласа о себи.26
Огла ша в а њ е се тра д иц ионално дефин ише као купљен и прос тор и
време које се корис те за прод ај у роба или услуга, док се прос тор на меди
ји м а за односе с јавнош ћу доби ја бесп лат но. Демарк а ц иона је лини ја
постаје нејас на када се ком па н и ја упус ти у корпоративно оглашавање,
које се још и зове инстит уционално оглаш авање. Такво оглашав ањ е се
обрађује и купује на редован начин. Међут им, њихова сврх а није да се
производ и или услуг е прод ај у директно, него да се побољша перцепц ија
компаније у јавнос ти или заговара њена пословна полит ика.27
Оглашавањ е предс тав ља изузетно сложен систем комуниц ирањ а и
посредовањ а поруке, који мора задовољит и бројне критериј уме као што
су: 1) информат ивност 2) остваривањ е очек иваног пропагандног ефекта,
3) задовољ авањ е естетских критериј ума, 4) поштовањ е кодекса оглаша
ва њ а и др. Отуд а ствара њ е пропа г анд н их пору к а прет поствља високо
креат ивн у, најчешће мулт ид исцип линарн у активност.28
Вредност информац ија и њихова прик ладност за објав љивањ ем засни
вају се на правовременос ти и контекс ту. Сви они који се баве односима с
јавношћу дистрибуи рај у информац ије у време кад су оне најд рагоценије.29
24

25

26

27
28

29

Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет.
Вук Караџић у „Рјечнику” из 1818. глагол огласити/оглашавати одређује немачким односно латинским еквивалентима verkunden, kund machen и nuncio (стр. 486).
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 6-11).
Vilkoks, L.D. et al. (2006): Односи с јавношћу: стратегије и тактике; Београд (стр. 502)
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 397-398).
Јеленковић, П; Јеленковић, Љ (2012): Односи с јавношћу у области заштите
животне средине; Београд: Чигоја штампа (стр.53).
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Филип Котлер у „Управ љању маркет ингом” (издањ е из 1989.), између
осталог у уводном пасус у каже каже да економс ку проп аг анд у чине
„опћи облиц и кому н иц и ра њ а који се спроводе посредс твом пла ћен их
меди ја под одређеним покрови т е љ ат вом”. По њему, укљу ч у ј у ћ и и срп
ско издањ е из 2006. (стр. 569), завис но од сврхе, однос но хијер арх ије
утицаја, класифик ац ија циљева оглашавањ а изглед а овако:
• оглашавањ е ради информ исањ а,
• Оглашавањ е ради убеђивањ а,
• Оглашавањ е ради подсећањ а.
Проу ча в ај у ћ и елемен т е визуе лне реторике упра во на при ме ри м а
реклам не кому н ик а ц и је, ита л и јанс ки линг вис та и писац Умбер т о Еко
утврд ио је да се та реторик а артик улише на четири нивоа: 1) иконичк и,
2) иконог рафски, 3) трополошки, 4) топичк и, (1973: 184). Еко, се, додуше,
наслон ио на истра ж ив а њ а пси холош ке сна г е визуе лн их пору к а која
је обавио америчк и филоз оф Перс (почет ак XX века), као и анал из е
рекламн их оглас а франц ус ког истра ж ивача Ролана Барта, објав љен их
1964. у студ ији „Реторик а слике”.30
Као део стратег ије (један од главних циљева) у односима с јавношћу,
веом а важну улог у у јавном мнењу има и убеђивањ е. Убеђив а њ е пред
ства љ а активност која постоји од зачет к а истори је људс ког дру ш тва.
Као појам су га пре више од 2000 година формализовали Грци, који су
реторик у, вештин у ефектног и убеђивачког коришћењ а језика, учинили
делом свог образовног система.31
Слике и речи су и даље главно оруђе комуник ац ије. Нове техноло
гије су само прошириле распон и могућнос ти спораз умевањ а и убрзале
процес дистрибу ц ије пору ке
Савремено телевизијско огла ша ва њ е предс та в ља прог рамски, ствара
лачк и и маркет иншки облик за себе.Преднос ти ТВ оглашавањ а: веродос тој
ност, убеђивањ е, место огласа у контекс ту и времен у прог рама логичне су и
очите у целом свет у, мада има спец ифичнос ти и у преднос тима и у логиц и
од државе до државе, од једне култ уре до друг е, од рекламе до рекламе.
Улога ТВ оглашавањ а не разлик ује се битно од улоге оглашавањ а у осталим
медијима, и заснива се на неколико основних функц ија од којих су најва
жније: 1) економс ка, 2) информативна, 3) васпитна и 4) друштвена32
30

31

32

Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 50-52).
Јеленковић, П; Јеленковић, Љ (2012): Односи с јавношћу у области заштите
животне средине; Београд: Чигоја штампа (стр. 45).
Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр.341-342).
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Важно је напом ен ути, да у стваовим а Џекинс а (2003: 136) намеће се
измеђ у остал ог и то да телевиз ија прив лачи масе, али је селективност
одлика штампе, као и то да ако се траже исцрпнији детаљи огласа/рекламе,
штампа има предност.33
Телевизијс ки оглас може да рачуна и на штампане медије као својевр
сну подршку што успе шнијем оглашавању. Телевизијс ка рекла ма може да
буде заборављена пре него што гледалац напус ти кућу; може да промакне
пажњи гледаоца; може да буде заобиђена олаком променом програма помоћу
даљинс ког управљача; може да буде изузетно кратка у смис лу непотпу не
информације; веома често гледалац је заузет својим обавезама па и не гледа
телевизију. У свим тим слу чајеви ма ТВ рекла ма/оглас може се пре не ти у
неки од недељника или дневних листова. Оглас у новинама може да најави
телевизијс ку рекла му, међу тим, телевизија има своја ограниче ња упркос
низу преднос ти.34
Веома важна чињеница је постојање националних мањина. Они који се
баве однос и ма с јавношћу треба да обрате посебну пажњу на спе цифичне
карактерис тике мањинс ких циљних група. Постоји приличан број медија
(штампаних и електронс ких) преко којих је могуће послати поруке односа
с јавношћу, под условом да су саопштења за јавност или чланци преведени
у културолошки прик ладни.35

4. Место истраживања, методологија и узорак
За место истраж ивањ а селектовано је осам нишких средњих школа,
при чему се водило рачуна да се обух вате сва подручја рада. Због тога
узорак испитаник а чине две гимназије, Прва нишка гимназија „Стеван
Срем ац”, која школ у је учен ике природно-матем ат ичког и дру ш твенојезичког усмерењ а, као и Гимназија „9. мај” која школ ује опште усме
рењ е. Преос талих шест школа су средњ е стручне и њихову селекц иј у је
условило обух ватењ е свих подручја рада, како услуж них и производних
тако и уметн ичк их делатнос ти, па су у истраж ив ањ е укључен и и уче
ниц и Медиц инске школе „Др Миленко Хаџић”, Правно-пословне школе,
33

34
35

Статистички подаци посвећени масовним медијима, ипак показују да је далеко више оних оглашивача који се одлучују за телевизију. Међутим, радио или
високотиражне новине имају изузетно високи проценат публике, нарочито у
индустријски мање развијеним земљама. Опширније у Павловић, М; Алексић, М;
Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд: Мегатренд универзитет.
Исто (стр.356-357).
Јеленковић, П; Јеленковић, Љ (2012): Односи с јавношћу у области заштите
животне средине; Београд: Чигоја штампа (стр. 45).
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Економс ке школе, Машинс ке школе „15. Мај”, Елек т рот ех ничке школе
„Мија Станим ировић” и Музичке школе из Ниша.
Одабра на тема истра ж ива њ а услови ла је и при мен у одговарај у ћ их
метод а рада. Приликом израде овог рада коришћено је анкет ирањ е уче
ника и стат ис тичко-математ ичк и инструментариј ум као технике за при
ку п ља њ е и обра д у доби јен их подата к а, као и ана л и т ичко-син т е т ичк и,
компарат ивни, дескрипт ивни и крит ичк и метод за њихово тумачењ е. У
раду су коришћени и стат ис тичк и подац и Минис тарс тва просвете РС.
Анке т и ра њ е ученик а спрове дено је у првом полу г од иш ту школс ке
2012/13. године (октоб ар-децемб ар) кориш ћењ ем анкетног упитн ик а.
Узорак је обух ват ио 1.416 матураната осам нишких средњих школа. У
укупном узорк у је прис утан нешто већи број ученика (49,02%) у однос у
на ученице (44,21%) – Табела 1. Ако се пореде појед иначно школе, у три
је знат но већи проценат анке т и ра н их учен ик а (Музичк а школа, Елек
тотехничк а школа и Машинс ка школа), а у пет је то проценат ученица
(Економска школа, Прва Нишка гим на зи ја „Стеван Сремац”, Медиц ин
ска школа, Гимназија „9. мај” и Правно-пословна школа) – Табела 1. Сва
питањ а у анкет и су била затвореног типа.

5. Резултати истраживања
У Нишу, ученике школ ује 19 средњих школа и Школа за основно и
сред њ е обра зов а њ е учен ик а са посебн им потреба м а (Школс ка упра в а
Ниш, 2012). У школској 2012/13. години, у четврт и разред средњ е школе
уписало се 3052 ученик а, односно, потенц ијалних канд ид ата за наставак
школовањ а на висок им школама и факултет има (Школска управа Ниш,
2012). Анкетом о избору будуће професије обух ваћено је њих 1416 или
46,40% матураната (Табела 1), што предс тав ља релевантан узорак.
Одзив матураната на анкет у се креће од 41,73% (Економска школа)
до чак 90,00% (Музичк а школа), однос но, просечно 72,74% што је изу
зетно велик и проценат (Табела 1) и указ ује на то да је овак ва тема изу
зетно интер ес антна матурант им а и да би треб ало перм анентно да се
експ лоат ише. Такође, број оних који су анонимно одговорили на анкет у
је просечно 6,77% укупно испитаних (Табела 1) и показ ује да на ову тему
матурант и дају одговоре готово без икак вих инхибиц ија.
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Поп у
њене
анкете

Одзив
(%)

„Стеван Сремац”

172

138

80,23

57,25

39,13

3,62

5,64

Гимназија „9. мај”

175

119

68,00

52,10

45,38

2,52

5,73

Медиц инска школа

315

266

84,44

75,94

23,31

0,75

10,32

Средњ а школа

Број (%) Број (%) А но
учени ученик а нимно
ца
(%)

(%) у
ук. бр.
мату
раната

Број
мату
раната

Економска школа

266

111

41,73

55,86

40,54

3,60

8,72

Правно-пословна

194

162

84,38

54,94

43,83

1,23

6,36

Машинска школа

78

66

84,62

13,64

57,58

28,79

2,56

Елект ро-техничк а

156

114

73,08

8,77

86,84

4,39

5,11

Музичк а школа

60

54

90,00

35,19

55,56

9,26

1,97

1416

1030

72,74

44,21

49,02

6,77

46,40

Укупно

Табела 1: Број ученика селектованих средњих школа, одзив на анке
ту, родна заступ љеност и удео у укупном броју матураната у
школс кој 2012/13. години
Табела 2 показ ује да је чак 90,33% анкет ираних матураната донело
одлу к у да наста ви даље школов а њ е на висок им школ а м а и факул т е
тима, 7,93% је још неод л учно , а само 1,74% не планира даљу системску
едукац иј у. Овако велик и број заинтересованих за даље школовањ е пред
ста в ља извор потенц и јалн их бру цош а које високе школе и факул т е т и
треба да заинтерес уј у баш за себе.
ПОНУЂЕНИ ОДГОВОРИ У (%)

Средњ а
школа

ДА

НЕ

НИС АМ ОДЛУЧИО-ЛА

БЕЗ ОДГОВОРА

„Стеван Сремац”

99,27

0,00

0,72

0,00

Гимназија „9. Мај”

100,00

0,00

0,00

0,00

Медиц инска школа

94,42

0,00

5,57

0,00

Економска школа

92,85

1,78

5,35

0,00

Правно-пословна

91,97

0,61

7,40

0,00

Машинска школа

57,57

12,12

30,30

0,00

Елект ро-техничк а

71,92

6,14

21,92

0,00

Музичк а школа

94,44

0,00

5,55

0,00

Укупно

90,33

1,74

7,93

0,00

Табела 2: Одговор на питање
„Да ли ћеш да наставиш школовање после завршене средње школе?”
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Из Табеле 3 се може уочит и да се велик и проценат од чак 72,78% матура
ната за даље школовањ е опредељује према личним афинитет има, док је ути
цај роди т ељ а засту п љен са свега 4,73%. Информ а ц и је о потреби поје д ин их
занимањ а на тржиш ту рада, као нешто што их опредељује за избор, су засту
пљене са 13,70%, што може да указ ује на две ствари: прво, недовољно кори
шћењ е услуга Националне службе за запош љавањ е и друго неповерењ е у ову
инстит у ц иј у, у смис лу немог ућнос ти реша в ањ а њихових потреба, однос но
буду ћег запош ља ва њ а. Интересант но је и то да се утицај дру гова-при јатељ а
код избора даљег школовањ а одсликава са само 1,98%. Тај проценат је једнак
% не одговарањ а на ово питањ е и од њега је низи само онај који даје податке
о реклам ирању као утицају на избор. Резултат нижи од 1% за реклам ирањ е
је сва к а ко пора ж а в ај у ћ и због тога што информ а ц и је које доби јај у путем
рекла ма, тј. огла ша ва њ а висок их школа или факул те та (које су прис ут не са
само 0,95%) свакако мора да буду у већој мери заступ љене. Чему онда рекла
мирањ е, ако своју циљн у груп у, будуће бруцоше, аним ира са само 0,95%.
Средњ а школа
„Стеван Сремац”
Гимназија
„9. мај”
Медиц инска
школа
Економска
школа
Правно-пословна
Машинска школа
Елект ротехничк а
Музичк а школа
Укупно

ПОНУЂЕНИ ОДГОВОРИ У (%)
пот реба друг и без
дру г ови рек лама занимања
начин одгов.
1,81
0,60
15,75
2,42
3,03

лични
афинит
72,72

род и
тељи
3,63

78,83

6,57

0,00

0,00

12,40

2,19

0,00

77,52

4,88

0,97

0,65

13,68

2,28

0,00

72,88

5,08

3,39

0,00

11,01

3,39

4,23

70,64
51,42

4,89
5,71

3,26
5,71

0,00
8,57

16,84
11,43

3,26
11,43

1,08
5,71

66,38

2,52

0,84

1,68

15,96

6,72

5,88

78,68
72,78

4,91
4,73

3,27
1,98

0,00
0,95

4,91
13,70

8,19
3,87

0,00
1,98

Табела 3: Одговор на питање
„Шта је утицало на твој избор?”
На пита њ е о кван т и т е т у информ а ц и ја о буду ћој висок ој школ и или
факулт ет у (Табела 4) њих 43,75% смтара да је довољно информ ис ана, док
27,54% процењује да је добро информ исано. Међут им, интересантно је да је
број недовољно информ исаних 14,65%, а оних који нису сигурни колико су, у
ствари, информ исани на прави начин је 12,80%, што у укупном збиру пред
ста в ља скоро јед н у трећ ин у анке т и ра н их мату ра ната (27,45%), чиме доби
јамо забрињ авај ући резултат оних који су, у суштини, лоше информ исани.
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ПОНУЂЕНИ ОДГОВОРИ У (%)

Средњ а школа

добро

довољно

недовољно

нисам
сигу ран/на

без одговора

„Стеван Сремац”

34,78

40,48

12,32

10,97

1,45

Гимназија „9. мај”

33,05

43,22

16,95

6,77

0,00

Медиц инска школа

28,62

43,12

13,35

14,88

0,00

Економска школа

23,42

54,95

9,90

7,20

4,50

Правно-пословна

21,60

45,06

17,28

15,43

0,61

Машинска школа

20,00

36,92

23,07

18,46

1,53

Елект ро-техничк а

21,05

42,98

17,54

14,91

3,50

Музичк а школа

40,74

38,88

7,40

12,96

0,00

Укупно

27,54

43,75

14,65

12,80

1,27

Табела 4: Одговор на питање „Колико си информисан-а
о том факултету-високој школи?”
На ова к ав процен ат лоше информ ис а н их, измеђ у оста лог, ути че
и не пра вовремено огла ша в а њ е висок их школа и факул т е та, који сво
ју кам па њу заснивај у у период у уписа (април-јун), а не кон т ин у и ра но.
На основу дописа, за потребе овог истраж ивањ а, од стране Регионалне
радио телевизије Belle amie, и локалног дневног листа „Народне Новине”,
може се видет и да је последњ их година пракс а показ ала да се високе
школе и факул т е т и огла ш а в ај у/рекла м и р ај у искљу ч иво у период у од
априла до јуна, пред први уписни рок, као и авгус та-септембра кад кре
ће друг и уписни рок. Ово се односи како на штампане медије тако и на
телевизи ј у и на радио, ком па н и је Belle amie из Ниша. Из допис а друг е
телевизијске куће (ЈП Нишка телевизија), прибав љеног за потребе овог
рада и истраж ивањ а такође се може видет и да је 14 факултета корис тило
услуге оглашавањ а у току 2012. године и да осим Правног и Економског
факултета Универзитета у Нишу који су корис тили услуге оглашавањ а/
реклам ирањ а током целе године, осталих 12 факултета је то чинило на
већ помен ут начин (пред први и друг и упис ни рок). Лоша-недовољна
засту п љеност у меди ји ма рекла ма висок их школа и факул те та при ме
ћује се и у Табели 5, где су штампани медији и радио и тв заступ љени у
малом % (као начини путем којих се долази до поребних информац ија о
будућ им висок им школама и факултет има) и од којих је лошије ранг и
ран само блог, телефон и ес-ем-ес.
Ако сагле д а мо ранг и р а њ е систем а кому н ик а ц и ја, из Табе ле 5, у
укупном узорк у анкет ираних матураната путем којих се они најчешће
информ иш у о питањима која их интерес уј у, као систем са највећ им при
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оритетом међу матурант има су пријатељи-другови са 27,68%, врло бли
зу на другом месту, са разликом од само 1,10%, је информ исањ е преко
сајтова (26,58%), док су родитељи на трећем месту са 12,40%. Прва два
места за вршњаке и савремене технолог ије су сасвим логичан и очек и
вани избор популац ије од 18-19 година, док скоро половична разлика са
којом остав љај у родитељ е на трећем месту помало изненађује.

„Стеван Срем ац”
Гимназија
„9. мај“
Медиц инс ка
школа
Економс ка школа
Правно-пословна
Машинс ка школа
Елект ро
-техн ичк а
Музичк а школа
Укупно

треничка
школа

презентација

лично

ес-ем-ес

телефон

друштвене
мреже

Блог

сајт

радио-тв

штампани
медији

друг

род ит ељ

Средњ а
школа

ознак а

СИСТЕМИ КОМУНИК АЦИЈЕ

(%) 14,36 23,56 5,45 3,16 5,28 6,32 7,47 0,00 0,00 7,75 2,58

1,72

(%) 19,16 27,91 2,91 3,33 5,00 1,25 7,50 0,00 0,00 7,08 3,33

0,41

(%) 9,43

29,13 3,31 3,80 7,65 1,50 7,95 0,33 0,50 4,47 1,82

7,94

(%) 9,40 29,60 3,28 2,81 0,04 1,87 6,57 0,94 0,00 6,10 1,87
(%) 14,09 29,52 3,72 3,90 5,79 3,19 8,24 0,26 0,00 5,32 0,53
(%) 10,98 18,68 2,19 2,19 5,16 0,00 4,40 0,00 3,30 5,50 1,09

3,75
4,25
5,50

(%) 11,40 32,64 3,62 3,10 7,46 1,03 5,70 0,51 0,00 7,25 1,03

3,10

(%) 10,37 20,75 5,66 2,83 5,09 1,88 7,54 0,94 0,00 7,54 11,32 12,26
(%) 12,40 27,68 3,77 3,40 6,58 2,48 7,37 0,32 0,27 6,03 2,25 4,74

Табела 5: „На који начин си дошао-ла до информација које поседу
јеш?”
(У овој табел и нису прик аз ан и резулт ат и у % по школ ам а, ни у укупном збир у оних
испитан ик а који нису дали одговор на ово питањ е, а којих је укупно 2,67%.)

Друш твене мреже су ранг ир ане на четврт ом месту (7,37%), док је
инфорис ањ е личн им конт акт ом на петом месту са 6,03%, На шестом
месту је информ ис ањ е путем трен утне школе које похађ ају са 4,74%
Штампани медији и радио-тв заузимају седмо са 3,77%, односно, осмо
место са 3,40% и међусобном разликом од само 0,37%, која је скоро зане
марљива. Блог на деветом са 2,48%, путем презентац ије неке од висок их
школа или факулт ета, тек на десет ом месту са 2,25%, док су занем ар
љиви подац и за телефон и смс поруке (0,32% и 0,27%).
Као одговор на ово питањ е, намеће се да матурант и корис те савре
мене системе комуникац ија међут им, веома доминира и социјални при
ступ одлучивањ а по овом питању у њиховим живот има (високо ранг ирани
одговори „преко родитељ а” а, нарочито, „преко пријатељ а-другова”).
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6. Закључак
Савремена кре та њ а пока з у ј у да је огла ша ва њ е поста ло несум њиво
значајна ком понен та не само медијс ког, већ и култ урног и економс ког
живота друш тва. У ткиво економске пропагандне поруке није уграђена
само намера оглашивача да се приволе клијент и, већ нешто много зах
тевније и супт илније-да се утиче на њихову псих у и створи расположењ е
за одређ ен у активност. Оглас не поруке, као и поруке уопш те, у сфе
ри масовн их кому н ик а ц и ја могу се орга н изов ат и на више раз л и ч и т их
нивоа, а зависно од нивоа поруке моделована је и њихова структ ура.36
Ово истра ж ива њ е пока з у је да високе школе и факул т е т и на неа де
кватан начин корис те оглашавањ е у елект ронским (3,40%) и штампаним
медијима (3,77%) као ситем има комуник ац ије, те на тај начин не утич у
адек ватно на број уписаних студента, односно њихово увећањ е. Најверо
ватније је, да је стратег ија кампањ е висок их школа и факултета ограни
чена буџетом за реклам ирањ е, или непос тојањ ем тима (или појед инца)
за односе с јавношћу, па се самим тим, у већини случајева, високе шко
ле и факул т е т и рекла м и рај у ad-hoc, у период у април-јун, или августсептембар,37 а да за неке факултете у Нишу, матурант и нису ни чули да
постоји могућност уписа. То пре свега утиче на рејт инг тих факултета и
висок их школа, а и на смањ ењ е могућ их алтернат ива за упис код мату
раната. Веома је важно истаћ и и време када се ти факултет и оглашавај у/
реклам ирај у на телевизији како се не би дешавало да се огласи емит уј у
у време када те генерац ије не глед ај у телевизиј у. Томе у прилог говори
и пораж авај ућ и податак из овог истраж ивањ а, да је јако мали проценат
оних који информац ије добијај у путем презентац ија будућ их факултета
(2,25%), док су сајтови факултета ранг ирани на другом месту. То значи да
би факултет и и високе школе свој у рекламн у кампању требало да при
лагоде потребама матураната, а не да их спроводе по устаљ еним марке
тиншким шемама. Њихови сајтови треба да пруже све потребне инфор
мац ије за будуће бруцоше, да потп уно презент уј у студ ијске прог раме и
да самим тим пруже могућност информ исањ а на потребна питањ а.
Такођ е, јед но одговорно дру ш тво (у овом слу чај у локална самоу
права) које има недовољ ан број високошколованих у својој сред ини, тре
ба да путем своје Нишке градс ке телевизи је, (финанс и ра њ е из буџе та
град а Ниша) организ ује, током целе године, спец ијалне емисије које би
се бави ле искљу ч иво високообра зовн им инсти т у ц и ја м а које постоје у
град у Нишу, без обзира биле оне приватне или државне, и тиме омог ућ и
36

37

Павловић, М; Алексић, М; Шиљег, Д. (2008): Оглашавање у медијима; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 397-398).
Дописи РТВ Belle amie и НТВ.
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конт ин уи тет информ исањ а како матураната тако и њихових родитељ а о
могућнос тима за избор будуће професије.
И, на крај у, ако се озбиљно прис ту па „регру т ова њу” буду ћ их студе
ната, требало би од стране висок их школа и факултета, па чак и Универзи
тета у Нишу, урад ит и нека слична истраж ивањ а на тему будућег школо
вањ а ученика завршне године средњих школа на територији град а Ниша.
Избор зани м а њ а је јед н а од најв а ж ни јих одлу к а у живот у сва ког
поје д инц а. Срећ а у живот у, између оста лог, под ра з умев а задовољ с тво
послом којим се бавиш и успех у њему. За постизањ е таквог циља неоп
ходна је добра информ исаност о изабраној професији.
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ЕСЕЈ ИЛИ ПОТРАГА ЗА ЦЕЛИНОМ
- појам, развој и стилске одлике жанра -

Сажетак: Есејис тички дис к урс измич е пре циз ним дефиниција м а, а
неодредивост, хибридност и субјективност есеја чине основна дистинк
тивна обележја овог жанра и одређ ују његов специфичан стил. Рад се бави
стилс ко-типол ошким одлика м а есејис тике шрат ећи појам, настан ак
и развој овог жанра од Монтења до данас, уочавајући два правц а развоја
есеја кроз лукачевс ки и адорновс ки тип есејис итичког диск урса. Позиција
савремене есејис тике се дефинише кроз процесе есејизације литературе и
филозофије започете у 20. веку, настављене есејизацијом културе у целини,
што предс тавља напор савременог ствараоца да превлада фрагментарну
слик у света кроз склапање делова у изнова успос тављену целину.
Кључне речи: ЕСЕЈ, ДИСКУРС, СТИЛ, ЖАНР, ЛУКАЧ, АДОРНО,
ТИПОЛОГИЈА, СУБЈЕКТ ИВНОСТ, ЕСЕЈИЗА ЦИЈА, ЦЕЛИН А.
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1. Увод
Прво што уочимо када почнемо да проу чавамо есеј, јесте чињеница
да он измиче дефиниц ијама, али упркос томе посед ује карактерис тике
које га без сумњ е одвајају од осталих жанрова. Иако се понекад питамо
да ли је есеј жанр или поглед на свет1, сигурно је једно – када год пред
собом имамо текст одређене структ уре и стила, ми знамо да је у питању
есеј. Међут им, ако се упит амо како знамо да је пред нама есеј, дола
зимо до нових питањ а и мало коначних одговора. Аутори који су се до
сада бавили теоријом есеја, а сразмерно их је мало у однос у на бројност
и расп рос трањ еност жанра 2, слаж у се у томе да је до јасне дефиниц ије
есеја тешко доћи3, управо због неких суштинс ких одлик а есеја који га
одвајај у од друг их жанрова, а најп ре због његове неод ред ивос ти, хибрид
нос ти и субјек т ивнос ти. Међу т им, упра во се ови елемен т и и пока з у ј у
као основни кохезиони чиниоц и есејис тичког диск урса, и предс тав љај у
основно пола зиш те за прец изни ја сагле д а ва њ а овог изра зи то субјек т и
вис тичког жанра, а уједно су и кључне одреднице око којих се сви проу
чаваоц и есеја слаж у, са којих год аспек ата и теоријских полазиш та раз
мат рај у природ у и структ уру овог жанра.
Када је реч о хибриднос ти есеја, она се оглед а најп ре у избору тема
које могу бити предмет есејис тичког пром иш љањ а, а оне су практ ично
неог раничене – од општих појмова као смрт, љубав, живот, преко наоко
баналних свакод невних појава као што су храна, цвеће, природ а, до раз
мат рањ а литерарних и уметничк их дела или сложених филозофских и
научн их проб лем а. Тема којом се појед иначн и есеј бави, увек је само
1

2

3

„Та ’неодређеност’ и ’неухватљивост’... улази у саму природу есеја и условљена је
том оријентацијом на поглед на свет, који овај жанр тера да стално превазилази
своје жанровске границе” (Епштејн, 1997: 64).
Есејиста Сретен Марић износи ову тезу у тексту Пропланци есеја, наводећи као
репрезнатативне студије о есеју текстове В. Вулф. Лукача и Адорна, те есеј Макса
Бензеа и пита се због чега је то тако: „Можда из истих разлога због којих је и мени
нелагодно да о њему пишем. Али погледајте о сонету је на хиљаде расправа, о
роману исто тако. Колико Ви знате студија о есеју, не гледајући у библиографије?”
(Марић, 1976: 4-5). Ситуација се донекле променила од времена седамдесетих
година када је Марић писао овај текст, мада је и даље есеј сразмерно мање заступљен у теоријским радовима, али појавили су се нови проучаваоци есејистичког
дискурса, и о њиховим ставовима ће још бити речи у овом раду.
„Изгледа да је од свих литерарних облика управо есеј најзагонетнији и најнеухватљивији” (Фохт, 1976:30); „Есеј, међутим, не допушта да се смјести у неки претинац. Умјесто да знанствено нешто постиже или умјетнички нешто ствара, он чак
и напрежући се одражава доколицу дјетињства које се без скрупула одушевљава
оним што су други већ учинили.” (Адорно, 1985: 18); „Есеј, у извесној мери, одбија
да се дефинише.” (Божовић, 1996: 57).
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полазна тачка посредовањ ем које аутор есеја износи низ ставова, запа
жањ а, питањ а и закључак а о широј стварнос ти, па се у мног им елемен
тима додирује са филозофијом, науком и литерат уром, али се истовре
мено креће „на гран иц ам а клас ично дефин исан их облас ти” (Хрис тић,
1968: 153), и „у том кретању стиче своју жанровс ку, или, тачн ије, над
жанровску природ у” (Епштејн, 1997: 66)
Иако се есејис та пред ано бави темом, она парадоксално није једини
циљ његовог мисаоно-имаг инат ивног трагањ а, будућ и да „есеј настаје под
пером, као прат илац мисли, без унап ријед утврђеног плана и без прет
ходно планиране марш руте путовањ а” (Конрад, 2000: 171). Тај разиг рани
и неспутани однос према ономе о чему се пише, навод и Адорна на споме
нут у тврдњу да есеј „одраж ава доколиц у дјет ињс тва” (Адорно, 1985: 18),
а слободна игра духа у потрази за важним одговорима постаје темељно
начело есејис тичког диск урса,4 као потврд а већ истицане субјект ивнос ти,
иманентне овом жанру од самог његовог настанк а. Ако се есеји једног
аутора саглед ају у целини, увек се могу наћи тачке које управо указ ују
на јак лични печат тог аутора, попут стилских и поет ичк их особенос ти,
али првенс твено су видљиви идејно-тематски кругови карактерис тични
за тог аутора и његову есејис тик у. Тако је једна од најваж нијих одлик а
есеја већа доза субјект ивнос ти аутора, него што је то случај у књижевној
крит иц и на пример5 и срод ан круг мотива и идеја који се јављају у свим
есејима одређеног аутора, ма о којој теми да пише као полазној тачк и.
4

5

У тексту О есеју објављеном у часопису Нови израз (2000), Ђерђ Конрад есеј сврстава
у књижевне жанрове и пореди га са поезијом и краћим формама, а његову вредност налази превасходно у слободној игри духа: „Од свих књижевних родова, есеј
намеће понајмање принуде, што не значи да он не подлијеже извјесним формалним
критеријумима. То је књижевни жанр високог ризика, обиљежен печатом неизвјесности: човјек са њим никада није сигуран гдје ће доспјети.” (Конрад, 2000: 171).
Сретен Марић сматра да се есеј и књижевна критика не могу изједначити, јер есеј
говори поводом, а критика о туђој речи, док Теодор Адорно есеј назива „критичком
формом par excellence“ (Aдорно, 1974: 101). Есеј се још увек донекле поистовећује
са књижевном критиком, будући да је литература једна од омиљених есејистичких
тема, па тако Предраг Палавестра у тексту Есеј-нови вид реторике осамдесетих
година прошлог века запажа да есеј постаје ''нови, доминирајући вид реторике''
(Палавестра, 1983: 79), али потом наводи и да је есеј „синоним за добру књижевну
критику” (Палавестра, 1983: 77-78). О односу есејистике и књижевне критике у
српској књижевности и још увек нејасно постављеној граници између ова два
дискурса, пише и Славко Гордић у тексту Есејистика Љубомира Симовића, проблематизујући однос „официјелне” и „стварачлачке” критике и поставља питање
које означава правац будућих истраживања овог сложеног односа: „Да ли је онда
смислено издвајати ’стваралачку” критику и есејистику из интегралног корпуса
књижевне мисли новијег времена?”(Гордић, 2003: 720).
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За раз л ик у од књи жевне кри т ике, која тежи објек т ивнос ти, прец и
знос ти, логичнос ти и ана л и т ичнос ти која довод и до јасних и чврс тих
судова и вредновањ а, есеј често отвара низове нових питањ а и путоказа
за нова траг ањ а, не тежи коначнос ти у доношењу судов а, отвор ене је
форме, фрагментаран и често асоц ијат иван. Са друге стране, есеји који
се баве књижевним делима, подуд арај у се у мног им елемент има са књи
жевно-крит ичк им диск урсом, па се може рећи да у мног им појед инач
ним примерима овак вих текс това не постоји јасна дистинкц ија између
есеја и књижевне крит ике, те их називамо крит ичко-есејис тичк им тек
стовима,6 што опет доказ ује већ истакн ут у хибридност есејис тичког дис
курса у целини. Сродност есејис тике и књижевне крит ике је неспорна, а
уз низ сличнос ти и преп литањ а, остаје основна дистинкц ија у томе да
есеј не тежи да утврд и догме и правила, свак и суд који изнесе подлож ан
је провери времена и наглашено субјект иван, што не знач и да губи на
вред нос ти и истин и т ос ти изреченог, већ му је тежиш те поста в љено на
отвореној форм и, релат ивизац ији већ изреченог и стварању прос тора за
нова истраж ивањ а постав љених питањ а и датих одговора.

2. Појам и развој жанра
Иако у теорији постоје бројне недоум ице око сврс тавањ а есеја у одре
ђени жанр, те раз ли чи т и прис ту пи његовом прец изни јем дефиниса њу,
око настанка есеја већих недоум ица нема. Први есејис та који је уједно
дао и назив жанру, франц уски писац и филозоф Мишел де Монтењ (15331592), назвао је 1580. своје кратке текс тове сабране под насловом Огледи
(фр. еssai) „'тричаријама” јер се баве личним темама и преок упац ијама
свог аутора, те самим тим не завређуј у озбиљниј у пажњу. Ипак, Монтењ
их је објавио и постао зачетник једног жанра који се постепено развијао,
да би свој проц ват доживео током XX века, док данас, у другој деценији
XXI века, теорија уметнос ти све чешће корис ти терм ине попут „есеји
зма” или „есејиза ц и је књи жевнос ти”, да би описа ла и објас ни ла поја ву
која је постала један од доминант их феномена постмодерне епохе.
6

„Kao некад Светислав Стефановић, Вељко Петровић и Сима Пандуровић, песници
по превасходној вокацији, сад Миодраг Павловић, Јован Христић, Иван В. Лалић
и Љубомир Симовић утемељују критичко-есејистичку (подвукла М.Р.) противтежу
’званичном’ и ’службеном’ положају и дискурсу књижевне мисли и књижевне критике...).” (Гордић, 2003:719) „Он (есеј, прим. М.Р.) је увек између: ни сасвим ’чиста’
књижевност, ни сасвим ’чиста’ критика, ни сасвим ’чиста’ филозофија, спајајући
у себе преимућства свих њих, а не подлежући ниједном од њихових ограничења.”
(Христић. 1968:153)
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Реч есеј (фр.essai) како ју је крајем XVI века упот ребио Монтењ, зна
чила је очигледно нешто друг о од данашњег појма како га ми разумемо,
али и нешто више. Тадаш њи франц ус ки језик био је под јаким утиц а
јем касног латинског из ког се развио, а корен речи есеј- exiagiare је гла
гол који истовремено значи гонити и тра ж ити, ценити и проверавати,
судити и обештетити, а у франц уском је добио и значењ е ројити се. Из
истог корена потич у и речи егзактан и егзамен (испит), што указ ује на
тежњу ка прец износ ти, одмеравању, пажљивом суђењу, па би онда један
од превод а речи есеј како ју је Монтењ поставио могао бити покушај и
разм ат ра њ е, за раз л ик у од уоби чајеног огле д а и огле д а њ а. Превод и у
друг им језиц има указ уј у на покушат и, доказат и, искусит и, пробат и, док
немачк и терм ин Denkschrift, (како га је упот ребио Хајнрих Хајне у једном
од најинт ригантнијих есеја XIX века Лудвиг Беме ) у буквалном превод у
писана мисао, доста прец изно објашњава суштин у есеја као жанра који
није толико одређен својим предметом, колико покретљивошћу мисли
коју тај предмет изазива, или по речима Макса Бензеа, немачког есте
тичара XX века, есеј је „израз експеримент ирај ућег метод а мишљењ а и
писањ а као једне образ ложене или подс такн уте акције духа, али и као
израз инте лек т уа лне делат нос ти да се извес ним пред ме т и м а позајме
конт ур е, реалност, да им се да битак” (Бензе, 1976: 21). Може се само
претпос тавит и да ли је Лукач када је писао свој знаменит и текст О при
роди и форми есеја, (1911), о коме ће мало касније бити речи, имао на уму
управо значењ е есеја као писане мисли, Denkschrift-а.
Када је Монт ењ своје текс тове, који су првобитно настал и из беле
жака о прочитаним књигама, а постепено се развили у субјект ивна, асо
цијат ивно развијана размат рањ а на најраз личит ије теме, назвао есејима,
направио је јасну дистинкц ију од жанров а наслеђен их из антике попут
дијалога, сатире, максиме и мемоара и створио један нови жанр, суштин
ски утеме љ ен на индиви д уа лнос ти аутора. Буду ћ и да његово дело при
пад а касној ренесанси, разу ђеној и многозначној епох и која је изнед рила
многе жанрове и донела један другачији поглед на свет и пре свега чове
ково место у њему, сасвим је разум љива појава тог новог облика који сло
бод но исти че индиви д уа лност аутор а, његов а дубоко лична а истов ре
мено универзално-људс ка разм ат ра њ а. Међу т им, потребно је иста ћ и да
Мон т ењ не прип а д а оној стру ји ренес анс них ствар а л а ц а и мисли л а ц а
који су у свом оду шев љен у и енту зи ја з му због раск и д а са догм атс ким
схолас тичк им поглед има на човека и његово место у свет у, дожив љавали
аутора као свемог ућег, божанс ког, универзално надареног ствараоц а. У
његовим Огледи ма јасно се види скепса, самоиспит ивањ е, сумњ а у значај
онога што чини, мисли и пише, па је по томе ближ и сензибилитет у савре
меног човек а, него поје д ин им енту зи јас тичк им савремен иц и м а који су
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веровали у свемоћ ослобођене људске индивид уа лнос ти. Ипак, оно што је
неспорно веза са епохом којој припад а, јесте управо већ истицана и тада
„новоп ронађена” вредност индивидуaлности, која може да буде сама по
себи предмет и циљ размат рањ а, макар и скепт ична, пуна сумњи, преи
спит ивањ а и несиг урнос ти у право коначног изрицањ а судова о било чему.
Управо то одрицањ е од права да се дају коначне оцене и закључц и о
било којој теми о којој се пром иш ља и пише, а што произи лази из базичне
сумњ е у могућност човек а да саглед а у потп унос ти и себе самог и свет
око себе, постаће једна од главних одлик а есеја, као и повод за појед ина
оспора ва њ а вред нос ти есеја уопш те. Међу т им, есеј пара доксално оби
лује и закључц има и судовима и увек новим питањима која се отварају,
али за разлик у од филозофских система, не тежи да изрекне коначан суд
о било којој појави, него да наведе на даља разм иш љањ а и нове покушаје
саглед ав ањ а себе и света око себе. Монт ењ је тако поставио темељ е и
оквире за развој једног новог жанра, иако на такав развој догађаја није
ни помиш љао, што се види из његовог обраћањ а читаоц у: „Према томе,
читаоче, ја лично сам предмет своје књиг е: немаш разлога да у докoлици
трошиш своје време на тако безначајн у садрж ин у. Збогом, дакле, у Мон
тењу, првог марта хиљад у петс то осамдесете” (Монтењ, 1977: 5).
Међут им, већ 1597. у Енглеској се појав љују Есеји Френсиса Бејкона
(1561-1626), инспирисани управо Монтењ евим текс товима, и тако почињ е
трад иц ија писањ а есеја у енглеској књижевнос ти, који се код енглеских
аутора развија у два правца – као научни и новински, тј журналис тичк и,
а од период а просвет итељс тва развија се поново есеј у франц уској књи
жевнос ти и то првенс твено као књижевн и есеј. Од тада прат имо посте
пени развој овог жанра у различит им трад иц ијама и језиц има и различи
тим стилским епох ама. Иако су Бејконови есеји настали делом по узору
на Монтењ ове, они се разлик уј у од свог узора по сажетос ти, објект ивно
сти и наглашеној дидакт ичнос ти, па тако од ова два родоначелника жан
ра наилазимо на два типа есеја: монтењовс ки – неформалан и интиман
и бејконовс ки –дистанц иран и поучан7. Јаснији оквир новог жанра поста
виће Џон Лок (1632-1704) када 1690. године објави свој An Essay concer
ning Human Understanding (Оглед о људском разум у), којим се у одређеној
мери удаљује од Монтењ ове „спонтане прозе” и есеј види првенс твено као
дело које даје ориг иналне идеје, нову интерп ретац иј у спорног проблема,
појаве или дела. Такво схватањ е есеја је најближе и данашњем поимању
жанра, мада је он пролазио кроз ралич ит е евол уц ионе фазе, али му је
суштина остаја ла иста –диск урзивност, напрег н у т ост мисли и концен
трац ије, висока естет изованост исказа и отвореност судова и закључака.
7

Whereas Montaigne was discursive, informal and intimate… Bacon was tense, didactic
and aloof… (Dictionary of Literary Terms, 1986: 244)
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3. Типологија есеја – лукачевс ки и адорновс ки стил у есејистици
Повеза ност есеја и књи жевнос ти дока з у је и чињен иц а да су мног и
велик и есејис ти били и велик и писци (Данијел Дефо, Семјуе л Тејлор Кол
риџ, Оскар Вајлд, Хајнрих Хајне, Фрид рих Шилер, Шарл Бодлер, Вирџи
нија Вулф, Олдос Хакс ли, Албер Ками, Жан-Пол Сарт р, Езра Паунд, Т.
С. Елиот...), али есеј је увек остајао на позиц ији међу-жанра, или „над
жан р а” (Епштејн, 1997: 66), измеђ у књи жевнос ти и филоз офи је и(ли)
науке, увек у међуп рос тору слободног кретањ а духа и мисли, без тежње
да постане само литерат ура или само филозофско-научни систем. Таква
позиц ија есеја је довод ила и до релат ивизовањ а вреднос ти есејис тичког
диск урс а8, мада су његови проу ча в аоц и временом чешће пола зи л и од
квалификац ије шта све есеј јесте, и у каквом облик у се креће и развија9,
него од позиц ије шта све није и шта му недос таје да постане пуноп равни
жанр међу жанровима. Ту поново долазимо и до чињенице да је о есеју
сра змерно мало писа но, можда баш због нејасне позиц и је есејис тике у
контекс ту поет ичк их и диск урзивних истраж ивањ а, али и због истицане
„хибрид нос ти” самог жан ра.
Тако се прва значајн и ја студ и ја о при род и и струк т у ри есеја поја
вљује почетком XX века из пера филоз оф а Ђерђ а Лукач а (1885-1971),
као уводни текст10 у књиг у Душа и облици (Берлин, 1911) – „О суштини
и облик у есеја”, где Лукач смат ра есеј уводом у велик у естет ик у управо
због његове фрагментарнос ти, која му не дозвољ ава да буде ни уметност
ни филозофија, јер не може да досегне тотално искус тво које је за фило
зофију и уметност достиж но. Његово место је између ове две облас ти,
он почињ е после уметнос ти, а завршава пре филозофије односно науке.
Есеј тако по Лукач у тежи истини и чезне за њом, али ће ипак „на крају
свог пута досегн ут и нетражен у мету, живот” (Лукач. 1973: 47). Иако је
за Лукача есеј у суштини уметничк и облик и по Шлег еловој форм ула
цији коју је Лукач преу зео, „интелект уа лна песма”, он је ипак ефемерно
остварењ е јер не живи сам по себи, већ у очек ивању онога што треба да се
8

9

10

„Када се, покоравајући се неком тајанственом зову, упрегао у свој посао (есејист,
прим. М.Р.), није још увијек знао о чему ће говорити; он то сазнаје успут, јер је на
почетку писање било једини извор његове мисли. И, ето, управо у томе лежи његова слабост.” (Конрад, 2000:174)
„Могли бисмо рећи да је есеј форма књижевно-филозофског и лирско-контемплативног облика интелектуалног исповедања.” (Божић, 2005: 232) „У есеју се открива
личност, а не функција (...) Овај жанр захтева уравнотежену мјешавину апстрактног и конкретног; његова оригиналност проистиче из лакоће с којом аутор прелази
од апстрактне демонстрације на анегдоту или на метафору и обратно.” (Конрад,
2000: 172)
Текст је у епистоларној форми, а писмо је упућено пријатељу Леу Поперу.
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догод и, а то што треба да се догод и је висока естет ика, тај „велик и одре
ђивач вреднос ти” (Лукач. 1973: 52). При томе Лукач има у виду велик у
уметност и филозофију, а то су по њему само филозофија уобличена у
систем и уметност која обух вата тоталитет искус тва епохе, па тиме тота
ли т ет постаје вред нос на одред н иц а. Тако висок а есте т ик а стоји насу
прот фрагмент има, тим „малим облиц има”11 попут есеја, који преов ла
ђу ј у само у епох а ма које не успевај у да досег н у тота ли т ет умет ничкофилозофског обликова њ а. Есеј по Лукач у настаје из трансцен ден талне
чежње за системом, а бави се „посредованом стварношћу”, за разлик у од
филозофије која тежи да досегне до саме суштине Битка.
Готово пола века касније, немачк и филозоф Теодор Адорно (1903-1969)
пише расп раву Есеј о есеју, која предс тав ља увод у први том његових Фило
зофс ко-социол ошких есеја о књи ж евн ос ти (Noten zur Literat ur, Frankf urt,
1958), где крит ичк и размат ра Лукачеве ставове о есеј у, полазећ и од сасвим
супрот н их прем ис а од свог прет ход н ик а и полем иш у ћ и непос ред но са
Лукачевим запа ж а њ и м а о при р од и есеја.12 Тако је Адорнов а кри т ичк а
расп ра ва прерас ла у својеврс ну аполог и ј у есеја као облик а, али и есеји
стичког диск урса у целини и својеврсни „обрач ун” са велик им филозоф
ским систем има и захтевом који у то име епох а и друш тво став љају пред
поје д инца и његово мишљењ е.13 Адорно укид а вредносни суд који подре
ђу је есјис тичк и фраг ментарни метод целовитом и субјективно објектив
ном, смат рај ућ и да до истине не постоји супериоран објективан метод, јер
све се на крају прелама кроз субјективитет, а „есеј тако рећи метод ичк и
поступа неметод ичк и” (Адорно, 1985: 26). Отворена форма есеја не значи
и произвољност његовог облика, јер је есеј детерм инисан „избором својег
предмета, па и теоријом и искус твом који су ушли у предмет”, а његова

11

12

13

Премда Лукач у поменутој студији не одриче есеју као облику сваку вредност,
његову превласт у појединим епохама у историји књижевности види као слабост те
епохе, која не успева да ствара велике облике и дела, а говор есеја је увек о „нечем
уобличеном” или о нечем „што је већ било”, тако да есеј „не вади нове ствари из
празног ништа него само изнова сређује такве које су било кад већ биле живе”
(Лукач. 1973: 45).
„Његови појмови (есеја, прим. М.Р.) нису конструирани полазећи од нечега првог,
нити се заокружују у нечему последњем. Његове интерпретације нису филологијски подупрте и промишљене, него су принципијелно надинтерпретације (... )
Тиме есеј наликује на естетичку самосталност, што ју је лако могуће оптуживати
за позајмљивање од умјетности, но од умјетности се разликује својим медијем,
појмовима и захтјевом за истином без естетичког привида.” (Адорно, 1985: 18-19)
„Идеали чистоће и уредности, заједнички погону филозофије баждарене на вјечне вредности, знаности организираној без мана и погрешака и зорној умјетности
далекој од појма, показују трагове репресивног поретка.” (Адорно, 1985: 21-22)
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отвор еност14 „није неод р еђ ена отвор еност осјећ аја и расположењ а, него
је конт ин уи рана његовим садрж ајем” (Адорно:1985: 30). У осврт у на Лука
чеву мисао да есеј барата само „посредованом стварношћу”, Адорно тврд и
да не постоји непос редов а на стварност, апстрактн и приви лег ов а н и про
стор који је велика филозофија резервисала за себе у потрази за Апсол у
том, јер је наша свест језичк а, самим тим посредов ана, па се до истине
не може доћи непос редно. То објашњава и чињениц у што есеј не чезне за
системом и коначн им, не због тога што их се одриче, већ што је свес тан
парадокса да се коначно може наћи само у трагању и склапању фрагмената
једне шире, људском искус тву и сазнању непојамне целине.
Адорнов текст потврђ у је вред ност фрагмен т арног, субјект ивног и
слободног мишљењ а, а есеј постав ља у центар једног новог диск урса, у
суштини антифилозофс ког и антидог матс ког, супротс тав љај ућ и га „сци
јент ис тичкој свес ти” која је повезана са принц ипом реалнос ти, и самим
тим „непријатељска срећ и” (Адорно, 1985: 34). Тиме се Адорно пред крај
расп раве, враћа мисли с почетк а, где поред и писањ е есеја са радошћу и
неспу та нош ћу детињс тва,15 али остаје есејис тичк и скеп т и чан и досле
дан свом ставу да је „есеј крит ичк а форма par excellence” (Адорно, 1985:
31), онај који све испит ује, све проверав а, а првенс твено у све сумњ а,
и додаје у закључк у кратке полем ике са чувеним Ничеовим исказом о
вреднос ти среће16 да есеј „има само негат ивно име за срећу која је Ничеу
била све т а”, јер је „нају н у т ра ш њи ји закон форме есеја отпад н иш тво”
(Адорно, 1985: 36). Отпадниш тво које овде подв лачи Адорно је заправо
побуна иманентна есјис тичком диск урс у, прот ив свих окамењ ених дог
ми и правила у мишљењу, па чак и ако се налазе у есејис тичком облик у,
јер тиме он постаје део етаблираног, окамењ еног диск урса, и прес таје у
својој суштини бити есеј.17
14

15

16

17

„Есеј је уједно и отворенији и затворенији но што се то свиђа традиционалном
мишљењу. Отворенији је утолико што уколико својим склоностима негира систематику, а толико је самодовољнији колико се строже придржава тог негирања.”
(Адорно, 1985: 31)
„Он рефлектира оно што воли и оно што мрзи, умјесто да дух, по узору на безгранични радни морал, представља као стваратеља ни из чега. За њега су битне срећа
и игра.”(Адорно, 1985:18)
Ради се о цитату из Ничеовог дела Воља за моћ: „Уколико кажемо да једном једином
тренутку, тиме нисмо рекли да само себи самима него и читавом опстанку. Јер,
ништа не стоји за себе, ни у нама самима, ни у стварима: и чак ако је наша душа
само једном задрхтала од среће попут струне – читава је вјечност била потребна
да увјетује то једно збивање – и читава је вјечност у томе једном потврђивању спашена, одобрена, оправдана.” (према: Адорно, 1985: 36)
На сличан начин и Фохт супротставља есеј догматском мишљењу, тврдећи да
лакоћа есеја није израз површности, него лакоће језика и стила и „манифестација
живости и животворности, за разлику од сухих, испарених, мртвачко-уозбиљених,
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Значај Адорнове полем ике са Лукачевим схвата њ ем при роде есеја,
увелико превазилази невелике обиме ова два текс та, јер и данас у тео
ри ји есеја и разм ат ра њу поје д иначн их есејис тичк их опус а и текс тов а,
можемо наић и на одред н ице „лукачевс ки” или „адорновс ки” тип есе
јис тичког диск урса, што ука з у је на раз л и ч и т е концепц и је могућ нос ти
развоја есеја, као и на два правц а у којим а је тај развој и текао. Један
правац види и развија есеј као међуж ан р који настаје и опстаје на мар
гин а м а „пра вих” жан р ов а, ефемер ан, у прол а з у, импрес ион ис тичк и
и необа вез у ј у ћ и, са одређ ен им вред нос ти м а али без тен денц и је да се
развију и прод уб е, онако како га је Лукач саглед ао, док друг и прав ац
разви ја есеј као самос војн и жанр са сопс твеним особенос ти м а и зако
нит ос тим а, равноп рав ан друг им жанр овим а, пром иш љен, теоријс ки
заснован и естетски обликован, висок их циљева и домета у обликовању
једне особене и субјект ивис тичке слике света, онако како га је разуме
вао Адорно. Овде се намеће и једна аналог ија, која нас враћ а на саме
почетке есеја и његове зачетнике, у којој би Монтењ условно био зачет
ник првог, лукачевс ког типа и правца развоја есјис тичког диск урса, а Беј
кон, другог, адорновс ког. Савремена литерат ура, есејис тика и теоријска
мисао, као и цела постмодерна есте т ик а склон и је су сва к а ко Адорно
вом пром иш ља њу при р оде и особ енос ти есејис тике, али монтењовс ки
тип есеја постоји и развија се, претеж но у облас тима у којима је Лукач
и одред ио његово место, на марг инама токова велике литерат уре, науке
и теорије, у различит им међуж анровима, публиц ис тиц и, као и у оквиру
журна лис тичк их жан рова18.
Јасну границ у између ова, условно узета, два тока развоја есејис тич
ког диск урса, често није могуће прец изно повућ и чак ни у корп ус у тек
стова једног есејис те, али зато свак и засебно узет есјис тичк и текст може
да се разврс та као пре т еж но лукачевс ки или адорновс ки тип диск урс а.
Може се рећи да се та разлик а оцртава не толико у формалним обележ
ји м а ова два типа есејис тичк их текс това (мада у савременој диферен
цијац ији и стварању бројних међуж анрова или стилис тичк и прец изније
речено подс ти лова и форм алне дистинкц ије све више долазе до изра
жаја), него првенс твено у однос у на то шта се смат ра природом и сврхом
есеја, и какав је прис туп аутора есејис тичком диск урс у. Тако би се први
тип есеја могао ближе описат и као импресионис тичк и, лирски, са нагла

18

крутих, тврдих и згрчених реченица које се мучно рађају из догматике система.
Ми нипошто не смијемо прихватити досаду као легитимацију дубине и научне
озбиљности.” (Фохт, 1976: 37)
„Гранични жанрови публицистичког подстила приближавају се неким другим
подстиловима, нарочито есејистичком, а понекад и књижевноумјетничком (путописи, дневници).” (Катнић-Бакаршић, 1999: 62)
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ском на личност аутора, често писан у првом лицу и краће форме, док
друг и тип есеја тежи у одређеној мери објект ивнос ти ставова, заснива се
на научн им и филозофс ким сазна њи м а као пола зним тачк а м а, пре т е
жно је деперсонализованог исказа и дуже, неретко сложене форме.

4. Есејизација као интегративни процес у култ ури
У лите рат у ри често наи ла зи мо на одред н иц у литерарн а или књи
жевн а есејис тик а у двоја ком значењу – као озна к у есејис тике која за
свој у тему има књижевност19, и блиска је књижевној крит иц и, али и као
озна к у за есејис тик у која се разви ја као самос та л ан и теор етс ки већ
заснов ан жанр, и која достиже значајне сазнајне и естетс ке домет е, а
тематски није нужно везана за књижевна дела, већ одредница литерарна
или књижевна предс тав ља првенс твено квалитат ивн у ознак у20. Блискост
књи жевнос ти и есејис тике потврђу је и горе помен у та чињен иц а да су
значајни есејис ти често и велик и писци, а када прат имо развој теорије
жанра, уочавамо да су готово сви аутори који су се бавили или се баве
теоријом есеја, уједно и писали есеје, као и Вирџинија Вулф (1882-1941),
енглеска књижевница и есејис та 21 и аутор значајне студ ије Модерни есеј.
Есеј за њу предс та в ља један од супс танц и јалних облик а књи жевнос ти,
а његова сврх а је да „пруж и задовољс тво”, али то не значи да му одриче
филозофску дубин у, јер његов предмет јесте живот сам, али живот у суп
станц ијалном облик у или тачније „чиста стварност”, која је за ауторк у
првенс твено спирит уа лна.22 Есеј мора бити јасан, или тачније чист, „као
вода или као вино, али чист од досаде, мртвила и трагова небитних еле
мената” (Вулф, 1956: 79). Такво виђењ е есеја аналогно је са горе наве
19

20

21

22

„Тако је и аутор овог текста у више наврата писао о литерарној есејистици (подвукла М.Р) ових српских песника (реч је о М. Павловићу, И. Лалићу и Ј. Христићуприм.М.Р.) – изузев о Симовићевој, која стога бива проблемски привилегована у
овом раду.” (Гордић, 2003: 721)
„Књижевни есеј не говори обавезно о књижевности. Он је сам по свом облику,
дакле по свом суставу, књижевност. Његов једини судија је вријеме. Књижеван је
онај текст који надживи свој предмет, био он мачка, тулипан или нешто друго.”
(Конрад, 2000: 172)
Вирџинија Вулф је, између осталих, аутор познатог есеја „Како треба читати
књиге”, незаобилазног текста у теоријама рецепције књижевног дела.
„Живот није низ симетрично поређаних шарених сијалица, већ сјајан ореол,
полупровидан вео који нас окружује од почетка до краја наше свести” (Вулф,
1956:83). Ауторка такође сматра да је лоша свака литература којој измиче „она
битна ствар” коју можемо назвати „живот или дух, истина или реалност” (Вулф,
1956: 80).
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деним ста вови ма Адорна о есеј у који „одра ж а ва доколиц у дје т ињ с тва”
(Адорно, 1985: 18) и коме су битне „срећа и игра”, или Фохт овим запа
жањима о лакоћ и језик а и стила у есеју који су „манифес тац ија живо
сти и живот ворнос ти” (Фохт, 1976: 37) супротно досад и која се погрешно
смат ра одра зом дубине и озбиљнос ти, или Кон ра довој тврд њ и да есеј
може себи да допус ти све осим досаде, а терм ини „полет” и „радост” су
по њему, иманентни одлик а овог жанра.23 Ту опет долазимо до истицане
субјективнос ти и следс твено томе слободи људског духа у стваралачкој
игри из које настаје есеј, тежећ и да дубин у људс ког сазнањ а и свес ти
привид но уобли чи као „непод нош љиву лакоћу постоја њ а”.24
Управо привид лакоће уз који есејис та размат ра есенц ијална питањ а
људске егзис тенц ије и њеног смис ла, као и слободно кретањ е и повези
ва њ е сазна њ а раз л и ч и т их диск урс а, неспојивих у дру г им жан рови м а,
уз фрагментарност и отвореност диск урса, довело је до експанзије есе
јис тике у XX веку, нароч и т о у време постмодерне, као и до својеврс не
есејизације књижевнос ти 25. Поред тога што се појам есе јизације везу је
првенс твено за књижевно-уметничк и диск урс, он је све више прис утан
и у друг им типовима уметничк их и сазнајних диск урса, будућ и да про
цес и у култ ури никад а нису строг о омеђ ен и на један облик стварала
штва. Следс твено томе Епштејн увод и и појам есејизам,26 који као облик
мишљењ а постаје један од доминантних модела у целок упној савреме
ној култ ури. Есејизам као појава се тако довод и у везу са митском сликом
света, а тиме посредно и са цикличним схватањ ем историје, насуп рот
хегелијанској концепц ији сталног развоја кроз прев лад авањ е супротно
23

24
25

26

„Он (есеј, прим. М.Р.) мора одражавати полет са којим се аутор обрушавао на свој
предмет, његов гњев или његову радост када је открио нешто занимљиво, задовољство које осјећа док посматра свој проналазак.” (Конрад, 2000:171)
Парафраза наслова познатог романа чешког писца Милана Кундере.
Овај термин наилазимо често у књижевној теорији, односи се најчешће на роман, а
о њему пише и Михаил Епштејн: „Уопште, у XX веку више није тако лако набројати
значајне представнике светске књижевности код којих есејистичко начело не би, у
овој или оној мери, продирало у грађење слике, цепајући аналитички њену уметничку целовитост и истовремено укључујући је у целовитост вишег синтетичког
реда” (Епштејн, 1997:55). Сматра се да је појава есејизације у некој књижевности
знак њене зрелости, и да есеј у књижевности представља истраживање мишљења
књижевним средствима, не филозофским. Појам есејизације се често везује за
писце као што су Томас Ман, Херман Брох, Марсел Пруст, Франц Кафка, Албер
Ками, Џемс Џојс, Олдоус Хаксли. Х.Л.Борхес, а у српској књижевности првенствено за прозу Данила Киша.
„Есејизам је интегративни процес у култури, кретање према животно-мисаоно-сликовној синтези у којој све компоненте, почетно присутне у миту, али још
одавно растављене диференцирајућим развитком културе, поново се састају да би
се ’огледно’, експериментално зближиле једна са другом” (Епштејн, 1997: 65).
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сти, те даје могућност прев лад авањ а фрагментарнос ти и линераног тока
времена, управо кроз повезивањ е расцепкане слике света у једн у целин у
од мнош тва делова.27

5. Закључак
Пратећ и овај преглед појма, настанк а и развоја есејис тичког диску
срса, можемо закључит и да је есеј облик који дозвољ ава аутору да јасније
него кроз неки друг и жанр искаже своје најд убље ставове, сумњ е, уверењ а
и дожив љај стварнос ти – спој свог микрокос моса у додиру са макроко
смосом. Тако је есеј и стални покушај једног аутора да превредн ује свет
у себи и око себе подс такн ут одређеном појавом, личношћу или догађа
јем, да јасније одред и своје и место те појаве, личнос ти или догађаја у
целок упном току историје људских напора на разним пољима. Тиме он
постаје и остаје стални дијалог ствараоца са собом и својим стварањ ем,
а коју год тему да тумачи, он у крајњ ој линији тумачи делом и себе. Есеј
је покушај трагањ а за смис лом у наоко хаот ичном свет у, покушај да се
тај хаос уред и, системат из ује, организ ује, превредн ује и нађе одређено
и складно место најп ре у свес ти онога ко пише тај есеј, а онда и у свес ти
и истори ји људске кул т у ре у најши рем смис лу. Сва к и пре д а ни есејис та
је истраж ивач, трагач, аналит ичар и ситс темат изатор одређених појава
које постају теме његових есеја, а избор тих тема је увек дубоко личан и
самим тим делим ично и емоц ионалан, па је једна од битних структ урних
особенос ти сваког есеја и субјект ивност, поет ичност и литерарност. Есеј
не тежи да утврд и догме и правила, свак и суд који изнесе подлож ан је
провери времена и наглашено субјект иван; ова форма, која је свој у екс
панзи ј у доживе ла у XX веку, упра во својом фрагмен тарношћу, асоц и ја
тивношћу, слободом избора теме и начина на који је обрађена, одраж ава
и дух епохе у којој њени аутори живе и пром иш љај у.

27

„Есеј у ново време узима на себе функцију мита – функцију целовитости, посредног изражавања филозофског, уметничког и историјског, или мисли, слике и бића;
али, то се остварује управо у духу новог времена, коме је целовитост доступна
једино у искуству досезања до ње, у покретно колебљивој равнотежи саставних
делова, као задатак а не датост.” (Епштејн, 1997: 42)
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- Term, Development And Stylistic Features of the Genre Summary: Essayistic discourse eludes precise definit ion whereas indetermi
nacy, hybridism and subject iv ity of essay are the main dist inctive feat ures of the
genre and define its specific style. The paper deals with stylistic and typological
feat ures of essayism, following the concept, creat ion and development of the genre
from Montaigne to the present and underlying the two direct ions of essay deve
lopment –through Lukacs´s and Adorno´s types of essayistic discourse. The posi
tion of contemporary essayistic is defined by the processes of essayistic analysis of
literat ure and philosophy, started in the 20th cent ury, cont inued by the essayistic
analysis of cult ure as a whole, which represents an effort of the modern creator to
overcome a fragmentary pict ure of the world by assembling scattered parts into a
re-established whole.
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НАЈУПЕЧАТЉИВИЈИ ВИЗУЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
О ВЕЛИКОМ РАТУ У СРБИЈИ
И ДРУГДЕ УЗ СРПСКУ ВОЈСКУ
Oмаж Ристи Марјановићу, великан у српске фотографије

Сажетак: О стогодишњици Великог рата прави је повод да се изближе
освет ле неки учес ници, чија је улога у тим збивањима била незаменљива,
па је и до данас остала прворазредна. Један од таквих учес ника и сведока
је фотограф Риста Марјановић. Сведочећи о рату својим документарним
фотографијама, његова је велика и готово непроцењива заслуга што је саве
зничкој јавнос ти у Париз у, у Лондону и у Њујорк у дао јасне доказе о томе
да је упркос пораза, и после Албанс ке голготе, српс ка војс ка остала неуни
штива и, штавише, одлучна да настави борб у. Његове фотографије из бал
канс ких и Првог светс ког рата, осим као прворазредан документ, утицале
су да се визуе лне слике о тим ратовима, све до данас, углавном поис то
већуј у са предс тава ма које је Марјановић оставио потомс тву у наслеђе.
Подарио је збирк у од 8.542 фото-негатива, као јединс твених докумената,
који су сачувани и, као велико култ урно добро, прог лаше ни Споме ником
култ у ре града Београда. Његовим незаборавним заслуга м а може се при
друж ити и то што је, непос редно после Првог светс ког рата, био један од
оснивача прве новинс ке агенције у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Кључне речи: ФОТОГ РАФИЈА, ВИЗУЕЛНИ ДОКУМЕНТ, ВЕЛИК И РАТ,
СРБИЈА, РИСТА МАРЈАНОВИЋ.
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Последњи регрути села Жабаре одлазе у рат
Вели ки рат, како се још нази ва Први свет ски, започет пре сто ти ну
година, данас је поново велика тема којој се присту па с најра зли чи тијих и често неочекива них пола зишта како у нау ци и умет ности тако и у
публицистици. Резул тати нерет ко изнена ђу ју ћи и запрепа шћу ју ћи. Као
да се, због нечег неза дово љан, 21. век обрачу на ва с 20, ново поко љење
са старим, пора жени с побед ници ма, тра жећи ревизи ју свега и свачега,
ревизи ју чак и докумен та о томе ко је и када је тај рат уистину започео. А
са те стра не, наизглед, као да краја нема ...
За оне, међу тим, који ма је и данас до истине о Великом рату, ипак и
на срећу, убе дљиво све доче многи докумен ти. Први пут је посве дочи ла
и фотографи ја, као визуелни документ, којем је тек доц ни је, уз теори ју
информа ци је, при знато такво својство. Пред мет ана ли зе у овом раду
биће докумен тарна фотографи ја, прагматска1, као убе дљив начин да се
саоп ште чињени це, јер делу је као природна поја ва.2 Подсе ти ће мо да је
можда анти ци па ци јом, ако не још емпи ријски, ово обе лежје фотографи је схва ћено и у војсци. Анга жова ни су и професионални фотографи,
при врховним коман да ма, нај че шће у униформи офи ци ра, који ма је
омогу ћен неогра ни чен приступ до сва ког дела рат ног попришта. После
1

2

Милетић, Мирко/Милетић, Невена (2012): Комуниколошки лексикон; Београд:
Мегатренд универзитет (стр. 373).
Шуваковић, Мишко (1999): Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности
и теорије после 1950; Београд / Нови Сад: Српска академија наука и уметности /
Прометеј (стр. 350).
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Сељанке из Мачве помажу српским војницима да извуку тешка
артиљеријска оруђа на церске положаје (снимљено августа 1914)
балканских ратова српске војске, иза којих је оста ла и обим на фотодокумен та ци ја, с таквом ори јен та ци јом ушло се и у Први светски рат.
Оригиналност ових фотографи ја-докумената теме љи се на њиховој
суштинској објек тивности. Њихове пору ке, исписа не све тлошћу, самосвојно су обасја ле кому ника ци је у 20. веку.3 Због тога им се и признаје да
су, уз филм, обе ле жи ле минуло столеће, као и да су с још неза мен љивом
улогом ушле и у нови век. Захва љу ју ћи првенствено осо беном јези ку,
којим кому ници ра, поготово у масме ди ји ма, али и знат но шире, фотографи ја је све до данас саставни део модерне кул ту ре.4
У српској кул ту ри и, пого тово у два минула века српског новинарства,5 нису малобројни послени ци фотографи је чије се дело и чији се
удео у кул турном ствара ла штву проу ча ва и валоризу је. Личност и дело
првог српског фоторепорте ра Ристе Марја новића (1885–1969) заслу жива ло је и заслу жу је посебну пажњу. Према јединственим резул тати ма и
остварењи ма, посебно и особи то о Великом рату, његово фотографско
наслеђе прогла шено је Спомени ком кул ту ре гра да Београ да, првим и
јединим до данас. Он лично овен чан је највишим призна њем – Ексе ленци је југословенске фотографи је, уз првог српског фотографа Анастаса
Јова новића (1817 – 1899).
3

4
5

20th CENTURY PHOTOGRAPHY, Museum Ludwig Cologne, Taschen, Hong Kong, Koln,
Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo, Marc Scheps, The art of Photography (стр. 4-15).
Шуваковић, наведено дело (стр. 105-106).
Два века српског новинарства (1992); Београд: Институт за новинарство (стр. 357-358).
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Пољска батерија српске војске заузима ватрени положај
код Беле Цркве (снимљено септембра 1914)

СкицазабиографијуРистеМарјановића
У јавно сти је дело Ристе Марја нови ћа неу поре ди во познати је од
његове личности, што је пара доксално, али истини то. О његовој најрани јој мла дости зна се тек толико колико је забе ле жено у лексикони ма
или у енциклопе ди ја ма. Рођен је у Шапцу 1. марта 1885. године. Основну
школу и три разре да гим на зи је изу чио је у род ном гра ду. Напустивши
четврти разред гим на зи је обрео се у Београ ду. Вукле су га две напоред не
љуба ви: сликарство и фотографи ја.
У престоници је уписао Српску цртачку и сликарску школу Ристе и
Бете Вука новић, у оно вре ме веома познату и прести жну. Нека ко упоре до почео је изу ча ва ње фотографског заната код Мила на Јова новића,
дворског фотографа и сва ка ко јед ног од најбољих београдских мајстора.
Било је то 1901. године.6
Шта је шесна е сто го ди шњак Риста Мар ја но вић могао виде ти и
дознати по доласку из Шапца у Београд? О томе је веома информативна
монографи ја посвећена Мила ну Јова нови ћу.7 Првенствено, у шта се и
она ко млад могао лако уве ри ти, било је да је доспео у ате ље у којем је и
6

7

Збирка фото-негатива Ристе Марјановића (1973) Завод за заштиту споменика
културе града Београда, Београд, стр. 5-12.
Милан Јовановић фотограф (1997), предговор Горана Малића; Београд: Српска
академија наука и уметности (стр. 12-143).
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Одступање српских армија преко Косова у правцу Албаније (снимљено
новембра 1915)
амби јент био запад ноевропски и у којем се ради ло по високим бечким
стан дарди ма. Да се не забора ви: Беч је у оно доба био цен тар европске
фотографи је.
Дознао је такође да је српски сли кар Паја Јова новић на Свет ској
изложби у Паризу 1900. године добио злат ну меда љу за своју чувену слику Кру нисање цара Душа. Од Министар ства про све те и црквених дела
затра жио је 8. фебруара 1901. године зајам од три десет хиља да динара
у злату као и да му дозволи репроду кова ње слике у комерци јалне сврхе.
Репроду кова ње слике у фотографи ју и умножа ва ње треба ло је да се обави у фотографском ате љеу Мила на Јова новића, који је био рођени брат
награ ђеног сли кара Паје Јова нови ћа. Можда је то био један од првих
послова, којем је присустовао и у којем је могао дели мично учествовати
тада мла ди шегрт на фотографском занату Риста Марја новић.
Али, да с још јед не стра не осве тли мо његовог мајстора Мила на Јованови ћа и његов ате ље. Он је поти цао из углед не вршач ке породи це. И
његов отац Стеван Јова новић био је фотограф. Његов брат Паја Јова новић већ тада је крчио пут својој европској сликарској сла ви, а дру ги брат
Све тислав стекао је такође знатан углед као илустратор многобројних
париских журна ла. Тако је Милан Јова новић имао отворена врата да,
уз стари ју бра ћу, Пају у Бечу, и Све тисла ва, у Паризу, уса врша ва своју
фотографску вештину у најбољим ате љеи ма тих метропола, али такође
још и у Мин хену и у Трсту.
Год. V (2013): стр. 315-332
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Две колоне српске војске у одступању преко Косова поља
према Албанији (новембар 1915)
Његов први фотографски ате ље, који је отворио у Београ ду, нала зио се
на Оби лићевом венцу број 42, на месту дана шњег Дома штам пе, а готово
преко пута Народ ног позоришта. Није зато било чуд но што су испред његовог објек тива продефи лова ли готово сви најпознати ји глум ци, реди те љи и
управници најстари јег српског театра у престоници, али такође и књи жевници, музи чари, сликари, министри, па и кру ниса не гла ве – краљ Милан,
кра љица Ната ли ја, потом краљ Алексан дар и кра љица Дра га Машин.
Све је то наравно морао гле дати и мла ди Ристо Марја новић док се
учио занату, али и живо ту у вели ком све ту. Нешто доц ни је, зајед но са
својим мајстором Мила ном Јова новићем пресе лио се у новоса гра ђени
ате ље у Улици кра ља Мила на 46, који се нала зио поред онда шњег биоскопа „Колосе ум”, данас познатог под именом „Звезда”.
Тај фотографски ате ље у Београ ду, настао вероват но по узору на најбоље бечке или мин хенске, пројек товао је архи тек та Милан Антоновић. Био
је прва гра ђевина такве намене у онда шњој Срби ји. Сав у ста клу, да би у њега
допи ра ло довољно при род не све тлости, па и са делом ста кленог крова, свака ко је изгле дао као репрезен тативна гра ђевина у коју је и дола зи ла одговарају ћа, репрезен тативна кли јен те ла. И још више од тога: таквим зда њи ма,
која су настаја ла почет ком 20. века у Београ ду, српска престоница је настоја ла да и свој изглед турске касабе саобра жа ва у нови запад ноевропски.8
8

Поточан, Будимир (2012): „Фотографија као документ Ристе Марјановића”, Даница,
годишњак Вукове задужбине; Београд: Вукова задужбина (стр. 122-123).
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Колона војне коморе и транспорта прелази снежне планине
поред Црног Дрима у Албанији (новембар 1915)
Када је зна ме ни ти Аустри ја нац Феликс Филип Каниц бора вио у
Срби ји и у Београ ду, при пре мају ћи своје дра гоце но дело о Срби ји, о
њеном ста новништву, крајеви ма и зна мени тости ма, није пропустио да
напише како је свратио и у фотографски ате ље Мила на Јова новића који
је баш „умет нички уређен”.9
Ако се макар лети ми це излистају фотогра фи је у моногра фи ји о
Мила ну Јова новићу, лако ће се уочи ти да су кроз његов ате ље прошли и
његов кум Бра нислав Нушић, и Стеван Сремац, и Јанко Весе линовић, и
Бора Станковић, и Радоје Дома новић, и Стеван Мокра љац, и Даворин Јенко и заиста још многи најзна мени ти ји људи старог Београ да. Дочеку ју ћи
их и испра ћају ћи их, разговарају ћи с њима, посматрају ћи њихово понаша ње, мла ди Риста Марја новић могао је стећи онај важан наук о животу
који му је био бар толи ко дра гоцен коли ко и изу ча ва ње фотографског
заната, на пра вом месту и од пра вог мајстора, какав је несум њи во био
Милан Јова новић и његов јединствени ате ље дворског фотографа.
Све је то гле дао и упи јао мла ди Риста Марја новић учећи занат фотографа којем се посве тио пре да но и с љуба вљу. После две године заслужено је стекао мајсторско писмо, поставши калфа и помоћ ник дворског
фотографа. У то време фотографи су има ли угле да готово колико и сликари, с тим што је фотографи ја била далеко више тра жена, па се од ње
9

Каниц, Феликс (1989): Србија земља и становништво од римског доба до краја XIX
века, прва књига; Београд: Српска књижевна задруга (стр. 68).
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Снежни бивак коморе са муницијом код Љум-куле у Албанији
(новембар 1915)
знат но лак ше и удобни је живе ло. Можда је и то помогло мла дом новопеченом мајстору Ристи Марја новићу да се дефини тивно опре де ли и ипак
приклони фотографи ји.
Али, зачудо, није га држа ло место. Њега ни зва ње помоћ ника дворског
фотографа, у најбољем београдском ате љеу, ни добра зара да, нису сасвим
задовоља ва ли. Зато је те 1903. године одлу чио да отпу ту је у Беч, да би се
тамо, у пра вом цен тру фотографске умет ности, даље уса врша вао.
Говорећи о тим својим дани ма у интервјуу за часопис Фотографија
и филм није се могао присе ти ти где је све у Бечу радио, у којим све атељеи ма, али је иста као да је променио више њих. Учио је и ура дио колико
је могао, а затим се 1905. године упу тио у Берлин. И у немачкој престоници је провео нешто мање од годину дана, да би, како је волео да каже,
исте године осва нуо у Паризу.
Кад је давао свој послед њи интервју главном уред ни ку часописа
Фотографија и филм10 Николи Радошевићу, већ у позним година ма, није
се сасвим јасно ни сећао, а није баш ни при да вао неки већи значај оним
година ма које је провео радећи и учећи у Бечу и у Берлину. Међу тим,
све оно што га је везива ло за Париз, за „град све тлости” и за град његове
мла дости, било је јасно и сећао се свега до у тан чине.
10

„Фотографија и филм” (1972), Југословенски часопис за унапређење фотофилмске
струке, број 9-10, Београд (стр. 4-7).
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У Паризу постаје мајстор фотографије
Готово одмах по доласку у Париз прим љен је у агенц ију Roll et com
pagnie која се бавила фоторепортажом. Даровит и син власника агенц ије
Марсел Рол погин уо је несрећним случајем снимај ућ и прве аутомобил
ске трке надомак Париза. Дошао је на место фоторепортера умес то тог
траг ично настрад алог младог човек а.
Ништа вероватно није могао бити већи изазов за млад ића, какав је
био Марја новић, него онда ш њи рад у аген ц и ји у својс тву фотор епор
тера. Почетак двадесетог века поклапа се са снаж ним развојем штампе
и с кориш ћењ ем фотог рафи је, самос тално, или као фотор епорт а же.
До пре само крат ког времена редак ц и је листов а нису ни обја в љив а ле
фотог рафије него су на лице места слале сликаре-илус траторе. Али већ
у последњ им децен ијам а 19. и на почетк у 20. века фотог рафија је све
више освајала прос тор у штампаним медијима. Дабоме, радија ни теле
визије у данашњем смис лу речи још није било ни у наговеш тајима. Што
се Ристе Марјановића тиче, он је у Париз у и у агенц ији већ стекао зави
дан углед. О њему, као о даровитом младом фоторепортеру, говорило се
и изван редакц ије у којој је радио. Зато није предс тав љало изненађењ е
што су се за њега и његов рад заинтересовали и друг и.11
„Ту у агенц и ји Roll остао сам неколико година док ме није позвала
редакц ија New York Herald да ступ им као њен сарадн ик, што сам врло
радо учинио,” приповед ао је Риста Марјановић у свом последњ ем интер
вјуу. „У том раду провео сам око седам година, све док једног дана не
стиже вест да су балк анс ке државе објавиле рат Турц им а. И на позив
краљ а Петра ја сам се одазвао. Јавио сам се редакц ији Herald-a и питао
да ли треба да дам оставк у или треба без оставке да се одазовем патри
отској дужнос ти. Ансамбл, главни уредник Heralda рекао ми је да нема
потребе да дајем оставк у: ’Бран ит е отаџбин у, вршит е своју дужност, а
када буде све готово, врат ите се овде на свој посао’ ”.12
Тако је Риста Марја новић, ода зив ај у ћ и се позив у у рат, напус тио
добро плаћен и тада већ уредн ичк и посао у америчком „Хералд у”, са
седиш тем у Париз у, удобност живота у град у светлос ти” на који се већ
навик ао као млад и успеш ан човек, да би обук ао униф орм у офиц ира
српске војске и пошао да брани свој у земљу, не заборав љај ућ и притом ни
свој неразд војни фотоапарат.

11
12

Даница (2012), наведени текст (стр. 125).
Наведени часопис.
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Из „града светлости” у одбран у отаџбине
И заис та, осим што је посе довао велико искус тво у фоторепорта ж и,
стечено у раду за парис ку агенц и ј у Рол и њујорш ки лист Хералд, Риста
Марјановић се убрзо истакао и као ратни фоторепортер. Имао је истанчан
смисао за масовне сцене, сигурно око да забележ и оне најваж није дога
ђаје и личнос ти, али и велике осетљивос ти за детаљ који можда понајбољ е
документ ује и предс тав ља људе у рату. Поврх тога, са себи својс твеном
системат ичношћу, уз свак у фотог рафиј у бележ ио тачан податак о месту,
времен у и личнос тим а које се на њој налаз е, чиме је додатно и лично
допринео да његове фотог рафије буду поуздан и веродос тојан документ.13
Улога Ристе Марја новића у балк анским ратови ма била је двоја к а. Он
је прис тао на позив за моби л из а ц и ј у првенс твено као српс ки родољуб.
Међут им, као ратни фоторепортер-извеш тач слао је своје фотог рафије и у
Париз да би биле објав љене у франц уској, али и у осталој светској штампи.
Одлож ио је офиц ирс ку униф орм у, одмах после оконч ањ а рата, и
само са својим неразд војним фотоа паратом, ску поценим „ернема ном”,
обрео се у Париз у, и у Хералд у, где га је све чекало, баш онако како му је
и било обећано. Али, опет не задуг о. Судбоносног 28. јуна 1914. године
нашао се на париском хипод ром у где се још очек ивала кочија председ
ника Републике Франц уске Ремона Поенкареа па да почне главна трка
сезоне. И председничк а кочија се указала. У међувремен у му је пришао
пријатељ. У мало речи обзнанио му је шта се управо догод ило у Сарајеву.
Утом је и публик а на хипод ром у дознала за атентат на аустроу гарс ког
прес толон ас лед н ик а Франц а Ферд ин ан д а. Наста ло је узнем и р ењ е. А
председничка кочија, умес то према почасној ложи, окрен ула се и наста
вила према Јелисејској палат и.14 Узнем и рењ е са трибина париског хипо
дрома као да је било наговеш тај да свет неповратно напуш тај у последњи
дани мира, уочи највећег сукоба, који су историчари тек имали да назову
Првим светски ратом.
Опет се није двоум ио Риста Марјановић. Из Париза је узео возну кар
ту у једном правц у, за Беог рад, одазивај ућ и се на мобилизац иј у и при
мај ућ и дужност званичног фотог рафа Врховне команде српске војске у
чину капетана.15
Убрзо затим не беше ниједне удаљ ене коте са српским полож ајима
до које није доспео капетан Марјановић са својим „ернеманом”. Уз пот
писе на фотог рафијама и године, уредно су забележени и Ада Курјачица
на Дрини, и Мачков камен, и Гучево, и Чеврнт ија, и Багрд ан, и Арнау тов
13
14
15

Даница (2012), наведени текст (стр. 128).
Фотографија и филм (стр. 6).
Два века српског новинарства (стр. 358).
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Врховна команда са колоном српских војника и официра прелази
Везиров мост на Црном Дриму (4. новембар 1915)

Војници носе оболелог војводу Радомира Путника
код Љум-куле у Албанији
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гроб, и Добре воде, и Слоново уво... И све победе и сви потоњи порази. Па
и прелаз преко Албаније.16
Нају п еч ат љив иј и и истов рем ен о најп от рес ниј и приз ор и поти ч у
одатле. Пред Везировим мостом, на Црном Дрим у, српс ки војн иц и су у
носиљц и пренос и л и тешко оболелог војвод у Радом и ра Пут н ик а, начел
ника Врховне команде. Нешто даље нови призор страд ањ а: „Краљ а Петра
сам такођ е сни м ио изнен а д а у јед ном трен ут к у повлачењ а кроз Алба
ниј у... То је било 19. новембра 1915. године. Срео сам га ма Стефан Марит у,
то је трећ и или четврт и конак од Призрена. Он је био у пратњи само једног
офиц и ра и двојице војн ик а. Неке добре жене Арнау т ке тада су учин и ле
нешто што се није могло ни сањат и. Видевши муке и невољ е тога старог
краљ а, исплеле су, од кострет и, назувке за чизме, које су му олакшале
пешачењ е каменит им и залеђеним стазама од једног до другог конака...”17
И да је сним ио само та два призора, било би вероватно довољно да га не
заборави ни српска историја нити будућ и српски нараш таји.
Преваливши и сам сва бесп ућа албанских планина и снимај ућ и, обрео
се у Скад ру. Ту је добио спец ијално наређењ е Врховне команде. Изближе
га је разрад ио са чувеним правником и књижевником Слобод аном Јовано
вићем, шефом ратног пресби роа.18 Ипак, кратко и јасно, упућен је у Париз
да би тамошњој, али и светској јавнос ти предс тавио, уз помоћ својих фото
графија, и страд ањ е и избав љењ е српске војске. Потресни Марјановићеви
снимц и били су истовремено и јединс твен документ и непорец ив доказ да
је српска војска сачувана и непоражена. Поврх тога, примери њене натчо
вечанс ке издрж љивос ти сокол и л и су борбен и дух савезник а и подиз а л и
њихов у то време пољуљ ани борбени морал.19
За ту истин у о српској борби и страд ању и за Ристу Марјановића лич
но куцн уо је час 1916. године кад је у павиљ он у Marsan париског Louv re-a
прир еђ ен а Свес ав езничк а изложба ратне фотог рафије.20 У интерв јуу,
који је дао Николи Радошевићу, он се овако осврн уо на тај незабораван
догађај: „Смат рао сам да сам за рад на илус тровању историјских догађаја
добио признањ е прво од Франц уза тиме што су они приликом организо
вањ а савезничке изложбе ратних фотог рафија уврс тили и српску секц иј у,
дакле моје фотог рафије. Приликом отварањ а изложбе у палат и Лувру, у
првој сали је била изложена збирка мојих фотог рафија, које су говориле
16
17
18

19
20

Збирка фото-негатива Ристе Марјановића (стр. 26-52).
Фотографија и филм (стр. 7).
Поточан, Будимир (2007): „Први Србин у Лувру Риста Марјановић”, Даница,
годишњак Вукове задужбине; Београд: Вукова задужбина (стр. 458).
Збирка фото-негатива Ристе Марјановића (стр. 7).
Исто (стр. 7).
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Краљ Петар I Карађорђевић пролази непроходним и снегом завејаним
путевима Албаније у току одступања српске војске према мору
о напори ма, јуна штву и пат ња ма српске војске у ратови ма, а нарочи то у
Алба ни ји. Изложбу је посе тио и председ ник Француске Републике.”21
После великог одјека у Паризу Марја новићеве слике су 1917. године
изложене и у Лон дону у Victoria muse um-у и у Graf fton gallery.22 Запамтио их је посебно по томе што му је чести тао лично енглески краљ Џорџ
Пети: „Исто се понови ло и у Лон дону где је енгле ски краљ са породицом присуствовао отвара њу изложбе, а изложбу је отворио лорд Дерби.23
Краљ је с породицом ушао у српску сек ци ју и поздра вио ме. То је за мене
био велики дога ђај и призна ње мог рада.”24
После Пари за и Лон дона Све са ве знич ка изложба при ка за на је у
целости и у Сје ди њеним Аме рич ким Држа ва ма, које су 1917. годи не и
саме ушле у рат на стра ни савезника.
Пошто је и изложбе својих фотографи ја по свет ским метропо ла ма
скром но сматрао само пове реним му рат ним задат ком, чим га је извршио, отпу товао је у Солун да би уче ствовао у завршним опе ра ци ја ма
за ослобођење још неослобођене отаџби не. И о томе славном војева њу
начинио је на стотине јединствених и пре дра гоцених докумената.
21
22
23

24

Фотографија и филм (стр. 32).
Збирка фото-негатива Ристе Марјановића (стр. 7).
Лорд Дерби (1865-1948) Edward George Villiers Stanley, британски министар рата 1916
-1918.
Фотографија и филм (стр. 32).
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Марјановићеве фотографије – споменик култ уре
Као што су га својев ремено, као сасвим
мла д ог човек а, прив лач иле велик е светс ке
агенц и је, велик и листови и светс ке метро
поле, тако је, после три рата Србије у којима
је учес твов ао и о којим а је сведоч ио својим
фотог рафија м а, пома ло изнена ђ у ј уће одлу
чио да све то напус ти и скраси се у Беог рад у.
Од 1919. напуш та њујорш ки Хералд и Париз,
град своје мла д ос ти. У српс кој прес тон иц и
чекало га је место у Цент ралном пресбир оу
и одељ ењу за штамп у Минис тарс тва инос тра
них послова. Непос редно после рата је у Кра
љевин и Срба, Хрват а и Словена ц а био један
од оснивача прве новинске телег рафске аген
ци ји Ава ла, а доцније и њен директор. После
Друг ог светс ког рата постао је саветник у новинс кој агенц ији Танјуг, у
којој је остао све до пензионисањ а 1955. године.25
До краја живот а бодар и актив ан, сређив ао је највећу и најд раг о
цени ј у збирк у фото-негат ива, бесп рекорно ката лог изова н у, која је због
своје изван р ед не вред нос ти с разлог ом прогла шена спомен иком кул
туре град а Беог рад а.26
Лепшег помена свом делу није вероватно ни могао замис лит и нити
лепшег спомена подић и себи за живота. Ристи Марјановићу ни у рату, у
највећој и свеопш тој несрећ и, срећа никад није сасвим окретала леђа.
Осе т ио је то и препознао. Доц н и је, знат но доц н и је, истори чари српс ке
фотог рафије попут Дебељковића, Тодићеве27 и Малића препознали су у
Марјановићевом опус у дело велик ана српске фотог рафије. Те фотог ра
фије које је сним ио у Првом балк анс ком рату 1912. године обележ иле
су и његову каријеру и његов живот. Пушком и фотоа парат ом учес то
вао је и у Другом балк анском и у Првом светском рату, у чину капетана
српске војске, све до 1918. године. Управо из тога раздобља је и настало
гро докумен т арн их фотог рафи ја које сачињ а в ај у јединс твен у збирк у
од 8.542 фото-негат ив а, данас кул т урно добро непроцењ ив е вред но
25
26

27

Два века српског новинарства (стр. 358).
Рад, лист Савеза синдиката Југославије, година 1965, текст Николе Бибића о Ристи
Марјановићу.
Дебељковић, Бранибор (1977): Стара српска фотографија; Београд: Музеј примењене уметности, Музеј града Београда. Тодић, Миланка (1993): Историја српске
фотографија; Београд: Просвета, Музеј примењене уметности.
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сти. Пишућ и о тим фотог рафијама Ристе Марјановића, Милојко Горд ић
истиче њихову непос редност и документарност. Настале у време ратова,
које је Србија водила од 1912. до 1918. године, „одлик ују се изузетном
непос редношћу фиксираних догађаја, јер се њихов аутор, као званични
фоторепортер српске војске – директан учесник тих ратова, увек нала
зио у позиц и ја м а дозвољ еног прис ту п а. Отуд а је фотодок умен т а ц и ја
везан а за овај период, догађ аје и људе као њихов е учес нике, и могла
настат и на лицу места и у сред иш ту радњ е, а моменат одабирањ а, врло
битан за документарн у фотог рафиј у, и јесте прес уд ан у коначној оцени
свеу к упне њене вред нос ти”.28
Докумен т арн у фотог рафи ј у одлик у је информ ат ивност и естетс ка
неу т ралност, али изнад свега њена непонов љивост.29 Управо та непоно
вљивост призора услов љава и непонов љивост документа. Као учесник у
рату Марјановић је у сред иш ту збивањ а. Као сведок с фотоа паратом он
је и у бесп ућ има на извору информац ија. Умео је, траж ио је и пронала
зио детаљ и моменат који би и у појед иначном догађају могао да одсли
ка в а универз алн и ја обе лежја рата о којем све доч и. Због тога призори
на његовим фотог рафи ја ма из рата, иако увек огра ни чени временом и
често неприс тупачним местом, на јединс твен начин сведоче и докумен
туј у историјска збивањ а у којима је као добровољни учесник био и неза
менљиви сведок.
И његове фотог рафије су, после једног века од кад су настале, неза
мен љ ив документ. Марја новићеве фотог рафи је, најчеш ће без пот п ис а
о ауторс тву, заступ љене су почев од историјс ких читанк и за школс ку
упот ребу, до универзи т етс ких уџбен ик а, моног рафи ја и дру г их књиг а
28
29

Наведена збирка (стр. 8).
Поточан, Будимир (2011): Од локалне до глобалне информације - мултидисциплинарно
истраживање; Београд: Мегатренд универзитет (стр. 138-141).
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које су посвећене балк анским и Великом рату. Тематска изложба њего
вих фотог рафија, најп ре у Париз у, у Лувру, у који је ушао својим радо
вима као први Србин, затим у Лондон у, где су му такође указане највеће
почас ти, па у Њујорк у, у којем су га славили као уредника фотог рафије
Хералд трибјуна, беше прих ваћена као аутент ично и веродос тојно све
дочењ е, дубоко емот ивно и потрес но, с нагла шеном сна г ом визуе лн их
докумената који м а се веру је. И кому н ик а ц иона ситуа ц и ја, као пси хо
социјални оквир и комун ик ац ион и чин, врем енс ки омеђ ен а симб олс ка
интеракција људи која се непрес тано понав ља у проц ес у комуницирања,
све до рецепц ије, снаж но су доприносили, у оном времен у и у оним усло
ви м а, активном однос у реципије ната пре ма саопште ним порука ма као
аспекту стварнос ти.30 Због свега тога би се могло закључит и да су визу
елне предс таве о учешћу српске војске у Великом рату највећ им делом и
форм иране на основу документарних фотог рафија Ристе Марјановића,
а његово дело непролазне вреднос ти и јест заслужено споменик култ уре
српскога народ а.

30

Милетић, наведени лексикон (стр. 141, 144).
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THE MOST IMPRESSIV E VISUAL DOCUMENTS
ABOUT THE GREAT WAR IN SERBIA
AND ELSEWHER E WITH THE SERBIAN ARMY

Hommage to Rista Marjanov ić, the Giant of Serbian Photog rapher
Summary: It is a fair opport unity, concerning the centenary of the Great War
to illuminate more closely, some of the actors whose role in those events was indi
spensable, and to this day has remained par excellence. One of those actors and the
witnesses is the photographer Rista Marjanov ić. His testimonies about the War via
documentary photographies represent a great and almost invaluable merit to the
allied public in Paris, London and New York, since he prov ided clear evidence of
indestruct ibility of Serbian army, and indeed, their determinat ion to cont inue with
the battle despite the defeat, even after the Albanian Golgotha. The photographies
and representat ions of the Balkan wars and the First World War, with which Mar
janov ić endowed the poster ity, apart from being a first-class document, has become
a landmark of visual images of those wars to this day. He bestowed on us a col
lect ion of 8.542 photo-negat ives, as the unique documents which were conserved,
and as a great cult ural heritage, were declared a Cult ural Monument of the City of
Belgrade. It is to be attributed to his memorable merits that immediately after the
First World War, he was one of the founders of the first news agencies in the King
dom of Serbs, Croats and Slovenes.
Key words: PHOT OGRAPHY, VISUAL DOCUM ENT, THE GREAT WAR,
SERBIA, RISTA MARJANOVIĆ.
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СТЕРЕОТИПИ У ИНТЕРПЕРСОНАЛНОМ
КОМУНИЦИРАЊУ РОДИТЕЉА
И ДЕЦЕ У ПОРОДИЦИ
Сажетак: Предмет истра ж ивања и промиш љања у овом раду биће прис ут
ност, значај и ефекти стереотипа у интерперсоналном комуницирању родитеља
и деце у породици. Циљ рада је да се кроз теорију интеракције у примарним гру
пама покаже утиц ај комуникације на тенденциј у неговања и преношења „патри
ја халног култ урног обрас ца” и стеротипа у проц ес у примарне соција лизације.
У првом делу рада предс тављене су дефиниције, негативни али и позитивни
аспекти стереотипа који потичу из патријахалне породиц е, али се и данас кори
сте у комуницирању са децом. „Правићеш ти мене од блата” и „Батина је из раја
изаш ла” су честе фразе које у конфликтним тренуцима, родитељи корис те као
добар ослонац за пољуљани ауторитет. Истовремено, у комуницирању са децом
далеко је лакше корис тити изразе „Ћутање је злато” или „Ко се хвали тај се ква
ри” него им образ лагати и анализирати понашања у различитим ситуацијама. И
док са једне стране те наслеђене изреке помаж у родитељима у поду пирању ауто
ритета и негуј у склоност да се без објашњења иде „линијом мањег отпора”, са дру
ге стране им затварај у врата за много корис није моделе комуницирања са децом.
Кому никација измеђ у родите ља и деце је веом а важна за морални, емотивни и
интелект уа лни развој детета. Деца су од самог рођења у интеракцији са родите
љима, као члановима породиц е, која предс тавља и основну примарну друштвену
групу. У оквир у ње деца оствар уј у прве контакте, развијај у прве емоције, стичу
сазнања, и непрес тано уче у оквир у проц еса социјализације, изграђиј ући при томе
ставове, сопс твену личност и индентитет. Стога је у овом раду посебна пажња
посвећена интерперсоналној комуникацији и перс уа зији које су сагледане и анали
зиране кроз рад Катлин К. Рирдон изложен у књизи „Интерперсонална коминика
ција - где се мисли сусрећу”.
Кључне речи: СТЕРЕОТ ИПИ, ПРЕДРАСУДЕ, ИНТЕРПЕРСОН АЛНО КОМУ
НИЦИРАЊЕ, ПЕРСУА ЗИЈА, ПРИМ АРН А ДРУШ ТВЕН А ГРУП А, ПОРОДИЦ А.
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1. Увод
Тешко да се данас просечна српска пород ица може назват и патријах ал
ном. Ипак патријах ална култ ура је дубоко укорењ ена у српској трад иц ији,
а нарочито у васпитавању деце. „У нас је низ генерац ија одрас тао и дозрео
у ауторитарној атмосфери (било у пород иц и као елементарној дру ш тве
ној заједниц и, било у држави као полит ичкој организац ији друш тва), па је
тешко очек иват и да се оне, такорећ и преко ноћи, преус мере на дијалошки,
тј. демок ратски начин мишљењ а, веровањ а и понашањ а” (Шушњић, 2009).
Тако се данас не само родитељи, већ и васпитачи, професори, рекло
би се и целок упно друш тво, налази негде између патријах алне култ уре
и демок рат ије, између монолога и дијалога. Непрес тано у судару трад и
ције и модерно-технолошке стварнос ти, родитељи су постали збуњ ени, а
деца још више. Мног и трад иц иј у дожив љавај у на погрешан, омаловаж а
вај ућ и начин, одбац уј ућ и је, док јој се опет друг и неприкосновено кла
њај у. Зато је важно објаснит и шта је то патријах ална култ ура и трад иц ија.
Иако суштин у патријарх алне култ уре чини власт и моћ Оца-мушкарца,
раз л и ч и т и су облиц и патри јарх ат а, од уме р еног који дозвољ а в а рела
тивно уравнотежене односе међу половима, до апсол утног патри јарх ата
где се мушкарац постав ља као апсол утни господ ар и присваја сву власт.
Трад иц ија је, како Шушњић дефинише, све оно што смо, на основу савре
мених мерила рационалнос ти и хуманос ти изабрали из прош лос ти као
вредно учењ а и памћењ а. „Она је све што је добро речено и урађено, што
је издрж а ло проверу на вековн им искус тви м а људи и обезбе д и ло себи
место у свес ти сада шњих нара ш таја. Тра д иц и ја најд у же живи у говору
и језик у: од свих грађевина на свет у најд уж и век имају куле саграђене
у језик у. Трад иц ија је избирљиво сећањ е, покушај да оживимо истинске
вредноси из наше прош лос ти” (Шушњић, 2009). Са друге стране, Маслов
истиче да се реч „нормалан” корис ти „као несвес тан синоним за трад и
циј у, односно за оно што је уобичајено или конвенц ионално и има за циљ
да трад иц иј у заодене одобравањ ем” (Маслов, 1982: 297).
Док сви постајемо свес ни да се чине велике греш ке у васп итању, да
су трад иц ионални ауторитет и пољуљ ани, а да нових нема, да су нам деца
све више „неваспитана и необу здана”, пород ица пребац ује одговорност на
школс тво и државу и траж и оправд ањ е у лошем утицају Запад а. Свако се
оправд ава и окрив љује оног друг ог. Нико никог не слуша већ се понаша
по опроба ном стереот ипном метод у „напад је најбољ а одбра на”. Док ова
транзиц ија култ уре, трад иц ије и морала траје сви постај у уморни и изгу
бљени, а нарочито родитељи који су приморани да своје улоге мењај у из
дана у дан. Тако неретко из улоге строгог и трад иц ионалног родитељ а који
од свог детета траж и пред аност и послушност преко ноћи прелазе у улог у
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толерантног и модерног родитељ а који је најбољи друг детет у. Често после
наредб е следе молб е, после дијалог а след и монолог, а казна и наград а
нерет к о иду зајед но. Можда тра д иц и ј а и патри ј ахлна кул т у р а нису
толико лоше, смат рају мног и, али ипак остаје питањ е како остат и досле
дан будућ и да су се времена променила и шта преос таје родитељима?
Одговор на ово питање могао би бити веома једноставан. Преостају нам
комуникација, спознавање и учење. Пре него што се у овом раду посветимо
интерперсоналној комуникацији дефинисаћемо појам и порекло стереоти
па и предрасуда.

2. Стереотипи и предрасуде
Стер еот ип и, а нароч ит о они прис утн и у култ у ри, су колект ивн и
оквири који долазе од „социјалних предс тава” или „култ урних матрица”,
позајмљ ених из митова, прича, симбола, алегорија, и приказ уј у све то у
једној или више група. Стереот ипи и социјалне предс таве су активни у
свим врстама понашањ а и прис утни у свакој људској интера кц ији. „Лип
ман, творац овог појма, каже да су стереот ипи „слике у нашим главама”,
априори форм и ра не идеје (клишеи) о поја в а м а, дога ђ аји м а и људи м а
који нас окруж уј у” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 73). Према Липман у,
наша визија света је орјент исана стереот ипима. Они се не мењај у, то су
„колек т ивне шеме”. „Најс уп т илн и ји и најизопачен и ји су баш они који
утич у на стварањ е и одрж авањ е репертоара стереот ипа на основу оно
га што смо рекли о свет у пре него што смо га видели. Ми замиш љамо
ствари и пре него што их дожив љавамо. Те претпос тавке ће бити дубоко
укорењ ене, укол ико нас обра зова њ е није прос ве тли ло” (Лип м ан, 1956:
90). Сте реот ип и се обра з у ј у још у ђетињ с тву као резул тат некри т ичке
генера л иза ц и је због огра н и ченог искус тва и при ла г ођа ва њ а мишљењу
родитељ а или већине, а под утицајем пород ичног васпитањ а.
„О свет у су нам говорили прије него смо га видели. О већини ствари
имамо предс таву пре него их искусимо” (Липман, 1956: 90). Чињеница
је да родитељи корис те стереот ипе најчешће у ситуа ц ијама када немај у
довољно информ а ц и ја или не раз умеј у пона ша њ е дете та, па им је нај
лак ше да прибег н у гене ра лиза ц и ји и етике т и рај у, као и у ситуа ц и ја ма
када немај у довољно аргумената за сопс твене ста вове. „Сте реот ип и се
тешко мењају, јер су настал и рано у детињс тву, па их деца буквално
схватај у и узимај у здраво за готово” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 75).
Треба истаћ и да стереот ипи утич у и на дечје селект ивно опаж ањ е и пам
ћењ е. Деца (а касније и одрас ле особе), памте само оно што је у склад у
са њиховим мен талн им клишеи м а. Сте реот ип и се повез у ј у са мног им
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дру г им деч јим ста вови ма, пред рас уд а ма и вред нос ти м а, гра дећ и тако
конс трукте који касније прерас тај у у базичне ставове.
Липман је јасно истак ао корисност стереот ипа са једне стране, али
и њихова ограничењ а и идеолошке импликац ије са друге стране. „Обра
зац стереот ипа није неут ралан. Није то баш само један од начина да се
умес то велике, бљеш та ве, заглу ш у ј у ће збрке реалнос ти успос та ви ред.
Није само пречица. Он је све то заједно и још нешто више. Он је пројек
ција у свет нашег смис ла о нашој вреднос ти, о нашем полож ај у и нашим
пра ви ма. Сте реот ипи су, због тога силно наби јени осећа њи м а која иду
са њима. Они су тврђаве наше трад иц ије, а иза њених бедем а ми се и
даље можемо осећат и сигурним на полож аји м а које зау зи м а мо” (Лип
ман: 1956: 96; према Дyер, 1999). Дyер даље истиче да Липман под пој
мом „корис нос ти” навод и стереот ип као „процес успос та в ља њ а реда”,
„пречице”, „упућ ивањ а на свет” и „израж авањ а вреднос ти и уверењ а”.
„Старији су мудрији”, „Деца не знају ништа”, „Циган и су прљави и
крад у”, „Жене су лаком ис лене и нежне”, „Мушкарц и су паметн и и хра
бри”, неки су од бројних клишеа које током одрас тањ а деца некрит ичк и,
без мног о разм иш ља њ а, пре у зи мај у од роди те љ а, вршња к а, наставник а.
То су сте р еот ип и уз помоћ којих деца успос та в љај у „ред”, калс ифик у ј у
и генерал из уј у велик у колич ин у сложен их и непотп ун их податак а које
доби јај у из све та. „Ми спољ а шњи свет сазнајемо посред но, посредс твом
наших појмова, предс тава, конс труката, који се често бркај у са стварно
шћу. Стварност види мо кроз обојене наочари саста в љене од одређ ен их
стереот ипа и уверењ а” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 77). Како се у књи
зи „Појед инац у групи” навод и, важно је схват ит и да се ове „слике у гла
вама” знатно разлик уј у од дела „стварног света” који приказ уј у. Ове „пре
чице” деци служе како би се лакше сналазила у разноврсном свет у, али их
истовремено спречавају да тај свет виде онак вим какав он стварно јесте.
Пречице предс та в љај у „пре тера н у гене ра лиза ц и ј у, која је израз потребе
човека да спољ ашњи свет поједнос тави и учини га предвид ивим” (Требје
шанин и Лаловић, 2011: 76). Како Маслов објашњава „људи не воле да буду
у недоум иц и и стога класифик уј у и рационализ уј у све дожив љаје које не
могу да предвиде или објасне. Повремене преднос ти рационализац ије су
мале када се упореде са упечатљивим феноменом слепила за свет, непри
сту пачнош ћу за нове дока зе, искрив ља в а њ ем опа ж а њ а и сећа њ а, као и
друг им показатељима да је дух прес тао да се развија” (Маслов, 1982: 256)
Поред стереот ипа у свакој култ ури су дубоко расп рос трањ ењ е и уко
рењ ене и предрас уде. „Оне почивај у на стереот ипима и у ширем значењу
предс та в љај у став, тачн и је, врсту ста в а форм и р а ног на основ у недо
вољно информац ија, без довољно пром иш љањ а или знањ а” (Требјешанин
и Лаловић, 2011: 72). „Мада постоје поделе предрас уд а на позит ивне и
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негат ивне, форм ално-логичк и сва к а је пред рас уд а погреш на јер у ста
вовској структ ури појед инца предс тав љај у основ за форм ирањ е стерео
типа” (Милет ић, 2012: 266). Предрас уде (пред убеђењ а) се могу односит и
на било који објек ат, особу, идеју, појаву. Са социјалног аспекта, прем а
Требјешанин у и Лаловићу, постоје три основна извора предрас уд а. Први
извор је социјал из ац ија, процес у којем деца уче оно што је каракт е
рис тично за нашу култ урн у, а предрас уде су често део тог „култ урног
наслеђа и обрас ца”. „Кул т урн и обра зац је целовит и међусобно уса гла
шен скуп култ урних вреднос ти које појед инц и, као припадниц и дештве
них група и социјалних заједница, свесно и несвесно усвајај у у процес у
социјализац ије” (Милет ић, 2012: 159). Често се у неким друш твима доми
нантни култ урни образац поис товећује са целином култ уре. Друг и извор
пред рас уд а је конформ изам, када деца при х ватај у и преносе одређене
вредносне судове о разним групама, појавама и формама понашањ а, због
потребе да буду прих ваћени у пород иц и, групи или школи. Трећ и извор
настаја њ а пред р ас уд а може се сагле д ат и у такозва н им пси холош ким
факт орим а, однос но каракт ерној структ у ри појед инц а. Каракт ерн а
структ ура утиче на то да су неке личнос ти мног о више склоне предра
суд ама и крутом схватању. Тако на пример, ауторитарне личнос ти, које
прих ватај у фашис тичк у идеолог иј у и антисем ит изам, истовремено лако
прих ватај у стереот ипе и предрас уде.
Чињен иц а је да људи корис те сте р еот ипе најчеш ће у ситуа ц и ја м а
када немају довољно информац ија о ономе о коме доносе суд или немају
довољно зна њ а о ситуа ц и ји коју процењу ј у. У таквим ситуа ц и ја ма је нај
лакше прибећ и генерализац ији и класификац ији. Наравно, упот реба сте
реот ипа у таквим слу чајеви м а има и своје пред нос ти јер људи м а пру ж а
могућност да доносе суд о друг има, или о појавама без много труд а и слу
же им да се лакше сналазе у разноврсном свет у. Стереот ипи у таквим ситу
а ц и ја м а предс та в љај у људс ку потребу за појед нос та в љењ ем спољ а ш њег
све та „не би ли га учин и л и дослед н им (конзис тент н им) и пред ви д ивим”
(Требјешанин и Лаловић, 2011: 76). Ипак та предност се не може окаракте
рисат и другачије него као „мач са две оштрице” или „медвеђа услуга”.

3. Интерперсонално комуницирање
Ако се интерперсонала комуник ац ија посмат ра са становиш та ситу
а ц и је (прем а број у учес ник а, њиховој физичкој уда љ енос ти, могућ но
сти повратне спрег е) може се дефинисат и као интера кц ија две или више
особ а „лицем у лице”, са могућ нош ћу трен ут ног доби ја њ а поврат н их
реакц ија. Ипак то није потп уна дефиниц ија јер према Кетлин К. Рирдон
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интерперсонална комуник ац ија није стат ична већ се развија упоредо са
упознавањ ем комуник ац ионих партнера. Она у свом раду „Интерперсо
нална комуникац ија – где се мисли сусрећу” ствара неку врсту синтезе
ситуа ц ијске и развојне перспект иве и прец изно дефинише седам карак
терис тик а интерперсоналног кому н иц и ра њ а. Дакле, интерперсонална
кому ник а ц ија укљу ч у је: „вербално и невербално пона ша њ е, спонта но,
увежба но и пла н и ра но пона ша њ е, развојн у интерперсоналн у кому н и
кац иј у, директн у повратн у везу, интера кц иј у и кохерентност. Интерпер
сонална кому н ик а ц и ја се оба в ља у скла д у са уну т ра ш њим и спољн им
правилима и укључ ује перс уа зиј у” (Рирдон, 1998: 20).
Како људско комуниц ирањ е није само функц ија речи, оно углавном
укљу ч у је верб алн а и неверб алн а пона ш а њ а. „Нада љ е, кому н ик а ц и ја
обу х ват а садрж ајн у и рела ц ијс ку компонен т у. Ком понен т а садрж аја
састоји се од оног што је речено и учињ ено. Релац ијска компонента или
компонента односа, обух вата начин како је то речено и како је учињ ено”
(Рирдон, 1998: 21). Начин на који родитељи детет у упућуј у нежнос ти (са
осмехом, нежним гласом) пођеднако је важан као и речи које говор е,
јер невербални део поруке може пренет и топлин у, одушев љењ е, срећу и
друга осећањ а. Комуник ац ијско понашањ е које је услов љено осећањима
без свес не кон т роле назив а се спон та ном кому н ик а ц и јом, која такођ е
може бити верб алн а и неверб алн а. „Пази!” је спонт ан и узвик којим
родитељ може и себе да изненад и. Трен утак у коме дете поцрвени или
поскочи од радос ти такође предс тав ља спонтан у реакц иј у која се несве
сно дешава и предс тав ља израз неконт ролисаних осећањ а. Постоје и она
понашањ а која су тако добро научена да се изводе без свес ног план и
рањ а, такозвана увежбана понашањ а. То су на пример климањ е главом у
знак поздрава или изговарањ е речи „хвала, молим, изволите, извините”.
Основна разлика између спон та ног и увежба ног пона ша њ а јесте у „томе
што је ово друго учено и увежбавано све док их нисмо почели примењи
ват и спон та но, без разм иш ља њ а” (Рирдон, 1998: 22). Постоје и пла н и
рана понашањ а која примењујемо у ситуа ц ијама које нам се чине поде
сним и то су пром иш љена понашањ а.
Интерперсон алн а кому н ик а ц и ја је разв ојн и процес буду ћ и да се
мења у склад у са међусобним познавањ ем учесника. Што се боље упо
знаје сагов орн ик, то се тачн и је могу пред ви д е т и његов е реак ц и је, а
интера кц ијско знањ е се може корис тит и и за постизањ е неких комуни
кац ијс ких циљев а. На пример, родит ељ може лако и брзо пажњу свог
детета да усмери на филм или неку игру, али то није тако лако учинит и
са неким друг им дететом које не познаје добро.
Директ на поврат на веза, интера к ц и ја и кохе р енц и ја су веом а бит не
карактерис тике интерперсоналне кому ника ц ије. Према Рирдоновој, услов
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за успешну интерперсоналн у комуникац иј у је могућност учесника да реа
гу ј у јед н и на дру г е, при мењу ј у ћ и при томе вербална и невербална пона
шањ а логичк и повезана са претходним догађајима у интера кц ији као и са
општом сврхом те интера кц ије. Директна повратна веза обух вата вербалне
и невербалне реак ц и је учесник а у кому ник а ц и ји на парт нерове вербалне
или невербалне акци је. Интерперсонална кому ника ц и ја укљу ч у је и одре
ђен степен интера кц ије учесника, где акција једног утиче на реакц иј у дру
гог учесника. Такође понашањ е једног партнера у одређеној мери зависи од
пона ша њ а дру г ог. „Интерперсонално кому ниц и ра њ е под раз умева и кохе
ренц ију (логичн у повезаност) јер разговор обично има неки циљ у коме би
све појед иначне изјаве учесника требало да буду логичк и повезане” (Рир
дон, 1998: 24). У однос у на учеснике кому ниц и ра њ а постоје уну т ра шња и
спољна правила интерперсоналног комуниц ирањ а. „Унут рашња правила су
станд ард и понашањ а које су поставили сами учесниц и у процес у њиховог
комуниц ирањ а” (Рирдон, 1998: 25). Родитељи ће избегават и одређене теме
како не би повред или или заплашили дете. „Спољна правила намећу друг и
људи или ситуа ц ије и то су у ствари друш тевене норме” (Рирдон, 1998: 25).
„Интерперсонално кому ниц и ра њ е је активност јер је то нешто што
људи раде једн и с друг им, а не једн и друг им а” (Рирдон,1998: 26). Све
до седамдесет их година прош лог века комуниц ирањ е се посмат рало са
бихевиорис тичког ста новиш та кроз призму заснов а н у на шеми Stimu
lans – Rispons што је допринело томе да се комуник ац ија посмат ра као
низ изолов а н их реак ц и ја. Нове тачке гле д иш та које засту пај у Милер,
Роџерс и Рирдон полазе од тога да је комун иц ирањ е активност попут
игре у којој „потез сваког играча утиче на потезе друг их играча. Парт
нери у комуник ац ији не чине нешто један другоме, већ нешто раде зајед
ничк и” (Рирдон, 1998: 26). Интерперсонална перс уа зи ја (убеђива њ е) је
облик комуник ац ије који настаје када један учесник покуша да промени
мишљењ а, осећањ а и понашањ а друг их учесника која су у вези са одре
ђеном темом. И док интерперсонална комуникац ија може бити сасвим
спонтана, интерперсонална перс уазија скоро увек садрж и увежбана и
планирана понашањ а која су свесно одабрана како би мењала друге осо
бе или како би утицала на форм ирањ е ставова код деце. Пре него што се
посвет имо перс уа зији важно је проу чит и и интерперсоналн у комуника
цијску компет иц иј у, али и појам конверзац ије.
Сви смо ми, као друш твена бића, непрес тано у сталној интера кц ији
са дру г и м а, стог а кроз интерперсон алн у кому н ик а ц и ј у оствар у јемо
одређене циљеве, израж авамо љубав, траж имо помоћ, васпитавамо децу.
Зато је важно да то радимо добро и успешно, однсно да будемо компен
тентн и у комун ик ац ији. Интерпесоналн у комун ик ац ијс ку компент ен
цију Рирдонова дефинише као „ступањ у којем су нечија понашња приме
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рена ситуа ц ији и тако омог ућуј у особи да оствари своје индивид уа лне и
релац ијске циљеве”. Овде се јасно уаочава да компентенц ија није нешто
што је „или прис утно, или одсутно у апсол утном смис лу већ да је то
варијабла коју свако посед ује у одређеном степен у” (Рирдон, 1998: 72). То
значи да су људи у својим интера кц ијама више или мање компетентни и
да не постоји апсол утна неком пен тенц ија или апсол утна ком пен тенц ија.
Комуникац ијска понашањ а могу бити различито компетентна у раз
ли чи т им односи ма, ситуа ц и ја ма или код раз ли чи т их учесник а. Тако на
пример родитељи ће се смејат и када дете имит ира неког у њиховој кући
и у прис ус тву чланова пород ице или пријатељ а, али такво имит ирањ е би
било пот п у но неприк лад но у гости ма, лекарској чекаониц и, или на дру
гом јавном месту. Због тога се родит ељ и труде да дете што боље науче
како прик ладно да се понаша у одређеној ситуа ц ији, на одређеном месту
и у прис ус тву одређених особа, јер је крајњ е непримрено да дете прича
у цркви или прек и д а стари је док говоре. Дакле, ком пе тенц и ја зависи од
пример енос ти и успеш нос ти пона ш а њ а, али и од успеш нос ти оствари
вањ а индивид уа лних и релац ијских циљева у некој интера кц ији. То значи
да је искљу чиво остварењ е влас ти т их циљева, без дава њ а шансе дру г им
учесниц и ма да остваре своје циљеве мање ком пе тент но од остварива њ а
циљеве уз настојањ е да и друг и остваре одређено задовољс тво. Зато роди
тељи уче децу да није добро „не бират и средс тва” и да је у интера кц ији са
људима који су им важни, одрж авањ е односа важније од остваривањ е вла
стит их циљева. Иако родитељи децу најп ре уче понашањима која су при
мерена у свакој ситуа ц ији, као на пример да слушају када им се говори,
ипак не постоје вештине, као ни понашањ а која би се могла применит и у
свакој ситуа ц ији. У ситуа ц ијској перспект иви важан је и тип односа.
Комуникац ијска компентенц ија зависи од тога колико се учесниц и
познају и колико су блиски. Неће родитељи на исти начин крит иковат и
или мазит и своје или неко друг о дете. Сви, а нарочито деца уче на основу
спон та них пона ша њ а, а такође уче и на основу резул тата уве жба них и
план ир ан их понаш ањ а, што знач и да су сва она подједнако важна за
интерперсоналн у кому н ик а ц ијс ку ком пе т енц и ј у. Иако ком пен т енц ија
захтева друш твене вештине, ситуа ц ија и односи учесника у комуника
цији одређуј у које ће од њих бити важне у одређеном трен утк у.
„Да би се постао ком пе тен тан кому ник атаор неоп ход не су две врсте
друш твен их вештин а: когн ит ивне (сазнајне) вештине и бихевиор алне
вештине” (Рирдон, 1998: 76). Уз помоћ когнит ивних вештина откривају се
начин и како да се успеш но остваре личн и и релац ијс ки циљви комун и
кац ије. У когнит ивне вештине спад ај у: емпат ија (разумевањ е туђих осе
ћа њ а и емоц и ја), могућ ност сагле д а в а њ а и зау зи м а њ а раз л и ч и т их дру
штвених перспект ива, когнит ивна комп лексност, разумевањ е различит их
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однос а и њихових стан д ард а, позна в а њ е ситуа ц и је и самокон т рола. Ни
једна од ових вештина сама за себе не гарант ује компетенц иј у, и важност
сваке вештине не зависи од ситуа ц ије у којој се примењује. Бихевиоралне
вештине помаж у да се остваре лични и релац ијски циљеви комункац ије.
Ове вештине се обично дешавају у току интера кц ије кроз телес но пона
ша њ е. Бихевиоралне вештине се не могу пот п у но одвоји т и од ког ни т ив
них јер је мишљењ е неод војиви део акције. У бихевиоралне вештине спа
дај у: укљу ченост у интера к ц и ј у, упра в ља њ е интера к ц и јом, флекс ибил
ност понашањ а, слушањ е, друш твени стил, али и страх од комуникац ије.
Колико ће неко бити укључен у интера кц ију зависи од респонзивно
сти (способност прик ладног говорењ а или реаговањ а у датој ситуа ц ији),
перц ипт ивнос ти (разумевањ а значењ а понашањ а друг их) или опрезнос ти.
Поред укљученос ти у интера кц иј у учесник у комуникац ији треба да има
способност упра в ља њ а у интера к ц и ји која се сти че у раном детињ с тву,
као и флексибилност у понашању. Слушањ е је је веома важна вештина у
комуниц ирању, али пођеднако је важан и начин комуниц ирањ а односно
стил. Стил је начин, а не садрж ај комуникац ије. „Комуникац ијски страх
(апрехенц ија) је облик страх а од стварне или претпос тав љене комуника
ције са друг има. Свако се понекад а у живот у суочи са страхом и нерво
зом у комуникац ији, али ако је тај страх стално прис утан и ако је велик и
негат ивно утиче на комуникац ијску компетенц иј у” (Рирдон, 1998: 88).
Интерперсонална кому н ик а ц ијс ка компет енц ија, као што можемо
из свега закључит и, није нешто са чиме се људи рађај у, она се може раз
вијат и и побољшават и.
Конверзација је прим арна вештина интерперсоналне кому н ик а ц ије.
Конверзац ија се води (разговара се) са децом, члановима пород ице, прија
тељима, колегама како би се изград или односи са њима, утицало на њих,
решавали проблем и и конфликт и са њима и још много тога. Људи у кому
ник а ц и ј у уносе своја расположењ а, пред р ас уд е, особине и своје скло
нос ти. Колико год се у основи чини ла јед нос тавна, конверза ц и ја је врло
сложена активност јер је важна не само за постиза њ е кому н ик а ц ијс ких
циљева већ и за успос тав љањ е дугорочних односа. Конверзац ијом одрж а
вамо, побољшавамо, слабимо и разарамо односе због чега је веома важно
знат и вештин у и структ уру конверзац ије. Конверзац ија предс тав ља сло
жен однос буду ћ и да сви учес ниц и у конверза ц и ји учес тву ј у у промен и
пра ви л а по који м а се она одви ја. Иако конв ерз а ц ијс ка пра ви л а учи мо
од друг их, „правила се не преу зимај у од друг их недирн ута већ их свако
облик ује и према себи прилагођава. Правила могу бити преу зета и лична”
(Рирдон, 1998: 92). Преу зета правила су она која се преу зимај у од друг их
и битно не мењај у и у поглед у таквих правила влад а високо слагањ е међу
људима исте култ уре и субк улт уре. У пород иц и деца науче да се на јав
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ном месту не говори гласно, да није прис тојно окретат и се од особе која
говори или да се онај ко говори не прек ид а. Та правила су опште култ урно
прих ваћена. Лична правила су она које свако од нас сам одред и, на при
мер „ако ме неко увред и нећу му дати прилик у да ми се извини” или „ако
неко слуша мене, слушаћу и ја њега”. Конверзац ија има свој у динам ичк у
структ ур у, која треба да буде жива и флекс ибилна, пошто се конверз а
ција непрес тано мења и прилагођава. Структ уру конверзац ије сачињ авај у
говорн и чин, коорд инирано управ љањ е значењ ем, конверг енц ија, упра
вљањ е конверзац ијском кохеренц ијом, као и невербална конверзац ија.
Говорн и чинови су врсте верб алног пона ш а њ а којим а се преносе
поруке. Говорни чинови се разлик ују по сврси, неки су захтеви, неки су
молб е, тврд њ е, пита њ а, обја ш њењ а, интерп ре т а ц и је, кри т ике, нагов а
рањ а. Свак и од ових чинова може бити прих ватљив или неприх ватљив у
одређеној фази или типу конверзац ије (Рирдон, 1998: 95). Ако родитељ
жели да дете сарађује и помаже у неком послу, онда у молбу или захтев,
не може укључит и оптужбе и крит ике. Опет, крит ике ће бити примерене
у некој дру г ој ситуа ц и ји. Однос измеђ у сагов орн ик а, такођ е одређ у је
врсту говорн их чинов а као и њихов у при мер еност. Род на припад ност,
односно пол детета, такође утиче на говорне чинове. Доказано је да девој
чице ређе прек и д ај у дру г е у говору од деча к а. Од девојч иц а се очек у ј у
подршка, неаг ресивност, пријатељс тво и љубазност, док се од дечака оче
куј у иниц ијат ива, доминатност, издрж љивост, непоказивањ е осећањ а.
Врста односа, ситуа ц ија и пол су само неки од фактора који утич у на
избор говорн их чинов а. Када родит ељ разг ов ар а са детет ом, он улази у
активност међусобног утиц аја у којем свако од њих делује на понашањ е
и комуникац ију оног другог, а самим тим и на структ уру и ток конверза
ције. Конверзац ија се неће одвијат и на исти начин уколико дете мајц и док
покушав а да разг ов ара са њим упућује примедбе „па шта онад а”, „ко то
каже?” и непрес тано је прек ид а или је пажљиво слуша, сачека да заврши
па онда пита или каже шта мисли. То значи да би конверзац ија у овом слу
чају била угодна, и мајк а и дете би требало да имају коорд инирана пра
ви ла, како њихова конверза ц и ја не би преш ла у расп ра ву или конфликт.
„Коорд инирано управ љањ е значењ ем се мора одрж ават и током целок упне
интера кц ије” (Рирдон, 1998: 96). „Разумевањ е порука у процес у конверза
ције никад а није савршено јер комуникатори корис те различите кодове и
појмове. Конверг енц и ја (збли ж а в а њ е) у конверз а ц и ји је јако важна, али
се пре свега остварује кроз разумевањ е порука које се у том процес у раз
мењу ј у, и што је степен раз умева њ а пору к а већи то ће и конверг енц и ја у
разговору бити већа” (Роџерс и Кинкеи д, 1981: 63; према Рирдон, 1998: 97).
Коорд ин а ц ијс ки и конв ерг енц ијс ки модел комунк ик а ц и је имај у
заједничк у карактерис тик у, а то је релац ијски прис туп интерперсонал
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ној комуникац ији као активнос ти у којој учесниц и коорд инирај у и при
ближ авају своја мишљењ а и осећањ а у настојању да се што боље разу
меј у, схвате и сложе.
Учес ниц и у конверз а ц и ји, поред тога што морај у да коорд ин и рај у
правила и да се приближе у поглед у значењ а, морај у и да сарађуј у у успо
став љању конверзац ијске кохеренц ије, односно позиц ионирању вербал
них и невербалн их понашањ а. „Поред тога што је важно знат и шта ће
се рећи, важно је и знат и када то треба учинит и” (Рирдон, 1998: 98). У
процес у конверзац ије важно је како вербално, тако и невербално пона
шањ е. Израз лица, покрет и тела, контакт очим а удаљ еност на којој се
говори, климањ е главом и одмах ивањ е доприносе утисцима које стич у
учес ниц и јед ни о дру г и ма, доприносе однос и м а, раз умева њу садрж аја
порука и целок упној структ ури конверзац ије.
Конверзац ија се може проу чават и релац ијским прис тупом, прис ту
пом са ста новиш та дру ш твене размене и са ста новиш та предс та в ља њ а
самог себе. Рела ц ијс ком прис ту п у и прис ту п у предс та в ља њ ем самог
себе зајед ничко је уверењ е да конверза ц и ја зависи од самих учесник а.
Тежиш те релац ијског прис тупа је на питању како акција једног учесника
ути че на акци је дру г их. Тежиш те прис ту па дру ш тевне размене јесте у
расподе л и награ д а или вред нос ти. Прис туп прес та в ља њ ем самог себе
бави се пре свега питањ ем како улог е коју свак и од учесника игра, ути
чу на ток конверзац ије. Сва три прис тупа помаж у да се схват и колико је
конверзац ија сложен процес (Рирдон, 1998: 106-112).
У конверзац ији се често, осим грешака које праве учесниц и, јављај у
и трајн и дисфунк ц ијс ки обрас ци кому н ик а ц и је или уби лачке репе т и
тивне епизоде (скраћено УРЕП).
„УРЕП-и су нарочито чести између родитељ а и деце, када дугот рајан
зајед н ичк и живот, и нека спец ифична улога (роди т е љ а, дете та, супру
жника) довод и до стварањ а врло отпорних образаца интера кц ије. Једини
начин уклањ ањ а УРЕП-а је да се каже нешто неочек ивано, и тиме разори
образац” (Рирдон, 1998: 106). Једном када родитељи, деца или и једни и
друг и схват е да су пођеднако криви за ставрањ е УРЕП-а, могуће их је
мењат и. Када једном схвате да све што кажу или учине утиче на оно шро
ће онај друг и да каже или учинит и учесниц и постај у спремни за спаша
вањ е залутале конверзац ије.
Када је конверзац ија у питању, важно је наглас ит и да „ако је свако
вербално и невербално пона ша њ е подс тиц ај за пона ша њ е неког дру г ог,
онда је свако од нас берем 50% одговоран за односе с друг им људим а.
Напокон, наше понашањ е служ и као подраж ај за њихова. Ако нас нетко
„масира“, то је можда тако, јер му ми то допуш тамо” (Рирдон, 1998: 108).
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4. Персуазија
„Интерперсонална песуазија је врста интерперсоналне кому н ик а
ције за коју је спец ифична намера од стране барем једног комуникатора
да промени мишљењ а, осјећањ е или понашањ а барем једне друге особе”
(Рирдон, 1981).
„Свес тан покушај од стране једног појед инца или групе да промени
ставове, веровањ а или понашањ а друг е особе или групе појед инаца кроз
пренос неке поруке” (Бетингх аус и Коди, 1994).
„Перс уа зи ја у људс кој кому н ик а ц и ји дизајн и р а н а је да ути че на
аутономне прес уде и акције друг их” (Симонс, 2001).
Ово су неке од мног обројн их дефин иц и ја у који м а се перс уа зи ја
саглед ав а као процес који се непрес тано дешав а у нашем комун иц и
ра њу. За раз лик у од интерперсоналне кому ник а ц и је која може да буде
спонтана, интерперсонална перс уазија је увек увежбана и план ирана,
односно циљана. Телеолошки аспект је практ ично неижбеж ан јер нема
кому ниц и ра њ а ради кому ниц и ра њ а. У сва кој интера к ц и ји ми поку ша
ва мо некога у нешто да убе д имо, однос но поку ша в а мо да их убед имо
у исправност ста вова које износ и мо. Основне теори је перс уа зи је су: 1)
Теори ја учењ а којом се обја ш ња в а соци ја л из а ц и ја и процес и усваја њ а
нових ставов а и понашањ а, као и начин и њиховог мењањ а; 2) Теорије
спознајне конзис тенц ије које полазе од претпос тавке да се људи не осе
ћају добро ако се у њима сударају супротне или неконзис тентне мисли
(теори ја равнотеже, теори ја ког ни т ивне дисонанц и је, самоу ве ра ва њ е у
супрот но); 3) Теори је дру ш твеног и личног увиђ а њ а пола зе од пита њ а
како увераване особе увиђај у перс уа зивне аргументе или апеле (теорија
састава уверењ а у стабилност и промене, АЦЕ модел перс уа зије). Ефект и
перс уа зије се испољ авај у кроз: обликовањ е реакц ија јер често уверавана
особа или дете немај у искус тва и не знај у како да реаг уј у. Затим, потвр
ђивањ е реакц ије је ефек ат који се јавља код особа са већ усвојеним ста
вови ма и пона ша њи ма, као и мења њ е реак ц и је што пред тса в ља трајни
процес и ефекат (Рирдон 1998: 119-130).
Када се говори о перс уа зији пре свега се говори о ставовима и ста
вовским структ урама учесник а у комуникац ији који се стич у у процес у
учењ а, односно социјализац ије. Зато је важно да дефинишемо шта је то
став као социјално психолошка кетег орија. Ипак, посебна пажња у овом
раду најп ре ће бити посвећена процес у социјализац ије.
Социјализација – процес учења, предс тав ља процес форм ирањ а био
лошке јединке у личност. „Извори социјализац ије (учењ а) су култ ура и
дру ш тво, пошто они одређу ј у циљеве, садрж ај и средс тва соци ја л из а
ци је” (Требјеша н ин и Лаловић, 2011: 27). Они проп ис у ј у норме, стан
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дарде, вреднос ти и веров ањ а које ће дете усвајат и током одрас тањ а и
које ће касније пренос ит и на своју децу. Може се рећи да је социјал и
за ц и ја главно средс тво одрж а в а њ а кон т ин у и т е т а кул т у р е и дру ш тва,
који се преносе кроз време и с генерац ије на генерац ију. Агенси (врши
оц и) соци ја л из а ц и је су: пород иц а, вртић, школ а, вршња ц и, религ и ја,
дру ш твене орга н из а ц и је и средс тва масовне кому н ик а ц и је. „Важно је
нагласит и да агенси не стварај у системе вреднос ти, узоре и норме, већ
их само преносе на дете” (Требјеш ан ин и Лаловић, 2011: 29). Ефект и
социјализац ије се испољ авај у у когнит ивним процесима као што су опа
жањ е: социјалих објек ата, особа и њихових односа, група и појед инаца
као припадник а група. Ефект и социјализац ије се испољ авај у и у опжању
физичк их објек ата, боја, сличнос ти, времена, музике, речи, као и у емо
ционалном понашању. Ефект и социјализац ије утич у и на мотивац иј у и
развој ставова и мнењ а.
Према Милет ићу суштин у социјализац ије предс тав љај у сви облиц и
учењ а који почињу у пород иц и као при марном облик у дру ш твеног орга
низовањ а људи. „Најп ре постепеним овлад авањ ем матерњим језиком у
којем су садрж ани почетни узори за развијањ е одређене врсте друш тве
нос ти, однос но могу ћ их рела ц и ја са дру г им људи м а” (Миле т ић, 2012:
317). Милет ић навод и да се социјализац ија затим настав ља ванинс тит у
цијонално у микросоц и јалној сред ини припад нош ћу разли чит им при
марн им дру ш твен им гру па м а, на при мер вршња к а, рођа к а, ком ш и ја.
„Затим социјал из ац ија се инстит уал из ује кроз васп итно-образ овн и
систем и деловањ е различит их секунд арних друш твених група” (Миле
тић, 2012: 317). Требјеша н ин и Лаловић процес соци ја л иза ц и је такође
виде као процес непрес таног учењ а сваког појед инц а који се одвија у
две основне етапе, у виду прим арне и у виду секунд арне социјал из а
ције. Примарна социјализац ија одвија се у пород иц и током детињс тва и
предс тав ља изузетно интензиван период учењ а који је важан за стицањ е
основних људских карактерис тик а, базичних знањ а и вештина, као и за
постав љањ е темељ а личнос ти.
„У примарној социјализац ији изузетн у улог у игра зрелост родитељ а.
У процес у форм и ра њ а иден т и т е та дете та, роди т е љи који су се форм и
рали као личнос ти моћи ће да помогн у детет у да лакше преброд и кри
зе преласка од симбиозе и идент ифик ац ије, преко неоп ходног одвајањ а
и самор еф лекс и је, до сопс твеног иден т и т е т а. Тада ће дете лак ше да
савлад а „страх од напуш тањ а” и да развије потребу за независнош чу као
елемент влас тите евол уц ије” (Голубовић, 1999: 41).
Секунд арна социјализац ија се збива током младос ти и зрелог доба,
када се стич у сложенија сазнањ а, интересовањ а и социјалне вештине и
утврђује систем вреднос ти, веровањ а и ставова. „У социјалној психоло
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гији појам соција лиза ц ије означава дугот рајан процес форм ирањ а људ
ске јединке, када се биолошки незрела јединка под утицајем друш твене
сре д ине преобра ж а в а у личност одрас лог, ком пе т ент ног прип ад н ик а
друш твене заједнице. Јединк а социјализац ијом стиче особине типичне
за свој у култ уру, неоп ходна бројна знањ а и вјеш тине за живот у друш тву,
стиче и своје личне, индивид уа лне карактерис тике, навике, тежње и свој
иден т и т ет. Али у процес у соци ја л из а ц и је, поред облик а просоц и јал
ног (алтруизам) јединк а усваја и неке видове антисоц ијалног понашањ а
(агресивност, похлепа и слично)” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 25) .
Неке реакц ије и навике значајне за живот у пород иц и и друш тву деца
уче у раном детињс тву и то класичним услов љавањ ем, што се може ислу
строват и помоћу два кратка примера: деца без разм иш љањ а пруж ај у руку
ако им неко друг и приж и руку или се заус тав љај у када на семафору виде
црвено светло. Истраж ивачи перс уа зије који припад ај у школи класичног
услов ља ва њ а веру ј у да ста вови настај у у процеси ма повезива њ а. То што
нам се неке ствари свиђају је послед иц а процеса учењ а у коме, у нашој
свес ти, настаје повезив а њ е са ствари м а које смо и прет ход но воле л и.
Посебно значајан облик класичног услов љавањ а јесте емоц ионално усло
ваљ авањ е које предс тав ља спонтано и брзо учењ е емоц ионалних реакц ија
које се лако генерализ уј у и споро гасе. Уколико, на пример, дете уједе пас,
ако падне низ степенице и повред и се, онда ће и касније у живот у осећат и
страх свак и пут када види пса или стрме степенице. „Још више реакц ија
и обра за ц а пона ша њ а, као што су несебичност, алтру изам или агрес ив
ност, деца сти ч у инструмен та лим услов ља ва њ ем” (Требјеша нин и Лало
вић, 2011: 33). На овај начин деца под утиц ајем награђив ањ а и кажња
вањ а, уче шта смеју, а шта не смеју да раде, које је понашањ е пожељно, а
које не. Наград а може бити похвала, љубав родитељ а, привилег ија, новац
и слично, а казна прекор, љутњ а родитељ а, ускраћ ивањ е привилег ија као
што су излас ци, џепарац или играњ е. Пример таквог учењ а је дете које
након што уредно покупи играчке и слож и их у кутиј у родитељи похвале.
Следећ и пут када то исто учини дете ће опет бити похваљ ено. На тај начин
само дете поспремањ е играчака полако почињ е да повез ује са наградом.
У соци ја л из а ц и ји моралн их наче л а, основн их живот н их увер ењ а,
црта карак т е ра, соци јалних ста вова и потреба, велик у улог у игра уче
ње увиђа њ ем. Свој у живот н у филозофи ј у, етичк и систем, ста вове пре
ма социјалној правд и, слобод и или науц и, појед инац као разумно биће,
не сти че током соци ја л из а ц и је искљу ч иво на основ у награ де и казне,
већ пре свег а упот реб ом својих виших ког н и т ивн их функ ц и ја. Мног а
важна уверењ а и ставови према друг им људима стич у се нагло, увиђа
њем неких суштинских међуљудских односа, разм иш љањ ем, на основу
рационалних аргумената, а не постепено путем покушаја и грешака.
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Дете од родит ељ а не усваја само оно што му они говоре, већ и оно
што они чине. По Албер т у Бан д у ри, у процес у соци ја л из а ц и је главн у
улог у има учењ е угле д а њ ем на узор, однос но по моде л у (Требјеша нин
и Лаловић, 2011: 34). Дете током период а одрас тањ а углед а се на пона
шањ е узора, а то је особа за коју је оно емоц ионално везано. Ови узори
могу бити реални као што су: мајк а, отац, учитељ, брат, члан пород ице,
али узори могу бити и замиш љени ликови из литерат уре, телевизијских
сери ја, фил мов а. Угле д а њ ем на узор дете брзо учи раз л и ч и т е облике
понашањ а, али стиче и ставове и вреднос ти. Овим учењ ем оно спонтано
стиче нова понаш ањ а, без награђив ањ а, без вежбањ а и без намер е да
учи оно што гле д а. У тра д иц ионалној кул т у ри, учењ е по моде л у један
је од главн их начин а социјал из ац ије. Учењ е по модел у може бити на
принц ип у ими та ц и је или иден т ифик а ц и је, што су раз л и ч и т и процес и
(Грусек, 1992). „Ими та ц и ја је вољан, наме ран чин свес ног опона ша њ а
неког конк ретног, спољ а видљивог начина понашањ а узора који не под
ра з умева трајн у уну т ра шњу промен у, док иден т ифик а ц и ја предс та в ља
дубок у и трајн у псих ичк у промен у личнос ти особе која се поис товећује”
(Требјешанин и Лаловић, 2011: 35). Како Голубовић истиче идент ифика
ција са „друг им” почињ е у пород иц и, са родитељима. „Ту се зачињ е при
маран процес идент ифик ац ије, који означава још несвесно преу зимањ е
пород ичних норм и кроз систем навик а и имитац ије. Предс тава коју дете
(у раном детињс тву) има о себи је првенс твено слика коју су њему ство
рили родитељи, а која се касније може испос тавит и као погрешан иден
титет. Зато се идент ифик ац ија као прва фаза у конс тит уисању идент и
тета, као процес прилаг ођавањ а култ урним (пород ичним) станд ард има,
не може изједначит и са појмом идент итета” (Голубовић, 1999:17).
Са кому ник ат ивног ста новиш та за разумева њ е процеса соци ја лиза
ције, како Милет ић наглашава, битна су три момента. Пре свега, соци
јализац ија појед инца је могућа само у интера кц ији са друг им људима,
што дока з у је да је кому н иц и ра њ е базичн и елемент дру ш твене струк
ту р е. Затим, „соци ја л из а ц и ја се оствар у је учењ ем кодов а који омог у
ћа вај у опста нак човек а у зајед ниц и са дру г им људи ма. Коначно, данас
један од најзначајн иј ух факт ора соција л из а ц ије јесу медији масовног
комуниц ирањ а и интернет” (Милет ић, 2012: 317).
Од рођењ а па до краја живота свако има одређ ен полож ај и улог у
у друш тву, који се током живот а мењају, а понек ад човек има и више
различит их улога. Дете је прво син или кћерка, након тога ученик или
учен иц а, касније постаје мајк а или отац, супруг а или супруг. Учењ ем
по модел у, иден т ифик а ц ијом, имит а ц ијом и, посебно, игра њ ем улог а
у процес у соци ја лиза ц и је, дете учи соци јалне улог е које у раз ли чи т им
социјалним ситуа ц ијама треба да игра, на примјер: мајк у, жену, сестру,
Год. V (2013): стр. 333-358

348

Славица Стевановић

директорк у, комшиниц у. Коју улог у ће неко да „игра” зависи од његовог
полож аја у друш тву. Социјални полож ај је место које одређени појед и
нац зау зи м а у струк т у ри датог дру ш тва. То место под ра з умева систем
обавеза, дужнос ти, права и начин понашањ а, који се назива улога. Соци
јална улог а или како је Гофм ан назив а „дру ш твена фаса д а” означа в а
свеу к упност каракт ерис тичног начина пона ша њ а и особина (емоц ије,
ста вови, потребе, врие д нос ти) које дру ш тво зах тева и очек у је од особе
која зау зи м а одређ ен и дру ш твен и полож ај. Наи ме, у сва ком дру ш тву
постоји писа н и или непис а н и дру ш твен и „сценарио”, постоје већ раз
лич ит е сценс ке улог е које се могу крит и иза исте фасаде. „Када актер
преу зме постојећу друш твен у улог у, обично утврд и да за њу већ постоји
и одређена конвец ионализована фаса д а” (Гофман, 2000: 41).
Став и ставовс ка структура. Деца се не рађај у са ставовима, већ их
усвајај у у процес у социјализац ије, путем социјалног учењ а, у пород иц и
или од људи и група са којима су у интера кц ији, као и путем медија.
„Став предс тав ља склоност, односно менталн у диспосизиј у о неким
аспект има стварнос ти који настај у у процес у учењ а, односно социјали
за ц ије, а на основ у целине чулног, емот ивног и ког н ит ивног искус тва
човек а које се у приватном и друш твеном живот у испољ ава кроз расу
ђивањ е, понашањ е и однос према друг им људима, као и према природ
ним и друш твеним догађајим а, процес има и метафизичк им појавама”
(Милет ић, 2012: 322). Ставови се форм ирај у током цлог живота. Оно што
је битно да се уочи јесте да се „ставовска структ ура човека која се фор
ми ра на основ у његовог индиви д уа лног искус тва, током живота мења
и да се у суштини пре ставова форм ирају вредносни систем на основу
којих се форм и ра ста вовска струк т у ра. Ста вови могу бити секун д арни
и базични” (Милет ић, 2012: 322). Како Милет ић навод и секунд арни ста
вови су новонас та л и и форм и рај у се трен ут но или у крат ком времен
ском период у на основу усвојених вред нос ти, под утицајем социјалног
окру жењ а, дру г их људи или у неким од облик а кому ник а ц ионе праксе
(масовн их меди ја). Секун д арн и ста вови су под лож ни промен и, било у
смис лу мења њ а генер алног однос а прем а неком аспек т у стварнос ти,
било у смис лу његов ог потврђ ив а њ а. Базичн и ста в ови су релат ивно
непромењиви, постај у све стабилнији са одрас тањ ем човека односно са
целином усвојеног сазнањ а. Ти базични ставови форм ирај у базичне кон
структе који већ у раном детињс тву детерм иниш у настајањ е секунд ар
них ста вова. Сва к и човек запра во предс та в ља јед н у сложен у ста вовску
структ уру у којој имамо велик и број ставовс их конс трукта. Врста тих
ста вовс ких конс тру к ат а ука з у је на ком п лекс ност сложенос ти човек а.
„По правил у број базичних ставова расте у процес у сазревањ а и старењ а.
Што је човек обра зов а н и ји, он је мање под лож ан стер еот ип и м а, те се
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може рећи да што је човек старији и образованији то теже мења базичне
ста вове” (Миле т ић, 2012: 323). Соци јалнопс и холош ка теорија ста вов а,
која је послу ж и л а Џозеф Кла пе р у да конс тру ише перс уа зивн и модел
комуниц ирањ а полази од неколико прем иса. Пре свега од чињенице да
поруке у комуник ац ији нужно пролазе кроз филтер различит их ставов
ских конс тру к ата о одређеном аспек т у стварнос ти о којем ми кому ни
цирамо. Ти конс трут и увек укључ уј у наш однос према комуникац ионом
прат неру, и перс уа зивн и однос ће бити делот воран ако кому н ик а ц ио 
ног партнера доживимо као ауторитет. Затим Клапер, ослањ ај ућ и се на
теориј у селекц ије, указ ује да ти ставовски конс трукт и комуникац ионих
партнера изазивај у различите селект ивне процесе у свакој интера кц ији.
Пси холош ку струк т у р у ста в а чине три ком понен т е: сазнајна (зна
ње, увје р ењ а и оцене пред ме та ста в а), емот ивна (пози т ивна или нега
тивна осећањ а у однос у на предмет става) и акциона (спремност да се
пред узме нека акција у склад у са ставом). На пример, став особе која
се залаже за развој спорта међу млад има, испољ ава се кроз три компо
ненте. Такав став укључ ује одређена знањ а и уверењ е о важнос ти спорт
ских активнос ти за психофизичк и развој деце и млад их, као и оцена
да се та популац ија све мање бави спортом. Даље, такав став укључ ује
одређ ене емот ивне реак ц и је, на при мер дивљењ е и оду шев љењ е мла
дим спорт ис тим а као и љутњ а када се види да родит ељи своју децу не
васпитавај у у спортском духу. И коначно, став те особе укључ ује и њену
потребу и спрем ност да учес тву је у разним акци ја м а и орга н изов а њу
спортс ких манифес та ц и ја. У однос у на исти објек ат јед на особа може
зау зе т и пози т ив ан, а дру га негат ив ан став и то предс та в ља дирек ц и ј у
ста ва. Ста вови се међусобно раз лик у ј у у однос у на интензи т ет. У неки
став појед инац може бити чврс то уверен, а у друг и само донек ле. „Даље,
ста вови се раз л ик у ј у у однос у на дослед ност и чврс тин у. Досле д ан је
став који се испољ ава у свим ситуа ц ијама на које се односи, а чврст је
онај став који је отпоран на промене. Ставови се међусобно разлик ују у
однос у на димензиј у отворенос ти. Неке ставове отворено изра ж авамо,
а друге држимо за себе или их износимо само у круг у најближ их прија
тељ а” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 60-62).
„Ста вови се форм и рај у у процес у соци ја лиза ц и је, соци јалним уче
њем, под утицајем различит их извора и агенаса социјализац ије. Форм и
ра њ е одређеног ста ва завис и од при м арне дру ш твене гру пе којој поје
динац припа д а (пород ица, вршња ц и, дру ш твени слој, наци ја), али и од
његовог личног искус тва, обра зов а њ а и типа личнос ти” (Требјеша н ин
и Лаловић, 2011: 65). Дакле, све оне групне норме, вреднос ни систем,
обрасци понашањ а, хиерарх ија, расподела улога у групи, утиче на то у
којој мери ћемо моћи да делујемо на ставове наших партнера у кому
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никац ији. „Свака примарна група има свој систем вреднос ти, своје ста
вове и уверењ а која настоји да пренесе на своје чла нове. Утиц ај гру пе
на ставове појед инц а остварује се на више начина. Прво, група нагла
шава и јавно истиче ставове који су за њу важни, али и оне који су непри
хватљиви. Надаљ е, група врши избор и филт рира информац ије које ће
допрет и до чланова, затим пожељне и прих ватљиве информац ије се брзо
се шире, док се непожељне информ ац ије сузбијају. И на крају, груп а
подрж ава чланове да прих вате неке, а одбаце друге ставове. Социјална
подрш ка гру пе оствару је се на мног о начина, најчеш ће награ ђива њ ем
или кажњавањ ем” (Требјешанин и Лаловић, 2011: 65). Са друге стране и
чланови групе настоје да ускладе своје ставове са ставовима групе којој
припађу. Због тога је сасвим природно да родитељи и деца, пријатељи,
родбина и комшије имај у веома сличне ставове по мног им питањима.
Једном форм ирани ставови се тешко мењају, али се ипак могу про
менит и и то под утицајем истих фактора који су довели до њиховог фор
мирањ а. Који ставови ће се теже, а који лакше мењат и, зависи пре свега
од повезанос ти тог става с друг им ставовима, од важнос ти за личност, од
функц ије става, од тога да ли је особа подлож на сугес тијама. „Базични
ставови који сажимај у целок упно искус тво о одртеђеном аспект у ствар
нос ти су релат ивно непромењ иви” (Миле т ић, 2012: 323). Базичн и ста
вови су ста в ови прем а дру ш тву, религ и ји, пород иц и, као и ста в ови
везан и за основне вреднос ти као што су слоб од а, правд а, истина или
они оптерећени афект има (ставови према деци, супротном полу, својој
нацији), и они се најтеже мијењ ај у. Неки ставови се мијењ ај у образова
њем, под утицајем нових информац ија, одрас тањ ем, под утицајем про
паганде и променом друш твених и култ урних група. Како је група један
од основн их извор а форм и р а њ а, истов ремено је и један од основн их
извора мења њ а ста ва. Један раз лог промене ста ва јесте промена рефе
рентне групе. Када дете постане млад ић или ђевојка, тада му је важније
шта мисли и које ставове заступа група вршњака, а не пород ица. На при
хватањ е става утиче и то ко нам те ставове саопш тава. Ми процењујемо
компетентност и важност онога ко заступа неки став, и на основу тога га
или прих ватамо или одбац ујемо. Родитељи или наставниц и, када желе
да промене неко понашањ е и став детета често траже јавно декларисањ е
(да јавно, пред друг има, дете обећа да се више неће понашат и на одре
ђен начин). Ипак, навођењ е некога да се јавно декларише о нечем у што је
у супротнос ти са његовим ставовима створиће код те особе непријатно
стањ е когнит ивне дисонанце.
Фестинг ер дефин иш е дисон анц у као „негат ивн о нагонс ко ста
ње које се појав љује кад год појед инац има две спознаје које су психо
лош ки недос лед не”(Фестинг ер: 1957; прем а Требјеш а н ин и Лаловић,
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2011). Према Фестинг еровој теори ји ког ни т ивне дисона ц и је код човек а
постоји тежња за усклађеношћу. Она се испољ ава настојањ ем да ставови
међусобно буду усклађени, да поступц и људи буду усклађени, као и да
између ставова и поступак а постоји склад. Постоје три начина за сма
њењ е дисонанц ије (несклад а). „Једнос тавно одбац ивањ е поступака који
су у несклад у са уверењима, мењањ е појед иних когнит ивних елемената
је друг и начин отклањ ањ а дисонанц ије и трећ и начин је додавањ е нових
когнит ивних елемената” (Меклои д, 2008).

5. Примарна друштвена група и породица
Већ смо објас ни л и важност и утиц ај при м арне дру ш тевене гру пе
на форм и р а њ е ста вов а и на процес соци ја л из а ц и је деце. У овом делу
рада ћемо објаснит и пород иц у као једн у од најс ложенијих, најс таријих
и најт рајни јих при марних гру па. Пород иц а је при м арна, парц и јална и
универзална друш твена група. „Примарна је јер је први облик друш тве
ног груписањ а, парц ијална је јер се у њој остварују само неке животне
функц ије (биолошка – репрод укт ивна и васпитна), и универзална је зато
што не постоји нијед ан друг и облик пород ичног организовањ а” (Пејић,
2010). Пород иц а као прва, најва ж ни ја и најп рис ни ја гру па предс та в ља
прот от ип свих дру г их зајед н иц а обзи р ом да се у пород иц и успос та
вљај у трајне, присне и солид арне везе између чланова. Пород ица пред
став ља предмет проу чавањ а мног их научних дисцип лина. Социолог ија
сагле д а ва пород иц у као дру ш твен у поја ву и изу ча ва процесе који се у
њој одвијај у. Психолог ија, са друг е стране, посмат ра пород иц у као при
марно окружењ е у коме се појед инац развија и форм ира. Педагог ија се
концен т рише на проу ча ва њ е однос а међу чиниоц и м а пород ичног вас
питањ а, као и могућнос ти, облике, законитос ти и карактерис тике поро
дичног васп и та њ а. У однос у на оста ле соци јалне гру пе у пород иц и се
успос тав љај у дубок и и сложени емоц ионални односи. Дете у пород иц и
усваја језик, полн у улог у и сте реот ипе, обрас це, пона ша њ а и кому н и
ка ц и је, рад не навике, стан д арде успеш нос ти. „Утиц аји пород ице су и
намерни и ненамерни, а награде и казне снаж но делују на обликовањ е
базичних и релат ивно трајних диспозиц ија код деце” (Тодоровић, 2005;
према Пејић, 2010).
Основне функ ц и је пород ице у савременом дру ш тву су биолош ко
репрод укт ивна и образовно васпитна. Постоје различит и крит ериј ум и
на основ у којих се клас ифик и ј у пород ичн и облиц и (типолог и ја поро
дице и пород ичних односа). „Са педаг ошког аспекта пород ица се класи
фик у је према карак т еру међусобних односа који домини рај у у окви ру
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пород ице и то на две врсте пород ичн их однос а: патри јарх ално-ауто
ритарн и и демок ратс ко-ега л итарн и, однос но патријарх ално-ауток рат
ски и савремено-демок ратс ки однос и” (Ста нојловић, 1997: 48; прем а
Пејић, 2010). „Пород ице ова два типа друш тва ће се разликоват и по томе
да ли разви јај у, и колико је разви јено, пове рењ е изме д у чла нова; да ли
вла д а атмосф ер а толе ранц и је или ригид нос ти; да ли постоји слоб од а
мишљењ а и парт иц ипац ије свих чланова пород ице у доношењу важних
одлука, или „патер фамилиас” сам одлуч ује; да ли се подс тиче, или оме
та, стиц ањ е новог искус тва; да ли се олакшав а, или отеж ав а, успеш на
комуникац ија и најзад да ли се развија, или отеж ава, сазревањ е детета”
(Голубовић, 1999: 50). Аутори тарн и роди т е љ и могу да ути ч у на развој
бројних негат ивних особина код деце, као што су: страх, покорност, гру
бост, окрутност, агрес ивност и како Голуб овић истиче да дете које је
одгајано у ауторитарној сред ини (друш твеној и пород ичној) биће скло
није да форм ира хетеронормни систем вреднос ти, тј. да прих вата про
цене и пожељне станд арде од ауторит ета и важних особа умес то да се
привикава да само врши селекц иј у и да форм ира опствена опредељ ењ а.
Дакле, умес то да се дете подс тиче на што успешнији развој, родитељи га
у томе спречавају, правд ајућ и се тиме, да се понашају у склад у са дете
товим потребама и интересима.
Постоје и друг и критериј ум и и класификац ије за одређивањ е облика
пород ице као што су: тра д иц ионална пород иц а (где су улог е расподе
љене према полу и узрас ту), патрија х ална (почива на неприкосновеном
аутори т е т у оца „гла ве пород ице”) и демок ратс ка пород иц а (где је рас
подела улога међу половима и генерац ијама у склад у са склонос тима и
способнос тима чланова). Пород ица може бити и нуклеарна (сачињ авај у
је родит ељи и деца), прош ирена (чине је ближ и и даљи сродн иц и који
живе у заједн ичком домаћ инс тву), потп уна, непотп уна, интег рис ана,
дезинтег рисана, функц ионална, нефункц ионална.
Терм ин и функ ц ионалност и дисф унк ц ионалност се корис те да би
се описа ли пород ични обрасци пона ша њ а. Функ ц ионалност пород ичног
система можемо да дефинишемо преко Circumplex Modela који укључ ује
следеће димензије: „пород ичне флексибилнос ти, која предс тав ља баланс
између стабилнос ти и промене, пород ичне кохезивност која предс тав ља
баланс између блискос ти и индивид уа ц ије и пород ичне комуникац ије”
(Олсон, 2000).
Упркос чињен иц и да Олсон пород ичн у кому н ик а ц и ј у сагле д ва као
помоћн у димензиј у, она је неоп ход на за реа лиза ц иј у пород ичне флек
сибилнос ти и кохезивнос ти. Пород ичн а кому н ик а ц и ја се у кон т екс ту
функ ц ион алнос ти пород иц е однос и на способност слу ш а њ а говор а,
самоот вара њ а, упу ћ ива њ а јасних пору к а, пока зива њ а обзи ра и пошто
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вањ а. Пород ична комуник ац ија се може разумет и као процес примањ а,
дава њ а, интерп ре т и р а њ а и преношењ а значењ а пору к а које чла нови
пород ице шаљу. Способност слушањ а је јако важна, а нарочито је важна
емпат ија и пажљиво слушањ е. Говорне способнос ти подраз умевај у говор
у своје име, а не у име друг их. Самоот варањ е се односи на способност
појед инца да подели своја лична осећањ а и осећањ а према односима у
пород иц и са друг има (Матијевић, 2010).

6. Закључак
Пород иц а има важну улог у у васп и та њу, соци ја л иза ц и ји и форм и
рању личнос ти детета јер под утицајем родитељ а дете у пород иц и стиче
базичне вреднос ти и учи основне обрасце понашањ а. На степен важно
сти пород ице за развој личнос ти међу првима је указао Фројд, изучава
јућ и значај раног искус тва и улог е родитељ а у процес у идент ификац ије
и форм ирањ а суперега. Касније су Адлер, Фром, Ериксон, као и мног и
дру г и пси хоа на ли т и чари и антрополози, својим истра ж ива њи ма пока
зали на које све начине васпитањ е деце и однос према деци у пород иц и
утич у на појед ине особине личнос ти, као и саму личност у целини.
Све што се унутар пород ице одвија нужно је повезано са интерпер
соналном комуник ац ијом. Будућ и да је пород ица и емот ивна заједница
то ука з у је да интерперсонална кому ник а ц и је не предс та в ља само раз
мен у информ а ц и ја, већ да чла нови пород ице узајам но деле и осећа њ а
која су веза н а за њих саме. Чла нови пород ице међусобно ускла ђ у ј у
пона ша њ а, негу ј у пове рењ е, реша вај у проблеме и конфлик т е, изра ж а
вај у радост и тугу. Сва сазнањ а, комуникац ионе вештине и моделе пона
шањ а, моралне приц ипе и етичке норме које деца стич у у пород иц и она
са собом носе цео живот. Ипак, процес учењ а и сазнањ а се не завршава у
пород иц и, нити у школи. Сви се ми, како се и у народ у каже, “учимо цео
живот”. Нарочито је важно да када се нађемо у улози родитељ а преиспи
тамо сопс твена знањ а, навике и ставове јер је свако од нас, ма колико се
бранио, подлож ан стереот ипима.
Већин у сте реот ипа и пред рас уд а усвоји л и смо у детињ с тву у про
цес у примарне социјализац ије у оквиру наших пород ица. Тада смо сте
кли основне људске карактерис тике, усвојили базична знањ а и вештине,
тада су постав љењ и темељ и наше личнос ти. Касније током живот а
смо се надг рађивал и, учил и и употп уњ авал и и све што смо постал и и
сазнали пренећемо на нашу децу. Ипак, у свакоме од нас постоји мање
или више изра жена тен денц и ја клас ификова њ а, гене ра лиза ц и је, упро
шћа ва њ а и закљу чива њ а, што због недовољних информа ц и ја, то и због
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мен талне лењос ти и нена вик н у т ос ти да тра ж и мо нова решењ а и обја
шњењ а. Такво наше понашањ е не услов љавај у само усвојени стереот ипи,
већ и неизбеж не карактерис тике људског мишљењ а и прос уђивањ а. Сто
га, ако се не можемо у потп унос ти ослобод ит и стереот ипа, можемо бити
свеснији њиховог постојањ а, посебно, њихове негат ивне улоге, а самим
тим се можемо и борит и прот ив њих. Прот ив стереот ипа и предрас уд а
се бори мо сва к и пут када у некој ситуа ц и ји објек т ивно, рационално и
крит ичк и пром иш љамо. На пример, мног и родитељи својој деци говоре
„старији су паметнији” или „деца ништа не знају”, али да ли је то увек
тако, јесу ли заис та сви старији паметнији?
Морамо постат и свес ни да када детет у говоримо „није лепо да си
љубоморан” или „не смеш да будеш тужан и уплашен” ми несвесно дете
навод имо да занем арује сопс твена осећ ањ а и губи везу са њима. Учи
мо дете да не верује својим осећ ањ им а и спрем амо га да буде подло
жно пре у зи м а њу туђих. Таквом децом је касни је лако манип ул ис ат и,
она лако пре у зи м ај у моде ле пона ш а њ а, кому н иц и р а њ а, разм иш ља њ а
које допиру до њих путем масовн их медија, групе вршњак а, навијача,
полит ичк их парт ија и различит их организац ија. Добро би било да уме
сто изговарањ а стереот ипне пароле „није лепо бити љубоморан”, детет у
објаснимо да је љубомора природно осећањ е које дете лако може да пре
вазиђе ако се потруд и да постигне то на шта је љубомормо.
У живот у постоје извес не „конс тан т е нашег мен т а л и т е т а” које се
показ уј у као сметњ а разумевању, поверењу и помирењу између разлика.
Ти чврс ти обрас ци мишљењ а, веров а њ а и пона ша њ а су наши ста вови
који су често заснов а н и на пред рас уд а м а и сте р еот ип и м а и директ но
утич у на нашу комуник ац иј у. Зато нам се лако може догод ит и да посту
пак детета (или неке особе) не видимо као резултат његовог генетс ког
кода, искус тва, зна њ а или незна њ а, трен утног емоц ион алног распо
ложењ а, већ прип ишемо томе да је дете лењо, неод г ов орно, себично,
лажљиво, глу по, безобра зно. То може довес ти до погреш ног прис ту па
у кому ник а ц и ји са дете том, као и до конфлик та. Запра во, улога стере
от ипа у процес у тумачењ а онога што види мо, чујемо и осећ а мо може
имат и огром ан утиц ај на перцепц и ј у виђеног и дожив љеног. Не забо
ра ви мо да смо и ми у процес у соци ја л из а ц и је усвоји л и стереот ипе из
мног их раз лога, сује т е, стра х а, разочара њ а. Кант исти че да су главн и
узроц и при х вата њ а сте реот ипа опона ша њ е, навик а и склоност. Пошто
су прис утни свуд а око нас, устаљују се и играју велик у улог у у нашим
пои м а њи м а и живот и м а. Ослобод и т и се стереот ипа није лако, а поне
кад ни могуће. Чак и ако бисмо решили да их се ослобод имо, ако би смо
решили да у комуник ац ији са дететом не корис тимо све оне стереот ипне
реченице и изреке, да ли би смо заис та и наше дете ослобод или њиховог
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утицаја? Како је Фром рекао „слобод а не ослобађа одговорнос ти“, тако
ни нас у улози роди те љ а сопс тевно ослоба ђа њ е од сте реот ипа не осло
бађа одговорнос ти да наше дете заштит имо од утицаја стереот ипа који
вребај у ван пород ичног окру жењ а. Због тога је важно је да стереот ипе
непрес та но спознајемо и обја ш ња ва мо. Важно је непрес та но обја ш ња
ват и и себи и детет у узроке постојањ а стереот ипа и ефекате које могу да
умај у, јер је то једини начин да се прот ив њих боримо.
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Stereotypes in interpersonal
communication of parents
and children in a family
Summary: The subject of research and rethinking in this paper will be the presence, sig
nif icance and effects of stereotypes in interpersonal communicat ion of parents and children in
the family. The aim of the paper is to show, through the theory of interact ion in primary gro
ups, the influence of communicat ion on the tendency of cult ivat ing and transfer ing „a patriar
chal cult ural pattern” and stereotypes in the process of primary socializat ion.
In the first part of the paper we present the definit ions, the negat ive, but also the posit ive
aspects of the stereotypesthat come from the patriarchal family, but are still used nowadays in
communicat ing with children. „You will be making me out of mud” and „Spare the rod, spoil
the child” are often-used phrases which are used by the parents in times of conf lict, as a good
backing for their swayed author ity. At the same time, in communicat ing with children it is far
easier to use the expressions „Silence is golden” or „The one who gets praised gets spoilt” than
to explain and analyze behav ior in different situat ions to them. While, on the one hand, tho
se inher ited sayings assist parents in support ing their author ity and cult ivate the inclinat ion
towards going down „the path of least resistance”, with no explanat ion, on the other hand, to
them they close the doors to later more usef ul models of communicat ion with children.
Communicat ion between parents and children is very important for the moral, emot ional
and intellect ual development of the child. The children are, from their very birth, in an inter
act ion with their parents as members of the family, which also represents the fundamental,
primary social group. Within it, the children acquire the first contacts, develop the first emot i
ons, acquire knowledge, and learn cont inuously within the process of socializat ion, at the same
time building their own attit udes, personalit ies and ident it ies. Therefore, in this paper, special
attent ion is paid to interpersonal communicat ion and persuasion that have been viewed and
analyzed through the work of Kathleen K. Reardon presented in the book „Interpersonal com
municat ion - where thoughts meet”.
Key words: STER EOTYPES, PREJUDICES, INTER PERSONAL COM MUNIC AT ION,
PERSUA SION, PRIM ARY SOCIAL GROUP, FAMILY.
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„ЧОВЕК-ГЛУМ АЦ”
У СВЕТ У ДАНАШЊИЦЕ

- самоћа и усам љеност као фактори понашања савременог човека Сажетак: Од када постоји Homo sapiens, тј. човек – свес но биће, постоји
и његова потреба да буде бољи, али и другачији или, чак, неко други.
Mеђу првима који је скренуо пажњу на ову појав у био је социолог Ервинг
Гофман, који се у својој теорији самопрезентације у свакодневном животу
послуж ио ана логијом с позориштем. Гофман опис ује социјалну интерак
цију као позоришну предс тав у у којој се сваки појединац корис ти пажљиво
одабраним вербалним и невербалним понашањем како би изразио себе дру
гачијег, као глумац који игра улогу.
Рад се бави питањем како савремени човек, свес но или несвес но, бира
и игра одређен у социјалн у улогу. Циљ рада је да покаже модел понаш ања
савременог човека-појединца у улогама које је изабрао условљен социјалним
контекс том.
Посебн а пажња посвећ е н а је аспекти м а уса м ље нос ти и самоће, као
одликама живота савременог човека.
Кључне речи: КОМУНИК АЦИЈА, ДРАМ АТ УРШКИ МОДЕЛ, ГЛУМ АЦ,
СОЦИЈАЛН А УЛОГА, УСАМЉЕНОСТ, САМОЋ А.
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1. Увод: слика о себи
„Слика о себи коју настојим створит и у својој глави како бих могао
волет и самог себе умног оме се разл ик ује од слике коју настојим ство
рит и у очима друг их како би ме они волели” – тврд ио је Оден (Оден, 1963:
27) , а за Шекспира „Цели свет је позорница, а људи и жене у њој глумц и.”
(Шекспир, 1963: 4).
У савременос ти, један од првих који је истра ж ив ао самоп резен та
циј у у свакод невном живот у, корис тећ и аналог иј у са позориш тем, био је
социолог Ервинг Гофман (Erving Goff man).
У књизи „Како се предс тав љамо у свакод невном живот у” (2000) Гоф
ман опис ује социјалн у интера кц иј у кроз метафору о позоришној пред
стави у којој се свак и појед инац корис ти пажљиво одабраним вербалним
и неверб алн им пона ш а њ ем како би предс та вио себе дру г ач и јим него
што јесте, као глумац који игра одређен у улог у. Притом, разлик ује пона
шањ е „на позорниц и ” (frontstage) и иза ње (backstage).
„Када појед инац игра своју улог у, он од публике имплиц итно зах
тев а да озбиљно схват и утис ак који се пред њом град и. Од ње се оче
кује да верује да лик који види збиљ а посед ује особине за које се чини да
их посед ује.” (Гофман, 2000: 31) Овај утисак који појед инац остав ља на
публик у може бити истинит или лажан.
Публика је та која процењује обележја наступа којима се може мани
пулисат и и саглед ава неуск лађенос ти између жељеног изглед а и реално
сти. Према Гофман у, живот предс тав љају ствари које су реалне и нису
најбољ е увежбане, јер су људска бића „створењ а са различит им импул
сим а и са расположењим а и енерг ијом који се мењају од часа до часа”
(Гофм ан, 2000: 68). За разл ик у од тога, позорн иц а је привид и ликови
на њој предс тав љају „лица” или „маске” које не смеју имат и успоне и
падове. Ипак, „дота д а ш њи живот и теку ћа активност извођача обично
садрже бар некол ико чињен иц а које би, евент уа лно обзнањ ене током
насту па, диск ре д и т ов а ле, или бар ослаби ле слик у о себи коју извођ ач
покушава да пројект ује као дефиниц ије ситуа ц ије“ (Гофман, 2000: 208).
Кроз самоп редс та в ља њ е поку ша ва мо дру г има да пока жемо ко смо
или какви хоћемо да људи веруј у да јесмо.
Упра в ља њ е утис ци м а тј. импрес и ја м а се јавља када свес но или
несвесно поре д и мо, пажљиво пла ни ра ном презен та ц и јом, себе са дру
гим а, како бисмо остварил и одређ ен и циљ или потреб у у социјалној
интера кц ији.
Неки људи смат рај у упра в ља њ е импрес и ја м а намерном страт ег и
јом којом се служ имо да манип улишемо друг им људима, за разлик у од
израж авањ а својих правих осећањ а и уверењ а.
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Док бира који ће аспект свог идент итета приказат и у одређеној ситу
ац ији, појед инац може бират и између подједнако тачних аспеката свог
појма о себи.

2. Стратегије самопредстављања
Прем а Вал т еру (Walther, 2007) Џонс и Питм ан су иден т ификова ли
пет главних стратег ија самоп резентац ије, од којих је свака организована
тако да се њоме оствари одређени циљ.
Умиљавање је процес у коме се људи слаж у с друг ом особом или је
хвале, покушавај ућ и да јој се свиде и успос таве с њом добар однос.
Самоис тицање је процес у коме људи опис уј у своје јаке стране и труде
се да импресионирању својим достигн ућ има, с циљем да се покаж у ком
петентнима.
Застрашивањ е је процес у којем људи покуш ав ају да конт рол иш у
интера кц иј у применом силе, стварај ућ и слик у о себи као опасној особи
и настојећ и да изазову страх, смат рај ућ и га јаким мотивом.
Предс тав љање узора је процес у којем људи стварају утис ак о соп
ственом интег ри т е т у и моралној вред нос ти, како би иза зва л и осећ ај
кривице код друг е особе.
Бесп ом оћн ост је процес у којем особ а наглаш ав а своју слаб ост и
зависност од друг е особе, како би изазвала њено саосећањ е.
Наведене стратег ије нису једине које се корис те у самоп редс тав љању.
Самоотежавање (self-handicapping) је поста в ља њ е преп рек а самоме себи
које смањују могућност успех а у задатк у, како бисмо, ако подбац имо,
могли да кривимо околнос ти, а не своје способнос ти.
Постоји и блаж и облик самоотежавањ а, а то је кад не стварамо сами себи
преп реке, већ само унап ред смиш љамо изговоре за случај да не успемо.

3. Индивид уалне разлике у самопредстављању
Сва ко од нас се корис ти самоп редс та в ља њ ем, но постоје значајне
разлике у степен у у коме људи могу и да заис та конт ролиш у сопс твен у
презентац иј у.
Неки људи управ љај у импресијама друг их чешће и с већим успехом
од друг их.
Шриер и Карвер (Scheier & Carver, 1985) су рекли да јавна свест о себи
предс тав ља бриг у о томе како се прик аз ујемо у социјалном свет у и свест
о томе како нас виде друг и.
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У Скали свес ти о себи указ уј у на најчешће ставове:
- „Бринем се што друг и људи мисле о мени”,
- „Свес тан сам како изглед ам”,
- „Водим рачуна о стил у којим радим нешто”.

Особе с високом јавном свешћу о себи воде више рачуна о томе како их
друг и вредн уј у и осетљивији су на социјално одбац ивањ е, док оне с ниском
јавном свешћу о себи показ уј у мању бриг у за ову врсту евал уа ц ије.
Појам самопос мат ра њ е (self-monitor ing), који је увео Марк Шнајдер
(Snyder, 1974), такође указ ује да се људи разлик уј у у степен у у коме могу
да и заис та при мењу ј у кон т рол у над својом вербалном и невербалном
самоп резентац ијом.
Висок и резултат на СМС (scale of self-monitor ing) имају особе које су
изузетно осетљиве за експ ресиј у и самоп резентац иј у друг их у социјал
ној ситуа ц и ји и корис те се тиме као кљу чем за усме ра ва њ е сопс твеног
предс та в ља њ а, с циљем упра в ља њ а туђим импрес и ја м а. Оне брзо уче
шта је социјално прик ладно у новим ситуа ц ијама, имај у добру конт рол у
над влас ти т ом емоц ион алном експ рес и јом и ефик ас но се слу же тим
способнос ти м а у ствара њу импрес и је која одра ж а в а било који аспект
њиховог појма о себи којег желе да друг и виде.
У соци јалној ситуа ц и ји они тра же и конс ул т у ј у информ а ц и је које
добијај у социјалном ком пара ц и јом о прик лад ном облик у пона ша њ а.
Ниски резултат на СМС имају особе које не теже посмат рању дру
гих, усме р а в а њу или кон т рол иш у импрес и је коју оста в љај у на дру г е.
Пона шај у се у скла д у са својим осећа њи м а, ста вови м а и мисли м а, без
обзира да ли то прик ладно у некој социјалној ситуа ц ији или није. За њих
је много већа вероватноћа да ће показиват и конзис тентн у слик у о себи у
низу различит их ситуац ија.

4. Самопосмат рање и јавна свест о себи
Ова два концепта су повезана, али само делим ично.
Особа с високом јавном свес ти о себи може бити свесна импресије
коју остав ља, али се не понашат и у склад у с том информац ијом.
Они који су на високом нивоу самопос мат рањ а ће се корис тит и том
информац ијом како би управ љали својом презентац ијом у интера кц ији
с друг има.
Друг им речима, висок а јавна свиест о себи може бити нужна за само
пос мат рањ е, али недовољна за управ љањ е импресијама.
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„Кад појед инац ступи у окружењ е друг их, он обично има неки разлог
да организ ује своје активнос ти на такав начин да друг има о себи пренесе
утисак који му је у интерес у да изазове.” (Гофман, 2000: 15)
Гофман даје пример девојак а у интернат има које граде предс таву о
својој популарнос ти на основу броја телефонских позива.
Понекад ће појед инац деловат и потп уно прорач унато, израж авај ућ и
се на дати начин искључиво са циљем да друг им а пренесе онај утисак
који ће код њих изазват и спец ифичан одговор за који је он заинтересован
да га изазове. Понек ад ће намерно и свесно изразит и себе на одређени
начин, али углавном само зато што обичаји његове групе, или његов дру
штвени стат ус захтевај у ту врсту израж авањ а.
Прем а Гофм а н у, интера к ц и ја (однос но интера к ц и ја лицем у лице)
се може грубо дефинисат и као узајамни међусобни утицај појед инца на
активнос ти када се нађу у непос редном физичком прис ус тву.
Фаса д а је „стан д ард ни експ ресивни репертоар, који поје д инац све
сно или несвесно корис ти током свог наступа” (Гофман, 2000: 36).
Утис ак који појед ин ац, извођ ач, остав ља на публик у, прем а Гоф
ман у, може бити истин ит или лажан и управо из тог разлог а публик а
обраћа пажњу на она обележја наступа којима се не може лако манип у
лисат и. „Када разм иш ља мо о они ма који пока з у ј у свој у лажну фаса д у
или „само” фасад у, о онима који симулирај у, обмањуј у и варај у, ми раз
миш ља мо о неуск ла ђ енос ти измеђ у негов а ног изглед а и реалнос ти.”
(Гофман, 2000: 43)
Гофман прави разлик у између предс тав љањ а појед инаца као некога
ко има виши или некога ко има нижи стат ус од онога за који нас је навео
да веру јемо. Непри јат ељ с ки реа г у јемо на зле јуна ке који дају лажне
тврдњ е да имај у виши стат ус од реалног, а чудимо се херојима који скри
вај у свој висок и стат ус. Такође различито реаг ујемо на лажно предс та
вљањ е које има неки хумани циљ, у однос у на оно које је резултат шале.

5. Самоћа и усам љеност са аспекта самопредстављања
„Ни један човек није Острво, сам по себи целина; свак и је човек део
Конт инента, део Земље…” написао је својевремено Џон Дон1 и то је нешто
што је апсол утна и непобитна чињеница. Није важно да ли је у питању
пустињ ак или човек из савремене цивилизац ије, оно што носимо у себи
чини нас делом света или не. И управо то нешто у нама самима (неко би
рекао да то уствари и јесмо ми сами) чини нас победниц има и губитни
цима, срећнима и несрећнима, онима и оним друг има.
1

Хемингвеј, Е. (1991): За ким звоно звони; Нови Сад: Матица српска.
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Оно што је непобитно је да човек има потребу да комуниц ира, како са
околином, тако и са самим собом. Но оно што је можда и много важније је
шта је оно што га покреће и шта је оно га и чини – човеком? Социјална смо
бића. То је веровањ е и дефиниц ија која је свакако тачна. Када год се постави
питањ е „шта би понели на пусто острво?” готово сви наводе бар једн у особу
или комуниколошку справу. Нико не воли да буде усам љен, али свако воли
да бар мало буде сам. Постав ља се питањ е – колико је дубока разлика између
усам љенос ти и самоће? Усам љеност је демот ивац иона, деструкт ивна. У њој
човек губи себе и нестаје свак и вид његове особенос ти. Постаје љуштура, без
амбиц ија и резултата живљењ а. „Појам усам љенос ти подразумева дуже раз
добље емоц ионалне узнем иренос ти које настаје када се особа осећа отуђено,
несхваћено и одбачено од друг их и/или јој недос тај у социјални партнери за
жељене активнос ти, нарочито за активнос ти које пружај у осећај социјалне
интег ра ц ије и могућност емоц ионалне блискос ти.”2
Самоћа је супротно томе, крајњ е позит ивна и креат ивна. То је при
родна људска потреба, где појед инац жели да физичк и буде одвојен од
осталих. У њој се опорав љамо, анализирамо, стварамо, регенеришемо...
Она нас тера да све емоц и је, сву енерг и ј у преиспи та мо, прес лож и мо и
искорис тимо максим ум да би крен ули даље. Стога, можемо рећи да су
усам љеност и самоћа антипод и.
Са становиш та човека било које епохе, самоћа је нешто без чега се не
може. Данас је та потреба додатно акцентована. У данашње време честих
промена које су узроковане убрзаним процесом глобализац ије, интернет
експ лози јом, све кра ћ им циклус и м а прои звод а, пита њ и м а инте лек т у
алне својине и осталим изазовима које облик уј у технолошке индус трије,
глоб а л из а ц и ја се повез у је с „постмод ерн из а ц и јом”. Време глоб а л из а
ције условило је развој свих сегмената друш тва. Комуникац ија, као један
од његових корена, подлож на је утиц ају промена које са собом донос и
време савременог живота. У време хиперразвијенос ти средс тава преноса
информ а ц и ја, пита њ е је колико људи заис та кому н иц и р ај у и какав је
квалитет истог, да ли је индиректна комуникац ија надјачала директн у и
ако јесте, да ли је то позит ивно. Развојем елект ронског преноса информа
ција, људи се удаљ авај у, све мање виђај у, па и чују. Данашње доба је доба
хиперра зви јенос ти и хиперконк у ренц и је, где се тех н ик а разви ја незау
ста в љив ом брзином. Телеф он и, ком п ју т ери и оста ле кому н иколош ке
справе, смењуј у се физичк и, готово из трена у трен, са све више саврше
ним перформанса ма и беск рајним могућнос ти ма понуде за корисник а.
Више није битно да ли је човек у канцеларији, колима, на плаж и, у води
или на ски стази, он у сваком трен утк у може да разг овара, шаље мејл,
поруке, да траж и или прим и информац ије. Чини се да се крај могућно
2

http://www.zdravi-grad-porec.hr/strucne_teme_usamljenost.php
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сти м а не може виде т и. Тем по живота резул т и рао је мањком слобод ног
времена и чини се да је ова хипертехнолошка помама уствари, у већини
случајева, једини могућ и начин комуникац ије међу људима данас.
Развој хипертехнолог ије утиче и на однос самоће и усам љенос ти.
Људи имај у осећај привидне социјализац ије. Данас ретко ко заис та
разговара, конс трукт ивна комуник ац ија готово и да не постоји. И човек
се осећа усам љенијим него икад. Самим тим не достиже ни приближ но
свој потенц ијал.

Табела 1: Статис тички приказ истраж ивања на питање:
Да ли сте усам љени и да ли се бојите усам љенос ти?
(http://www.nationmaster.com)

Истраж ив ањ а и стат ис тике3 кажу да је укупно више од 50% људи
широм света, без обзира на пол и узраст изјавило да се осећа усам љено
или да се боји да не буде (Табела 1). То довољно и алармантно говори о
озбиљнос ти проблема отуђењ а човечанс тва.
Од усам љенос ти „пате” и млад и и стари, деца, жене и мушкарц и,
богат и, сиромашни, лепи и они за које околина никад а не би рекла да су
усам љени, јер су стално окружени велик им бројем људи.
Никад а није било више тзв. књига о самопомоћ и, које су ту да пруже
савете, снаг у, подршку, разумевањ е, саосећањ е... и све оно што су некад а
људи стицали искључиво кроз комуникац иј у са друг има и самим собом.
Сва та литерат ура, по издавању, превод и се на стот ине страних језика,
постаје бестселер у рекордном времен у што додатно говори да је човек –
човек ма где био, а усам љеност и пољуљ ано самопоу здањ е су прис утни у
сваком кутк у света.
3

(http://www.nationmaster.com)
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Да ли смо топлу реч и загрљ ај замен ил и харт ијом или још горе,
екраном? Да ли смо толико постали део система за стицањ е и опстанак
да немамо снаг е да се врат имо себи самим а? Да ли смо заис та толико
далеко одлутали од себе?

Табела 2: Статис тички приказ истраж ивања на питање:
Колико је важан миран (породични) живот на укупан осећај среће?
(http://www.nationmaster.com)

Врло често жеље за оним што немамо не допуш тају нам да се раду
јемо и уживамо у ономе што имамо.
На питањ е, колико је важан миран (пород ичн и) живот на укупан
осећај среће, преко 80% испитаник а је рекло да је изузетно важан или
чак и један од најваж нијих фактора.
У данаш ње доба човек је усам љен ији него икад, што је апсурд, јер
никад а није било више доступних начина комуниц ирањ а. То нас довод и
до закључк а – квал ит ет комун иц ир ањ а је опао. Људи су се отуђ ил и.
Постав ља се питањ е да ли уопш те и умемо више да комуниц ирамо? Све
је више сама ц а, опточен их својим зидови м а, бра кови „пуцај у” више и
брже него икад а, трад иц ија се губи под стопалима new age4 феномена...
Нема се времена, ни стрп љењ а, ни раз умева њ а, живи мо у злат ним
кавези ма дана шњице. Најнови је стат ис тике у Срби ји пока з у ј у да сва к а
друг а млад а особ а нема посао, а стоп а незапос ленос ти млад их се у
последњ е четири године повећала за 16 одсто. Од њих 56,4 одсто живи са
родитељима, а 37,5 је без приход а.
Сва ком петом три десет ог од иш ња к у „основн и извор” при ход а јесте
родитељски буџет. У циљу превазилажењ а осећаја усам љенос ти људи се
све више окрећу дејт инг сајтовима тј. сајтовима за упознавањ е.
4

Eнг. New age: ново доба.
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Након јед ногод ишњег истра ж ива њ а5 на тему ко посећује ове сајтове,
резултат и су више него изненађуј ућ и.
Шта жене желе:
1. интимно дружењ е, флерт;
2. комуник ац иј у;
3. везу, брак;
4. пријатељс тво.
Шта мушкарц и желе:
1. везу, брак;
2. комуник ац иј у;
3. интимно дружењ е, флерт;
4. пријатељс тво.
Узраст просечног мушког корисника:
• 20-30 – 20%
• 30-35 – 25%
• 35-45 – 35%
• 45-50 – 15%
• 50+ – 5%
Узраст просечног женског корисника:
• 20-30 – 25%
• 30-35 – 20%
• 35-45 – 30%
• 45-50 – 20%
• 50+ – 5%
Ови подац и нам говоре о томе да је највећ и број људи зрелог и про
дукт ивног доба усам љено, било да су сами или не.
С освртом на самоп редс тав љањ е себи и друг има, постав ља се питањ е
да ли су људи у вирт уе лном свет у оно што заис та јесу (лакше је бити
искрен са незнанцем) или су управо тамо предс тав љени онак ви какви
желе да буду, а какви нису у реалном живот у?
Интересантно је да су управо мушкарц и ти који на овај начин поку
шавај у да одаг нај у усам љеност у несекс уа лном смис лу. Они желе да раз
говарај у о необавезним темама, да са неким поделе импресије о пређа
шњем дану или о оном који след и. Они не веруј у у то да ће наћи сродн у
5

Аутор је истраживање реализовао у периоду фебруар 2012 – фебруар 2013. на
интернет доменима и сајтовима у Србији.
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душу на овај начин (мада је нико не би одбио), али се надају комуника
цији која не оптерећује.
Просечан мушки корисник је разведен (или усам љен у брак у), инте
лект уа лац, најчешће из Беог рад а и има једно или двоје деце. Он жели да
при ча о музиц и, фил м у, књига м а,... Дубљом кому ник а ц и јом дола зи се
до већег степена отварањ а личнос ти и сазнаје се да он нема са киме да
прича о томе колико је усам љен. Мушкарц и – пријатељи, према његовом
схватању, то не би разумели, према женама не жели да буде толико отво
рен и на овај начин он задовољ ава ту своју потребу. Зграж авају га нава
лентне жене и хомосекс уа лне понуде.
Са становиш та женске популац ије, ситуа ц ија је другачија.
Просечан женски корисник најчешће не жели да прича и да се отвара.
Она није ту због емоц ионалне усам љенос ти, већ зато што врло децид ирано
и конк ретно траж и одређени тип мушкарца и то јасно став ља до знањ а.
Док мушкарц и прилазе са прил ичном дозом џентменс тва, жене на
сајтовима за упознавањ е најчешће преу зимај у улог у „амазонке” и емо
ци је оста в љај у по стра н и. Оне желе конк рет но, интим но дру жењ е, без
икак ве наде да ће то прерас ти у нешто више. Оне не желе да причају о
својој свакод невиц и, већ, као да напрот ив, управо њу и желе да избегн у.
На основу ових податак а, долазимо до закључка да је управо на овај
начин самоп редс та в ља њ е на најреа лн и јем могу ћем нивоу. Личност је
оно што јесте, без потреб е за скрив ањ ем или страх а од одбац ив ањ а и
ругањ а. Можда је ово и једини начин да „човек-глумац” данашњице пре
стане са глумом и буде оно што јесте.

Закључак
Одкад је човек а, отад је и анализе истог и увек је некако лакше да се
бавимо друг има него самим собом. Одувек постоји тај порив да се буде
бољи, ауторитат ивнији, задовољнији, реално или бар у очима друг их.
Један од првих који је узео (само)анал из у и (само)предс тав љањ е у
размат рањ е, био је Ервинг Гофман и то пре више од пре пола века.
Мног и су ана л изи р а л и самог човек а, као и Гофм а нов у теори ј у (у
којој поред и живот и позориш те) и сви закључц и су довод или до истог
или сличног.
Данашњи човек се ни у чему не разлик ује од оног некад ашњег, осим
у аспек т у изра жене уса м љенос ти и могућ нос ти које му нуде модерне
технолог ије.
На основ у подат а к а најнови јих истра ж ив а њ а о упот реби спец и ја
лизова н их сајт ова за упозна ва њ е на Интерне т у, дола зи мо до закључк а
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да је управо на овај начин самоп редс тав љањ е на најреа лнијем могућем
нивоу. Личност је оно што јесте, без потребе за скривањ ем или страх а од
одбац ивањ а и ругањ а. Можда је ово и једин и начин да „човек-глум ац”
данаш њице прес тане са глумом и буде оно што јесте. Такав-какав је,
реалан у реалном времен у.
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„MAN-ACTOR” IN THE WORLD OF TODAY

- Solit ude and Loneliness as Factors of Behav ior of Modern Man Summary: Ever since there is Homo sapiens, ie. man – a conscious being,
there is his need to be better, but different, or even someone else.
Among the first who drew attent ion to this phenomenon was the sociologist
Erving Goff man, who in his theory of self-presentat ion in daily life served by ana
logy with the theater. Goff man describes social interact ion as a play in which each
indiv idual uses caref ully selected verbal and nonverbal behav ior to express them
selves different, an actor playing a role. The paper deals with the question of how
modern man, consciously or unconsciously, selects and plays a social role.
The goal of this paper is to demonstrate a model of modern human behav iorthe indiv idual in the roles chosen by social context. Special attent ion is given to
aspects of loneliness and solit ude, as well as the character istics of a modern man.
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Факултет драмс ких уметнос ти
Универзитет уметнос ти у Београд у

ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ
И ПРОБЛЕМ НАРЦИЗМА: СКИЦ А ЗА РАСПРАВУ
Мом тати Милентиј у Вуксановићу

Сажетак: Текст се бави пре ис питивањ ем полаз не претп ос тавке о
дру штве ним мрежа ма које су структу рисане тако да делом гене риш у, а
у већој мери поду пир у нарцис тичко корис ничко понашање. Овај вид пона
шања се, међутим, битно разлик ује у однос у на све раније идентификоване,
појавне облике како здравог тако и патолошког нарцизма, репрезентоване
било као појединачни нарцис тички поре мећај личнос ти (NPD) или, пак,
нарцис тичка култ у ра потрош ачког дру штва. У чланк у је, заправо, реч
о идентификовању појаве нарциз ма у контекс ту употребе дру штве них
мрежа, с посебним наглас ком на Facebook-у Овај облик нарцизма каракте
рише медијс ко утемељење, што значи да је структурално подржан новим
кому никационим тех нологија м а. Отуда и толика екс панзија „самопро
моције”, егоманије/грандоманије и „пријатељс ке” Фејсбук подршке нарци
стичком корис ничком понашању. Прис ус тво нарцис тичких манифес та
ција на дру штве ним мрежа м а углавном се идентифик ује кроз учес та л у
интеракциј у с великим бројем других корис ника и следбе ника одређ е ног
профи ла, који заједнички чине нарцис тички амбијент за комуницирање у
сајбер друштвеном прос тор у.
Кључне речи: ДРУШ ТВЕНЕ МРЕЖ Е, НАРЦИЗАМ, ИНТЕРНЕТ КОРИ
СНИЦИ, ФЕЈСБУК, КРИТ ИК А.

Годишњак Факултета за културу и медије, год. V (2013): стр. 375-386

376

Дивна Вуксановић

Судећ и прем а здра в ор а з умс ким опсерв а ц и ја м а, али и незнат ном
број у емпи ријс ки спрове ден их истра ж ив а њ а која ука з у ј у на проб лем
порас та нарц изма у медијат изованом прос тору, а, повратно, и у реално
сти, ваљало би, чини се, размот рит и ово питањ е и са становиш та филозо
фије медија. „Дигитални нарц изам”, наиме, не само да постаје социјално
пожељ ан, него и нужан моменат деловањ а у сајбер-прос тору. „Промптно
објашњењ е, које пада у очи је компат ибилност потенц ијала личне само
експресије преко друш твених мреж а са нарц измом корисника. Оне омо
гу ћ а в ај у инфла ц и ј у селфа преко гра н иц а времена и прос тора, пуком
упот реб ом LCD пиксе ла и стру ја њ ем три л иона тераб ајта кроз хиља де
километара оптичк их каблова. Лишен свих државних/прос торних бари
јера/временских зона, а ушу шкан у слобод у дефиниса њ а јед нос мерног
профилског иден т и т е та као сопс твене има г инарне дефиниц и је ’идеа л
ног ја’, просечни Фејсбук/Твитер/МајСпејс конз умент шири лажну нат
човечанску слик у о себи у неог раничено поље сајбер-прос тора. Фидбек
потврђивањ а сопс твене ’свемоћ и’ које добија од стране душевно сродних
корисника мреже широм планете је трен утан. ’Полит ичка коректност’,
уна п ред дефин ис а н а пра ви л и м а игре елек т ронс ког прос тор а, само
поспеш ује међусобно ’надувавањ е’ ега, које се и очек ује.”1
У есеј у о човек у у мрачним временима, запаж ањ а Хане Арент (Arendt)
су следећ а. Нешто се, наиме, догод ило, однос но, нешто се важно догађа
између човека и његовог света, глобално узевши. То што се дешава, од егзи
стенц и јалног је значаја, и тиче се прев ас ход но јавне сфе ре (public realm)
човековог живота. Захваљуј ућ и овом пољу људског деловањ а свет више није
и не може бити исти: „The world lies between people, and this in-between – much
more than (as is often thought) man or even man – is today the object of the grea
test concern and the moust obvious upheaval in almost all the count ries of the glo
be.”2 Данашњи човек је, потенц ијално или реално глед ано, медијски битно
повезан са светом, и у том смис лу је неоп ходно, осим конс татовањ а несум
њивих тех ничк их пред нос ти које пру ж ај у нови кому ник а ц иони меди ји и
друш твене мреже, проблемски саглед ат и и „тамн у стран у” најраз личит и
јих облика комуникац ијског посредовањ а и актуе лних процеса „умреж а
вањ а” које омог ућавај у како интернет, тако и популарне друш твене мреже.
Комун ик ат ивн и потенц ијал интернет а и савремен их друш твен их
мреж а је, бар како се у овом момент у чини, несаглед ив. Сведоц и смо,
наиме, невероватне експанзије нових комуникац ионих технолог ија које
не само да пре т ен д у ј у на измен у укупне кому н ик а ц ионе стварнос ти,
1

2

Миша Васић, „Друштвене мреже, нарцизам и морфичка поља” (1. део), на стр.
www.kpv.rs/?p=1312, датум постављања: 7. XI 2011.
Hannah Arendt, „Men in Dark Times”, u: Men in Dark Times, Penguin Books, United
Kingdom, 1968, str. 12.
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већ и трад иц ионалних схватањ а појма и праксе „друш твенос ти”, „поли
тичнос ти”, менаџмента, маркет инга и „економ ије”, као и реалнос ти као
такве. Комуник ац ија је, како изглед а, она делатност која потврђује пози
ци ј у моћи. Воља за кому ниц и ра њ ем посредс твом меди ја, постаје, како
изглед а, прворазредна друш твена активност у данашњем времен у. Ова
воља, у све већој мери, испољ ава се кроз интера кц иј у. Тривијална прет
пос тавка о томе да онај ко посед ује информац ије „влад а”, говори у при
лог чињениц и да комуник ац ијска моћ у савременом добу кореспонд ира
са идејом дру ш твене/поли т ичке/економс ке домин а ц ије. Мас-медији,
а све више и нови медији, предс тав љају комун ик ац ион у силу. У овом
кон т екс ту преис пи т ив а њ а, ваља ло би сагле д ат и како интернет и нови
медији делуј у на глобално социјално окужењ е, али и на појед инца/кори
сника нових комуник ац ионих платформ и, алатк и и услуга, с посебним
осврт ом на дру ш твен у мреж у Фејсбук, као трен ут но најпоп уларни ји и
најр ас прос трањ ен ији облик техн ичког конс труис ањ а нове идеје дру
штвенос ти, однос но нових симб ол ичк их вред нос ти, па и савремен их
облика испољ авањ а нарц изма.
С једне стране, интера кт ивност је, као одређена врста техничк и посре
доване комуникабилнос ти, у порас ту. На другој страни, она се, у извесном
смис лу, показ у је као одређ ен и вид реду ков а ног облик а аплик а ц ионог
поља интерс убјект ивнос ти, и то углавном оне, која је дефинисана технич
ким могућ нос ти м а упот ребе меди ја савременог кому н иц и ра њ а. Интер
ак т ивност се, у дана ш ње време, прев ас ход но корис ти као субс ти т уе нт
дија лога (вири ли јевс ко „телеп рис ус тво”), при чему је њена основна тех
ничка предност у однос у на дијалошки облик комуниц ирањ а, превазила
жењ е прос торне удаљ енос ти актера у комуникац ији, као и брзина којом се
ова може реализоват и у тзв. „реалном времен у”. Како је познато, дијалог у
античком смис лу овог појма, под раз умева непос ред ност и равноп равност
учесника у комуникац ији, као и истин у, односно потраг у за смис лом, и то
као нужан, али не и довољ ан услов ове комуникат ивне праксе.
Парадокс упот ребе интернета и нових медија у функц ији раста раз
лич ит их појавн их облик а комун ик ат ивнос ти се састоји, пре свег а, у
раскора к у између прет пос та в љен их циљев а интернет кому н ик а ц и је и
исход а који на основу ње проист ич у. Када је реч о очек ивањима, прет
пос тавк а је да интернет и дру ш твене мре же, попут Фејсбу к а, Тви т ера
и дру г их, захва љу ј у ћ и својим тех н ичк им карак т е рис тик а м а, пове
ћа в ај у могућност кому н ик а ц ионог реа г ов а њ а на одређ ене дру ш твене
поја в е, поли т ичке при л ике, економ и ј у понуд е и потра ж ње, и тсл. Уз
то, ови меди ји, навод но, упот п у њу ј у задовољ ењ е човекових кул т урних
потреба: комуник ац ионих, образовних, дожив љајних (естетских), ства
ралачк их. Посмат рано са нашег становиш та, овде је реч о замени аутен
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тичних, тзв. псе удопот реба ма, карак т е рис тичним за системс ку спрег у
света капитала и медија. Медијско посредовањ е свакако није вредносно
неут рално, а финансијски интерес, који стоји, било директно или инди
ректно, у позад ини мног обројних мреж них трансакц ија довод и у питањ е
и послед ице њиховог укупног деловањ а.
Ипак, с овим у вези, требало би конс татоват и и то да комуникац ионо
посредовањ е нових, за разлик у од мас-медија, на извес тан начин, пове
ћа в а степен осе тљивос ти дру ш твеног амби јен та на одређ ене поја ве, и
то тако што омог ућава комуник ац ијско парт иц ипирањ е унутар широко
расп рос трањ ене, сајбер медијске сфере, у којој се актуе лно расп рав ља о
одређеним проблем има, али и активно полит ичк и делује. Вирални мар
кет инг, Фејсбук „шеровањ е” (share), блог ови који темат из уј у економске,
полит ичке, медијске култ урне и друш твене прилике, форум и, групе за
(полит ичк у) подршку, прит исак и најраз личит ије грађанске активнос ти
на Мре ж и, те прип реме за раз л и ч и т е поли т ичке („арапс ко пролеће”),
култ урне и друге акције, па чак и „хакерисањ е”, само су неки од карак
терис тичн их пример а кому н ик а ц ионог делов а њ а, типичн их за овај
медијс ки прос тор. Свеопш те повезив а њ е и умре ж а в а њ е (Net work ing) у
различите интересне сајбер заједнице, несумњиво говори у прилог иде
ји о техничком проширењу комуник ац ионог прос тора, као и о промени
доминант ног начина кому н иц и ра њ а (у коме је кому н ик а ц и ја ујед но и
акција, дакле – интера кт ивност) у савременом добу.
Насу п рот овоме, мног обројн и чланц и и истра ж ив а њ а о мреж ном
комуникац ионом деловању крит ичк и доводе у питањ е ову „осетљивост”,
тумачећ и је, запра во, као „неосе тљивост”, која се манифес ту је у зна к у
свеоп рис утног нарц изма.3 Наравно, овде није реч само о индивид уа лном
нарц изму – посмат раном било као нужна развојна фаза човека (о чему
је још почетком прош лог века писао Фројд /Freud/4) или као неурот ични
„поремећај личнос ти” (Narcissistic Personality Disorder, NPD) – нити пак
о спец ифичној симптоматолог ији савременог доба, о чему су убед љиво
аргумен това ли Крис тофер Лаш (Lasch)5, Жил Липовецк и (Lipovetsky)6, и
3

4

5

6

„Нарцисоидност”, како тврди Зоран Миливојевић, „није толико заљубљеност у
самога себе, колико је недостатак саосећајности са другим људима. Нарцис из грчког мита би требало правилно да се изговара ’Наркис’, што би у преводу значило
неосетљиви, а што има исти корен као и реч наркоза.” Зоран Миливојевић, „Нови
мушкарац”, у: Политика, Београд, 3. VIII 2012.
Sigmund Feud, On Narcissism: An Introduction, u: Standard Edition of the Complete
Psychological Works of Sigmund Freud, Hogarth Press, London, 1914.
Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing
Expectations, Norton, New York, 1991.
Gilles Lipovetsky, L’ère du vide: Essais sur l’individualisme contemporain, Gallimard,
Paris, 1983.
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мног и друг и аутори, крит ик уј ућ и испразност света савремене култ уре,
што се догод ил а под утиц ајем потрош ачког стил а живот а. По нашем
мишљењу, овде је у питању нешто друго. „Нарц ис тичка култ ура”, делу
ју ћа у савременој ери кому ник а ц и ја, као да је трансформ иса на у своје
медијс ко друг о, при чему је „нарц из ам” прешао на следећ и ниво свог
маниф ес тов а њ а. Постај у ћ и, у извес ном смис лу, пожељна „дру ш твена
вред ност” (директ но повеза на с атрибу т има тржишне економ ије), нар
цизам је освојио не само цивилизац иј у потрошачког Запад а, већ, тако
рећ и, глобални медијски прос тор данашњице.
Такозвани „нови нарц ис”7, како га опис ује Крис тофер Лаш, јесте осо
ба која, у скла д у са зах теви ма времена, занемару је прош лост и будућ
ност, живећ и овде и сада (Хегел /Hegel/, на пример, ову појаву дефинише
као неку врсту „поживинчене егзис тенц ије”). Интернет, као медиј, те
различите друш твене мреже попут Фејсбука и др. техничк и подрж авај у
овај дожив љај, јер себе, у временском смис лу речи, дефиниш у као беско
начн у садашњост. Нови медији и друш твене мреже предс тав љај у, дакле,
нека к ав не само транс геог рафс ки, већ и транс повес ни прос тор медиј
ског делова њ а, у коме су димензи је прош лос ти и будућ нос ти укин у т е,
однос но реа л изов а не (син т е т ис а не) у временс кој димензи ји сада ш њо
сти. Ова редукц ија је омог ућена техничк им путем. Корисничко парт и
ципирањ е у сајбер прос тору је отуд а увек већ садашност, и „реално вре
ме” које се потврђује у интера кц ији – било с машином (умрежени рачу
нар), или посредс твом ње. Маклуа новски прод у жена „чулност”, наи ме,
не зна за свест; стога је парт иц ипирањ е у сајбер свет у финг ирањ е непо
сред нос ти, привид нека к вог чулног „ура њ а њ а” у тех нолош ки генери
сан у, нову стварност. Ово, наравно, собом повлачи и нове појавне облике
„персонализованос ти”, с једне, и „друш твенос ти”, с друге стране, као и
нова схвата њ а, однос но интерп ре та ц ије ових феномена. Јед ном речј у,
у питању је читава једна нова култ ура односа – тзв. сајбер култ ура, при
чему је један од њених заштитних знакова нови нарц изам.
Основн а идеја, везан а за најновије маниф ес тац ије нарц ис тичк ог
понаш ањ а, састоји се у томе да нарц из ам, мишљен као култ ур а, бива
стим улисан не само потрошачк им животним стилом, него и деловањ ем
масовних и нових медија, при чему су ови друг и посебно у фокус у наше
пажње, пре свега због своје спец ифичне структ урисанос ти, која подраз у
мева кому ник а ц и ј у поје д иначних корисник а узајам но, тј. „при јатељ а” с
„пријатељ ем”. Индивид уа лни нарц изам, дефинисан као влад ај ућ и „поре
мећај личнос ти” – како у једном од серије видео-клипова реализованих на
7

Види на форуму о нарцизму, у чланку „Да ли је нарцизам човјеково нормално или
патолошко стање: тајна огледала”, на стр. www.amfiteatar.org.
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Јутјубу на ову тему примећује Сем Вакнин (Vaknin) – подрж ан је од стране
одговарај ућег „социјалног” амбијента, који погод ује не само настанк у и
развој у тзв. малигног нарц изма, него и стим улисању његовог патолошког,
тј. мреж ног ширењ а, до размера „епидем ије”. Овак во окружењ е Вакнин
је назвао „патолошким прос тором” (pathological space), који у интера кц ији
са нарц ис тичком личнош ћу, омог ућ а в а конс тантно потк реп љењ е (Nar
cissistic Supply) њене патолог ије, захваљуј ућ и тако креи раном окружењу,
које предс тав ља стални извор подршке (следбеника, фанова, пријатељ а),
што, потом, омог ућава експанзиј у тзв. „нарц ис тичке култ уре” на интер
нет у и друш твеним мреж ама. На који начин се ово остварује?
Такозвано „интелиг ентно окружењ е” предс тав ља, у ствари, ону „кул
туру” у којој се интера кц ија између индивид уа често остварује посред
ством медија. Уколико је реч о интернет у и друш твеним мреж ама, чини
се да су они структ урно дефинисани тако да омог ућуј у расп рос тирањ е
и ширењ е типичн их нарц ис тичк их особина: егоцен т ричнос ти тј. цен
три ра нос ти на „self”, недос тат к а емоц ионалне блис кос ти/емпат и је, те
гран дом а н и ји, фан та зи ра њу и магијс ком мишљењу, као и патолош кој
зависнос ти од извора нарц ис тичког потк реп љењ а. Заним љиво је, наиме,
да су „општа места” којима се обично опис уј у најраз личит ије активно
сти на интернет у, а посебно на друш твеној мреж и Фејсбук, уједно и мета
кри т ике ових кому ник а ц ијских средс та ва, као прос тора за лични мар
кет инг, егзибиц ионизам и „самоп ромоц иј у”. Јер, по принц ип у оглед ањ а
и оглед ала, савремени нарц ис се, у интера кц ији са друг им корисником
на Мреж и, медијски потврђује, и то тако што, поједнос тав љено речено,
његова фикц ија постаје нечија „стварност” и обратно.
Илус трац ије ради, позваћемо се овде на истраж ивањ е спроведено на
једном од америчк их унивезитета (Western Illinois University), о облиц има
понашањ а корисника на Фејсбук друш твеној мреж и, која показ уј у карак
терис тичне елементе „друш твеног” нарц изма, реализованог на узорк у од
294 студента, од 18 до 65 година старос ти.8 Резултат и овог истраж ивањ а,
како се навод и у Гард и ја н у 9, манифес ту ј у директн у повез аност између
броја пријатељс тава остварених на овој мреж и и потврде да је реч о нар
цисои д ном корисник у профи ла који показ у је социјално поремећено (soci
ally disr upt ive) понашањ е, о чему су већ постојала одређена мнењ а, упу
ћен а од стра не скеп т ик а у погле д у упот реб е ових дру ш твен их мреж а
(social media sceptics). Маниф ес та ц ије „агрес ивног” нарц ис тичког пона
шањ а на Фејсбук мреж и подељ ене су у две групе – у првој су као „индика
8

9

Damien Pearse, „Facebook’s ’dark side’: study finds link to socially aggressive narcissism”,
Guardian, 17. March 2012, na str. www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/facebookdark-side-study-aggressive-narcissism?CMP=twt_gu.
Исто.
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тори” нарц изма испит ивани чиниоц и као што су: окупираност собом (selfabsorpt ion), сујета, осећај супериорнос ти и егзибиц ионис тичке тенденц ије
корис ник а, који посредс твом упот ребе ове дру ш твене мреже задовољ а
вај у свој у потребу конс тантног одрж авањ а пажње многобројних Фацебоок
при јате љ а. Дру га гру па пока зате љ а у испи т ива њу тица ла се потенц и јал
ног поља експ лоатац ије и манип улат ивнос ти, коју омог ућава велик и број
„пријатељс тава” што су у функц ији самоп ромоц ије (self-promocion) посма
тра ног Фејсбук корисника.10
Главни аргумент, артик ул исан на основу спроведеног емпи ријс ког
истра ж ив а њ а почив а, дакле, у чињен иц и да нарц из ам, мишљен као
поремећ ај личнос ти (personality disord er), на поје д ин им дру ш твен им
мреж ама – конк ретно на Фејсбук у, корелира са бројем „пријатељ а” које
корис ничк и профил пока з у је, или с који м а је у интера к ц и ји („лајко
вањ е”, „шеровањ е”, „четовањ е”, и сл.). Велик и број пријатељ а на Мреж и
корисник у очи то омог ућа ва конс тант но пот к реп љењ е од стра не дру г их,
трет ираних као ресурс за оне стим ул усе који му, кроз одрж авањ е пажње,
обезбеђуј у подршку и сатисфакц иј у. А тиме се, истовремено, подрж ава
и узајам ни однос, успос та в љен између нарц иса као поје д инца и тех но
лошки дефинисаног медијског амбијента који му омог ућава трен утн у (у
реалном времен у), али и конс тантн у сатисфакц иј у, и то од стране вели
ког броја „изабраних” корисник а, односно оних пожељних интера кц ија
које техничк и подрж авај у нарц ис тичко понашањ е на Мреж и и, заједно
са многобројним „пријатељима” и обож а ваоц и ма („фанови”), конс ти т у
иш у артифиц ијелно генерисани, патолошки прос тор за манифес товањ е
„пријатељс тава” и друг их сличних форм и испољ авањ а „друш твенос ти”,
тј. за пот к реп љењ е нарц ис тичког пона ша њ а појед инца у сајберизова ном
амбијен т у интера кт ивног реа лизова њ а његове „социјабилнос ти”.
Приликом анализа малигног нарц изма (насуп рот регуларној евол у
тивној фази и здравом самопош товању), Сем Вакнан наглашава да осо
бе с нарц ис тичк им типом поремећаја личнос ти креи рај у упра во такву
врсту окру жењ а које одгов ара њиховим потреб а м а за кон т ин у и ра ном
пажњом, одобра в а њ ем, дивљењ ем и трен утном емоц ионалном сатис
факц ијом. А како је појед инац, корисник Фејсбук мреже, у могућнос ти
да сам креи ра прос тор за своје активнос ти у овом друш твеном медију,
селек ц и јом оних при јат е љ а који највише одговарај у његовим нарц исо
ид н им потреба м а и зах т еви м а, то ова к ав амби јент савршено погод у је
за генерисањ е патолошког (агресивног) нарц изма. И насуп рот очек ива
њи ма, умес то „соци ја лиза ц и је” и мре ж ног удру ж ива њ а на основу при
јат ељ с ких веза и мотив а ц и је за остварењ ем емоц ионалне блис кос ти и
емпат и је, на делу је, тех нолог и јом посре дова но, оту ђено и асоц и јално
10

Исто.
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пона ша њ е, које, у неким слу чајеви ма, довод и до „пси холошког злос та
вљањ а” и психопатских облик а понашањ а на Мреж и.11
Такође, овај прос тор предс тав ља велик у погодност за потенц ијалног
нарц ис тичког корис ник а, однос но – у тежим слу чајеви м а – пси хопат у,
и стог а, што у великој мери осиг у ра в а поје д инц а од „ризик а”, емоц ио 
налног повређива њ а и разочарењ а, пошто вирт уе лни прос тор омог ућа ва
отварањ е профила и предс тав љањ е на Мреж и путем коришћењ а лажних
идент ит ета, вирт уе лн их персона, и тсл. што обезбеђу је извес ни степен
анонимнос ти, као и евент уа лн у неод г оворност, некоректност и неса ве
сност у пона ша њу прем а дру г и м а.12 Санк ц и је за злос та в ља њ е и пси хо
патско понашањ е на интернет у и друш твеним мреж ама су ретке, и недо
вољно адек ватно регулисане, врло проп усним заштитним механизмима,
који симулирај у миним ум етичнос ти у сајбер прос тору. Изузев законске
регулат иве прот ив порног рафије, повремених истраж них радњи и орга
низова них међу народ них акци ја усмерених у однос у на проблем педо
фи л и је на интерне т у, или кри м иналн их активнос ти као што су велике
крађе и финансијске проневере, казне су, углавном, симболичног карак
тера и своде се, у слу чај у Фејсбу к а, реци мо, на „опомене” админис тра
тора и, у најекс тремнијем случај у, укид ањ е профила корисника, који је
потом у могућнос ти, да под неким друг им, лажним именом и идент и
тет ом, отвори нови профил, те и даље деструкт ивно делује на Мреж и.
У одсус тву видљивих облик а ценз у ре на интерне т у и популарн им дру
штвеним мреж ама – иако безбедносне службе имај у могућност праћењ а
корисничк их активнос ти – нарц изам, као најчешћи појавни облик пона
шањ а у цyбер прос тору, несметано јача.
Штавише, Сем Вакнин смат ра да вирт уе лни прос тор, структ урално
омог ућу ј ућ и на тех ничк им прет пос тавк а ма заснова н у јед на кост кори
сника, предс тав ља неку врсту новог полигона за развој нарц изма, тиме
што у ову структ уру увлач и како индивид уе које и иначе пате од NPD
симптома, тако и њихове „жртве”, које доцније, како он тврд и, преу зи
11

12

„To the narcissist, the Internet is an alluring and irrestible combination of playground and
hunting grounds, the gathering place of numerous potential Sources of Narcissistic Supply,
a world where false identities are the norm and mind games the bon ton. And it is beyond the
reach of the law, the pale of social norms, the strictures of civilized conduct.
The somatic finds cyber-sex and cyber-relationships aplenty. The cerebral claims false accomplishments, fake skills, erudition and talents. Both, if mininally communicative, end up at
the instantly gratifying epicenter of a cult of fans, followers, stalkers, erotomaniacs, denigrators, and plain nuts. The constant attention and attendant quasi-celebrity feed and sustain
their grandiose fantasies and inflated self-image.“ Sam Vaknin, „Cyber (Internet) Narcissist
and Psyhopaths”, u: Malignant Self Love: Narcissism Revisited, na str. www.narcissisticabuse.com/journal67.html.
Упореди: исто.
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мај у иден т ичн и модел „малиг ног” пона ш а њ а на Мре ж и. Завис ност у
поглед у конс тант ног одрж а ва њ а пажње многобројних пријатељ а и кори
сника Мреже подс тиче, наиме, ширењ е нарц исои дног понашањ а с поје
динца на оне кориснике који га „пријатељски” подрж авај у и прате, што
готов о да постаје јед н а од основн их карак т е рис тик а функ ц ион ис а њ а
друш твен их медија. Заправ о, интернет, Фејсбук, Твит ер, Мај Спејс и
остале социјалне мреже као да мулт ип лик уј у индивид уа лне облике нар
цис тичког пона ша њ а, доводећ и их у раван колек т ивне патолог и је мре
жног пона ша њ а.
Тако се, напос лет к у, сти же до наизглед пара докс алног закључк а да
интернет и друш твене мреже, техничк и, али и факт ичк и глед ано, подрж а
вај у не само „социјални конс трукт” нарц изма, што наја дек ватније репре
зент у је друш твена („пријат ељс ка”) глобална мреж а са највећ им бројем
корисника у данашњем времен у – Фејсбук, већ и његову масовн у медијску
апликац иј у у непрегледном сајбер прос тору. На тај начин, „нарц ис тичка
култ ура” друш тва потрошње, задобија не само техничк у подршку за свој
раст и развој, већ прелази на следећ и, медијски ниво реализац ије својих
дија лек т ичк их момен ат а, при чему постојећ а инфрас тру к у т ра интер
нета и друш твених медија максимално погод ује овом процес у. Такозвана
„глобална кул т у ра” тако (п)остаје нарц ис тичк а, али не само у прос тору
деловањ а полит ичке економ ије друш тва потрошње, већ и у симболичком
новоме д ијс ком амби јен т у што у великој мери постаје њен еквив а лент,
а који чине интернет, друш твене мреже, па и читав домен реал изовањ а
тзв. „сајбер кул т у ре”. На поја ву широко расп рос тра њ еног, како индиви
дуа лног, тако и соци јално конс тру ис а ног нарц изма у гра н иц а м а сајб ер
прос тора свакако треба обрат ит и истраж ивачк у пажњу, те подробно пре
ис пи т ат и концеп т е (интер)активнос ти и „дру ш твенос ти”, који се често
афирм ат ивно, однос но некри т ичк и корис те у савременој медијс кој тео
рији и пракси.
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МЕДИЈИ И ПОТРОШАЧКО ДРУШТВО
Сажетак: Рад пробле м атиз ује принципе пре м а који м а функциониш у
медији у савре ме ном потрошачком дру штву. У вре ме ну сна ж ног утиц аја
конз умеризма, медији се окрећу спектак уларном, док медијс ки спектак ли
све више облик уј у дру штве ни живот. Импе ратив потрошње у дру штву,
медији следе промовисањем културе забаве која предс тавља глобални фено
мен. Орјентација медија ка спектак лу и забави условљена је комп лекс ним
пром е н а м а у индус трији медија које су започ е т е средин ом деведес е тих
година двадесетог века. Последицe удаљавања медија од тема од јавног инте
реса јесу наглашена комерцијализација и таблоидизација које се сагледавају
у контекс ту све очиг леднијег диктата тржишта, орјентације на потро
шњу у свим сферама живота и повлађивања укус у масовне публике.
Кључне речи: МЕДИЈИ, ПОТРОШ АЧКО ДРУШ ТВО, СПЕКТАКЛ, ЗАБАВА,
ТАБЛОИДИЗАЦИЈА МЕДИЈА.
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1. Увод
Данас оправд ано можемо говорит и о масовним медијима као о изу
зет но значајн им чиниоц и м а модерне кул т у р е. Меди ји имај у огром н у
моћ јер предс тав љају примаран, а често и једини извор информац ија о
мног им важним догађајима и темама. Медији масовних комуникац ија
имају велик и утицај на поимањ е култ уре и саму култ уру, али и на дру
штво у целини. Они могу да одреде који догађаји и личнос ти су значајни,
као и начин на који публик а треба да разуме свет око себе.
Меди ји су промен и л и начин на који дожив ља в а мо свет, кул т у р у,
друш тво у коме живимо и себе саме. Порук ам а које прим амо посред
ством медија се сугериш у и промовиш у пожељни ставови, расположењ а,
укуси, али и вредносни обрасци и свест о ономе што је значајно у дру
штву. Медији имај у доминантн у улог у у стварању кутурних укуса и про
мовис а њу живот н их сти лов а. Моћ високо разви јене медијс ке кул т у р е
оглед а се и у томе што „њени ликови и познате личнос ти замењуј у поро
диц у, школ у и цркву у одређивању укуса, вреднос ти и начина мишљењ а,
стварај ућ и нове моделе идент ифик ац ије и резонантне предс таве стила,
моде и понашањ а” (Келнер, 2004: 28).
Осим утиц ајем меди ја, савремен а кул т у р а и људс ка егзис тенц и ја
обликована је потрошачк им друш твом.
Феномен потрошње прис утан је од најранијих период а људске циви
лизац ије. Међут им, о епох и култ уре масовне потрошње можемо говорит и
од педесет их година двадесетог века, а пун замах ова култ ура добија са
афирмац ијом неолибералног капиталис тичког модела (Хромаџић, 2008).
Према социолог у Жилу Липовецком, од седамдесет их година двадесетог
века живимо у хиперпот рошачком друш тву, „налазимо се у непрегледном
козмос у потроша ш тва, неуск ла ђеном и хиперин д иви д уа лис тичком..,”, у
времен у у коме хиперпот рошач „жуди за емоц ионалн им искус тви м а и
већом угодом, ква ли т е т ом живота и здра в љем, марк а м а и аутен т ично
шћу, непос ред ношћу и кому ника ц ијом” (Липовецк и, 2008: 6-7).
Потрош ња све више постаје језгро друш твеног живот а, а посред
ством тржиш та све постаје роба.
Мног и социолози и теорет ичари друш тва упозоравај у да конз умери
зам има све већи култ урни, друш твени и економски значај, као и да је
постао начин живота. Социолог Селија Лури (1996) смат ра да је потро
шачк а кул т у р а попри м и л а одлике мате ри јалне кул т у р е, при чему се
живот ни сти лови купу ј у у прод ај у, а срећа је пропорц ионална мате ри
јалном богатс тву. Потрошачк а култ ура, према овој теорет ичарк и, пред
став ља начин на који људи корис те ствари или их мењај у у циљу задово
љењ а сопс твених потреба. Липовецк и (1992) каже да хедонис тичка идео
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лог ија лежи у основи потрошње, а да потрошаче суштински не мотивише
упот ребна вредност робе јер првенс твено теже станд ард у, ранг у, удобно
сти и друш твеној разлиц и.
Друг им речим а, савремено друш тво је постало друш тво у коме кон
стант но конз ум и ра мо раз л и ч и т е врсте роба. У таквом дру ш тву, људи су
развили жељу и потребу за материјалним предмет има. Стиче се утисак да
је читав свет постао материјалис тичко друш тво у коме оно што посед ујемо
одређује оно што јесмо у друш тву. Потрошачк у култ уру савременог доба
одлик у ј у мате ри ја л ис тичке, хедон ис тичке и нарц исои д не тежње, то је
култ ура заснована на новц у коју, према Фром у, занима „имат и а не бити”.
Чињеница да живимо у високо развијеном потрошачком друш тву у
значајној мери одређује функц ионисањ е медија, као и доминац иј у одре
ђених медијских садрж аја.

2. Спектакл у потрошачком друштву
Франц уски теорет ичар маркс ис тичке орјентац ије Ги Дебор смат ра
се аутором који је међу првима применио концепт спектак ла на анализ у
криз е модерног дру ш тва, а чија студ и ја Друштво спект ак ла и данас
предс тав ља кључни теоријски рад из ове облас ти. Према Дебору, савре
мено, капи т а л ис тичко дру ш тво је поста ло дру ш тво спек т а к ла којим
доминирај у слике. Овај концепт спектак ла се односи на ново доба у раз
воју капитализма у коме је систем заснован на производњи робе прера
стао у систем организован око производњ е и конз ум ирањ а спектак улар
них слика. Дебор тврд и: „Спектакл је капитал акум улиран до степена у
којем постаје слик а” (Дебор, 2003: 15).
Створ ено захва љу ј у ћ и модерној индус тријс кој пракс и, друштво
спектак ла настаје у историјском трен утк у када је већ остварена доми
нац ија робе и када фетишизам робе руковод и свим трансакц ијама, дру
штвеним и економским. Дебор каже: „Спектакл је ступањ на којем роба
успев а да колон из у је читав дру ш твен и живот. Комод ифик а ц и ја није
само видљива: ми више не видимо ништа друго. Свет који видимо је свет
робе” (Исто: 17). Људи приб ав љају разне врсте роба којим а недос таје
свака веза с упот ребном вредношћу – битан је једно појавни облик робе.
Ефекат ове потчињ енос ти спектак лу-роби јесте рачвањ е света на спек
такл и стварно, при чему спект акл постаје идеа л изов а на, супериорна
репрезентац ија света.
Сва к од невн и живот је већ половином два д есе т ог века на мног о
бројне начине постао естет изован, а данас живимо у потп уној естет иза
цији стварнос ти. Америчк и социолог и култ уролог Мајк Федерс тон при
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мећу је да сва код невни живот карак те рише „рапид ни проток зна кова и
слика...” док потрошачко друш тво „суочава људе са сликама из снова које
се обраћај у жељама и естет из уј у реалност” (Федерс тон, 1981: 67-68).
У времен у снаж ног утицаја конз умеризма и масовних медија, спек
такл предс та в ља дисем ина ц и ј у или меди ја ц и ј у комерц и јалн их слик а
који м а недос таје садрж ај. Дебор ука з у је на пра знин у која постоји иза
блис та в е фаса д е конз уме риз ма и кул т у р е у којој преов ла ђ у ј у слике.
Поред тога, он тврд и да нас конз ум ирањ е слика одвраћа од стварних дру
штвених потреба. Било да све више времена провод имо глед ај ућ и животе
друг их људи на филм у или телевизији или прижељк ујемо материјални
предмет који има вредност изван практ ичне упот ребе, ми ризик ујемо да
се отуђимо од наших базичних потреба. Потребе у касном капитализму
бивај у потиснуте обиљ ем жеља. Премд а заједничк и циљ постаје пости
зањ е задовољс тва, оно се готово никад не остварује до краја. Спектак у
ларно и спек такл предс та в љај у супс ти т ут за испра ж њен у стварност и
осиромашене реалне односе међу људима.
Свет касног капитализма потп уно је промењ ен не само економски, већ
и друш твено и култ урно, тако да симболичке репрезентац ије добијај у пре
судн у важност. Појава и симболичка репрезентац ија постискуј у стварност.
Оно што карак т ерише меди ји м а и спек т а к лом посре дов а н у потрош ачк у
култ уру у постмодернис тичком друш тву јесте доминантна важност медиј
ске репрезентац ије, пролазност, краткот рајност и променљивост која негира
успос тав љањ е било које трајне структ уре, па чак негира и саму стварност.
Реч је о кул т у ри орјен т иса ној на тех нолог и ј у која у основи има разви ја њ е
способнос ти за брзо одбац ивањ е старог и још брже прих ватањ е новог.
Медијска култ ура касног капитализма подс тиче масовне фантазије
које замењуј у реалне друш твене односе. Свакод невни живот и људи одви
јај у се под дубок им и конс тантним утицајем медија, при чему су границе
између медијских симулац ија и реалнос ти често замагљене. Имај ућ и у
виду колико времена грађани проводе конз ум ирај ућ и медијске садрж а
је1, можемо се слож ит и са Жаном Бодријаром (1991) да је медијска симу
лац ија света и живота постала наша перцепц ија реалнос ти. Пошто пре
ма мишљењу Бодријара „стварно више није могуће”, и пошто је разлика
између „стварног” и симула ц и је неста ла, онда „стварно” данас постаје
оно што је већ унап ред репрод уковано. (Бодријар, 1991: 23) У том сми
слу, медији у потрошачком друш тву могу се посмат рат и не као средс тва
комуникац ије, већ као средс тва репрезентац ије.
1

Према једном од новијих истраживања, 2003. је просечно време проведено испред
телевизијских екрана у Европи износило више од три сата дневно. Видети студију
Телевизија у Европи: регулатива, политика и независност, Медија центар, 2006, стр.
39-40.
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3. Медијски спектак ли и култ ура забаве
Савремена медијс ка кул т у р а има форм у спек т а к ла. Готово сва к и
прои зв од модерне медијс ке кул т у р е је утеме љ ен у спек т а к ул арном:
фил мови, телевизијски прог ра м и, вести и мног и дру г и садрж аји почи
вај у на идеји спек та к ла. Осла њ ај у ћ и се на ста вове Дебора, теоре т и чар
медија Даглас Келнер у текс ту „Медијска култ ура и триј умф спектак ла”2
тумачи спектакл у светлу доминац ије медијске култ уре и свеп рис утно
сти и свеобух ватнос ти феномена као што су славне личнос ти, таблои дно
новинарс тво и сканд али који прож имај у свак и сегмент друш тва. Келне
рова идеја медијског спектак ла се односи на друш тво у коме су медијске
слике истиснуле директн у интера кц иј у међу људима. Заправо, медијски
спек т а к ли су поста л и форм а људс ке интера к ц и је и они предс та в љај у
субс тит уц иј у за непос редно искус тво.
Према Келне ру, медијски спек та к ли све више облик у ј у дру ш твени
живот. Ова појава се односи на доминац иј у медијски посредованог спек
та к ла у свим сфе ра м а живота. Уистин у, „дру ш твени и поли т ичк и кон
фликт и се све више одиг равај у на екранима медијске култ уре која при
каз ује спектак ле као што су сензац ионални случајеви убис тва, терори
стичк и бомба шки напа д и, секс скан д а ли славних и поли т и чара, и екс
плозија насиљ а у свакод невном живот у”.3 Наши живот и су, дакле, обли
ковани спектак лима које креи рај у медији.
Медији свакод невне догађаје прет варај у у спектак ле, пруж ај ућ и нам
могућност да конс тру ишемо сопс твене идеје заснова не на прик а за ним
спектак лима. Келнер смат ра да „медијска култ ура се не бави само тре
ну ц и м а сва код невног живот а, већ још више пру ж а матери јал за фан
та зи ј у, сањар ењ е, одликов а њ е мишљењ а и пона ш а њ а, и иден т и т е т а”.4
Медијски спектак ли постај у упутс тва за живот, искус тво и „стварност”.
Социолог кул т у р е Рат ко Божовић (2010) види домина ц и ј у спек та
кла у масовној култ ури и медијима као послед иц у потребе људи да пре
вазиђу рутин у свакод невице. Публик а у медијским садрж ајима који се
заснивај у на лагодној забави, као што су шоу прог рам и, теленовеле или
ријалит и прог рам и, траж и отклон од реалнос ти. Друг им речима, медиј
ски спек та к ли имај у еска п ис тичк у функ ц и ј у у живот у гра ђа на, одно
сно, како тврд и социолог култ уре Едгар Морен, „у новинама и на екра
нима влад ај у пуноћа, преобиљ е, необу здано и силно бујањ е живота које
надок н а ђ у је хипот ензиј у, учмалност и сиром аш тво стварног живот а”
2

3
4

Текст је доступан на интернет страници http://gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/
medculturespectacle.html
Исто.
Исто.

Год. V (2013): стр. 387-396

392

Маja Вукадиновић

(Морен, 1979: 134). Слич ан однос прем а медијс ком спект ак лу има и
Божовић: „Да би живели слободније и интензивније него што се живи у
строго норм ираној реалнос ти, савремениц и се опредељуј у за узбуд љиво
царс тво спектак ла” (Божовић, 2010: 18-19). Дакле, велик и број медијских
садрж аја који у својој основи имај у спектакл предс тав љај у логичан одго
вор на потребе масовне публике.
Најзнач ајн и ји елемент медијс ке кул т у р е заснов а не на спек т а к лу
јесте забава. Идеја забаве одувек је била блиско повезана са спектак лом,
а током историје мног е форме забаве су имале спектак уларан карактер.
У прет ход н им историјс ким период и м а заба в а је у највећој мери под
ра з умев а ла дога ђ аје уживо који су се одви ја л и директ но пред публи
ком, док данас медији имај у главн у улог у у прод укц ији и дистрибуц ији
забавн их садрж аја (Vorderer et al. 2004). Теоре т и чари често исти ч у да
забавни садрж аји чине окосниц у уређивачк их концепц ија већине дана
шњих медија. Међут им, логик а забаве не прож има само медијске садр
жаје, већ забава предс тав ља цент ралн у одредниц у у мног им облас тима
друш твеног живот а. Принц ип забав е и спект ак ла предс тав ља водећ и
принц ип на коме почива данашња култ у ра.
Забава је одувек била примарно поље спектак ла, али у савременом
потрошачком друш тву, забава и спектакл прод рли су у готово све сег
мент е свакод невног живот а. Сведоц и смо да забав а све више осваја и
домен поли т ике, економ и је, кул т у ре, спорта, па чак и нау ке. Есте т ик а
лагодне забаве и јефт иног кича прис утна је у бројн им аспект им а дру
штвеног живот а. При том, савремене форме заба в е од телевизи је до
сцене инкорпорирај у култ уру спектак ла у њихове подух вате, трансфор
миш ућ и филм, телевизиј у, музик у и друг е домене култ уре, као и произ
водећ и спектак уларне нове форме култ уре као што су сајберспејс, мул
тимед ија и вирт уе лна реалност (Vorderer et al. 2004).
Обично се америчк а култ ура препознаје као култ ура у којој забава
и спектакл заузимај у значајно место. Нил Гејблер (1998) тврд и да је аме
ричка култ ура јединс твена по утицај у који забава у свим формама има
на свакод невни живот грађана, као и да је Америка одувек предс тав љала
плодно тле за развој култ уре забаве која је током историје у потп уно
сти интег рисана у култ уру те земље. Ово за послед иц у има то да се сви
артефак т и аме ричке популарне кул т у ре вред н у ј у у однос у на забавне
пара ме т ре, а личнос ти м а и дога ђ аји м а у јавној сфе ри се прев ас ход но
прис тупа са аспекта забаве.
Пока з ат ељ да заба в а преов ла ђ у је у дру ш тву јесте чињен иц а да
озбиљна литерат ура, уметност, озбиљне идеје и људи не добијај у пажњу
и поштовањ е, зато што се нигде не уваж ава нечији истински допринос,
већ искључиво забавна вредност (Гејблер, 1998).
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У двадесет првом веку, ово више није одлик а само америчког дру
штва, већ можемо говори т и о све очиглед н и јем етаб ли ра њу и вред но
вању забаве и у Европ и и већем делу модерног света. Осим тога, има
јућ и у виду прис ус тво, расп рос трањ еност и утицај америчке популарне
култ уре, као и улог у медија у дисем инац ији забавних садрж аја, можемо
рећи да доминац ија култ уре забаве у потрошачком друш тву предс тав ља
глобални феномен који прец изно осликава дух времена у коме живимо.

4. Таблоидизација медија
Оријентац ија савремених медија ка забави јесте резултат ширих про
мена са којима се медијска индус трија суочава још од сред ине деведесет их
година двадесетог века. Наиме, у борби за публик у и оглашиваче, суочени
са све већом конк уренц ијом интернета, глобални медији се удаљ авај у од
тема од јавног интереса и све већи прос тор посвећују забавним темама.
Озбиљни медијски садрж аји све више уступај у место сканд алима и сенза
циона лис тичк и интони ра ним тема м а. Ове промене морај у се сагле д ат и
у контекс ту све већег диктата тржиш та, орјентац ије на потрошњу у свим
сферама живота и повлађивањ а укус у масовне публике.
Комерц иј ал из ац иј а и таблоид из ац иј а предс тав љај у наоч иг лед
ни је промене у савременој глобалној медијс кој сфери. Већина студ и ја
дефин ише таблоид из ац иј у у смис лу смањ ив ањ а удела озбиљн их вести
и, после д ично, повећа ва њ а „меких вести” у новина ма и фокуси ра њ а на
прив ат не живот е обичн их и славн их личнос ти (Спаркс, 2000). Смат ра
се да таблои д иза ц и ја услов ља ва промен у у разг ра н и чењу новинарс тва,
што резулт ира тиме да се озбиљна штампа или медији окрећу таблои д
ном садрж ај у и вреднос тима (Спаркс, 2000). Теорет ичари који крит ик уј у
таблои д изац иј у инсис тирај у на томе да је стил и садрж ај пре свега штам
паних, али и елект ронских медија, поприм ио одлике сензац ионализма и
персонализац ије. Због тога су озбиљне полит ичке, економске и друш твене
теме којима недос таје елемент сензац ионализма деград иране на кратке
актуе лне информац ије или се чак потп уно избегавај у (Спаркс, 2000).
Прем а Френк лин у, „новине и часоп ис и све више постају део инду
стрије забаве, умес то да обезбеђују форум за дебат у о кључн им пита
њи м а од јавног интереса” (Френк лин, 1997: 45). Чињениц а да тра д иц и
онални медији дају све више прос тора темам а везаним за забаву, кон
цепц ијс ки их приб ли ж а в а таблои д и м а, истовремено им обезб еђ у ј у ћ и
читалачк у публик у.
Таблои д изац ија резулт ира већом количином инфотејмента у меди
јима. Овај модерни терм ин који означава нови медијски садрж ај настао
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је спаја њ ем медијске функ ц и је информ иса њ а и заба ве. Концепт инфо
тејмента се може посмат рат и као суштински елемент процеса таблои д и
за ц и је. Теоре т и чарк а новинарс тва Дубравк а Валић-Недељковић (2009)
опис у је инфот ејмент као хибрид заба ве и рекла ме, зачињ ен информ а
тивн им садрж ајем. Савремени меди ји из комерц и јалних раз лога свој у
концепц и ј у све више бази р ај у на ова к вим садрж аји м а који прив лаче
публик у, а тема инфотејмента врло често јесу славне личнос ти, животни
стилови, филмске прем ијере и спортски догађаји.
Комерц и ја л из а ц и ја меди ја јесте у директ ној вези са вла д а вином
потрош ачког друш тва. Медијс ки садрж аји су у великој мери комер
ци ја л изов а н и зато што се при л а г ођ а в ај у зах т еви м а огла ш ив ача. Сто
га се можемо слож ит и са Дубравком Валић-Недељковић када каже да
су „тржиш ноцен т ричн и меди ји уочи л и да све што нуде ауди т ори ј ум у,
укључ уј ућ и и информат ивни прог рам и, мора бити лепо и забавно како
би приву к ло што већи број гле д а ла ц а и слу ша ла ц а и тиме обезбе д и ло
одгов ар ај у ћ и инте р ес огла ш ив ач а” (Валић-Недељк ов ић, 2009: 22).
Савремен и меди ји предс та в љај у пре свег а економс ке енти т е т е, одно
сно, како Мекалис тер навод и „мотивисаност профитом јесте мотор који
руковод и одлукама о садрж ај у који примамо” (McAllister, 1996: 6).
Јасно је да медији својим деловањ ем одраж авај у и подс тич у потро
шачк у кул т у ру која сна ж но ути че на ста вове, живот не сти лове, укус и
кул т урне префер енц и је масовне публике. Одаби р ом забавн их и спек
та к ул арн их садрж аја, често заснов а н их на сенз а ц ион а л из му, меди ји
индиректно подс тич у публик у да прих ват и вреднос ти потрошачког дру
штва. У овим околнос тима, информат ивна а посебно едукат ивна функ
ција медија губе на значају, док забавна функц ија има примат. Можемо
закљу чи т и да би савремени меди ји, упра во због чињенице да функ ц и
ониш у у дру ш тву које је обликова но потрошњом, треба ло пре свега да
едук уј у свој у публик у и афирм иш у другачије, суштински важне вредно
сти и умес то конз умеризма промовиш у друш тво знањ а и креат ивнос ти.
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КОРПОРАТИВНИ КАПИТАЛИЗАМ
И МЕДИЈСКО ЗАВОЂЕЊЕ
Сажетак: Aнализирајући структурно све сложе нију, али и садржајно
све унифициранију сфер у масмедијс ког деловања, аутор указ ује на растућу
прова лиј у измеђ у богатих и сиромашних на плане ти, конс тат уј ући како
нова медијс ка филозофија у центар друштва умес то грађанина као субјекта
доводи потрошача као објекта јавнос ти. Скривена иза формалне љуштуре
о служењу општим интерес има, парадигма савременог новинарс тва се пре
окреће у отворено служење влас ницима капитала и носиоцима идеолошке
моћи, доводећи у питање судбин у демократије. Свет је на рас кршћу, јер
перс уаз ивн а, манип ул ативн а и усме раван а кому никација нагове штава
прикривену тиранију маса, које заведене планираним, стратешки прора
чунатим и технолошки снаж ним ударима мисле и поступају онако како
су им кројачи духовног ткања припремили на дигиталним разбојима зна
кова и медијс ког мишљења.
Мусолини је корпоративизам видео као средс тво за елиминисање кла
сне борб е, Гебелс је нуђе њ ем конц епт а хариз матичн е влас ти наглас ио
култ вође, док је аме ричка либе ралн а дог м а промовис а л а нова прави л а:
тржиште и богатс тво као животни идеа л. Умес то у владавин у народа
демократија се преобразила у диктатур у копоративних елита, при чему
медији конс тру исањем уверљивих, нарцисоидних и есте тизованих нара
тива заводе јавно мнење. Неосетно мења се и карактер новинарс тва: у кор
поративном друштву и само постаје корпоративно, део структура моћи,
интегришући се у економс ко-политички систем у којем делују...
Kључне речи: ПЕРСУАЗИЈА, КОМУ НИК А ЦИЈА, МАНИПУЛ А ЦИЈА,
ЈАВНИ СЕРВИС.
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Када се у уторак 11. септембра 2012. године, на улицама Барселоне
окупило око милион и по Каталонаца тражећ и независност овог шпан
ског региона, ударне вести готово свих светс ких медија почињ але су
сликама овог догађаја, али је на јавном сервис у шпанске телевизије изве
штај објав љен тек у двадесетој минут и главне информат ивне емисије!?
Државни уредниц и смат рали су важнијим прилог о сусрет у и „добрим
вибра ц и ја м а” између шпанс ког и финс ког прем и је ра Мари ја на Рахоја
и Јирк и ја Ката инена, па годиш њиц у обе ле ж а ва њ а 11. сеп т ембра 2001.,
као и прилог о уступц им а које је Брисел учин ио Порт уг ал ији како би
испу н и ла зацрта не пројек ц и је буџетс ког дефиц и та. Шпанс ка државна
телевизија (РТВЕ) миним изирала је значај каталонског марша, па је пре
њега емитовала и прич у о неизвесној судбини деце Рут и Хосеа Бретона,
која су нестала пре годин у дана, уз још неке, мање битне вести. Право
на истинит у информац иј у очигледно је било драмат ично угрожено, што
је потврд и ло реа г ов а њ е гневн их гра ђ а на неза довољн их прик рив а њ ем
стварнос ти, због чега је портпарол националне телевизије био прин уђен
да се касније јавно извини! Медији који су до пре само неколико деце
нија штит или интересе грађана прет ворили су се у мегафоне полит ич
ких елита, служећ и интересима идеолог ије, никако демок рат ије.
Моћ симб ола теоријс ки прип а д а јавној сфе ри, која би треб а ло да
је неза вис на и слобод на. Међу т им, са глобалном комерц и ја л из а ц и јом
медија крајем прош лог века изгубила се и свест о општем интерес у, јер
чињен ицом да информ а ц и ја постаје извор велик их профи т а расте и
њен идеолош ки утиц ај. Умес то гра ђа н ин у она се данас обра ћ а потро
шачу, мењај ућ и психолошко-комуниколошки амбијент у којем се садр
жај прих вата. Мнош тво медија станд ард из ује медијске поруке, тако да
индиви д уа временом постаје навик н у та на одређ ене вред нос ти, обра
сце, моде ле, не схватај у ћ и да је скривена интенц и ја у информ ат ивном
језгру већ оформ и л а потрош ачк и укус. Велик и прои звођ ач и ствар ај у
светс ка тржиш та корис тећ и проп а г анд не кам п а њ е за сопс твене про
даје, али исто тако и за психолошка премоделирањ а. Богат и тако постај у
још богат ији, али им никад а није довољно јер су стално гладн и нових
територија и тржиш та. Експанзија капитализма тако разара либералн у
основу друш тва, пошто заведена и очарана публика привидно прис таје
на опсене, али уочавај ућ и како имовинске разлике постај у све израже
није организ ује револ уц ије и масовне протес те. 1 Перс уа зивност медија
је у првом план у, од прод аје робе до прод аје идеја. У медијској агенд и
1

Данас најбогатијих 1% светске популације контролише 40% светских богатстава,
тек 10% најбогатијих управља са 85% светских вредности, док доњих 50% располаже са свега 1% светског богатства. (Више у Хикел, Џ.: Кратка историја неолиберализма, „Златна греда”, бр. 133/134, Нови Сад, 2012.).
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развија се нови парадокс: прет варат и се да имамо оно што немамо или
да немамо оно што имамо! Кризе не постоје ако их нема у медијима, а
ако се понека и провуче онда се усмерава у правц у који дефиниш у цен
три моћи! Зато су медијски извеш таји све чешће резултат и полит ичк их
нагодби. У шпанс ком при ме ру, вла д ај у ћа конзерват ивна Народ на пар
тија Маријана Рахоја, залагала се за цент рализован у, а не регионализо
ван у државу, због чега се често сукоб љавала са каталонс ким и баскиј
ским странк ам а. Буџет јавног сервиса смањ ен је за 204 милиона евра,
док је у парламент у укин ут закон о избору челног човека по којем је била
неопходна двот рећ инска подршка парламента. Тако се менаџмент кри
зног кому н иц и р а њ а усмер а в а ка зашти т и ели т а, а не гра ђ а на који м а
преос таје да разочарани протес туј у!
Вла де корис те глобалн у економс ку криз у како би утиц ајне меди је
ста ви ле под кон т рол у, директ но ути ч у ћ и на форм и ра њ е јавног мнењ а.
Право да грађ ан и „знају све” више је деклар ат ивно него стварно, али
да маске не би пале превише брзо креи ра се нарат ив о демок ратс ким
капац итет има јавних сервиса на које „нико не може да утиче”. У пракси,
полит и чари комбин у ј у ћ и законска овла шћењ а и кадровску комбинато
рик у, уз помоћ велик их огла ш ив ача упра в љај у кому н ик а ц ион им про
стором. У Мађарској, прем ијер Виктор Орбан изменама закона знатно је
сузио прос тор за независност државних медија; у Хрватској је промењ ен
закон о ХРТ-у тако да првог човек а бира парламент, у Србији се најав љуј у
промене сета медијских закона, док је у Словачкој променом већине на
влас ти дирек т орк а јавног сервиса смењ ена, иако је одбор за кул т у ру и
меди је прет ход но јед ноглас но при х ват ио њен извеш тај о раду. Бивш и
председник Франц уске Никола Саркози смањио је државној телевизији
приходе од маркет инга, замењуј ућ и их порезом на телеком уникац ион у
опрем у, али се због протес та Европске комисије која се успрот ивила том
порез у нова влад а Франсоа Оланд а нашла у великом проблем у. Британ
ски Би-Би-Си због крит ичког писа њ а о уну т ра ш њим економс ким при
ликама истрпио је оштре оптужбе актуе лних минис тара,2уз обавез у да
током наредних пет година смањи буџет за 20%. Порт угласки јавни сер
вис од полит ичког естаблиш мента свакод невно добија претњ е да ће бити
приват изован,3 тако да прича о јавном сервис у као бастион у грађанских
слобод а нема практ ично утемељ ењ е. Напрот ив, под плаш том одбране од
2

3

На пример, Јан Данкан Смит, министар за рад и пензије, оштро се жалио како
Би-Би-Си извештава о актуелној економској ситуацији, оптужујући уредницу економске рубрике Стефани Фландерс да „пишки по целој британској индустрији”!
Њихов план је да продају комплетан Други програм Јавне телевизије, док би се
у власништво Првог програма укључиле приватне компаније, чему се жестоко
супротставља Европска радиодифузна унија!
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комерц ијализац ије медији се све више гурај у у окриљ е полит ичара, што
значи да од служењ а грађанима нема ништа!
Поли т ик а је тек јед н а од делат нос ти које сва к од невно креи р а мо
корис тећ и снаг у медија. Процес доношењ а одлук а морао би бити под
лупом јавнос ти, али у пракс и надзор од стране грађана је све слабији.
У изборн им кам п а њ а м а побеђ у ј у богат и кан д и д ат и, који касни је део
управ љачке моћи преносе на комуник ац ионе канале. 4 Управ љат и неким
друш твом значи управ љат и јавном сфером, друш твеним кризама и про
блем и м а; јед ном реч ј у – реа л изов ат и сопс твен у идеолог и ј у кроз фло
скул у о заштит и интереса грађана. Јавне поруке, њихова производњ а и
расп рос ти ра њ е постај у приори т ет не услу г е, а што је публик а бројни ја
то је посао креатора одговорнији. Мобилизац ија идеја постаје приоритет
новог поретк а, што знач и да се јавност све мање информ ише и обаве
штава а све више усмерава и надзире! Медији постај у пропагатори идеја
тако што у комуник ац иони прос тор проп уш тај у само унап ред филт ри
ра не и перс уа зивно обра ђ ене информ а ц и је, увек у скла д у са инте р е
сима доминантних елита. Мит о медијској независнос ти показ ује се као
лукава обмана, јер вођс тва у свим друш твима одређуј у правац, интензи
тет и брзин у кретањ а.
Корпор ат ивиз ам је сенк а актуе лн их промена, истинс ки победн ик
пром а шен их идеолог и ја,5 пра ви господ ар глоб алн их процес а. У ком
плекс ном дру ш тву капи та ла власт шири харизму о својој демок рат ич
нос ти, скривај ућ и да под њом не прих вата било коју крит ик у сопс твене
одговорнос ти за пад животног стан д ард а, растућу неза пос леност, еко
лош ко униш та в а њ е пла не т е, војн у прин уд у, санк ц и је и сличне форме
кажња в а њ а непос лу ш них народ а. Готово све важни је информ а ц и је су
прет ход но селект ова не, обликова не и (ре)конс тру иса не према жеља ма
корпор ат ивн их господ ар а, али се то у јавнос ти ника к о не признаје.
Ритуа л слободе маскира се „бриг ом и одговорношћу” за безбедност сва
4

„Ништа боље не илуструје шта утиче на америчку демократију од податка да 94%
кандидата који потроше највише новца у кампањи победе на изборима”, тврди

5

„Главна моћ свих варијација фашизма између два светска рата – а било је ту разних

бивши савезни сенатор Дејл Бамперс (Dale Bumpers).

појавних облика од Мусолинијевог оригинала, преко Хитлеровог националсоцијализма до Рузвелтовог либералног фашима – лежала је у корпоративизму. Та појава
и тај појам су врло важни за будућност демократије и капитализма, јер ће корпоративна моћ надживети фашизам, мутирати у постратним друштвима, учврстити
своју позицију у хладном рату који је давао значајан део легитимитета за њено
функционисање и бити преузета као друштвено-економска основа од кључне силе
XX века – САД”, (Рељић, Слободан: Промена карактера медија у савременом капитализму,: узроци, актери, последице, докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд, 2012, стр. 105).
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ког појед инца, па када ретк и усам љениц и проговоре о Великом брат у и
надзору свих комуник ац ионих токова обичан човек сумњ а у искреност
таквих намера.6 Објек ат манип улисањ а последњи сазнаје да је био пред
мет манип улат ивне обра де, веру ј у ћ и да је доби јена пору к а искрена! У
време нацизма, Хитлер је тако радниц има обећавао „разв лашћењ е сред
ста в а за прои звод њу”, док је истовремено влас ниц и м а фабрик а гаран
товао „заштит у пред штрајком”.7 Веровали су му и једни и друг и, јер је
конт ролисао њихову подсвест: слике наде о бољој сутрашњиц и будиле су
масе из летарг ије, предизборна бука је потиснула рационалност, а кри
зом осиромашена Вајмарска Република поверовала је у мистичне фра
зе о изабраном народ у. Чак пет милиона људи који до тада никад а нису
учес твов ал и на изборим а заведено Гебелсовим пропаг андн им вешти
нама прис тупило је гласању, директно учес твуј ућ и у устоличењу новог
фирера. Од тог трен утк а ништа се није променило у намерама елита –
само су тех нолог и је поста ле брже, конверг ент ни је, софис тиц и ра ни је и
перс уазивно уверљивије!
Дру ш твене револ у ц и је усме р а в ај у и одређ у ј у карак т ер дру ш тве
них система, при чему полит ик а опредељује дубин у и сврх у самих про
цес а. Међут им, да би се полит ичк и циљеви остварил и у пракс и неоп
ходно је у прос торима јавнос ти конс труисат и повољне слике о полит ич
ким прог рам има, одлук ама и личнос тима које би требале да их реали
зу ј у. У савременој теори ји у поље јавн их информ а ц и ја увод и се појам
„менаџмента полит ичке комуник ац ије”8 који је саставни део полит ич
ких система, без којег нема форм улисањ а, агрегац ије нити спровођењ а
колек т ивних одлу к а. Масе је лако варат и, посебно у ситуа ц и ја м а када
мнош тво меди ја оркес три ра но сви ра исту мелод и ј у. Један проб лем се
теоријом агенде увод и у полит ичк у орбит у, како би се јавност забав љала
његовим рефлексијама које у велик им количиниа ма прис тиж у, обично
из „анонимних”, али „добро обавеш тених” извора. Низови информац ија
ређај у се као ватромет, а учес та лош ћу пона в ља њ а ударн их подат а к а
расте напе т ост. При ч у пре у зи м ај у дру г и меди ји, па се тако ројеви м а
произведених слик а и значењ а креи ра друш твени проблем. Док се јавно
мнењ е бави наметн ут им слик ама и решењима, иза паравана полит ичк и
6

7
8

Када је Едвард Сноуден (29), бивши техничар ЦИА, запослен у приватној компанији
Буз Ален Хамилтион, почетком априла 2013. обелоданио документе о сајбер шпијунажи којом су САД надзирале дигитална чворишта широм планете, коначно се схватило да приватних комуникација на интернету и мобилним платформама нема.
Reich, Wilhelm: Masovna psihologija fašizma, Mladost, Beograd, 1981.
Под овим појмом у даљем раду подразумеваћемо „планирање, спровођење и контролу комплексних процеса интерсубјективног преношења садржаја и конструисања
реалности од стране политичких актера” (Zerfaß, A. & Oehsen, H.O. 2011:11).
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лидери решавај у виталне проблеме растерећени бриге о демок ратском
прит иску шире заједнице. 9
Корпор ат ивне тех нос трук т у р е влас ниц и су глоб алн их медијс ких
компаније, а постав љањ ем менаџера на одговорна места само реализ уј у
сан о потп уној конт роли комуник ац ијског прос тора. Полит ика не може
без јавног комуниц ирањ а, јер је оно у директној повезанос ти са отворе
ношћу читавог процеса, па се може рећи да предс тав љањ е полит ичк их
конфлик ата под ра з умева демок ратс ки оквир и подрш ку. У времен и м а
тра д иц ион алне штам пе, ради ја и телевизи је „при доби ја њ е саглас но
сти”10 било је једнос тавније и лакше, јер је ценз урисањ ем текс това или
елект ронских садрж аја држава лако обезбеђивала конт рол у. Интернет и
дру ш твене мреже омог у ћа вај у сва ком човек у да на свој начин тумачи,
креи ра, конс тру ише и мон т и ра конф лик т е, дога ђ аје, проб леме. Отуд а
елитама треба надзор над медијском стварношћу, која је структ уи рана
од мнош тва информ ац ија и значењ а, од којих на мног е држав а није
могла да утиче. Снаж није државе, (САД; Велика Британија, Кина, Русија,
Немачка…) увелико креи рај у информат ичке базе података о што већем
број у људи ради превент ивног деловањ а у кризним ситуа ц ијама. 11
Глоб а л из а ц и ја је донел а диги т алн у сфе р у са мења њ ем обра з а ц а
потрошње: од аналогних на дигиталне, кабловске и сателитске; од теле
визи је на мобилне телефоне; од агенц и ја на блог ер е. Системс ке рево
луц ије у Тунис у, Алжиру, Марок у, Бахреин у, народни устанц и у Либији
и Египт у, покушаји промене полит ичког вођс тва у Сирији, показали су
карак т ерис ти чан обра зац мре ж ног активизма: смењива њ е окош та л их,
9

10

11

Пумпање проблема, дозирање стварности техникама шокирања и спиновања,
мали су део богатог инструментарија којим се управља масовним аудиторијем.
Након одређеног времена, када се публика засити наметнутом темом производи
се нова, још спектакуларнија, заводљивија, необичнија, и тако у круг. Један проблем замењује други, слику потискује нова, а дневне потребе за вестима се задовољавају информацијском мећавом. Више у: Јевтовић, Зоран: Политички спектакл
и јавно мнење, СМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и
Факултет политичких наука, бр. 7, год. III, Београд, 2008.
Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под надзором државне
бирократије, региструје пет филтера који цензуришу садржај информација: „1) величина, власништво и профитна оријентација масмедија; 2) маркетиншко пословање
и утицај оглашивача; 3) извори вести; 4) ’противваздушна артиљерија’ и напади на
медије; 5) антикомунизам као надзорни механизам” (Čomski, 2004: 153-207).
Од недавно, америчка „Призма” је најпознатији програм за свеобухватни надзор
телефонских и интернет комуникација. Први програм менаџмента тзв. меких
података (оних који у себи садрже и друге информације) покренут је још пре десет
година са буџетом од 16 милијарди долара. Процењује се да је данас широм света
инсталирано више од 2.300 прислушних служби и центара, које представљају
праву моћ ове државе!

Годишњак Факултета за културу и медије

Корпоративни капитализам и медијско завођење

403

јед нопарт ијс ких систем а или аутори тарн их, племенс ких вођа и њихо
вих пород ица, полит ичко буђењ е уз помоћ Фејсбука, Твитера или сате
литских ТВ прог рама и инсталирањ е вишес траначја и тржишног капи
тализма. Матрица садрж аја преноси се свим медијским каналима, док
учес та ло семан т ичко пона в ља њ е има за циљ проб лем ат из а ц и ј у кон
цеп та парт иц ипа ц и је јавнос ти. Одговорност и кривиц а се уса ђ у ј у јед
ној стра ни, алтернат ивна мишљењ а изос тај у из глобалних меди ја, што
медијском утицај у омог ућава да се прошири и на полит ичка поља. Про
мена карактера власниш тва над медијима омог ућ ила је нетранспарент
ном корпор ат ивном капи т а л у да прош и ри свој утиц ај, док применом
научних метод а у пословању битк а за профитом постаје неог раничена. У
медијским играма данас учес твуј у само највећ и корпорат ивни играчи, а
цифре које су у оптицај у муте разум обичном човек у. 12
Трад иц ионалне споне које су пре само неколико деценија везивале
гра ђа не за етничко, соци јално или кул т урно порек ло са тех нолош ком
револ у ц и јом нагло су ослаби ле, усту пај у ћ и место нарас тај у ћој инфор
мац ионој плим и. Јирг ен Хабермас поред полит ичке и друш твене моћи,
међу првим а потенц и р а знач ај медијс ке моћи као спец ифично новог
капи та ла, страт еш ки бит ног за функ ц ион ис а њ е плу ра л ис тичке зајед
нице. У нормат ивн у теориј у први увод и појам делиберације,13објашњава
јућ и да интера кц иј у између државе и њених друш твених окружењ а омо
гу ћа вај у кому ник а ц иони кана ли који фил т ри рај у поли т ичке зах теве и
идеје. Халаб у к у негда ш њих изборн их кам п а њ а вођен их по тргови м а
или незадовољних штрајк ача на улиц и, сменила је чудесна опсена елек
тронских слик а, које предод ређу ј у угао посмат ра њ а. Историјске слике
магловитог новембарског дана 1989., које су приказивале гневне источ
ноевропске демос тран те како чекић и ма и голим рука ма кидај у зидове
поде љ еног Берл ина, муњеви т о су обиш ле телевизијс ке екра не широм
света, најав љуј ућ и крај гвоздене завесе, али и почетак нових, „демок рат
ско-плиш а н их” револ у ц и ја. Совјетс ка импе ри ја, на чијем су рушењу
радиле бројне обавеш тајне службе, армије, научниц и, полит ичке елите,
цркве, заљуљ ала се под бесом разочараних људи ослобођених страх а од
кому нис тичког терора, посус та лог под тере том сопс твеног бирок ратског
апарата. Тоталитарни режим је са глобалне позорнице отишао релат ивно
12

13

На пример, ЕСПН (водећа америчка спортска ТВ мрежа са преко 7.000 запослених)
вреди 40 милијарди долара. Поређења ради, водеће дневне новине „Њујорк тајмс”
(основане 1851.) процењене су на 1,3 милијарди долара!
Делиберативна демократија је модел у којем се политичке одлуке доносе процесом
преговарања, договарања и убеђивања. Оно је резултат комуникационог деловања
између формално организованих и неформалних делиберација лицем у лице, у
аренама и на врху и на дну политичког система (Јирген Хабермас: Политичка
комуникација у медијском друштву, часопис: СМ, Београд, децембар 2007, стр.11).
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мирно, уз важну мисиј у западне пропаганде која је постепено мењај ућ и
свест гра ђа на источног блок а створи ла услове за идеолошки преок рет!
Нове технолог ије (видео-рикордери, сателитски тањири, јефт ине камере
и сл.) учини ле су да информа ц и је поста н у доступне преве ликом број у
људи, тако да је слик а коју су државни медији упорно слали разочараној
публиц и блед ила и пре него што би стигла до њих. Нови медији укин ули
су трад иц ионалне границе идеолошких и националних резервата, пру
жај у ћ и шанс у обичним људи ма да пока ж у своја осећа њ а. Слике о кон
фликт има глобалној јавнос ти су биле важније од самих конфликата!
У пракси, полит ичк у борбу добијај у субјект и који располаж у са нај
више економске, полит ичке, идеолошке, безбедносне и медијске моћи и
утиц аја. Актуе лн и глобалн и систем сат к ан је од региона, корпора ц и ја,
религ ија, невлад иних организац ија, интерес них олигарх ија и полит ич
ких покрет а, са висок им степеном кому н ик а ц ијс ке међуа кт ивнос ти.
Постоји више истина, за своју и туђу јавност, према интересима оних у
чијим су рука ма кајаси кому ник а ц ионог упра в ља њ а. Обликова њ е све та
према новим обрасцима темељи се на камуфлираним идејама полит ичке
доминац ије, војне хегемоније и нескривене ароганц ије према свима који
мисле другачије. Средс тва комуникац ије најбрж и су и најлакши начин за
промен у менталног духа нације, осећањ а, култ уре, трад иц ије, историје.
Савременом циви л из а ц и јом вла д ај у преп ле т ене масме д ијс ке мре ж е
чијим токовим а струји мнош тво истог или сличног садрж аја, поста
вљај у ћ и теме љ е глобалне економ и је и поли т ике. Штам па, елек т ронс ки
меди ји, изда вачке куће, филмс ке ком па ни је, агенц и је за односе са јав
нош ћу, телеком у н ик а ц ионе и рачу нарс ке индус три је, обра з у ј у чврст и
универзалан информац ијски прстен који обух вата планет у. Свет је у пре
вирању: снаг у мишића мења снага ума, а умес то силом и прин удом влад а
се информац ијама и пропагандом. За разлик у од држава индус тријског
друш тва, настај у постнације14 трећег таласа којима требај у велике коли
чине енерг ије, хране и – информац ија. Води се битка за територијама као
отвореним тржиш ти м а производ а и услу га, док поли т ичк им турбулен
цијама управ ља онај ко има прис туп или конт рол у над глобалним меди
јима, светским банкама података и телеком уникац ионим мреж ама.
Државни суверенитет данас је озбиљно нарушен, па ако прих ват имо
Раcелово схватањ е да се рат састоји у ширењу влас титих граница преко
туђих територија15, схватамо да се политичка моћ и културни утицаји
захваљујући комуникационим освајањима персонифик ују у савремене импе
рије. Сваки проблем у било којој држави може постати глобалан, под усло
14
15

Тофлер А. и Х. Рат и антират, Paideia, Београд, 1998, стр.292.
Вирилио, П. Рат и филм: логистика перцепције, Институт за филм, Београд, 2003,
стр. 79.
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вом да значењем и експрес ивношћу може донети политичк у, економс ку или
безбеднос ну корист за корпоративн у гру п у која га промовише. Запа жања
усту п ај у место знач е њи м а, мисаон е опсервације се маргин а л из уј у пред
екранизованим спектак ли ма, док ритуа лизоване сце не доминирај у меди
асфером. У ери двадесетчетворочасовне дистриб уције вести, новинари све
мање трагају, проверавају и истраж ују, обично интерпретирајући оно што
им стиже од утицајних медија. Када се прича смис ли то је као да стварно
постоји понашање крда. Причу одређ ује један медиј – један приказ у нови
нама или слика на ТВ… Делимично услед тога што су новинс ке организа
ције консолидоване, а делимично услед електронс ког извештавања, сви ми
се хранимо на истом валов у, признаје новинарк а Женев а Оверхолсер16.
Полит ичка моћ више него икад а је у дијалект ичкој спрези са медијским
ресурсима, који комуникац ионим значењ ем преоблик уј у јавни прос тор
стварај ућ и премоделиране обрасце полит ичког мишљењ а, животних сти
лова, навика и потреба. Историја цивилизац ије је историја конфликата,
само су они данас у сфери информ ац ија и невид љиви обичном посма
трач у. Медије поред технолог ије чине људи, а њихов у свест је могуће
обликов ат и. При томе, основно питањ е је колико смо у Србији и сами
спремни да се мењамо, односно колико нам тај захтев намећу друг и?
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Summary: Analyzing the more complex in struct ure and more unif ied in its
contents the sphere of mass-media function, the author points out to the growing
gap between the rich and the poor on the planet, and at the same time realizes that
instead of the citizen as a subject, the new media philosophy brings the consumer
into the cent re of a society as an object of public. Hidden behind the formal shell
of serv ing the general interests, the paradigm of contemporary journalism turns
into transparent serv ing to the owners of the capital and bearers of ideological
power, bringing into question the destiny of democracy. The world is on the cros
sroad due to the fact that the persuasive, manipulat ive and directed communica
tion announces the covert tyranny of the masses. Masses which are seduced by
planned, strategically calculated and technologically powerf ul impacts, who think
and behave in accordance to what they were prepared by the tailors of the spir it ual
weav ing on their looms of signs and media thinking.
Mussolini saw the corporat ism as a means to eliminate the class fight; Goeb
bels emphasized the cult of a leader by offer ing the concept of the char ismat ic
leadership, while the Amer ican liberal dogma managed to promote the new rules:
the market and wealth as a life ideal. Democracy turned into dictatorship of the
corporat ive elites instead of the ruling of the people, while the media seduces the
public opinion by construct ing the persuasive, narcissistic and esthet ic narrat i
ves. Unnot iceably, the character of journalism changes: in the corporat ive society
it becomes corporat ive as well, part of the struct ures of power, integrat ing into the
economical and polit ical system governed by…
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МЕДИЈСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ КУБЕ:
ОСТРВО У СВЕТ У*
Сажетак: Рад је настао као резултат ширег истраж ивања аутора –
„Савремени медијс ки системи, медијс ки систем Србије и јавне политике”.
Медијс ки ситем Кубе обрађен је као најтипичнији пример етатис тичких
медијс ких система у савременом свету. Анализирају се: идеолошко-норма
тивни оквир медијс ког система, медијс ки комп лекс, главни агенс и медиј
ског систе ма, слобода јавног кому ницирања и спољно-политички раз лози
за постојање и опстанак таквог медијс ког система. У закључк у је изнета
претпос тавка да будућност медијс ког система Кубе подједнако завис и од
опстанка социјалис тичког друштвеног уређења у овој земљи и од утицаја
информационе револ уције на друштвену структур у Кубе.
Кључне речи: КУБА, МЕДИЈСКИ СИСТЕМ, СУБЈЕКТ И МЕДИЈСКОГ
СИСТЕМ А, СЛОБОД А ЈАВНОГ КОМУНИЦИРАЊ А.1
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1. Увод: реч-две о Куби
Република Куба је држава на највећем и истои меном острву у Кариб
ском архипела г у.
Вишевековна шпанс ка колон из ац ије острв а замењ ена је оку пац и
јом Кубе, коју су извршиле Сјед ињ ене Америчке Државе после шпанскоамеричког рата 1898. године. Државна независност Кубе проглашена је
четири године доцније, али је скоро шест деценија ова земља била под
формалном и неформалном државно-полит ичком домина ц и јом САД.
Потп ун у и суштинску независност кубанска држава први пут стиче
1959. подине, после вишег од иш ње револ у ц ион арне борб е кубанс ког
народ а, пред вођеног Фиде лом Кастром (Fidel Alejandro Castro Ruz) и Че
Гевар ом (Ernesto Guevara de la Serna, Che), чином сврг а в а њ а са влас ти
марионетског режима диктатора Фуленг есиа Батис те Залд ивара (Fulgen
cio Batista y Zaldívar).
Од тада је најв а ж ни ја спец ифичност међу н ар од ног полож аја Кубе
латентна опас ност од војне инвазије са севера и окупац ије, будућ и да је
Куба међу малобројним од САД независних земаљ а на оба америчка конт и
нента. Држава је, стога, организована као једнопарт ијска социјалис тичка
репуб лик а. Њени највиш и орга н и влас ти – Народ на скупш тина народ не
влас ти, Државни савет, Савет минис тара (влад а), као и сви органи влас ти
у 15 покрајина и 170 општина, под кон т ролом су Кому н ис тичке парт и је
Кубе. Сви привредни ресурси су у државном власниш тву. Најваж није при
вред не гра не су пољоп рив ре д а (прои звод њ а дува на, шеће р а и лиму на),
рударс тво и туриз ам. У мулт ирас ном кубанс ком друш тву, у којем живи
преко 11 милиона људи, здравс твена зашти та, основно, сред њ е и високо
образовањ е су бесп латни, а непис меност је безмало у потп унос ти искоре
њена (писмено је 95,7% Кубанаца старијих од 15 година). Службени језик
је шпански.
У таквој Куби медијс ки систем се, у свим његовим структ уралним
елемен т и ма и дина м иц и јавног кому ниц и ра њ а, може узе т и као класи
чан пример етат ис тичког медијског система1.

1

Полазећи од структуре и процеса у постојећим медијским системима у свету, примењујући метод уопштавања, могуће је све медијске системе теоријски разврстати
у пет типова: етатистички, патерналистички, тржишни, етатистичко-тржишни и
друштвено-цивилни (детаљније у Милетић и Милетић, 2011: 281-299).

Годишњак Факултета за културу и медије

Медијски систем Републике Кубе: острво у свету

409

2. Социјалистички идеолошко-регулативни оквир
Норм ат ивне основе функ ц ион ис а њ а медијс ког систем а Кубе утвр
ђене су Уставом из 1976. године, који је допуњ аван 1992. и 2002. године.
Као и функц ионисањ е свих осталих друш твених подсис тема у овој
земљи, засноване су на 5. члан у основног закона у којем пише: „Комуни
стичк а пар т и ја Кубе, следбен ик Мар т и јевих 2 и идеја маркс изма-лењи
низма, орга н изов а на прет ход н иц а кубанс ке наци је, највиша је водећ а
снага друш тва и државе, која организ ује и предвод и заједничке напоре
према циљеви ма изград њ е соци ја лизма и напрет к а ка кому нис тичком
друш тву”.3
За разумевањ е карактера медијског система Кубе од изузетног је зна
чаја 53. члан Устава, који гласи: „Грађани имај у слобод у говора и штампе
у склад у са циљевима социјалис тичког друш тва. Материјални услови за
остваривањ е тог права обезбеђени су чињеницом да су штампа, радио,
телевизија, биоскопи и друг и масовни медији у државној или друш тве
ној својини и никад а не могу бити приватно власниш тво. Ово обезбеђује
њихово коришћењ е искључиво у служби радних људи и у интерес у дру
штва. Закон регулише остваривањ е тих слобод а.”4
Медијски систем Кубе није, међут им, регулисан посебним систем
ским медијс ким закон и м а, већ је најш и ри идеолош ко-регул ат ивн и
оквир, чији су израз и цитиране уставне одредбе, утврђен у прог рамским
опре де љ ењи м а Кому н ис тичке парт и је Кубе на Првом конг рес у (1975),
а потврђ ив ан и инови р ан на свим оста л им, укљу ч у ј у ћ и и послед њ и,
Шести конг рес КПК (2011). Али су зато два, садрж ајем одредби веом а
прос тра н а закон а од изу з ет ног знач аја за функ ц ион ис а њ е медијс ког
систем а – Закон о реафирмисању националног достојанс тва и суве ре ни
тета, усвојен у децембру 1997. године, тзв. Закон 80, и Закон о заштити
националне независ нос ти и економије Кубе из 1999. године, тзв. Закон 88.
Први у 8. члан у садрж и упозорењ е да ће бити примењ ен „на сваког ко
директно или индиректно сарађује са непријатељским медијима” и суо
чава могуће прес тупнике са казном од три до десет година затвора. Овај
закон је директан одговор Кубе на Закон о кубанс кој слободи и демократ
ској солидарнос ти, тзв. Хелмс-Бартонов закон5, који је амерички Конгрес
2

3
4
5

Хосе Марти (José Julián Martí Pérez), књижевник и револуционар, зачетник борбе за
ослобођење Кубе од шпанског колонијализма (1853-1895).
https://www.constituteproject.org/#/search
Исто.
Назван је по инцијаторима доношења овог закона – републиканском сенатору
из Северне Каролине Џесију Хелмсу (Jesse Alexander Helms, Jr.) и конгресмену из
Индијане Дену Бартону (Danny Lee ’Dan’ Burton).
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усвојио 1996. са циљем да појача постојећу изолацију Кубе и санкционише
појединце и организације који тргују са Кубом. И одредбе другог, тзв. Закона
88 мотивисане су истим разлог ом, али су детаљније и прец изније. Тако
се у његовом 7. члан у ограничава могућност сарадњ е са медијским орга
низа ц и ја ма у САД, првенс твено дава њ е информа ц и ја, како би се спре
чеи ле негат ивне послед ице при мене Хелмс-Бартоновог закона по Кубу.
Закон забрањује сарадњу „на било који начин са страним радио и теле
визијс ким ста н иц а м а, новина м а, часоп ис и м а или дру г им средс тви м а
јавног информ исањ а у циљу дестабилизац ије земље и униш тавањ а соци
јалис тичке државе”6. Предвиђају се и казне од 7 до 15 година затвора за
све прек ршиоце, посебно тзв. неза вис не новинаре у Куби, јавне и тајне
сарад н ике америчк их меди ја, који, прем а Кастровим речи м а, делу ј у
као „агент и америчког империјализма, јер добијај у новац из САД”.
Овим прописима треба додат и и Кривични закон Кубе, будућ и да се
њиме и новинарски рад може крим инализоват и и подвес ти под 91. члан,
који предвиђа дуге затворске, укључ уј ућ и и смртн у казну, уколико поје
динц и или друш твене групе делуј у прот ив „независнос ти и територијал
ног интег ри тета држа ве”.
Етичк и оквир рада новинара и дру г их профес ионалн их кому н ик а
тора у медијском систем у Кубе одређен је „Кодексом Савеза кубанских
новин ар а” (Unión de Periodistas de Cuba), орга н из а ц и је која је основ а н а
1963. године. Уз уобичајене одредбе за овак ве документе, као што су оба
веза прик уп љањ а информац ија из више извора, њихово истинито и пра
вовремено преношењ е, право на прис туп информац ијама од јавног зна
чаја, итд. Кодекс предвиђа да „новинар има дужност да след и уређивачк у
линиј у и информат ивн у полит ик у”7 медијске организац ије у којој је запо
слен. У суштини, међут им, њих утврђује Влад а, односно Комунис тичка
парт и ја Кубе која форм и ра Савет минис тара. Кодекс, такође, пред виђа
дисцип линс ке казне у распон у од укора до искључењ а из Савеза, које у
пракси значи и остајањ е без посла у новинарс тву.

3. Масовни медији – средства револ уционарне борбе
У овак вом нормат ивном оквиру Куба има – бројем масовних медија
у однос у на матери јалне могућ нос ти дру ш тва – рациона лан, тј. опти
мално раз у ђен, али пот п у но кон т рол ис ан медијс ки ком п лекс, у којем
сви мас-медији функц иониш у у парт ијско-државном модел у, као медиј
ске организац ије у државном власниш тву.
6
7

http://www.pressreference.com/Co-Fa/Cuba.html
Исто.
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У првој деценији ХХI столећа на Острву су објав љиване три дневне
и више од стот ин у период ичн их новина. Посредс твом 225 радио и 58
телевизијских станица емитована су 83 радијска и 21 телевизијски про
грам. Радијс ким при јем н иц и м а распола же сва ко дома ћ инс тво – има
их укупно 3,9 милона, тј. 350 на хиљад у житељ а Кубе, док скоро свако
домаћ инс тво има телевизијски пријемник – укупно 2,6 милиона, одно
сно 236 на хиљад у становник а. Знатно је мање индивид уа лних власника
комп јутера – било их је укупно 120 хиљад а или само 10 на хиљад у Куба
нац а, док је појед ин ачн и прис туп интернет у имало нешто више од 5
одсто становник а, односно само њих 60 хиљад а.8 Међут им, укупан број
корисника интернета мног о је већи – чак 2,8 милиона у 2012. години, тј.
скоро четврт ина становн иш тва, по чему је Куба на 79. месту у Свет у 9,
што се објашњава чињеницом да нови медиј могу да корис те првенс твено
Кубанц и који су запос лени у школама, на универзитет има, у државним
и установама култ уре, новинарским редакц ијама, турис тичк им органи
зац ијама и хотелима.
Најзначајнија дневна новина (не излази само недељ ом) у овој земљи
је „Гренма”10 (Granma), са укупним дневним тиражом од 675 хиљад а при
мерака, по чему се налази на 88 месту у свет у. Поред ње Кубанц и могу
да читај у и дневнике „Хувент уд ребелде”11 (Juvent ud Rebelde) и „Трабах а
дорес”12 (Trabajadores).
„Гренма” је од 1967. године службена новина или, како се то обично
каже – орган Комунис тичке парт ије Кубе. Редовно, на уобичајених осам
страница (уз повремене спец ијалне додатке) објав љује: чланке и комен
таре о унут раш њој и спољној полит иц и, посебно оне које се односе на
Латинску Америк у; говоре парт ијских лидера, укључ уј ућ и и врло читан у
колумн у „Фиделова разм иш љањ а” (Reflexiones de Fidel), после повлачењ а
леген д арног револ у ц ионара са свих парт ијс ких и државних дужнос ти;
саопш тењ а парт ијс ких и државн их орга на; репорта же о рад н иц и м а и
сеља ц и м а, њихов ом прег а л а ш тву и под визи м а у одбра н и неза вис но
сти земље и развоја соци ја л изма; фељт оне о дога ђаји м а и личнос ти м а
из кубанске револ уц ије и вишевековне борбе за независност; текс тове о
пољоп ривред и, рударс тву, индус трији и туризму; затим науц и, образо
вању, култ ури и спорт у; као и дневни телевизијски прог рам. Седм ична
8
9

10

11
12

http://www.pressreference.com/Co-Fa/Cuba.html
Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012, International Telecommunications
Union, Geneva, June 2013.
Име овог дневника потиче имена брода којим се Фидел Кастро са осамдесет и једним другом 1956. године искрцао на Кубу и започео револуцију.
Шп. „Млади побуњеник”.
Шп. „Радници”.
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верзи ја ових новин а – „Грен м а интернешенел” (Granma Internat ional)
објав љује се, осим на шпанс ком, и на енглес ком, франц ус ком, немач
ком, ита л и јанс ком, турс ком и пор т у галс ком језик у. На овим језиц и м а
корис ниц и м а интерне та доступна је и елек т ронс ка верзи ја новина, тј.
веб-сајт „Диџитал Гренма интернешенел” (Digital Granma Inter nacional)
Оснив ач „Хувент уд ребелд еа” је Савез млад их комун ис та Кубе.
Прем а Кастрвим речим а објав љен им у првом броју 1965. године, ова
„новина намењ ена је најп ре омлад ини, са темама од интереса за младе,
али текс тови у њој морају бити садрж ајно интерес антн и за све читао 
це”13. Карактериш у је краћ и и неформалнијим језиком писани текс тови,
а посебн у пажњу прив лаче они који обрађ ују музик у и остале облике
попул р а не кул т у р е. Знач ајан елемент уређ ив ачк е поли т ик е је често
поређ ењ е полож аја кубанс ке и аме ричке омла д ине, инсис ти ра њ ем на
соци ја л ис тичком васп и т а њу и обра зов а њу мла д их као прет пос та виц и
сузби ја њ а порок а алкохол изма, силеџ ијс тва, нарком а н и је и порног ра
фије, чему је, углавном, намењ ена и редовна рубрика „Куриозид адес”14
(Curiosidades). Редовне су и рубрике које младе подсећај у на национало
слобод илачк у борбу прот ив страних завојевача и аутент ичност кубанске
револ уц ије, чији је циљ подс тицањ е млад их читалаца на идет ификац иј у
са херојима борбе за слобод у, независност и социјалн у правд у.
Пет годин а касни ј е – 1970-те, рад н иц и револ у ц ион ар и Освал д о
де Мело (Osvaldo de Melo) и Сара дел Кармен Залд ив ар (Sara del Carmen
Zaldívar) покрен ули су „Трабах адерос”, новине радничк их синд иката „Цен
трал де трабах адорес де Куба”15 (Cent ral de Trabajadores de Cuba). Најп ре су
објав љиване двонедељно и недељно, да би од 1980. постале дневник, који се
од претходна два, мада исте идеолошке оријентац ије, разлик ује радикал
ни јом кри т иком при мера дру ш твене неправде на Острв у и полем ичк им
текс тови м а о полож ај у и пра ви м а рад н ик а и сеља к а у дру ш тву. Редовне
су рубрике у којима се преносе вести националног значаја од интереса за
рад н ике, обја в љу ј у писма са пита њи м а рад н ик а и одговори м а државн их
орга на, затим ана л и т ичк и чланц и који се баве син д ик алн им пита њ и м а,
функ ц иониса њ ем економског система и соци јалним полож ајем рад ник а,
њихов ом здравс твеном заштит ом, образ ов а њ ем и култ урн им живот ом,
као и текс тови о физичкој култ ури и спорт у.
Међу период ичн им новина м а најзначајн ије су регионалне новине,
које се, најчеш ће седм ично, објав љују у свакој од 15 кубанс ких покра
јин а (нпр. „Адел ан т е”/Adelante, „Ахор а”/Ahora, „Ескамбрај”/Escambray,
„Геријеро”/Guer r illero, „Трибуна де Ла Авана”/Tribuna de La Habana, „Ван
13
14
15

http://www.juventudrebelde.co.cu/about-us/
Шп. „Занимљивости”.
Шп. Конфедерација радника Кубе.
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гуа рд иа”/Vanguardia...), али такођ е постоји и мнош тво период ичн их
часописа и магазина спец ијализованих за теме из облас ти култ уре, нау
ке, обра зова њ а, тех нике, туризма, пољоп ривре де, итд. Најпоп уларни ја
период ична новина која се бави општим темама са наглашеном забав
ном функц ијом је двонедељник „Боем иа” (Bohemia).
Куба има две информ ат ивне агенц и је: „Агенц и ја куба на де нотис и
ас”16 (Agencia Cubana de Noticias) и „Пренса латина” (Prensa Latina). Прва је
основана 1974. године као национална агенц ија која сервисира медијске
организац ије првенс твено у овој земљи. Друга, међут им, има претензиј у,
коју у великој мери остварује, да буде агенц ија свих земаљ а у Латинској
Америц и, нашта указ ује и њен пун назив – „Агенсиа де нотисиас латино
американа С.А.”17 (Agencia de Noticias Latinoamer icana S.А.). Основана је у
јуну 1959. године, одмах после успешно изве дене кубанс ке револ у ц и је,
на иниц ијат иву Че Геваре, као „медијско оружје” за ширењ е револ уц ио
нарних идеја у земљама Јужне Америке. „Пренса латина је део кубанске
револ уц ије, јер је рођена у револ уц ионарном процес у” – речи су Френка
Гонзалеса (Frank Gonzalez) једног од њених ранијих председника. У првој
редакц ији био је и светски познат и књижевник, нобеловац Габријел Хар
сија Маркес (Gabriel García Márquez), као и низ друг их угледних новинара
са овог конт инента – Родолфо Валс (Rodolfo Walsh), Рохелио Харсиа Лупо
(Rogelio García Lupo), Карлос Мариа Хутиерез (Carlos María Gutiérrez), итд.
Ова агенц ија има цент рал у у Хавани и 40 дописниш тава у свет у, највећ им
делом у земљама Јужне Америке. Настоји да у својим писаним, аудит ив
ним и аудиовиз уе лн им сервис и м а понуд и алтернат ивн у слик у све та у
однос у на све америчке и неке еврпске агенц ије глобалног значаја.
Међу 83 радио-прог рам а један има међун ар одн и каракт ер јер је
намењ ен слу ш аоц и м а у инос транс тву – „Радио Хава н а Куба” (Radio
Habana Cuba), који је емит ује прог раме на шпанском, енглеском, фран
цуском, порт у галском, есперант у и арапском језик у18; 6 прог рама слу
шају се на целом Острву (Radio Rebelde, Radio Progreso, Radio Reloj, Radio
Taíno, Radio Enciclopedia и Radio Musical Nacional); 12 прог рама имај у реги
онални, а 6 градски карактер, јер се први емит уј у у покрајинама, а друг и
у Хавани; осталих 58 прог рама су локални, односно општински. У прва
два национална прогарама (Radio Rebelde и Radio Progreso) инсис тира се
на њиховој информат ивној функц ији; у наредна два (Radio Reloj и Radio
Taíno) уравноте ж у је се забавна и информат ивна функ ц и ја; док прет по
след њи (Radio Enciclopedia) инсис тира на образовној, а последњи (Radio
Musical Nacional) на забавној функц ији овог масовног медија.
16
17
18

Шп. Кубанска агенција вести.
Шп. Латиноамеричка агенција вести.
http://www.radiohc.cu
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Поред националне телевизи је Кубе – „Телевис ион куба на” (Tele v ision
Cubana), популарно „Куба вис ион” (Cubavisión), која у систем у, поред про
грам а „Кубавис ион интернас ионал” (Cubavisión Inter nac ional) намењ еног
инос траним глед аоц има, има још и 15 регионалних (Tele Pinar, Canal Habana,
Isla Visión, TV Yumurí, Perlavisión, TV Camagüey, Tunasvisión, CNCTV, Tele Cri
stal, Tele Turquino, Tele Cubanacán, TV Avileña, Centrovisión Yayabo, TV Serrana и
Solvisión) и један општински центар (Nuevavisión), на Острву се емит уј у још
чети ри национална телевизијс ка прог ра м а: „Теле Ребел де” (Tele Rebelde),
„Канал еду к ат иво” (Canal Educat ivo), „Канал едук ат иво 2” (Canal Educat ivo
2) и „Канал Мулт ивисион” (Canal Multivisión). Опште карактерис тике свих
кубанс ких телевизијс ких прог ра м а јесу: нагла ша ва њ е значаја информ а
тивно-полит ичк их емисија, у којима се друш твена стварност на Острву, у
Латинској Америц и и у Свет у интерп рет ира у идеолошким оквирима про
грамских опредељ ењ а Комунис тичке парт ије Кубе; затим, инсис тирањ е на
обра зовној функ ц и ји телевизи је, значајном прис ут ношћу емиси ја које су
посвећене школс тву, науц и, здравс тву, уметнос тима, туризму и спорт у; и,
најзад, прод ук ц и ја забавних емиси ја у који ма се афирм иш у првенс твено
националне и латиноа меричке култ урне вреднос ти, што за послед иц у има
велик у заступ љеност (и глед аност) латиноа меричк их серија, тзв. теленове
ла19, и филмова, на једној, и занемарљив проценат серија, филмова и дру
гих забавних емисија, нарочито америчке прод укц ије, на другој страни.
У савременом медијс ком систем у Кубе клас ичн и масовн и меди ји –
дневне и период ичне новине, радио и телевизија – имај у веома велик и зна
чај у јавном комуниц ирању, будући да је, као што је већ напомен уто, нови
медиј – глобални систем комп јутерских мрежа, још у повој у, како у поглед у
постојеће информат ичке инфрас трукт уре, тако и када је реч о могућнос ти
појед инаца да прис тупе интернет у. Влад а је, међут им, 2013. године донела
декрет на основ у којег је сред ином исте године отворено 118 својеврс них
„интернет-стан иц а” у целој земљи, које може да корис ти свак и Кубанац –
наравно свес тан да његова интересовањ а за одређене садржаје остај у забе
лежена на ком п ју тери ма ових колек т ивних цен тара за прис туп интерне т у.
Зван ичн ик из Минис тарс тва за комун ик ац ије у дневн ик у „Гренм а” овај
поступак објаснио је на следећи начин: „У будућнос ти Кубанц и ће моћи да
се повеж у са интрнетском мрежом из својих станова, али је у овим околно
стима приоритет да се отворе колект ивни цент ри, како би са што мање ула
гањ а интернет корис тило што више особа.”20
19

20

У медијском систему Кубе постоји и посебно државно предузеће – „Каса продуктора де теленовелас” (Casa Productora de telenovelas), за продукцију домаћих телевизијских серија.
Шуваковић, З. (2013): „Интернет није први на списку жеља Кубанаца”, Политика,
Београд, 3. јун, стр. 3.

Годишњак Факултета за културу и медије

Медијски систем Републике Кубе: острво у свету

415

Иначе, све дневне и период ичне новине, национални и регионални
радијс ки и телевизијс ки прог ра м и имај у веб-сајт ов е на шпанс ком и
енглес ком, а мнош тво њих и на дру г им (пор т у г алс ком, франц ус ком,
арапском, руском...) језиц има 21, што је у извесном несклад у са већ изне
тим подац има о посед ивању персоналних комп јутера и могућнос тима
прис тупа интернет у. Из овога се може закључит и, упркос чињениц и што
Куба по поседовању личних рачунара и могућнос тима прис тупа интер
нет у заос таје за свим латиноа мет ричк им земљама, да су главни субјект и
медијс ког систем а на Острву веом а свес ни могућнос ти новог медија у
стварању јавне предс таве о Куби изван њених граница.

4 „Новинарство није бизнис”
Несум њиво најзначајни ји агенс медијс ког систем а Кубе, као и свих
оста л их дру ш твен их подс ис тем а и дру ш тва у целин и, јесте Кому н и
стичк а парт ија Кубе. Ово се може доказат и применом све четири вари
јабле из Сејмор-Јурове теори је о утицај у поли т ичк их на медијске орга
низац ије (Seymur-Ure, 1974). На руководећ им и уредничк им позиц ијама,
као и огромна већина новинара у редакц ијама, чланови су КПК, а често и
високопозиц ионирани функц ионери у овој парт ији; медијски садрж аји у
потп у нос ти су вред носно импрег ни ра ни идеолог ијом и дневном поли т и
ком једине парт ије на Острву; упркос значајном број у дисидената унутар
и изван Кубе, највећ и број грађана ове земље даје плебисцитарн у подр
шку кому нис ти м а и њиховој поли т иц и; ова подрш ка изра ж а ва се висо
ким процентом гласова које канд ид ат и за предс тавнике у Народној скуп
штини народне влас ти, као и покрајинским и општинским скупш тинама,
у најв ећем број у чла нови КПК, доби јај у на избори м а. На послед њ ем,
Шестом конг рес у КПК (2011) једна од пет цент ралних тема била је посве
ћена „процес у информ ис а њ а народ а”22 о поли т ичком курс у Парт и је у
новим социјално-историјским условима, на почетк у трећег милениј ума.
У конг ресној резол уц ији истиче се: „Кубански медији (...) треба да играј у
одлуч уј ућу улог у, разјашњавањ ем, објект ивним, конт ин уи раним и кри
тичк им извеш тав ањ ем о напретк у и унап ређ ењу друш твеног модел а,
садрж ајним и проницљивим текс товима који су прис тупачни свима, тако
да помогн у иградњ и наше земље и култ ур е”23. Овим се, заправо, више
од пола века касније потврђују речи вође кубанс ке револ уц ије Фидела
Кастра, које се односе на друш твен у улог у новинарс тва у социјалис тич
21
22
23

http://www.cubaperiodistas.cu/prensa/periodismo_revolucion_eng.html
http://www.granma.cu/ingles/cuba-i/16-abril-central.html
Исто.
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ком друш тву: „Новинарс тво није бизнис, него једнос тавно: новинарс тво.
Бизнис је бизнис, а смисао новинарс тва је да се бави идејама, то је инте
лек т уа лн и напор. Они који заис та вред н у ј у слобод у штам пе неће пра
вит и бизнис од новинарс тва.”24 За полит ичко коорд инирањ е рада медиј
ских организац ија, као и осмиш љавањ е комуникац ионих, информат ив
них и пропагандних стратег ија, у Комунис тичкој парт ији Кубе задужено
је, иначе, посебно полит ичко тело – „Департементо де ориентасион рево
лусионариа”25 (Departamento de Orientación Revolucionar ia).
Пола з ећ и од цити р а н их прог рамс ких опре д е љ ењ а КПК и идеј а
вођа кубанс ке револ у ц и је сви државни орга ни – законод авни, изврш ноуправни и пра вос уд ни – на свим нивои м а орга низова њ а кубанс ког дру
штва, усме ра в а н и из патијс ког Оде љ ењ а револ у ц ионарне ори јен та ц и је,
настоје да дру ш твен а слик а стварнос ти у медијс ким садрж аји м а буде
усклађена са идеолог ијом и полит иком Комунис тичке парт ије Кубе. Нај
ис турениј у улог у, у смис лу практ ичног утицаја на све медијске садрж аје,
има Минис тарс тво кому н ик а ц и ја, које је, такођ е, одговорно за регул и
са њ е, усме р а в а њ е, над з ор и пра ћењ е ста њ а у медијс ком ком п лекс у и
остварив а њ е вла д ине поли т ике која се однос и на информ а ц ионе тех
нолог и је, телеком у н ик а ц и је, информ а ц ионе и кому н ик а ц ионе мреже,
нове кому ник а ц ионе услу г е, еми това њ е радијских и телевизијских про
грама, управ љањ е фрек вентним спект ром, поштанске услуге и елект рон
ску индус трију. Када је о медијс ким садрж ајим а реч, ово минис тарс тво
се у великој мери ослањ а на Кубанс ки инстит ут за радио и телевизију
– „Инстит ут о кубано де радио и телевис ион” (Instit uto Cubano de Radio y
Televisión), који је одговоран за праћењ е и остваривањ е државне и влад ине
поли т ике у радијс ким и телевизијс ким орга н из а ц и ја м а, али и у већем
број преду зећа која обезбеђуј у садрж ајно обликовањ е, прод укц иј у и тра
нас мис и ј у прог ра м а. Таква су пред у зећ а: за прог ра м и ра њ е и ускла ђи
вањ е садрж аја националне телевизије и регионалних телевизијских цен
тара, изу зи м ај у ћ и вести и спорт (Telet ransmisora); затим, за обликов а њ е
најзначајнијих, тзв. ударних вести из земље и света, које се емит уј у у свим
телевизијс ким прог рам им а (Sistema Infor mat ivo de la Televisión Cubana);
надаљ е, за пруж ањ е свих комерц ијалних услуга, од рекламних у радиј
ским и телевизијским прог рам има – укључ уј ућ и пословањ е са домаћ им
и страним пртнерима, преко куповине и увоза страних, односно прод аје
и извоза домаћ их прог рама – до естраде (RTV Comercial Empresa); такође,
за обезбеђивањ е, првенс твено техничк их, услова за прод укц иј у и копро
дукц иј у телевизијских серија, филмова, документарних прог рама, видео24

25
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спотова (Productora de Televisión, Video y Cine/TV Productora); као и за обезбе
ђива њ е цолок упне логис тике у пред п род ук ц и ји телевизијских прог ра ма
и филмова – локац ија, студ ија, сценог рафије, костима, стат ис та и њихове
обуке, живот ињ а, оруђа, оружја, осталих реквизита и друге опреме (Ser
vicios escenográficos); и, најзад, за пруж ањ е техничк их услуга, производњу
и одрж авањ е техничк их урђеја неоп ходних за медијску прод укц иј у – од
штампањ а новина до производњ е аудиовиз улене опраме (ASTOC Empresa).
Као свака држава и Куба има организац иј у за борбу прот ив спољ ашњих
и унтрашњих непријатељ а земље. У овој земљи то су „Комитес де дефенса
де ла револ усион”26 (Comités de Defensa de la Revolución), мреж а организац ија
под цент ралном управом Минис тарс тва унут рашњих послова, коју профе
сионално или добровољно чини 8,4 од 11,2 милиона Кубанаца и функц ио
нише као „очи и уши револ уц ије”. У суштини, реч је полиц ијски организо
ваној служби безбеднос ти, која бројем сарадника – историјско искус тво то
показ ује – функц ионише и у медијским организац ијама и, таква, предс та
вља невид љиви, али изузетно значајан агенс медијског система Кубе.
Мимо помен у т их дру ш твен их субјек ат а, Кому н ис тичк е парт и је,
државних органа и преду зећа, као релат ивно значајни агенси медијског
система делуј у Католичк а црква и синд икат и објед ињ ени у Конфедера
циј у радника Кубе.
Мада је Куба форм ално секул арис тичк а и, у идеолош ком смис лу,
атеис тичка земља, процењује се да су близ у 60% грађана римокатолиц и,
24% су атеис ти, а 17,5 процен ат а следб ен иц и раз л и ч и т их, тзв. народ
них религ ија. То је, свак ако, разлог што је од 1992. године КПК почела
да мења поли т ичк и курс прем а верн иц и м а и респек т у је ста вове Кон
фер енц и је кубанс ких катол ичк их биску па (Conferenc ia Obispos Católicos
de Cuba). Тим пре што ова конфесионална организац ија има веома кри
тичк и однос прем а аме ричкој изолоа ц и ји Кубе, инсис ти рај у ћ и да, нај
пре, хран а и лекови, али и друг и прои зв од и, морају бити изуз ет и из
ембарга моћног северног сусед а, који узрок у је највеће пат њ е кубанског
народ а, насу п рот аме ричк им тврд а њ а ма да је узрок сирома ш тву кому
нис тичка власт. Односи државе и Католичке цркве битно су побољшани
од 1998. године, када Папа Јован Павле II долази на Острво, сусреће се са
Кастром и, такође, крит ик ује САД због изолац ије Кубе. После тог сусрета
Божић постаје зван ичн и националн и празник, а држав а и црква зајед
ничк и организ уј у процесиј у у част 400-те годишњице првог појав љивањ а
иконе Пресветле Богород ице на Острву, у којој је учес твовало три хиљаде
Кубанаца, али и висок и државни званичница, што је била прва религ ио
зна манифес та ц и ја од долас ка кому н ис та на власт. Такође, Катол ичкој
цркви се дозвољ а ва да обја в љу је период ичне новине религ иозног карак
26
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тера у којима је „понекад укључена и крит ика званичне социјалне и еко
номске поли т ике”27, као и еми това њ е божић них и ускршњих посла ница
и верниц и м а намењ ених емис и ја у радијс ким и телевизијс ким прог ра
мима. Међут им, мимо ових видљивих показатељ а мењањ а односа између
држа ве и, првенс твено, Католичке цркве, мног о значајни ји аргумент да
ова црква делује као релат ивно значајан агенс медијс ког систем а јесте
доминант н и кул т урн и обра з ац у медијс ким садрж аји м а који је, захва
љу ј у ћ и парт ијски усмера ва ној кул т урној поли т иц и, импрег ни ран като
личк им религ иозним, тј. култ урним вреднос тима које све више постај у,
тачније – које се обнав љај у као део националног идент итета Кубанаца.
Сличн у позиц и ј у има Конфе де ра ц и ја рад ник а Кубе, син д ик ат и коју
су под кон т ролом КПК, али због вла д ај у ће идеолог и је, која упориш те
налази у афирмац ији демок рат ије за раднике (и сељаке), односно у влас ти
радничке класе, ова организац ија има и реалат ивн у самос талност и једн у
врсту привилег ије да слободније крит ик ује парт ијску полит ик у и државн у
власт када је реч о социјално-економс ком полож ају радник а и сељак а у
земљи. То показ уј у већ описани текс тови који се појав љуј у у синд икалном
дневник у „Трабах адерос”, али и у инсис тирању на последњ ем парт ијском
конг рес у да радн иц и и њихови синд ик алн и предс тавн иц и морај у бити
мног о засту п љен и ји у медијс ким садрж аји м а, „како би њихови ста вови
и мишљењ а били основа за деловањ е Парт ије и успешно функц ионисањ е
држа ве уну тар кубанског, соција лис тичког развојног модела”28.
Као и у медијским систем има друг их земаљ а, професионални кому
никатори и њихове организац ије, када је реч о Куби – Савез кубанских
новинара, позиц иони ра ношћу у дру ш твеној подели рада, тј. чињеницом
да прик у п љај у, обра ђу ј у и обја в љу ј у медијс ке садрж аје, увек предс та
вљају ’по себи’ битан агенс медијс ког систем а. Међут им, у медијс ком
систем у Кубе они су, готов о, у пот п у нос ти под р еђ ен и парт ијс ким и
државним органима, будућ и да у раду морај у да следе влад ај ућу идеоло
гиј у и дневн у полит ик у, како у појед иначним текс товима и рубрикама,
тако и приликом обликовањ а ’дневног реда’ у целини медијс ких садр
жаја. На Седмој конференц ији Савеза кубанских новинара, која је 1999.
године одрж ана у Хавани, истакн уто је начело да је „добро новинарс тво
оно које прод убљу је револ у ц и ј у”29 и то је, запра во, најши ри идеолог иј
ски оквир рада око 3.700 кубанских новинара и медијских посленика30,
чла нова ове орга низа ц и је. Већина новинара има универзи т етс ко обра
27
28
29
30
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зовањ е, које је започето 1965. године на Универзитет у у Хавани31 редов
ним студ ирањ ем новинарс тва, али и ванредним вечерњим школовањ ем
новинара који су већ радили у редакц ијама тада постојећ их медијских
орга низа ц ија. Основне студ ије новинарс тва на овом и неколико регио
налних универзитета трај у пет година, уз могућност настав љањ а двои
погод ишњих магис тарских студ ија на универзитет има у Хавани, Холу
гин у и Сант јаг у де Куба, а студент и могу изабрат и један од три смера:
новинарс тво, паблик рилејшнс или комуниколог иј у.
Најзначајнија научно-стручна установа која се бави истраж ивањ ем
у пољу новинарс тва и додатном еду к а ц ијом профес ионалн их кому н и
катора је Међународни инстит ут за новинарс тво „Хозе Март и” (Instit uto
Internacional de Periodismo „José Martí”), који је Савез кубанских новинара
основ ао 1983. године. Поред реа л изов а њ а истра ж ив ачк их пројек ата и
орга н изов а њ а научн их ску пов а, чији је циљ развој медијс ког систем а
Кубе „у склад у са социјалис тичк им развојним моделом кубанског дру
штва”, овај инсти т ут орга н из у је семин ар е, трен инг е и радион ице за
стручно усавршавањ е новинара и осталих медијских посленика32.

5. Слобода јавног комуницирања, идеологија и спољни утицаји
Слоб од а јавног кому н иц и р а њ а у кубанс ком дру ш тву омеђ ен а је,
већ помен у том, уставном одредбом да: „Гра ђа ни имај у слобод у говора
и штам пе у скла д у са циљеви м а соци ја л ис тичког дру ш тва”. Она јасно
ука з у је на клас ни карак тер раз умева њ а могућ нос ти поје д ина ца и дру
штвених група да јавно комуниц ирај у, заснован на лењинис тичком иде
олош ком постулат у да нема слободе за непри јат е љ е рад н ичке класе и
социјалис тичког друш тва.
Но, као и у већини земаљ а тзв. реалног социјализма, које су нестале
са распа дом Совјетског савеза и Варшавског пак та почет ком деве дес тих
година ХХ века, клас ична ценз у ра, тј. њен превен т ивн и вид, норм и ран
пози т ивн им законс ким проп ис им а, а инсти т у ц иона л изован постоја њ ем
посебн их државн их орга на који прет ход но прегле д ај у и (не)одобра в ај у
обја в љив а њ е медијс ких садрж аја, форм ално – не постоји. Међу т им, то
не знач и да овај вид клас ичне ценз у ре није део праксе функ ц ион ис а њ а
медијског система Кубе, будућ и да је превент ивна ценз у ра измеш тена у
парт ијске органе, понајп ре у Одељ ењ е револ уц ионарне оријентац ије КПК.
Ово, као и сличн а парт ијс ка тела у покрајин ам а и општин ам а не пре
глед ају и не одбрав ају свак и текст или рубрик у који ће бити објав љен и
31
32
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у масовн им меди ји м а, али, сва к а ко, прет ход но одлу ч у ј у о целин и уре
ђив ачк их поли т ик а медијс ких орга н из а ц и ја и имај у прет ход н и увид, а
то значи и могућност интервенц ије, у најваж није медијске садрж аје који
треба да буду објав љени. Када је у суспензивном виду класичне ценз уре
реч, ни она није експ лиц итно норм ирана у Уставу или посебним пропи
сима. Разлог је постојањ е неколико закона (тзв. Закон 80 и Закон 88, као
и Кривичног закона) који већим бројема одред аба полит ичк и крим инали
зу ј у рад профес иналн их кому н ик ат ора, прет њ ом дугим затворс ким па,
чак, и смртном казном ако раде у циљу „дестабилизац ије земље и униш та
вањ а социјалис тичке државе”. Због тога готово и да није забележен слу
чај накнад не забра не новина и еми т ова њ а радијс ких или телевизијс ких
прог рама, насуп рот чињениц и да је велик и број новинара, углавном оних
који су сара ђива ли са инос тра ним, посебно америчк им меди ји ма, као и
покретача тзв. самиздат новина, кажњен вишегод ишњим робијањ ем.
Мимо ових парт ијс ко-поли т ичк их и законс ких меха н из а м а за прет
ход н у и накнад н у накнад н у ценз у ру медијских садра ж аја, врло значајан
моменат који утиче на ширин у поља слободе јавног комуниц ирањ а је чиње
ниц а да су сви запос лени новинари чла нови Савеза кубанс ких новинара.
Искључивањ е из ове организац ије увек значи губитак посла, а послед ица
је висок степен самоценз уре свих професионалних комуникатора у новин
ским, агенц ијским и редакц ијама радијских и телевизијских прог рама.
Но, на висок степен ограничењ а слободе јавног комуниц ирањ а, када је
реч о Куби, не утич у само идеолог ијс ко-полит ичк и разлози, већ и чиње
ниц а да је ова земља, од промене режим а 1959. године, изложена најп ре
отвор еној (бомбардов а њ е кубанс ких аерод ром а и неус пе ла војна акци ја
у Заливу свињ а 1961. године), а потом и „пузај у ћој агреси ји” Сје д ињ ених
Аме ричк их Држа в а која, осим економс ке изола ц и је, укљу ч у је све врсте
полит ичк их, војних, арканс ких и медијс ких прит исак а, чији је циљ про
мена режима на Острву. За разумевањ е спец ифичнос ти медијског система
Кубе, од посебног значаја је „пропагандна агресија” коју САД врше радиј
ским и телевизијс ким прог ра м и м а, намењ ен им жите љ и м а Кубе, а еми
туј у се из Мајам ија на Флорид и. Наиме, 1985. године тадашњи председник
САД Роналд Реган (Ronald Wilson Reagan), потписао је посебан закон (Radio
Broadcasting to Cuba Act) којим омог у ћено покрета њ е посебних радијс ких
и телевизијских прог рама у оквиру постојећег Међународног радиод ифу
зног биор оа (Inter nat ional Broadcasting Bureau), под конт ролом америчке
админ ис тра ц и је, који обје д ињу је рад Глас а Аме рике (Voice of Amer ica),
Радио Слободе (Radio Liberty)/Радио Слобод на Европа (Radio Free Europe),
Радио Слобод не Ази је (Radio Free Asia) и Радио Заједно (Radio Sawa), про
гра ма намењ еног арапским земља ма. Овим законом је омог у ћено успос та
вља њ е Бироа за кубанс ку радиод ифу зи ј у (The Office of Cuba Broadcasting).
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Најп ре је покрен ут само радио-прог рам под назив ом Радио Слоб одн а
Куба (Radio Free Cuba), по углед у на Радио Слободн у Европ у, али је распад
Совјетског Савеза узроковао агресивнији медијски наступ према Куби, па
је 1990. године покрен ут и телевизијски прог рам, а оба су названа по име
ну пионира кубанске борбе за слобод у и независност Хосе Март ија – Радио
Март и (Radio Martí), односно Телевизија Март и (TV Martí).
Радио Март и еми т у је два д есет че т вор очасовн и прог рам на шпан
ском језик у, којим доминирај у вести и информат ивне емисије (око 50%
прог ра м а) са јасном антик ас тровс ком уређив ачком поли т иком. Запо
шља в а око стот ин у реа л из ат ор а прог ра м а, за чије се еми т ов а њ е из
буџета САД годишње издваја чак 15 милиона долара. Телевизија Март и
емит ује прог рам у раним јутарњим и касним вечерњим часовима, тј. у
време када Национална телевизија Кубе и њених 15 испос тава у покра
јина м а то не чине. Гле д а ност емис и ја ове телевизи је је, међу т им, вео
ма ниска, због чега је Кубанц и иронично називају „телевизија која се не
види”, упркос огромним свотама новца које је северни сусед издвајао и
издваја за њен рад, као и коришћењу раз ли чи т их тех ничк их средс та ва
која треба да омог уће да до житељ а Кубе доспе квалитетна телевизијска
слика (од балона до војних авиона). Разлог је активно и успешно ометањ е
пријема телевизијског прог рама, које је један од приоритета функц ио
нисањ а кубанског Минис тарс тва комуникац ија.
Иначе, еми т ов а њ е ових прог ра м а наиш ло је на сна ж не кри т ике у
Међу народ ној телеком у н ик а ц ионој унији (Inter nat ional Telecommunicat i
ons Union) као, у поглед у међународног права, незаконито и, у полит ич
ком смис лу, срач унато на изазивањ е субверзивних послед ица на Острву.
На то стално указ уј у и кубански званичниц и у овој међународној органи
зац ији али, упркос иниц ијат ивама чак и у САД, да се прек ине емитовањ е
ових прог рам а, они и даље предс тав љају један од кључн их момената у
полит иц и амаричке админ ис трац ије прем а Куби. Утол ико се та поли
тик а може узе т и као значајна спољ а ш ња детерм инан та слоб оде јавног
комуниц ирањ а у медијском систем у Кубе. То илус трује и један од потеза
лидера кубанске Револ уц ије, који је у одговору на крит ике на непос тојањ е
медијских слобод а у његовој земљи „обећао да ће отворит и све кубанске
медије за прот ивнике револ уц ије на дан када види да комунис ти у САД
имај у прис туп најваж нијим америчк им медијима. Непот ребно је рећи да
америчка админис трац ија никад а није одговорила на ову понуд у.”33

33

U.S. Aggression & Propaganda Against Cuba: Why the unrelieved U.S. antagonism toward
Cuba? by Michael Parenti, „Z magazine”, September 2004.
(http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/US_Aggression_Cuba.html)

Год. V (2013): стр. 407-424

422

Мирко Милетић

6. Кастро и интернет
Медијски систем Кубе директни је израз карактера полит ичког система
и међународне позиц ије ове земље од 1959. године, када је један марионет
ски капиталис тичк и режим замењ ен у револ уц ији насталим социјалис тич
ким режимом, који је у време извођењ а револ уц ије и децениј у-две касније
сва к а ко за кубанс ки народ био бољи. Утолико су пред вод ниц и револ у ц и је
персонификова ли тај бољитак, афирм иш ући непорц иве дру ш твене вред но
сти: слобод у земље и социјалн у правд у за њене житељ е.
Глобалне промене дру ш твено-историјског кон текс та, које су се деси ле
у последњ е две деценије ХХ столећа, агресивна полит ика САД и готово пот
пуна изолац ија Кубе, приморавале су кубанске комунис те на изградњу јед
ног затвореног друш тва чији је интег рац иони фактор Комунис тичка парт ија
Кубе, заправо њени лидери, који су успевали и успевају да добију већинску
подршку Кубанца као симболи слободе и независнос ти Кубе, али и социјалне
правде и једнакос ти, макар и у сиромаш тву. Због тога се бројни познаваоц и
прилик а на Острву не либе да тврде да ће са њиховим нестанком, како то
показује искус тво друг их земаљ а тзв. реалног социјализма, постојећи поли
тичк и систем бити урушен а, самим тим, да ће и етат ис тичк и тип медијског
система – нестат и.
Опстанак овак вог медијског система не зависи, међут им, само од појед и
наца или одучнос ти свих кубанских комунис та да доследно наставе Кастро
вим и путем већ остар ел их водећ их кубанс ких револ у ц ион ар а и после
њихове смрт и. На то какав ће мидијски систем Кубе бити у догледној будућ
нос ти у великој мери утицаће брзина којом једна нова, сасвим другачија од
Кастрове и Чеове народне револ уц ије – тзв. информац иона револ уц ија буде
захватала кубанско друш тво. Једна од њених очигледних послед ица је бри
сањ е класичних националних-државних граница и стварањ е нових, оних у
вирт уелној стварнос ти, која, захваљуј ући експ лозивном развој у интернета,
све све више постаје део стварне стварнос ти. „У том смис лу, веб отелов љује
будућност демок рат ија. Узал удно је настојањ е да се поново постави граница
над којом љубоморно бдиј у gate-keepers (’чувари капија’ – напомена аутора) у
тра д иц ионалном јавном прос тору.” (Кардон, 2013: 102).
Али ова опасност или „опасност” не прет и само Куби, медијском систему
у тој земљи, без обзира колико архаи чан био, него и свим класично појмљ е
ним медијским систем има као подсис тем има одређених социјалних зајед
ница у национално-државним границама. Сва је прилика да израз медијски
систем ове или оне земље предс та в ља већ увелико прва зиђен у катег ори ј у,
као што је, уосталом, и израз глобално друш тво, на почетк у прош лог века
схваћен као ознака за социјалн у организац иј у у одређеној земљи, увелико
постао денотат ум за – планет рано друш тво.
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ДА ЛИ НАМ ЈЕ ПОТРЕБНА
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ?
Сажетак: Ако прихватимо став да масама руководи елита, онда морамо
да прихватимо и став да медији припадају елити, било да је елита форми
рана као политичка, економс ка или нека друга. Концентрација моћи обаве
зно подраз умева и концентрацију влас ништва над медијима, јер оно омогу
ћава манипулативно коришћење медија са циљем да се обезбеди моћ у дру
штву или групи.
Као облик социјалне кому никације, манип улација је веран прати лац
људс ке цивилизације и погрешно је веровање да је нестала са тоталитар
ним друштвима.
Масовне комуникације су постале доминантан начин размене информа
ција које су неоп ходне савременом човек у. У систему свеопште глобализације
и систе ми за масовн у дистриб у циј у информацијe се све више глоба лиз уј у
тако да емитована информација постаје свуда прис утна. Укидањем „гра
ница” у медијс ком прос тор у медији добијају незаобилазну улогу у креирању
диспозиција понашања јавног мнења. Савремени медији су „прерас ли” основну
информативну улогу, јер све више учес твују у креирању „стварнос ти”.
Како се одбранити од оваквог притис ка медија? Једино могуће решење
је перманентно медијс ко опис ме њавање са циљем да се медијс ка публика
оспособи да препозна вреднос не елементе у медијс ким порукама.
Кључне речи: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ, МАСОВНЕ КОМУНИК АЦИЈЕ,
МЕДИЈИ, МАСА, ЕЛИТА, МАНИПУЛ АЦИЈА.
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1. Увод
Већ у XII веку у Европ и је постојала орган изов ана размена руком
писа н их вести, кориш ћена за потребе вла д ај у ћег племс тва. Маса није
никог интересовала. Привилег ија да се буду информ исани била је наме
њена само висок им дру ш твеним ста леж и ма. Писа не новине на Старом
конт инент у настају сто годин а касније, најп ре у Енглес кој, а затим у
Немачкој и Италији. Опет је читалачк а публика повлашћен део друш тва:
трговачк и сталеж. Спорост мануе лних операц ија је утицала на „спорост”
у пренос у информац ија.
Немац Johan Gensflajš fon Sorgenloh (1397-1468) из Мајнца, по углед у
на пресе за цеђењ е грож ђа направио је полуг у којом се, уз велик и напор,
ручн им окрет ањ ем ствар ао прит ис ак на калуп који је на врху имао
слова прем азана бојом, тако да се став љањ ем листа папира добијао за
оно време савршен отис ак1 Само некол ико година касније (1455) свет
ће добит и прву књиг у штампан у новом техником. Била је то „Библија”,
писа на латинс ким језиком. Од тог трен ут к а, уса м љен и чита лац руко
пис а постао је део масовне публике, која ће се даље новим технолог и
јама само ширит и. Информац ије губе карактер приватнос ти јер чином
умнож авањ а постај у доступне широј публиц и.
Савремени човек је навик ао да су медији саставни део његовог свако
дневног живота. Масовни медији су обезбед или да информац ија постане
глобална поја в а и да њена дистрибу ц и ја не буде услов љена локалн им
огра д а м а веза н им за геог рафс ку област настанк а информ а ц и је. Про
стор је постао „занемарљива катег орија”. Слично се дешава и са факто
ром време, јер захваљујућ и Интернет у, догађај и вест о њему су готово
истов ремен и и дистриб у и р ај у се глоб ално. То је несум њ ив о знач ајан
квалитет савремених масмед ија, под условом да је усмерен на добробит
човечанс тва, али и потенц ијална бојазан да таква врста медијске кому
никац ије може да буде коришћена и за разне облике манип улац ије.
Под појмом масме д и ја под ра з умева мо сва средс тва кому н ик а ц и је
односно, масмед иј је надог радњ а човекових чула и то: радио као прод у
жетак слушног, фотог рафиј у као прод ужетак визуе лног, а телевизиј у као
прод у же так чула доди ра.2 Најш и р е схват а њ е појм а „масовн и меди ји”
однос и се на све медије који имају масовн у дистрибуц ију и којим а је
циљна група „масовно друш тво”.
Без обзира на то да ли смо склони да медијима верујемо, морамо да
при х ват и мо чињениц у да меди ји предс та в љај у један од најзначајни јих
1

2

Бјелица М. и Јевтовић З. (2006): Историја новинарства. Мегатренд универзитет,
Београд. Стр. 23.
Маклуан М. (1971): Познавање општила човекових продужетака, Просвета, Београд.

Годишњак Факултета за културу и медије

Да ли нам је потребна медијска писменост?

427

феномена масовног друш тва. Не постоји ни једна област живота савре
меног човека која није медијски покривена. Кроз плас ман информац ија
о друш твеном живот у, полит ичк им догађајима, спорт у, масовни медији
форм ирај у и моделирај у јавно мнењ е. Ако медиј има моћ да моделира
људс ко друш тво то знач и да „неко повлач и конце” без нашег знањ а и
корис ти моћ информ а ц и је да креи р а „наше схват а њ е стварнос ти” на
основу својих ста вова.
То нас неминовно упу ћу је на тра г а њ е за влас ниц и м а меди ја који
креирај у уређивачк у полит ик у и дикт ирај у начин пласирањ а информа
ција циљној групи која се све више утапа у масу која је подлож на не само
апсорбовању и предозирању информац ијама, већ допуш та да јој медији
креи р ај у вирт уе лн у стварност као сурог ат стварнос ти која им се све
мање допад а. Како масе не опстају саме, већ су потчињ ене мањој групи
„изабраних” која њима руковод и, онда морамо да прих ват имо и став да
медији припад ај у елит и, било да је елита форм ирана као полит ичка, еко
номс ка или нека друга. Концент рац ија моћи увек тежи да придобије и
концент рац иј у власниш тва над медијима, јер су медији средс тво које им
је неоп ходно ако желе да обезбеде моћ у друш тву или групи. Тако сти
жемо до манип улац ије. Као облик социјалне комуник ац ије, манип ула
ција је стално прис утна у људском друш тву, само што је некад препозна
тљива као што је слу чај у тота ли тарним дру ш твеним систем и м а, док у
„демок ратским” друш твима успешније овлад ава метод ама прик ривањ а.
Суочен и са таквом дру ш твеном поде лом на влас ник е меди ј а и
публик у којој се пласира „медијска стварност”, све су чешћи напори да
се омог ућ и публиц и да изађе из зачараног круга у који је гура глад за
информ а ц и јом. Зато се и заговара потреба за медијс ким опис мењ а ва
њем да би „гутачи информац ија” могли да препознај у скривене поруке
и да оформе сопс твене вред нос не судове о поја ва м а и дога ђаји м а који
чине део њихових свакод невних живота.

2. Медијска публика
Нови медији комбин уј у телеком уникац иони пренос података са кла
сичним начинима њихове дистрибу ц ије. Интернет је пока зао неог ра ни
ченост комуник ац ионих система, и „натерао” је државе и грађане да се
убрзано прилаг ођавај у све захтевнијим технолошким обрасцима. Међу
народно право својим регулат ивам а води ка побољшању националн их
правних оквира, који се међусобно усклађуј у у духу нових интег рац ија,
при чему се и садрж ај ове регулат иве стално мења.
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Моћ меди ја у креи ра њу демок ратс ких капа ц и т е та могу ћ а је само
уз ком п лексно поста в ља њ е и поштова њ е медијског пра ва. Публик а све
више времена провод и са медијима, постај ућ и зависник од наметн ут их
информац ија,3 због чега се све чешће говори о медијској зависнос ти.
Настојањ е Србије да се прид руж и Европској унији упућује на хармо
низац иј у са правом Европске уније, тако да ће имплементац ија међуна
родних станд ард а постепено водит и до друш твених промена у Србији.
У свим овим процесима који се одвијај у унутар нашег друш тва кому
ник а ц и ја је незаоби л а зна катег ори ја. Начин нашег изра ж а в а њ а емо
ци ја у кон так т у с дру г им људи м а одређу је и ква л и т ет наших соци јал
них односа. Савремени живот, окрен ут према глобалним вред нос ти ма
и информ ат ичком дру ш тву, драс тично дезорг а н из у је тра д иц ион алне
људске везе, не остав ља нам време за директне контакте и тако медијска
публик а све више поприма каракт ерис тике масовне безимене публике
која је увек гладна информац ија.
„Маса медијске публике” град и свој у слик у спољ ашњег света посред
ством масовних средс тава комуник ац ије. Медији, помаж у да појед инац
одред и себе у однос у на друг е људе при чему истовремено развија страх
код појед инаца да не прих ватањ е утврђеног модела понашањ а може да их
удаљи из сопс твене групе. Средс тва масовног комуниц ирањ а тако обли
куј у мишљењ а, ставове, прих ваћене или одбачене вреднос ти и одређуј у
прих ватљив начин живота.
Питањ е које се постав ља више није да ли медији делуј у или не делуј у;
питањ е је колико и како делуј у на свест и понашањ е.4
Откуд склоност савремених теорет ичара који се баве овом проблема
тиком да медијску публик у изједначавај у са масом? Маса означава мно
штво људи које због заједничк их мотива, за које их предод ређуј у медији,
пока з у је релат ивно јединс твено пона ша њ е. Припад ниц и масе пока з у ј у
склоност и према јединс твеном вред нова њу, осећа њи ма и имај у углав
ном предвид љиво понашањ е. Џени Кицингер (Jenny Kicinger) је истраж у
јућ и ефекте медија утврд ио да мас-медији садрж ајем који емит уј у могу
„вишес труко утич у на то како схватамо свет у којем живимо али, и на
наше понашањ е у њему”.5 Вештом манип улац ијом симболима, идејама,
3

4

5

Извор: Television 2009, Internacional Key Facts, Copyright IP and RTL Gropu, October
2009. Током 2008. године телевизија се гледала у Мађарској 274 минута дневно,
Македонији 270, Грчкој 264, итд. а занимљиво је да се на самом врху налазила
Србија са чак 302 минута
Више о томе: Џинић Ф. и Баћевић Љ. (1977): Масовно комуницирање у СР Србији,
БИГЗ, Београд.
Средановоић В. (2007): Утицај и моћ медија у политичкој кампањи, „Социолошка
луча”, 1/2, Подгорица. стр. 139.
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зна кови м а, усме р а в а се пона ш а њ е поје д инц а или гру пе. То је ујед но
био значајан преок рет у остваривању влас ти која се оглед ала у промени
метод а: супт илно убеђивањ е замењује грубе облике прин уде. Манип у
лац ијом се може постић и промена у свес ти људи која је „равна оној која
се постиже мењањ ем природних и друш твених околнос ти”.6
У окру жењу које се карак те рише висок им процен том глоба лиза ц и је,
променама које се одвијај у брже од времена које је огромној већини попу
ла ц ије потребно за адап та ц иј у, ста новниш тво постаје пси холошки оптере
ћено, па тако потреба за налажењ ем сигурнос ти унутар групе постаје још
изра жен и ја. Припад ност гру п и, у овом слу чај у „медијс кој маси”, поред
сигурнос ти донос и и одређ ено осећ а њ е самовред нов а њ а. Ова поја в а не
предс тав ља само идент ификац иј у са одређеном групом, већ и дожив љај
да се та група некак вим посебним квалитетом издваја од друг их.
У нашем дезорганизованом социјалном амбијент у, који се све више
удаљ ава од научених правила понашањ а и вредновањ а по трад иц ионал
ном моде л у, личн и и дру ш твен и однос и оби л у ј у стра хом и непове р е
њем. Усвојене моралне вред нос ти постај у угрожене и лако замен љ иве
неким новим схватањ ем моралнос ти и култ урних вреднос ти. Тако настаје
медијска публик а која једнос тавно прих вата медије као оглед ало ствар
нос ти, без жеље или покушаја да провери да ли је та „стварност” иста као
стварност у којима се одвијај у њихови живот и. Отуд а идент ификовањ е
са масом као скупом неау тент ичних личнос ти. Неау тент ичне личнос ти
су оне које су потиснуле свој у индивид уа лност и које су се у потп унос ти
преп ус ти ле колек т ивном начин у живота и добровољно су одус та ле од
самос талног доношењ а одлук а. За њих је припадност групи гаранц ија за
сигурност и опста нак.
Фром пона ша њ е неау тен т ичних личнос ти, односно опста нак и пона
ша њ е масе саста в љене од аноним них припад ник а везу је за конформ и
зам. Прих ватањ е конформ изма обезбеђује сигурност, а цена је потп уна
покорност и прилаг ођ ав ањ е схватању да “нико нема моћи нада мном,
изузев гомиле чији сам ја део и којој се потчињ авам.7 Људи прих ватај у
групне норме када се нађу у недовољно дефинисаним, новим ситуа ц и
јама. „Када сумњ амо у себе (у своја уверењ а или поступке) корис тимо
друге, како бисмо од њих добили смернице за прик ладно понашањ е. Тео
рија социјалног поређењ а објашњава конформ изам који нам омог ућава
да нам дру г и пру ж ај у средс тво самоев а л уа ц и је”.8 Укол ико се припад
ниц и масе уопш те позабаве анализом својих понашањ а која су усмерена
6

7
8

Више о томе: Ранђеловић С. (2009): Ефективно комуницирање, Војноиздавачки
завод, Београд.
Фром Е. (1997): Здраво друштво, Напријед, Загреб.
Пенингтон, Д. (1997): Основе социјалне психологије, Наклада Слап, Јастребарско.
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на опстанак у групи, врло ретко схват е да су масовни медији значајно
допринели баш таквом њиховом пона ша њу.
Елита која у својим рукама концент рише власниш тво над медијима,
постаје „господ ар” информ а ц и ја и истине којом често манип ул ише у
намери да наметне своје ставове. „Некад је побуна маса била оно што
се смат рало опасношћу по друш твени ред и цивилизац ијске трад иц ије
запад не кул т у р е. У наше време, међу т им, главн а опас ност, изгле д а,
прет и од оних на врху друш твене хијерарх ије, не од маса.”9
Питањ е утиц аја на медије заправо се свод и на добро нам познат о
питањ е о томе ко је власник медија. Све се у медијима заправо свод и на
однос са влашћу. Медији су у рукама влад ај уће елите и под утицајем вла
сти. Медији нису заинтересовани за оне теме које нису заним љиве влад а
јућој елит и. Утицај елите у једном друш тву је, несумњиво, веома значајан,
јер је елита група која управ ља медијима и облик ује људско друш тво.10

3. Медијска манип улација
Нове технолог ије, нови медији, потребе савременог човека, учинили
су да се медији, у намери, не само да опстан у, већ и да се позиц ион и
рај у као креат ори дру ш тва, при л а г ођ а в ај у тако што човек у, као делу
масе, нуде раз ли чи те „лепо упа кова не” садрж аје који ма они задовољ а
вај у своје комуниколошке потребе грађењ ем „сигурне оазе” у све неми
лос рднијим тржишним условима. Начин пласирањ а информац ија увек
је при ла г ођ ен најновијим тех нолош ким каракт ерис тик а м а одређ еног
медија, који нас уверавају да су увек и искључиво у функц ији публике,
њених жеља и прохтева.
Погрешно је схватањ е да је савремено друш тво изнед рило манип у
ла ц и ј у, иако теор е т и чари почињу да се баве овом проб лем ат иком тек
сре д ином прош лог века, а сам терм ин „манип ула ц и ја” се као научн и
појам поја в љу је у дру г ој половин и XX века. Манип ула ц и ја као облик
социјалне комуник ац ије био је неизбеж ан прат илац развоја људског дру
штва. Данас медије посмат рамо као моћно средс тво комуникац ије али
и манип улац ије.11 Тај неосетни манип улат ивни манир постаје нов извор
„опаснос ти и некон т ролиса не медијске моћи”12, који има значајн у улог у
9
10

11
12

Лаш К. (1996): Побуна елита и издаја демократије, Светови, Нови Сад. Стр. 29.
Марковић, Д. (2010): Аудио – визуелна писменост, Универзитет Сингидунум,
Београд. 2010.
Бретон Ф. (2000): Изманипулисана реч, Клио, Београд.
Аћимовић А. (2008): О значају ТВ медија: теоријска разматрања, СМ, бр. 9, Факултет
политичких наука/Протокол, Београд/Нови Сад, стр. 164.
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у форм ирању јавног мнењ а али и утицај на форм ирањ е ставова чак и код
деце,13 што би требало да нас упозори да ниједна генерац ија није имуна
на утицај медија. Филип Бретон скреће пажњу да се медијском манип у
лац ијом тежи стварању слике стварнос ти „која само изглед а као да јесте
стварност”. Могуће је супт илно публик у неосетно навес ти да прих ват и
одређене ставове, навике, веровањ а, мишљењ а, судове и сл.
Медијски недовољно еду кова на јавност често без поговора при х вата
такве медијске поруке, без дубље анализе и тражењ а праве суштине која
се вешто крије у медијској поруц и. Савремени човек је постао медијски
зависник и готово да не постоји човек који на неки начин није изложен
дејс тву медија.
Меди ји су одавно над г ра д и л и свој у основн у информ ат ивн у улог у, у
смис лу да су се упус тили у креи рањ е стварнос ти и усмеравањ е масе да при
хват и ону стварност за коју су они проценили да је потребна власниц има
информа ц и ја. Ова к во делова њ е меди ја нас упу ћу је на опсе ж ну пси холо
шку манип улац ију, јер се утицаји све више остварују не само на свесном
већ и несвесном делу човекове личнос ти. Медији облик уј у јавност према
зах теви ма скривених цен тара моћи који имај у кон т рол у над средс тви ма
масовног кому н иц и ра њ а и повла ш ћен прис туп информ а ц и ја м а. Онај ко
посед ује моћ. „може убед ит и било кога да мисли и урад и било шта”.14
Смат ра се да највећ и број информац ија савремени појед инац добија
посредс твом меди ја, који су најмоћн и ја индус три ја која прои звод и и
еми т у је информа ц и је. Информа ц и ја је у савременом дру ш тву поста ла
роба, која се на тржиш ту нуди циљној јавнос ти прет вореној у медијску
масу. Сенза ц иона л изам пре у зет са стра ниц а жуте штам пе и уса вршен
савремен им медијс ким тех н ик а м а, прод аје маси безначајн у вест као
животно важну. У циљу изазивањ а реакц ије јавнос ти и усмеравањ а њене
пажње, новин ари одсту п ај у од вред нос них ста вов а и са лакоћом нам
нуде непроверене или намерно смиш љене сугес тивне информац ије које
по правил у смеш тај у на насловн у стран у.
Обма њу ј у ћ и ауди т ори ј ум, меди ји скрећу пажњу са стварн их дру
штвених проблема. Комерц ијализац ија и робни карактер медија, чини
од њих да буду заробљениц и профи та и под лож ни утицаји ма поли т ич
ких парт ија. На ту чињениц у указао је Хабермас: „Новине су се из уста
нова за објав љивањ е вести прет вориле и у носиоце и вође јавног мнењ а, у
борбено средс тво парт ијске полит ике”.15
13

14

15

Кораћ Н. и Врањешевић Ј. (2002): Невидљиво дете, Југословенски центар за права
детета, Београд. стр. 132.
Јевтовић З. (2003): Јавно мнење и политика, Академија лепих уметности и Центар
за савремену журналистику, Београд, стр. 137.
Хабермас, Ј. (1969): Јавно мњење, Култура, Београд, стр. 38.
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Медијском манип улац ијом се тежи стварању слике стварнос ти „која
само изглед а као да јесте стварност”.16 Тај неосетн и манип ул ат ивн и
манир постаје нов извор „опаснос ти и неконт ролисане медијске моћи”.17
Медији учес твују у обмани са намером да изазову стањ е свес ти у коме
особа осећа и схвата дешавањ а око ње онако како јој се сугерише, поти
ску ј у ћ и сопс твено схвата њ е и дожив ља в а њ е стварнос ти. У којој мери,
и на који начин меди ји прик а з у ј у одређени феномен, како форм и рај у
медијску слик у о различит им друш твеним групама, истраж ивао је један
од најпознат ијих истраж ивача те облас ти Џорџ Гербнер. 18
Могућ нос ти масме д ијс ке манип ула ц и је дели м ично произи ла зе из
карактерис тика масовне комуник ац ије. Медијска свеп рис утност је омо
гућ ила да медији постан у интег рални део друш твеног и индивид уа лног
живота. Делова њ е на медијску публик у постаје приви лег и ја ели те која
кон т ролом меди ја успева да плас и ра сопс твене идеје, мишљењ а и ста
вове, чему погод ује отеж ано сналажењ е и неиск ус тво обичног човека у
комуниколошким процесима. На тај начин елита утиче на јавност коју
неосетно води у правц у жељених и планираних реакц ија.

4. Mедијска писменост
Само медијс ки образ ов ан а публик а може да се одуп ре медијс кој
манип улац ији. Савремен и аутори медијс ку писменост дефин иш у као
способност прис тупа, анализе, вредновањ а и слањ а порука посредс твом
медија19 Како доћи до тог ста д и ј ум а раз умева њ а меди ја? Задатак није
нима ло јед нос та в ан, нити лак. Медијс ко опис мењ а в а њ е под р а з умев а
процес стица њ а раз ли чи т их зна њ а и вештина. Наводе се, између оста
лог, анализа и рефлексија медијских садрж аја, идент ификац ија извора
садрж аја медија и њиховог поли т ичког, дру ш твеног и култ урног кон тек
ста, интерп ретац ија порук а и вреднос ти које шаљу медији, активно уче
шће млад их у друш тву путем медија и друго. 20
16
17

18

19

20

Бретон, Ф. (2000): Изманипулисана реч, Клио, Београд.
Аћимовић, А. (2008): О значају ТВ медија: теоријска разматрања, СМ, бр. 9, Факултет
политичких наука/Протокол, Београд/Нови Сад, стр. 164.
Gerbner, G., „Casting and fate. Women and minorities in television drama, game shows, and
news.” u: Ed Hollander, Coen van der Linden, and Paul Rutten, ur., Communication, Culture,
and Community, The Netherlands: Bohne Stafleu van Loghum, 1995, str. 125-135.
Зграбљић-Ротар, Н. (2005): Медијска писменост, медијски садржаји и медијски утјецаји, From the World Wide Web http://www.media.ba/mediacentar/compiled/p754.htm
Declaration of Russian Association for Film and Media Education and Coordination Council
of the Russian Media Education Conference (2004). Paris: Unesco. From the World Wide
Web http://www.unesco.org
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Мастерман, један од најпознат ијих крит ичара образовањ а за медије,
истиче да медијски писмена особа не може бити лако изманип улисана и
да се њено мишљењ е у медијима уваж ава јер је у стању да доноси неза
вис не судове. Реч је о спсобнос ти критичке аутономије која треб а да
постане примарни циљ конт ин уи раног образовања за медије. 21
Иначе, сам појам ’медијска писменост’ дефинисан је на конферен
ци ји о медијс кој писменос ти 1992. године, као способност прис ту п а,
анализе, вредновањ а и одашиљ ањ а порука посредс твом медија. 22
Медијско образовањ е се спровод и у пракси по целом свет у, али поку
шаји и начини реализац ије се значајно разлик уј у. У већини земаљ а медиј
ско образ ов ањ е је још увек спор едн а активност. Све је започело 1964.
године, упоз ор ењ ем УНЕСКО-а да је медијс ко обра з ов а њ е (media edu
cat ion), важно обра зовно под руч је. Први, са медијс ким обра зова њ ем, су
поче ли Финц и још почет ком седам десе т их година прош лог века. Истра
живач Сика Минкен (Sikka Minkkinen) је 1978. године понуд ила системат и
чан преглед медијског образовањ а. Деветнаест држава је у јануару 1982.
године у Немачкој потписало УНЕСКО-ву декларац иј у о медијском обра
зов а њу, која је тра ж и ла увођ ењ е медијс ких зна њ а и вештина у школс ке
прог раме, од предшколског до универзитетског нивоа, укључ уј ућ и обра
зовањ е одрас лих и, пре свега крит ичк и однос према медијском деловању.
Коми т ет за кул т у р у и обра з ов а њ е Саве т а Европе посебно је апо
строфирао значај медијске едук ац ије као крајњ ег циља укључењ а свих
дру ш твен их гру па, с посебн им наглас ком на мла ђе гене ра ц и је. Коми
тет посебно наглашава да јавно информ исањ е мора бити слободно, што
значи да сви медији морај у поштоват и законе који им ту слобод у омог у
ћавај у. То подраз умева унут рашњу уређеност државе, развијено и богато
тржиш те, равноп равност свих облик а својине, добре демок ратске законе
који се максимално поштуј у у пракси, виши степен образовањ а 23 и про
фесионализма у свим сферама, укључ уј ућ и и новинаре.
У април у 1999. године, одрж ана је у Бечу међународна конференц ија
Образовањ е за медије и дигитално доба (Educat ion for the Media and the Digi
21

22

23

Зиндовић-Вукадиновић, Г. (1997): Медијска писменост: теорија и пракса, Зборник
Института за педагошка истраживања, бр. 29 (244–259). Институт за педагошка
истраживања, Београд.
Зграбљић Ротар Н. (2005): Медијска писменост и цивилно друштво, Медиа Центар,
Сарајево, стр.1.
Србија се према броју високообразованих људи налази на последњем месту у
Европи. Према подацима Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД),
само 6,5 одсто грађана Србије има факултетску диплому. Испред нас су и
Македонија са 7,3 и Турска са 10,8 одсто, док нам Хрвати са 15 и Словенци са 22
одсто не дају никакву наду да ћемо их икада стићи у развоју и животном стандарду. Немачка је на 24,3, а скандинавске и земље Бенелукса на чак 34 одсто.
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tal Age), коју је организовало Аустријско федерално минис тарс тво образо
вањ а и култ уре у сарадњи са УНЕСКО-ом. Учес твовали су предс тавниц и
33 државе из Европе, Африке, Аустралије, САД, Канаде, Јужне Америке
и Индије. Све државе су се одлучиле за увођењ е медијског образовањ а у
своје образовне прог раме. Расп рав љало се о разлозима и начинима укљу
чивањ а овог предмета, па је скуп закључен расп равом на тему будућ их
стратег ија медијског образовањ а (Media Educat ion – Future Strategies).24
Медијс ка писменост, као важна област кому н ик олог и је, посебно
добија на значај у у времен у наглих друш твених промена на које утиче
појава и развој глобалних медијских технолог ија, експанзија медија, али
и улога меди ја меди ја као бит них чини ла ца у форм и ра њу система дру
штвених вреднос ти. Слобод ан прис туп информац ијама, као право које се
најчешће обезбеђује законском регулат ивом, јача ниво култ уре медијске
писменос ти, као начина лакшег разумевањ а порука из медијске сфере.
Најпоп ул арн ији модел медијс ке писменос ти развио је Брит анс ки
инстит ут за филм 80 – их година XX века. Овај модел је послуж ио као
теоријски оквир мног им наставним прог рам има широм света и садрж и
шест кључних облас ти:
• медијски субјект и (ко комуниц ира и због чега?),
• медијске катег орије (каква је ово врста садрж аја?),
• медијске технолог ије (како се производе садрж аји?),
• медијски језиц и (како схватамо значењ е садрж аја?),
• медијска публик а (ко су реципијент и и како стварај у значењ а?),
• медијски прик ази (како медији предс тав љај у неку тему?).25
Медијс ка писменост је процес прис ту па њ а, ана л изе, ева л уа ц и је и
стварањ а порука у широком спект ру медијских врста, жанрова и облика.
Прис ту п а њ е медијс ком опис мењ а в а њу охрабру је људе да поста в љај у
питањ а о томе шта глед ај у, слушај у и читај у. Медијски писмена публика
постаје способна да изађе из затвореног круга у коме тавори медијс ка
маса и добија могућност да се отис не из безнађ а бези меног дела масе
и да се трансформ ише у активне грађане који разумеју шта им медији
поруч уј у и имај у потенц ијал да процене вредност таквих порука.

24

25

Зграбљић Ротар Н. (2005): Медијска писменост и цивилно друштво, Медиа Центар,
Сарајево, стр.2.
Лемиш Д. (2008): Деца и телевизија, Kлио, Београд, стр. 292.
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5. Закључак
Масовн и меди ји предс та в љај у инсти т у ц и ј у која стоји измеђ у гра
ђа на и њихових дру ш твен их, поли т ичк их и економс ких инсти т у ц и ја.
Меди ји учес тву ј у у преношењу кул т урн их вред нос ти и одређу ј у стан
дард за прих ватљиво понашањ е, које укључ ује и етичко понашањ е. Међу
тим, медији често одступај у од овак ве претпос тав љене улоге. Власниц и
медија имају могућност да корис те своју позиц ију и да посредс твом
медија форм ирај у „свој у послушну публик у” која гласа како њима одго
вара, купује оно што они желе да прод ај у или их тера да мисле и живе по
шаблон у који они креи рај у.
Врхунац медијске манип улац ије се остварује захваљуј ућ и неразд во
јивој повезанос ти технолог ије и друш тва. Медијска публика гута садр
жаје без дубљег трагањ а за њиховом суштином и занемаруј ућ и истин у,
јер је на такво понашањ е супт илно навод и медиј као произвођач, кон
тролор и власник информац ија. Они форм ирај у информац иј у по својим
правилима, дајућ и јој облик који одговара њиховим интересима. Са раз
војем технолог ије, којој су се медији брзо прилагод или, свет је суочен са
опасношћу од још драс тичнијих облик а медијске манип улац ије.
Медијс ка публик а заба в љена при м а м љивим медијс ким садрж ајем
најчешће се не упуш та у анализ у тих садрж аја, а још мање је спремна да
траж и скривене поруке. На тај начин се изједначава са масом којом се
лако управ ља. Излазак из ове друш твене летарг ије и схватањ е потребе
да се прип ад н иц и масе супротс та в е намет н у т им ста в ови м а могућ је
активн им учеш ћем у кому н ик а ц ион им процес и м а. Све док маса при
хвата ставове елит е као своје, не можемо да говоримо о слобод и поје
динц а и о неот у ђивом пра в у сва ког човек а да самос тално одлу ч у је о
сопс твеном живот у.
Рациона лан прис туп кориш ћењу масме д и ја треб а разви јат и пара
лелно са ширењ ем медијс ке писменос ти, ако жели мо да достиг немо
степен модерног друш тва. Настојањ е Србије да се прид руж и Европској
уни ји упу ћу је на хармон иза ц и ј у са пра вом Европс ке уни је, тако да ће
имплемен т а ц и ја међу н ар од н их стан д ард а постепено води т и до дру
штвених промена у Србији.
Међут им, регулат ив а било које врсте, да би могла да се примен и,
мора да изазове позит иван одјек оних којима је намењ ена. Ту долазимо
до одговор а за којим се траг ало кроз овај рад: Да ли нам је медијс ка
писменост потребна? Не само да јесте потребна, већ је њен концепт много
шири од концепта саме писменос ти. Прих ватањ ем знањ а и вештина које
омог ућа вај у појед инц у и целок упном медијском ауди ториј ум у да кри
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тичк и анализирај у деловањ е и намере медија, остварује се предус лов за
остваривањ е људске слободе и право човека да буде информ исан.
Декларац ија УНЕСКО-а из 1978. године, под пуним називом Декла
ра ц и ја о основн им принц ип и м а који се односе на допринос масовн их
медија јачању мира и међународног разумевањ а, унап ређивању људских
права и борби прот ив расизма, апартхејд а и подс трек ивањ а на рат (Decla
rat ion on Fundamental Principles concerning the Cont ribut ion of the Mass Media
to Strengthening Peace and Internat ional Understanding), по самом назив у,
без дубље анализе њеног садрж аја, указ ује на свеобух ватност медијског
утицаја, али треба да послуж и и као упозорењ е да медијима не сме да се
допус ти да управ љај у нашим живот има и нашом слободом.
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DO WE NEED A MEDIA LITER ACY?
Summary: If we accept the notion that the elite manages the masses, then
we must also accept that media belong to the elite, regardless of the fact if the elite
referred to is polit ical, economic or other. The concent rat ion of power necessar ily
includes the concent rat ion of media ownership, because it allows the use of media
manipulat ion in order to prov ide power over the society or a group.
As a form of social communicat ion, manipulat ion is the faithf ul companion
of human civilizat ion, and it is wrong to belie ve that it disappeared along with the
totalitar ian societ ies.
Mass communicat ion has become the dominant mode of informat ion exchange
that are necessary for the modern man. Within the system of general globalizat ion,
the systems for mass distribut ion of informat ion are also becoming increasingly
globalized so that emitted informat ion becomes ubiquitous. Through abolit ion of
“borders" in the media space, the media gained a crucial role in creat ing the layout
for the disposit ion of public opinion. Modern media have "outgrown" the basic
informat ive role, as they are becoming more involved in the creat ion of "reality."
How to defend against such pressure from the media? The only possible solu
tion is permanent media literacy in order to enable media audience to recognize
the valuable elements of media messages.
Key words: MEDIA LITER ACY, MASS COMMUNIC AT ION, MEDIA, MASS,
ELIT E, MANIPUL AT ION.
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УПОТРЕБА МЕДИЈА У ЈАВНОЈ ДИПЛОМ АТИЈИ
Сажетак: Танка границ а раздваја јавн у диплом атиј у од проп аганде.
Јавна дипломатија је креативнија, отворена форма комуникације која се
базира на идеји плурализ ма, док се у случају пропаганде намерно сужавају
могућнос ти друге стране. Најва ж нији инструм енти који м а се корис ти
јавна дипломатија и медији.
Кључне речи: ЈАВН А ДИПЛОМ АТ ИЈА, ПРОП АГАНД А, УТИЦ АЈИ,
МЕДИЈИ.
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1. Увод – дефинисање појма јавне дипломатије
Имај ући у виду постојањ е мнош тва теорија о томе шта се подразумева
под јавном дипломат ијом, а и чињениц у да она има бројне додирне тачке са
друг им, сличним дисцип линама, овај рад, поред осталог, има за циљ да ука
же на неке од дефиниц ија које се због своје свеобух ватнос ти могу смат рат и
најп рих ватљивијим. Истовремено, његов циљ је усмерен и ка настојању да
се разг раниче појмови јавне дипломат ије и пропаганде, односно дефиниш у
односи јавне дипломат ије и глобалних медија у савременом свет у .
Наше полазиш те се заснива на околнос ти да су Сјед ињ ене Америчке
Држа в е у гра ђ ењу свог систем а јавне диплом ат и је и наме т а њу своје
доминантне улог е у међународним односима, у највећој мери корис тиле
медије као своје најмоћн ије средс тво. То је очигледно на основ у низа
примера из послератне међународне полит ичке праксе и њиховог дово
ђењ а у везу са основним циљевима које јавна дипломат ија има.
Јавна диплом ат и ја је „стра на пропа ган д а коју спроводе или пред у зи
мај у јавне диплом ат е, што је и најва ж ни ји задатак за диплом атс ка пред
ставн иш тва” (Berr idge, 2001: 24). Прем а неким тврд њ а м а, израз „јавн а
диплом ат и ја” је први упот ребио америчк и диплом ат а Едмунд Џули јан,
бавећи се реакц ијама јавнос ти на америчке полит ичке и војне акције у Ази
ји и Африц и, а пре свега у Вијетнам у и Конг у, 1965. године. Прем а њего
вом виђењу, јавна дипломат ија је дисцип лина која се бави утицајем ставова
јавнос ти на форм ирањ е и вођењ е спољне полит ике, а обух вата оне стране
спољнополит ичк их односа које не спад ај у у тзв. трад иц ионалн у диплома
ти ј у. Реч је о раз ли чи т им средс тви ма утицаја вла д а на форм и ра њ е јавног
мишљењ а у дру г им земља м а, о веза м а прив ат н их и невла д ин их орга н и
зац ија и група неке земље с оним а у инос транс тву, о писању новинара о
спољној полит иц и неке земље, контакт има дипломата и страних дописника
и сличним активнос тима. Становиш те овог аутора јесте да је суштина јавне
дипломат ије преображавај ући ток информац ија и идеја и да су најваж нији
инструмен т и који м а се корис ти јавна диплом ат и ја запра во меди ји. То се
посебно односи на елект ронске медије, затим на филмове, књиге, брош уре,
мага зине, а није занем арљ ив а ни важност дому н ик а ц и је са циљн им гру
пама које би носиоц има јавне дипломат ије могле бити заним љиве.
Појам јавног дипломате спом ињ е Стантон Х. Бурнет, директор USIA
(United States Informat ion Agency) осамдесет их година прош лог века. Пре
ма његовим речима, јавни дипломата је пре свега дипломата. „Када смо
најб ољ и, не смемо се раз л иков ат и од добре, стар е дефин иц и је дипло
мата. Придев ’јавни’ не односи се толико на начин рада, већ на публик у
којој се обраћамо. Он указ ује на то да нисмо усмерени према дипломат и
нашег ранга у страном минис тарс тву, већ према јавнос ти.”
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2. Танка граница између пропаганде и јавне дипломатије
Изворно, израз пропаг анд а јавља се први пут у црквеном речн ик у
и тада је подраз умевала активнос ти на ширењу религ ије. Под руковод
ством Папе Гргура XV католичк а црк ва 1622.године доноси док умент Con
gregat io de propaganda fide који има за циљ да, одус тај ућ и од инк визитор
ских метод а, пропагандним деловањ ем оснаж и свој утицај на територији
Африке где мисионарски рад није донео жељ ене и очек иване рез ултате.
Тај док умент је и данас акт уе лан а Католичка црква непрес тано усавр
шава методе свог пропагандног деловањ а, интензивно се корис тећ и свим
располож ивим средс тви м а, посебно масовн им меди ји м а. И све дру г е
црк ве и религ ије, на мањ е или више организован начин, вековима дел уј у
пропагандно ист ич ућ и свој у истин у о Бог у као апсол утној вреднос ти и
савршенс тву, наспрам људске маленкос ти и несавршенос ти.
У наше време, прис ут не су теори је о проп а г ан д и као планс ком
ширењу учењ а и принц ипа. Према неким форм улац ијама, сврх а пропа
ганде да људи потп уно схвате неку нову предс таву о свет у и да је при
хвате. Према виђењима појед иних америчк их теорет ичара, јавна дипло
мат ија је креат ивнија, отворена форма комуникац ије која се базира на
идеји плурализма, док се у случај у пропаганде намерно сужавај у могућ
нос ти за дру г у стра н у. Они пропа г ан д у виде као уни лат е ралн и облик
комуникац ије, док јавна дипломац ија у дијалог укључ ује и друг у стран у.
То је разлог што је у овај процес укључен и одређени степен слушањ а, а
не само плас и ра њ е пуких информ а ц и ја јавнос ти дру г их зема љ а. Про
паганд а је усмерена на народе, а не на службене предс тавнике одређене
држа в е и зато се при л иком проп а г анд н их активнос ти не води мног о
рачуна о њиховом дејс тву на инос тране дипломате. „Једна од различи
тос ти односи се на искључивост пропаганде, која у потп унос ти подлеже
националним интересима. За разлик у од дипломат ије, која траж и ком
пром ис и спремна је чак да кориг ује неке своје интересе, пропаганд а је
заин т ересова на само за слике које ће осиг у рат и пред ност сопс твеном
националном интерес у.” (Вукад иновић, 2004: 182)
Устаљ ено је становише да јавна дипломат ија предс тав ља рад на придо
бијању друг их народ а на своју стран у, а средс тва за постизањ е тих циљева
су претњ е, сила или уверавањ е. Суштина јавне дипломат ије је уверавањ е.
Поли т ик а Сје д ињ ен их Америчк их Држа в а је да методе увера в а њ а често
примењује на силу, што је био случај приликом неколико америчк их војних
интервенц ија у арапском свет у последњих година. Таква стратег ија, међу
тим, обично не даје очек иване резултате на придобијању стране јавнос ти.
У полит иц и САД-а и друг их западн их земаљ а практ ик ује се и тзв.
доларска дипломат ија, која подраз умева новчана улагањ а ради убед љи
Год. V (2013): стр. 439-450

442

Драган Јаковљевић

ви јег увера ва њ а јавнос ти поје д иних зема љ а. Међу т им, пракса је пока
зала да се на тај начин могу придобит и режим и, док шири слојеви ста
новниш тва остај у у својим дотад ашњим уверењима. О томе говоре при
мери односа САД-а са неким од земља арапског света, Латинске Америке
и Африке. Док су режим и у тим деловим а света дуго били наклоњ ен и
Вашинг т он у због финанс ијс ке помоћ и, међу ста новн иш твом је и даље
прис утнно непријатељс тво према САД и њиховој полит иц и.
Посао јавне дипломат ије јесте да допре до најширих слојева попула
ције, упот ребљавај ућ и оно што неки теорет ичари зову „нежном снагом”.
Она се теме љ и на прив лачнос ти одређ ене земље, наци је, поли т ике и
придобија људе да их следе, да се слаж у и прих ватај у ту земљу. Имај ућ и
у виду дефин иц и је јавне диплом ат и је, можемо закљу ч и т и да су њени
циљеви да осиг у р а пот пор у за спољнопол и т ичке циљеве своје земље,
преко јавних и неслужбених актера у инос транс тву; да учврс ти односе
са страном јавнош ћу која је супротс тав љена домаћој; да постигне што
већу дозу приснос ти са одређеном земљом.

3. Вилсонова најава „нове дипломатије”
Циљеве јавне дипломат ије који су се искрис талисали у двадесетом сто
лећу у многоме дефинише америчк и председник Вилсон, који увиђа мањ
ка вос ти тра д иц ионалне диплом ат и је (слу жбена, форм ална, инсти т у ц ио 
нална, спора...). Уласком Сјед ињ ених Америчк их Држава у велик у светс ку
политик у, однос но њеним укључивањ ем у Први светс ки рат, настају про
мене у дотад ашњим међународним односима. После победе савезника 1918.
године, поче ла је у Версај у мировна конференц и ја на којој су побед н ице
– Франц уска, Велика Британија, Италија и Сјед ињ ене Америчке Државе –
одлучивале о новој концепц ији послератних међународних односа.
После Првог светског рата и мировне конференц ије у Версају, Вил
сон почињ е да ради на променама у међународним односим а и новим
облиц има дипломат ије. Иниц ирао је отворене уговоре о миру, до којих
се долази на отворен начин пред очима јавнос ти.
Та „нова дипломат ија” подраз умевала је отвореност према медијима
током прег овор а минис тара, однос но шефов а вла д а или држа в а. Рас
праве о томе да ли је такав прис туп диолом ат ији добар, трају и данас.
Ипак, смат ра се да „ништа није толико утиц ало на револ уц ију дипло
матског умећа као тренд конс тантне медијске пажње, и не постоји начин
да се часовник врат и уназад, у време када су преговори били скривени
од домаћ их јавнос ти” – навод и Аба Ебан. (Abba Eban,1983)
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Постоје различита мишљењ а о томе колико је битно јавно мишљењ е
и колико вечлик а може бити његова улога у међународним односима. С
обзиром да је то мишљењ е често невид љиво и да је такав и начин његовог
делова њ а, поје д ин и аутори у њему виде битан чини лац међу народ н их
однос а. Међут им, нису ретк и ни ставови да се спољна полит ик а мора
водит и изван очиј у јавнос ти и да јој не треба дати могућност да на било
који начин утиче на одлуч ив ањ е државн ик а. Ипак, евидентно је да је
чинилац јавног мишљењ а постао прис утан у савременим међународним
односима и да су то прис ус тво у великој мери условиле технолошке про
мене у медијима.

4. Развој средстава комуникације и јавна дипломатија
Прона ласком телег рафа сред ином деветнаес тог века, а убрзо потом
и ради ја, почињ е интензивн и развој средс та ва масовне кому н ик а ц и је.
Тај тренд изазива промене и у сфери дипломат ије, која нарочит у тран
сформац иј у дожив љава информат ичком револ уц ијом крајем двадесетог
и почет ком овог века. „Масовни медији и кому ника ц и је револ у ц ионарно
су утиц а л и на учеш ће јавнос ти у поли т ичк им процес и м а. Прош ла су
времена када је спољна полит ик а била само у рукама дипломата, нити
грађ ан и било које земље могу бити изолов ан и од оног а што се догађ а
на дру г ој стра н и све та. Ширењ ем сате л итс ког еми т ов а њ а, интерне та,
мобилних телефона, дошли смо до јефт иног и брзог прис тупа информа
цијама било где у свет у. Тај прис туп биће још бржи, јефт инији и рашире
нији.” (Northip, 2000: 38)
Услед ових промена, медији данас имају важну улог у у креи р ању
имиџ а свих земаљ а и у предс тав ам а које влад ају у свет у о њихов ој
спољној полит иц и, утич ућ и тако на посред ан начин и на одлуке које се
доносе у државним врхови ма. Најмоћ ни ји у томе су сва к а ко елек т рон
ски медији, јер они услед непрек идног развоја технолог ије, омог ућуј у да
информац ије најбрже допру до јавнос ти. Захваљуј ућ и сателит у и интер
нет у, нестај у временске и прос торне разлике, а свет постаје јединс твен
информат ивни прос тор.
Опис ујућ и ове промене, Јан Мелисен је као пример навео састанак
у Јалт и 1945. године, на коме су учес твов ал и тада водећ и државн иц и
света – Черч ил, Рузвелт и Стаљ ин. О њиховим разг оворим а који су се
тицал и будуће поделе интер ес них сфер а у Европ и, јавност није била
обавеш тена, већ се за договор сазнало када су се тројица државника вра
тила у своје земље. Код куће су проценили које детаљ е јавност треба да
зна, а који ће се чуват и као државна тајна. „Са велик их мулт илатералних
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саста на к а светс ких државн ик а данас извеш та в ај у хиља де новинара, а
сва к и такав самит нерет ко прат е и масовни прот ес ти антиглоба лис та,
зелених и сличних покрета. Дипломате и полит ичари све више су изло
жени јавнос ти, али је и јавност све више активан део међународне поли
тике”. (Melissen, 2004: 126)
Данас је информ а ц и ја поста ла најва ж ни ји чини лац међу народ н их
односа. Често се дешава да се она искорис ти и као вид прит иска и да у
томе може бити делот ворније оружје од оруж ане силе. Медији, а наро
чи т о глобалне телевизи је, најва ж ни ји су и најчеш ћи извори информ а
ција и за светску полит ик у и економ ију. То је разлог што и у локалним
и у глобалним оквирима, полит ичари у данашњем свет у увиђај у колик у
снаг у имају информ ат ивн и прог рам и на телевизији. У вези с тим је и
појам теледемократија, који је први спомен уо Дејвид Греген. Овај тер
мин тиче се утицаја снаг е медија у међународним односима и трансфор
мац ија које су глобалне телеком уник ац ије унеле у начине интера кц ије
између медија и дипломат ије. Тако су настали и изрази телеп ломат ија,
медијска дипломат ија, инстант дипломат ија и фотод ип ломат ија.
Пракса утицаја медија на спољнополит ичке односе је од стране поје
дин их ана л ит ичара популарно названа „CNN ефект ом”. Он је уочљ ив
нароч и т о у кризним ситуа ц и ја м а, када се јавнос ти суге рише потреба
хуманитарне интервенц ије међународне заједнице и намеће њено очек и
вањ е. У таквим прилик ама обично се пласирај у фотог рафије и снимц и о
људским патњ ама, а циљ је да се изврши већи прит исак на светске поли
тичке вође да донес у одређене одлуке.
Еyтан Џилбоа (Eytan Gilboa) навод и неколико модела упот ребе медија
у служби спољне полит ике:
• јавн а диплом ат и ја – у којој се вла д ин и и невла д ин и учес ниц и
корис те медијима и осталим каналима како би утицали на јавно
мишљењ е у страним државама с којима су у сукобу;
• медијска дипломат ија – у којој функц ионери корис те медије како
би кому н иц и ра л и са стра н им учес ниц и м а и предс та ви л и своје
идеје о решењу сукоба;
• медијс ко-посред н ичк а диплом ат ија – у којој новинари привре
мено пре у зи м ај у улог у диплом ат а и слу же као посред н иц и у
међународним прег оворима.
Свак и од тих модела примењив је тек ако су се за то створили одре
ђени услови и свак и од њих може се додатно професионално и етичк и
разг ранат и унутар три главне групе, које су укључене у дипломат иј у –
функц ионери, медији и јавно мишљењ е.
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5. Јавна дипломатија и медији током хладног рата
„Хлад н и рат као дуго раз доб ље међу нар од н их однос а у после рат
ном све т у и истовремено раздоб ље међу народ н их поли т ичк их однос а
можемо окарак т ерис ат и као ста њ е у коме су све сна г е биле оку п љене
око двају главних центара моћи, сав међународни живот одвија се уну
тар двају затворених система (западног и источног), а главне супротно
сти су биле везане за различите вреднос ти и њихову расподел у у свет
ским односима. Главни актери у биполарном модел у хладног рата биле
су две велике државе: САД и СССР.” (Вукад иновић, 2004: 30)
У период у хладног рата започета је пракса коришћењ а медија у циљу
убеђивањ а јавнос ти у исправност сопс твене полит ике, у земљама чије су
владе биле непријатељски расположене. С обзиром да су на обема стра
нама „гвоздене завесе“ биле прис утне врло снаж не пропагандне актив
нос ти у циљу диск ре д и т ов а њ а поли т ике прот ивн ик а, земље оба блок а
настојале су да медијским садрж ајима усмереним према другој страни,
створе бољу слик у и утич у на мењањ е расположењ а јавнос ти у жељеном
правц у. То се односило како на полит ичк и систем, тако и на друш твено
уређењ е и економски систем сопс твене земље. Јавнос ти супротс тав ље
них зема љ а треба ло је плас и рат и информ а ц и је супрот не од оних које
су изла зи ле из проп а г анд н их машинери ја њихових вла д а. Та пракс а
је посебно била доминантна у СССР-у и САД-у, као двема водећ им вој
ним силама тог период а, које су уједно биле и лидери источног, односно
запад ног војног савеза.
Емитовањ е међународних радио прог рама био је најчешћи начин за
постизањ е ових циљева. Тако су од 1948. године осниване радио станице
попут Гласа Америке, Радио Слободе, Радио слободне Европе и Радио Москве,
а развој технолог ије је крајем осамдесет их и почетком деведесет их година
условио је покре та њ е прекоокеа нс ких ТВ прог ра м а. Прва међу народ на
сате литска телевизи ја тог типа био је World-net. Овак ав начин информа
тивног прис ус тва САД-а у више десет ина држава широм света уједно је
знач ио и ширењ е поли т ичког и кул т урног утиц аја на тим прос тори м а,
што је Америц и убрзо донело стат ус намјмоћније државе у свет у.
Готово свак и америчк и председн ик основ ао је по једн у радио или
телевизијс ку ста н иц у чији је непос ред н и или посред н и задат ак био
дестабилизац ија полит ичк их прилик а и режима које је Вашингтон сма
трао непријатељским, односно чију је полит ичк у оријентац иј у видео као
недемок ратску. Тако је влад а Роналн да Регана покрен ула Радио-телеви
зију Марти, са циљем помоћ и свргавању режима кубанског председника
Фидела Кастра. Бил Клинтон је, нешто касније, основао Радио слободна
Азија, која је себе прок ламовала као заштитника људских права у Кини.
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Овај америчк и председ н ик покрен уо је и Радио слободни Ирак. Циљ је
било слаб љењ е режи м а Сада м а Хусеин а, однос но ствар а њ е услов а за
његово свргавањ е са влас ти насилним путем.

6. Јавна дипломатија и глобални медији
у постх ладноратовском раздобљу
Као што је за период хладног рата било карактерис тично вођењ е јавне
диплом ат ије путем медија, тако се у каснијем период у у тој улози све
више срећу медији чији су оснивачи невлад ине организац ије. У склад у
са овом тен денц и јом, наи ла зи мо на ширу дефин иц и ј у јавне диплом а
тије, која гласи: „Јавна дипломат ија је начин на који владе и приватни
преду зетниц и, као и групе, утич у директно или индиректно на ставове
или мишљењ е јавнос ти, које затим врше директан прит исак на спољно
полит ичке одлуке неке друг е владе”. (Signitzer, Coombs, 2007: 12)
Међу првим сател итс ким телевизи ја м а био је CNN, за који се може
рећи да до данас није изгубио свој утиц ај у свет у. Основ ан је почетком
осамдесет их година, од када емит ује целод невни информат ивни прог рам
преко сателита и кабловске телевизије. У међувремен у је тај модел преу
зет од стране друг их оснивача, па су по угледн у на CNN постепено покре
тани слични ТВ канали, како на глобалном, тако и на регионалном нивоу.
У истори ј у журна л изма и јавне диплом ат и је ушло је телевизијс ко
праћењ е Заливског рата, тј. акције „Пустињска олуја” 1991. године. Сма
тра се да је то био први „телевизијс ки рат”, који је уз подрш ку CNN-а
преду зео Вашингтон. Глед аоц и су тада имали прилик у да глед ај у дирек
тан пренос са фронта, а мног е војне операц ије покретане су у зависнос ти
од прог рамске шеме те телевизије. Начин на који је праћен терорис тичк и
напад на Сјед ињ ене Америчке Државе 11. септембра 2001. године, такође
је имао за циљ да аним ира подршку земаљ а чланица Ујед ињ ених нација
за рачун владе у Вашингтон у. Овога пута у питању је била војна акција у
Авганис тан у, која је са влас ти свргла талибански режим.
Нове методе ратног извеш тавањ а услед иле су у следећем телевизиј
ском рату. На примеру Ирак а, демонс триран је нов начин извеш тавањ а
са ратом захваћених подручја. Тада су телевизијски извеш тачи на терен
крен ули заједно са трупама америчке војске, па су глед аоц и имали ути
сак да се из Ирак а јављај у војниц и, чији је задатак да чврс то следе упут
ства креатора проа меричке пропаганде.
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7. Закључак
Од краја Друг ог светс ког рата до данас, мног е су земље развијале
своје системе јавне диплом ат и је, али су Сје д ињ ене америчке држа в е
успеле да освоје и све до данас задрже предност на том план у. Имај ућ и у
виду бројне примере упот ребе медија у сврх у остваривањ а циљева које је
јавна дипломат ија САД-а имала и има, од којих су у овом раду наведени
само они најк арак т ерис тични ји, може се закљу чи т и да је јавна дипло
мат ија те земље, у спрези са њеним моћним и полит ичк и инструисаним
медијима, у великој мери допринела да САД у савременим међународ
ним односима освоје позиц иј у нају т ицајније земље света. О томе колик и
је тај утицај и какве су амбиц ије америчк их влад а данас, говори и израз
„светски полицајац”, који је постао уобичајен када је реч о спољнополи
тичкој оријентац ији Вашингтона.
Чињен иц а је да у новије време посао јавне диплом ат ије све више
пре у зим ај у актери из невла д иног сект ора, приват н их интерна ц ионал
них меди ја и мул т ина ц ионалн их ком па н и ја, који не рет ко имај у већи
утицај на ставове међународне јавнос ти него што је то случај са влад ама
одређених земаљ а. Међут им, таква пракса не односи се у већој мери на
САД. Чврс та веза на релац ији јавна дипломат ија – медији у тој земљи и
даље настав ља да игра одлуч ујућу улог у која ће Вашингтон у, по свем у
судећ и, омог ућ ит и да на дуже стазе задрж и лидерску позиц иј у у глобал
ним међу народ ним окви ри ма. После д ица такве конс те ла ц и је односа у
већин и дру ш та в а у све т у је њихов а убрз а на „америк а н из а ц и ја”, одно
сно добровољно или присилно при х вата њ е култ у ролошког и поли т ичког
модела на коме почива америчко друш тво.
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КУЛТ УРНО-ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ
ЦЕНТРА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА,
ПРОГРАМ А И АУДИТОРИЈУМ А:
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и проширења Центра. Будући да се све више у науци проу чавају историја,
политика, култ у ра и дру штво Југос лавије, овај рад допринеће комп лек
снијем сагледавању профес ионалног односа према медијс ким инстит уци
ја м а у прош лос ти и става да је истра ж ивање јавног мње ња, програ м а и
аудиторијума изузетно битан посао.
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РИЈУМ, ЈАВНО МЊЕЊЕ, ПРОГ РАМ.
1
*

Рад је настао у оквиру пројекта под евиденционим бројем 47027 (Срби и Србија у
југословенском и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници) који финансира Министарств просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. Увод
Радио (ауди т ивн и) и телевизи ја (аудио-визуе лн и медиј) су масовн и
медији који су обележ или 20. век. Појава, развој и ширењ е ових медија ути
цали су у многоме на различите друш твене трансформац ије бурног претход
ног столећа. У време када су се код нас појавили елект ронски медији, Србија
је била део доста веће југос ловенске државе. Радио је настао у период у посто
ја њ а кра љ евине, а телевизи ја за време постоја њ а соци ја лизма. Буду ћ и да у
поређењу са разви јени јим запад ним земља ма Срби ја и Беог рад нису много
заос тајали у форм ирању и усавршању важних медија и медијског прос тора,
неоп ходно је саглед ат и значај истраж ивањ а јавног мњењ а, прог рама и ауди
ториј ума у југос ловенском и пост ј у гос ловенском кон текс ту.

2. Елект ронски медији, друштвени и култ урни развој
Радио и телевизија предс тав љај у транс мисионе и елект ронске медије
масовног кому ниц и ра њ а.1 Радио је искључиво аудит ивни медиј због чега
је његова моћ доста ослабила у друг ој половини 20. века ширењ ем теле
визије као аудио-визуе лног медија. „Имај ућ и у виду ограничене експ ре
сивне могућнос ти радија, структ ура сваког радио прог рама, као заок ру
жене аудит ивне целине, заснива се на пет базичних семиот ичк их компо
нената: говору, музиц и, звучним ефект има, тишини и ритм у.”2 Полазећ и
од ове чињенице у савременим условима радио се с правом назива неви
дљивим и интимним медијем пошто је његова доминантна јавна функ
ција постојала у прош лос ти (посебно у Друг ом светс ком рату), а данас
се готово изгубила.3 За разлик у од радија, телевизија свoјим глед аоц има
нуди прог рам који “предс тав ља сложен у структ уру аутент ично телеви
зијс ких и из дру г их меди ја пре у зе т их садрж аја/жан р ов а.”4 Телевизија
се назив а култ урним форум ом5 и саврем еним приповедачем 6. Заправо,
1

2
3

4

5

6

Радојковић, М. и Милетић, М. Комуницирање, медији и друштво, Stylos, Нови Сад,
2005.
Исто, стр. 136.
Погледати више о природи радија као медија у: Прајс, С. Изучавање медија, CLIO,
Београд, 2011.
Радојковић, М. и Милетић, М. Комуницирање, медији и друштво, Stylos, Нови Сад,
2005.
Newcomb, H., Hirsch, P., „Television as a Cultural Forum”, Quarterly review of Film Studies,
1983, доступно на: web.mit.edu/21l.432/www/.../tv%20as%20a%20cultural%20forum.
pdf, датум приступа 16. 10. 2013.
Gerbner, G; Gross, L. & Morgan, M., Signorielly, Living with Television: the Dynamics of the
Cultivation Process, доступно на:
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мног и аутори су у својим научн им радови м а прип ис ив а л и раз л и ч и т е
улоге телевизији, али се већина њих слаже да је телевизија током друге
половине 20. века била доминантан медиј масовног комуниц ирањ а који
је у великој мери утиц ао на друш твен и развој. Будућ и да се на најн и
жем нивоу дефинисањ а друш тво може одред ит и као један велик и колек
тив састав љен од мнош тва појед инаца, а култ ура као систем правила и
начин живота, онда се култ урни и друш твени развој могу разумет и као
позитивно кре тање дру штва7 однос но као кре ирање нових дру штве них
културних вреднос ти.8 Телевизија је несумњиво створила нове култ урне
вреднос ти чије набрајањ е и проу чавањ е није предмет овог рада, али је
неоп ходно нагласит и да постоје велик и позит ивни учинц и појав љивањ а
и ширењ а овог елект ронс ког меди ја масовног кому н иц и ра њ а у дру г ој
половини 20. века.

3. Телевизија у социјалистичкој Југославији
У научној јавнос ти постоје веома подељ ена мишљењ а о земљи која
је на Балкан у постојала у 20. веку и била састав љена од шест република
и две аутономне покрајине у састав у Србије. Без обзир а на подељ ена
мишљењ а о успех у Југос ла вије на култ урном, економском, поли т ичком
и дру ш твеном пла н у, неос порна је чињен иц а да је телевизи ја као дру
штвена и државна инсти т у ц и ја била врло разви јена и врло профес ио 
нална (у неким аспек т и м а таква профес ионалност данас се из мног их
разлога не може постић и).9 Иако је постојало онолико телевизија колико
и република и покрајина, највећу прод укц иј у и, слободно можемо рећи,
најв ред н и ји кул т у р олош ки печат, оста ви л а је Телевизи ја Беог рад.10
7
8
9

10

http://www.asc.upenn.edu/gerbner/Asset.aspx?assetID=1644, датум приступа 16. 10. 2013.
Илић, М. Социологија културе и уметности, Научна књига, Београд, 1983.
Исто
Такву професионалност постигли су на пример уредници дечијег програма. Зато,
сећајући се самих почетака телевизије, Игор Леандров каже: „Што се тиче садржине програма, сматрам да не постоје опасности оне врсте, које су запажене у
западним земљама, нарочито у САД, а које се најснажније одражавају на младу
генерацију и децу.” Леандров, И. Пре почетка: сећања на припреме за увођење телевизијског програма у Београду, Телевизија Београд, 1986, стр. 185.
Ово потврђују речи Игора Леандрова које се односе на брзи програмски напредак:
„То су били несумњиви програмски успеси. Закључно са 1961. годином били смо
освојили све програмске жанрове, а програм је достигао значајан обим. Међутим,
оно по чему је 1961. година имала пре свега преломни значај у развоју наше телевизије, били су изузетни велики подухвати – пренос помрачења Сунца, европска
првенства у кошарци и боксу, прослава 20-тогодишњице Револуције у Титовом

Год. V (2013): стр. 451-464

454

Наташа Симеу новић Бајић, Нада Сенић, Славица Јосифовић

Међут им, важно је напомен ут и да је свест о значају појав љивањ а новог
елек т ронског масовног меди ја постоја ла и у време Кра љ евине Југос ла
вије.11 Прва проба изведена је баш тада.12

4. Предисторија истраживања аудиторијума
Колико и значај поја в љива њ а елек т ронс ких меди ја, исто толико је
важан и почетак истраж ивањ а аудит оријум а, тј. свест о потреби да се
чује мишљењ е оних којима је прог рам намењ ен.
Пре саме истори је и у овом слу чај у постоји значајна пред ис тори ја.
Она се односи на прва анкет ирањ а слушалаца радија 1934. и 1937. године.
У илус трова ном недељном часопис у за радиофониј у Радио Београд обја
вљен а је Анке т а о емис ион ом програ м у 1935. у којој су предс тав љен и
резултат и анкет ирањ а слушалац а, тј. претп латник а радија првенс твено
из Беог рад а спроведеног у децембру 1934. године.13 Поред изнет их зани

11

12

13

Ужицу и Прва конференција несврстаних – који су донели пуну афирмацију телевизије у земљи и иностранству и – што је за даљи развој било нарочито значајно
– омогућили набавку техничке опреме значајног обима. Од 1961. се са телевизијом
рачуна као незаобилазним друштвеним фактором.” Леандров, И. Пре почетка:
сећања на припреме за увођење телевизијског програма у Београду, Телевизија
Београд, 1986, стр. 240.
Дејановић објашњава да је предисторија телевизије у Србији дужа од њене историје која званично почиње 1958. Он наводи податке да су између два светска рата
донети прописи који су регулисали радио и телевизију пре него што је рад телевизије испробан. Он такође наводи податке да је у Београду група предузимљивих
грађана основала компанију чији је циљ био управо оснивање телевизије. Даље,
исти аутор наводи и наслов докторске дисертације објављене на Правном факултету у Београду: Радио и телевизија у међународном јавном праву. Дејановић, В.
„Прилог проучавању историје телевизије у Србији”, Зборник радова Факултета
драмских уметности, бр. 6-7, стр. 193-202, 2003.
Дејановић пише детаљно о наступу фирме Филипс Југословенско А. Д. (београдске
експозитуре познате холандске компаније) на Другом јесењем Сајму у Београду од
9. до 19. септембра. Студио је направљен у једном изложбеном павиљону и из тог
студија емитован је програм сваког дана од 10 до 12 и од 16 до 19 часова. Дејановић,
В. „Наступ фирме 'Филипс Југословенско А.Д.' на Београдском сајму − од 9. до 19.
септембра 1938. године”, Зборник радова Факултета драмских уметности, бр. 4,
стр. 265-271, 2000.
Поменућемо на овом месту, поређења ради, да је истраживања слушаности радио
програма започео BBC 1936. године када је основан Listener Research Department
(LRD). Детаљније у: BBC Audience Research Reports Part 1: BBC Listener Research
Department 1937-c.1950, a guide to the microfilm edition with an introduction by Siân
Nicholas, Microform Academic Publishers, 2006, доступно на: www.microform.co.uk/
guides/R50035.pdf, датум приступа 16. 10. 2013.
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мљивих података о укус у и жељама слушалаца, говори се и о недос тац има
ове анкет е и предлозим а каква би анкета требало да се спроведе, као и
о наја в љеном модерн изова њу емис ион их ста н иц а како би при јем радио
прог рам а у унут раш њос ти био бољи. У јуну 1937. године у истом часо
пис у објав љени су Резултати анкете код радио претп латника извршене у
почетк у ове године. Анкет у је попунило укупно 26.800 претп латника. Текст
потпис ује инжењ ер Павле Васић. Он у закључк у каже: „Овај посао који је
Радио клуб Беог рад спровео, показао је да су анкете веома потребне, да
је могуће извес ти их и да могу довес ти до позит ивних резултата, друг им
речи м а да се путем рефе р ен д ум а међу заин т е р есов а н им могу пита њ а
општег значаја најбољ е разјаснит и да би јавна служба по њима била регу
лисана тако да и стварно задовољ ава потребе којима је намењ ена.”14

5. Кратка историја Цент ра Радио-телевизије Србије
за истраживање јавног мњења, програма и аудиторијума
Центар Радио-телевизије Србије за истраж ивањ е јавног мњењ а, про
гра ма и ауди тори ј ума настаје и разви ја се из Анкет ног оде љ ењ а Радио
Беог ра д а, прве истра ж ивачке слу жбе ради ја и телевизи је, која је успо
став љена после преласка Радио Беог рад а у надлеж ност Владе НР Србије
1951. године. У Цент ру је прих ваћено да се настанак ове истраж ивачке
службе15 веже за време најс тари јег сачу в а ног извеш таја Анкет а радио
Београда о музичком програ му (октобар, 1952). Најранији извеш тај о гле
данос ти телевизије приређен је у Материјал у о квантитативним анке
та м а о праћ е њу телевиз ијс ког програ м а, јуна 1960. године. Служба је
током година, у промењ еном орга н из а ц ионом устројс тву и медијскoм
окружењу мењала назив од Одељ ењ а за студ иј прог рама РТБ до Цент ра
РТБ за истраж ивањ е јавног мњењ а, прог рама и аудиториј ума. Садашњи
назив добија 1992. године, обух ватајућ и сект оре Беог рад и Нови Сад и
Службу Приш тина.16 Телевизија Нови Сад трансформ ише се 2006. у јавни
сервис Радио-телевизија Војводинe, а служба у Приш тини после НАТО

14

15

16

Анкете које су спроведене у Србији свакако нису биле систематске, али је веома
важно нагласити да је веома рано препознат значај истраживања аудиторијума.
Васић, П. „Резултати анкете код радио претплатника извршене у почетку ове
године”, Радио Београд, илустровани недељни часопис за радиофонију, год. 9, бр. 23,
6. јун 1937. Документација Центра Радио-телевизије Србије за истраживање јавног
мњења, програма и аудиторијума.
Из интервјуа који је вођен са првим уредником Дневника, Игором Леандровoм,
ауторке су сазнале да је службу основао извесни апотекар Вулетић.
Подаци су преузети из реферата поводом 50 година Центра који је изложио
Слободан Цанић, руководилац Центра од 2001. до 2005. године.
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агресије 1999. прес таје да постоји. У измењ еном друш твено-полит ичком
амбијент у, а услед недос татк а финансијских средс тава, Центар од 2003.
редук ује влас тита истраж ивањ а и прик уп љањ е емпиријске грађе, кори
стећ и услуге независног провајдера и разрађуј ућ и аналит ичке и интер
претат ивне моделе преузет их података.

6. Обим и култ урно-историјски значај
спроведених истраживања
Током своје истори је, Цен тар је пројек т овао и спровео истра ж ива њ а
различитог обима и обух вата17, темат ике и проблемског видок руга, према
методолош ким и тех н ичк им стан д ард и м а времена, ad hoc испи т ив а њ а,
мање анкете тематске и проблемске посебнос ти и обух ватна испит ивањ а
становниш тва, корис тећ и теренске, поштанске и телефонске анкете, групно
попп уњ авањ е упитника и групне оцењиваче, интервјуе и самос тално упи
сивањ е одговора, анализе садрж аја емисија и писама слушалаца и глед а
ла ц а, успос та в љај у ћ и мреж у сарад ник а по насе љи м а, на узорц и м а веро
ватноће и узорц има квота, у становима испитаника, на радним местима и
по школама, а захваљуј ућ и организац ијској погоднос ти машинску и елек
тронску обрад у података унутар Куће. У јавнос ти су посебно били познат и
истраж ивачк и систем и: Општа квантитативна анкета, Стандардна сон
да жа програ ма и аудиториј ума, Дневни бароме тар, Редовна сонда жа ауди
торијума и јавног мнења, Сонажа- Барометар и Медији и мњење.18
У последњој деценији, као што је већ поменуто, Центар је редуковао вла
стита истраж ивања и прик уп љање емпиријс ке грађе, корис тећи услуге неза
вис ног провајдера. Паралелно је Центар изводио самос тална квалитативна
истраж ивања за потребе радија и телевизије као и мњенс ка испитивања за
потребе информативно-политичке емис ије Да Можда Не. Испи т ива њ а се
изводе методом интервјуа, техником телефонске анкете уз подршку ком
пју тера (CATI – Computer Assisted Telephone Inter wie v ing). Резул тат и истра
живањ а објав љуј у се у емисији и на званичном сајт у РТС-а. Од 2008. изве
дено је више од 150 анкета и интервјуисано око 120.000 грађана Србије
(18+). То су јавномњ енска испит ивањ а о значајним актуе лним друш твенополит ичк им темама. Добијени су одговори на преко 700 питањ а.
Уз основн у делатност (медијска истраж ивањ а), Центар је, као разви
јена, а кадровски и по истраж ивачк им станд ард има угледна служба, рано
17

18

Процењено је да је спроведено око 560 истраживања од настанка Центра до
данас.
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отпочео испит ивањ е јавног мњењ а, пре свега за прог рамске потребе, као
и за друш твено-полит ичке установе. У оквиру истраж ивачке делатнос ти,
обав љена су и испит ивањ а за спољне наручиоце, из којих су се развила и
посебна маркет иншка истраж ивањ а. Изван уже одређене истраж ивачке
активнос ти, Цен тар је учес твовао у орга низа ц и ји и вођењу јавних рас
права о прог рам у РТБ-а, приређуј ућ и посебне прегледе и налазе, а пра
тила се и крит ик а у штампи о прог рам има и јавно реаговањ е.19
Цен т ар је био члан међу нар од не орга н из а ц и је истра ж ив ача GEAR
(Group of European Audience Researchers) и члан Inter nat ional Associat ion for
Media and Communicat ion Research, сара ђив ао је са Џејмсом Халора ном
(James Halloran), тада директором Цент ра за истраж ивањ е масовног кому
ниц ирањ а Лестерског универзитета, Карлом Норденс тренгом (Kaarle Nor
denstreng) и Тапиом Варисом (Tapio Varis), професорима масовних кому
никац ија на Универзитет у Тампере, Павелом Кампеа н уом (Pavel Campe
anu), социолог ом са румунске државне телевизи је, Пом пеом Абру ц ини
јем (Pompeo Abruzzini) са италијанске телевизије RAI и мног им друг има.
Центар је такође сарађивао са Инстит утом друш твених наука, Југос ло
венским инстит у том за новинарс тво, Дру ш твом пси холога, Инсти т у том за
експерименталн у фонет ик у и патолог иј у говора, Социолошким друш твом
Србије и мног им југос ловенским истраж ивачк им организац ијама.
У Цент ру је радило више десет ина запос лених истраж ивача, струч
них сарадн ик а и админ ис трат ивн их службен ик а. Заступ љене струке
које су профи л ис а ле истра ж ив ачке задат ке биле су поли т иколог и ја и
журналис тика, психолог ија и социолог ија, књижевност и музиколог ија,
математ ика и стат ис тик а, економ ија и педагог ија итд. На мног им про
јект има и у различит им облиц има сарадњ е било је ангажовано више од
стот ин у научник а, писаца, медијских посленика и друш твених радника,
а учес твовало је и више стот ина спољних сарадника – анкетара, обрађи
вача података и руковод илаца теренских истраж ивачк их мреж а у Бео
град у, градовима и селима Србије.

7. Едиције и публикације
У Цент ру се чува око 3.000 истраж ивачк их извеш таја и публикац ија
од око 200.000 страна различитог формата. Ранији извеш таји куцани су
писа ћом машином и умнож а ва н и шапи рог рафс ки у штам пари ји РТБа. Извеш таји обу х ватај у кван т и тат ивна и ква ли тат ивна истра ж ива њ а о
слу ша нос ти ради ја, гле д а нос ти телевизи је и ста вови м а и мишљењи м а
19
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слу ша ла ц а и гле д а ла ц а о еми т ова ном прог ра м у, мњенс ка испи т ива њ а
о значајним друш твеним, полит ичк им и култ урним догађајима, рецен
зије, анализе написа у штампи о прог рам има радија и телевизије, ана
лизе садрж аја, јавне расп раве о радио и ТВ прог рам има...
После првих извеш таја откуцаних у неколико примерака, извеш таји
су шапирог рафски умнож авани за знатно више корисника. Развијена и
струк т у риса на истра ж ивачк а делат ност зах тева ла је системат ични је и
стан д ард ни је форме извеш та ва њ а и докумен та ц ионог мате ри ја ла, који
се појав љуј у као различите истраж ивачке едиц ије, штампане у промен
љивом тираж у. Едиц ије су начелно дефинисане садрж ајем, али, такође,
циљевима и претпос тав љеним корисниц има.
Прву познат у едиц и ј у чине Резултати истра ж ивања програ ма, а без
неког хронолошког реда, јер се међусобно преп лићу током времена, наво
димо: Билт ен јавног мњењ а, РТВ свет, са прик а зи м а и превод и м а ино
стра не истра ж ивачке и прог рамс ке лите рат у ре, РТВ индекс, са резул та
ти м а панел испи т ива њ а, Поруке из систем а дневног пра ћењ а прог ра м а,
Јавност и РТБ, који пре свег а прик а з у је токове и резул тат е јавн их рас
права о плановима прог рама, Музика и РТБ, РТВ аудиторијум, са резул
тат и м а мерењ а слу ша нос ти и гле д а нос ти, као и годиш њи Хронолошки и
предметни регис тар публикација и основних налаза. Значајнији и обимнији
пројект и публик уј у се у едиц ији Пројекти. Основна и прес тиж на едиц ија
Цент ра, Извештаји и студије, садрж и извеш таје из системских пројеката и
већих или значајнијих истра ж ивањ а, Прикази и прег леди, где се публик уј у
резултат и и налази из операт ивних и ad hoc испит ивањ а и анкета, пред
мет но сужене и проблемс ке ана лизе и Ана лизе и информације за посебне
сврхе, које обу х ватај у тематс ке истра ж ив ачке при лог е. Истра ж ив ач и су
податке, анализе и налазе објав љивали и у својим стручним радовима, по
дневним листовима, часописима и друг им публикац ијама. 20
Центар је и оснивач и носилац послова у издаваш тву у РТБ-у/РТСу. У Цент ру се издав ачк а делатност обав ља дуже од пола века. Најв а
жнији часописи су. Годишњак Радио-телевизије Београд (1960-1964), Бил
тен Радио-телевизије Београд (1961-1968, са више од 60 бројева, који је
редовно извеш тавао о истраж ивањима тадашњег Одељ ењ а за студ иј про
грам а), као и Радио и ТВ кому никације (1969-1974, осам бројева), часо
пис у пра вом смис лу, пре т еча мног о познат и јег РТВ теорија и пракс а,
сигурно најзначајнијег издањ а Цент ра. Од 1974. до 1995. године изаш ла
су 74 броја РТВ теорија и пракса, са око 1500 наслова и близ у 1000 аутора.
Уз то су објав љена и три броја спец ијалног издањ а на енглеском језик у.
20
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Истра ж ивачк и извеш таји и публик а ц и је могу се хронолошки поде
лит и на четири етапе:
1.	
Од 1952. до 1967. Најп ре за потребе радија а од 1960. и за потребе
телевизије (редован ТВ прог рам почињ е у новембру 1958). изво
ђена су квалитат ивна и квант итат ивна испит ивањ а на узорк у прет
платника. Тај период је веома значајан зато што су у архиви сачу
ва ни нала зи о првим реак ц и ја ма гра ђа на Срби је на поја ву новог
медија. Сачув ан и су и подац и не само о ставовим а и мишљењу
грађана о прог рамској понуд и већ и о број у ТВ пријемника и раз
вој у техничк их могућнос ти пријема прог рама, као и о актуе лним
јавном њ енским пита њи ма. Као при мер навод и мо наслове неких
извеш таја: Анке та о ква лите ту прије ма програ ма Радио Београда
на територији ФНРЈ, Однос слу ш а л ац а пре м а програ ми м а Радио
Београда, Примедбе слушалаца на програм Радио Београда, Анкета о
дечјим емис ијама Радио Београда, Анкета о музици на програмима
радија, Анкета о гледанос ти ТВ програма и фактора њеног форми
рања, Испитивање мишљења гледалаца о емис ији Огледало грађанина
покорног, Анкета о праћењу радио и ТВ програма у време одржавања
Петог конгреса Савеза кому нис та Југос лавије, Мишљење групе гле
далаца из Врања, Светозарева и Ниша о ТВ емис ији Лаку ноћ децо,
Штампа о програмима радија и телевизије, Листе најпопуларнијих
емис ија, Оцене радио и ТВ програма, Међународна сарадња на под
ручју радија и телевизије, Анкета о информисанос ти грађана о рат
ном сукоб у на Средњем исток у, Анкета о реакцији и понашању гра
ђана у вези директног ТВ преноса операције срца др Дебејкија итд. У
току тог период а постав љен је и пројекат претече мерењ а аудито
риј ума на основу реконс трукц ије ''јучерашњег понашањ а'' (recall),
испитаника тако да резултат и дају поуздане податке о праћенос ти
прог рама. Тада су успос тав љене и прве телефонске анкете.
2.	
Од 1968. до 2000. Од 1968. почињу да се извод е испит ив ањ а на
узорк у домаћ инс тава, а не претп латника као до тада. Успос тав љен
је и развија се Систем сталних сонда жа (фебруар 1968). Циљ тог
испи т ива њ а је био да се утврд и пра ћеност и учес та лост пра ћењ а
ТВ прог ра ма, прик у п ља њ е ста вова ауди тори ј ума о прог ра м у као
и низ дру г их значајних пита њ а за утврђива њ е струк т у ре ауди то
ри ј ума и његовог односа према ради ј у и телевизи ји. Извршена је
демог рафс ка страт ифик а ц и ја целе тери т ори је Срби је, а анке т и
рана су лица од 15 до 65 година старос ти. Октобра 1970. успос тав ља
се Дневни барометар који највећу експанзиј у достиже 70-их година
прош лог века.. То је једино истраж ивањ е аудиториј ума радио и ТВ
прог рама на тзв. демог рафском узорк у у организац ији РТБ-а па и
Год. V (2013): стр. 451-464

460

Наташа Симеу новић Бајић, Нада Сенић, Славица Јосифовић
у земљи, које се одвијало конт ин уи рано однос но из дана у дан у
току дужег временског период а. Циљ Дневног барометра је мерењ е
оби м а ауди т ори ј ум а поје д ин их прог ра м а и утврђива њ е карак т е
рис тичниох облика груписањ а и окуп љањ а аудиториј ума уз радио
и ТВ прог рам. Пред мет истра ж ив а њ а је пона ша њ е поје д ина ц а у
однос у на прог раме РТБ-а које се израж ава кроз обим, учес талост
и дужин у кон так та. На тери т ори ји целе Југос ла ви је спровод и се
80-их годин а испи т ив а њ е ЈУБАР. Цен т ар посе д у је резул т ат е за
териториј у Србије. Током 80-их и 90-их година прош лог века трај у
Сонда же аудиторијума и јавног мње ња - САЈМ и објед ињ ено испи
тивањ е Сонд аж а-Барометар (последњ е је изведено 1998). Та истра
жива њ а се убрајај у у најс ложени ја и најску п ља чији су резул тат и
захваљуј ућ и максималној станд ард изац ији методолог ије и узорка
упоред иви. Тиме је омог ућено праћењ е кретањ а свих појава којима
се бави ло то истра ж ив а њ е – од пона ша њ а ста новн иш тва и ауди
торијум а у однос у на све радио и ТВ прог раме, буџета времена,
ставова о прог рам има, њихове кред ибилнос ти и оцена, до кретањ а
јавног мњењ а у однос у на неке друш твено релевантне појаве зна
чајне и за прог рамску полит ик у. Поред ових велик их системских
истра ж ив а њ а постоје и резул т ат и посебн их испи т ив а њ а. Наво
димо наслове неких од њих: Слободно време и праћење радио и ТВ
програма у СР Србији, Анкета о новогодишњим програ ми ма, Ана лиза
информативно-политичких емис ија, Информисање о студентс ким
демонс трација м а 1968. путем Радио Београда, Нека запажањ а о
раду и политичкој клими на Летњој Корчуланс кој школи, Културне
потребе градитељ хидроелектране Ђердап, Праћење лета Аполо 11 и
прве реакције Београђана, Ставови гледа лаца о ТВ серији Пробле ми
секс уа лног вас питања, Изве штај са симпозиј ума Телевизија и кул
тура – Брисел 1969, Неки друштвени аспекти увођења комерцијалне
телевизије, поседовање радио пријемника међу ТВ претп латницима,
Меч столећа: сусрет Клеј – Фрејзер, Радници говоре, Гледаоци теле
визије у Србији и такмичари за Песму Евровизије, Анализа ТВ инфор
мација о вариоли вери, Ка истраж ивању радија и телевизије и кул
турног наслеђа, Млади и телевизија, Деловање телевизије на читање
и потраж њу књига, Радио, телевизија и културне активнос ти ауди
торијума, Насиље на програмима ТВБ-а, Ученици и наставници о ТВ
програ му, Европа и кофликти на Медите рану у програ ми ма РТБ-а,
Политика несврс тавања и несврс тане земље на програ ми м а РТБа, Утиц ај телевиз ије на децу - нови задаци профес ора Балт азара,
Испитивање говора у емис ијама радија и телевизије, Наши радници
у инос транс тву о програ ми м а Радио Београда, Инос тране емис ије
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на програ ми ма ТВБ-а, О телевизији суоченој са новом визуа лизаци
јом и новим сензибилитетом, Село и програми РТБ-а, Панк у свету
и код нас, Критике о емис ији Петком у 22, Критика о емис ији Шоу
Оливера Мандића – Београд ноћу, Реакције гледалаца на европс ки ТВ
програм – Еурикон, Анкета: Десет најбољих југос ловенс ких филмова,
Анкета о ефектима медија – одговори на упитник УНЕСКО-а, Кри
тичари бирају најбоље филмове ФЕСТ-а од 1971. до 1984, Економс ка
пропаганда на радио и ТВ програ ми ма у Европи, Рачунари и етно
муз икол огија, Регион ални ТВ програ ми, Ставов и грађан а о поли
тичком плура лиз му, Међуљудс ко понашање у ТВ програму за децу,
Стран ачк а опред ељ ен ост и претп ос тав љен о изборн о понаш ањ е,
Типизација репертоара и темељне музичке спос обнос ти казивач а
архаичне и новије народне традиције Србије, Предс тава жене у игра
ним програ ми ма ТВ Београд, СИДА – нови изазов, Грађани о мине
ралној води, Грађани о ЕПС-у и рационалној потрошњи електричне
енергије, Медији и мњење у Србији, Грађани о катас трофи Републике
Српс ке Крајине и опас нос тима од проширења рата, Истраж ивање о
култури и културној политици у Србији итд.
3.	
Од 2000. до 2002. Због тешког материјалног полож аја после НАТО
агресије Центар није радио мерењ е аудиториј ума као до тада али
наста в ља истра ж ивачк у делат ност изводећ и телефонс ке анке т е
и спорад ично теренске као и анализе садрж аја и пројекте. Наво
димо наслове неких извеш таја: Медији и свакодневни живот у Бео
град у, Оце не прије м а ТВ програ м а РТС-а, Информис аност и ста
вови запос лених у ЕПС-у (у сарадњи са ЕПС-ом), Политички интер
вју и аудиториј ум телевиз ије, Гледаност Јутарњ ег и Београдс ког
програ ма у ужој зони Београда, Позиционираност програ ма Радио
Београда у медијс ком окружењу, Квиз на телевизији и гледаоци итд.
4.	
Од 2003. до 2013. Период у којем поред самос талн их истраж и
вањ а Центар почињ е да корис ти и базу податак а добијен у елек
тронс ким мерењ ем глед а нос ти (пиплметар) неза вис ног пров ај
де ра AGB Nielsen Media Research/Nielsen Audience Measurement. На
основ у тих база, секун д арном обра дом подата к а успос та в љен и
су редовн и и период ичн и извеш таји о гле д а нос ти ТВ прог ра м а
у Србији, структ ури аудиториј ума и прог рама, глед анос ти еми
си ја, конк у р ент нос ти, лојалнос ти и трен д ови м а (дневн и, сед
мичн и, месечн и, кварт алн и, полуг од иш њи и годиш њи), као и
посебни извеш таји на захтев уредника прог рама, Прог рамског и
Управног одбора. Податке о мерењу аудиториј ума радија Центар
преу зима од независног провајдера Ipsos, а о праћенос ти интер
нета од агенц ије Nielsen.
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Успос та в љен је и систем телеф онс ких испи т ив а њ а, с разр а ђ ен им
варијантама узорковањ а, форм улац ије питањ а и интерп ретац ије налаза
системом сталних, ротац ионих и променљивих питањ а уз комп јутерску
подршку (CATI – Computer Assisted Telephone Inter wie v ing), који се корис ти
за различите врсте истраж ивањ а. Навод имо неке наслове извеш таја: Ста
вови аудиторијума о информативном програму, Емис ија Трезор и програм
ско наслеђе ТВ Београд, Ставови младих о телевизији и образовно-научном
програ му, Прис туп пројект у истра ж ивања сти ла живота и буџе та вре
мен а, Однос гледа л ац а пре м а телевиз ијс кој рекла ми, Шта слуш аоцим а
радио значи данас, Програмс ки афинитети гледалаца телевизије, Струк
ту рална обе леж ја националног радија, Старос на структ у ра ТВ аудито
риј ум а, Деца и млади као аудиториј ум телевиз ије, Најг леданије емис ије
према врста ма програ ма, Буђење уз јутарњи програм, Корпоративни имиџ
РТС-а, Програмс ки и медијс ки статус РТС-а као Јавног сервиса у аудитори
јуму, Позиционираност РТС-а у перцепцији аудиторијума итд.

8. Уместо закључка
Богатс тво материјалног и нематеријалног култ урног наслеђа има прво
разред ан значај у обезбеђивању садашњег и будућег стат уса једне државе
посебно у домен у изград њ е националног иден т и т ета. Развијене држа ве,
са сређеним и стабилним уређењи ма, нарочи то воде рачу на о препозна
вању и очувању сваког дела свог наслеђа. Србија је током своје историје
пролазила кроз врло тешке и болне промене, што је свакако допринело у
мног им сегмент има јед ном при лично немарном однос у према сопс твеном
култ урном наслеђу будућ и да није увек био прес уд ан недос татак финан
сијс ких средс та ва. Наслеђе медијс ких инсти т и т у ц и ја предс та в ља такође
врло важан део укупног култ урног наслеђ а. Рад Цент ра Радио-телеви
зије Србије за истраж ивањ е јавног мњењ а, прог рама и аудиториј ума који
постоји преко 60 година несум њиво допринос и обликова њу нека д а ш њег
југос ловенског медијског и култ урног прос тора. Међут им, Центар такође
доприноси и артик улисању садашњег медијског и култ урног прос тора. И
више од тога, медијско приказивањ е значајних збивањ а у прош лос ти иако
понек ад идеолог изова но или кон т ролиса но, указ у је на дру ш твени, поли
тичк и и култ урни контекст у коме се у аудиториј ум у прима и дожив љава
понуђени медијски прог рам. Зато се аудиториј ум у обезбеђује друш твени
смисао, а прош ла истраж ивањ а постај у сведоц и рецепц ије медијских садр
жаја (без којих не бисмо имали знањ е о начинима на које су људи некад а
примали те садрж аје), али и путоказ и инспирац ија.
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РАЗВОЈ МЕДИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА
И КРЕАТИВНОСТИ
Сажетак: Медијс ке организације су важнe у креирању јавног мнења. Онe
су незаменљиви творци мишљења, али и спроводници разноврс ног инфор
мативног материјала до сегмента јавнос ти који су важни за свак у озбиљну
организацију. Развој медија и комуникационих технологија доводи до при
мене нових метода и увођења иновација. Оне воде ка новинама, креирању
новог начина и решења који ће поједнос тавити и унапредити њихов реали
тет и одвес ти их жељени корак напред.
Аутори овог рада истич у знач ај иновација у медијим а и кроз резул
тате спроведеног истраж ивања на територији Србије приказ ују колико и
у којим временс ким периодима се ради на иновацијама. Приказаће покре
таче иновативнос ти и колико се ради на подс тицању и мотивацији запо
слених да испољавају своје креативне вештине. Такође, видеће се и значај
креативнос ти, која је неоп ходн а у свим фаза м а иновативног проц ес а, а
чија имплементација води развоју медијс ких организација.
Кључне речи: МЕДИЈИ, РАЗВОЈ МЕДИЈА, ИНОВ А ЦИЈА, КРЕ АТ ИВ
НОСТ ЗАПОСЛЕНИХ, РАЗВОЈ.
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1. Увод
Савремено доба је променило трад иц ионалан прис туп у пословању
и пракси медијских организац ија. Са развојем комуникац ионе техноло
гије, у медијским организац ијама се примењуј у нове методе и уводе ино
вац ије. Процес иновац ије је често замиш љен као засебан феномен који
доприноси конк урентнос ти и развој у организац ије на различите начине
(Damanpour, 2010: 996-1010). Имплемен т а ц и ја инов а ц и ја у медијс ким
организац ијама је у почетк у наиш ла на негодовањ е, али су нове техно
лог ије брзо интег рисале највредније карактерис тике класичних медија.
Иновац ије и креат ивност из период а у период имај у све већу импле
мен та ц и ј у у медијс ким орга низа ц и ја м а и воде ка бољим резул тат и м а.
Развој технолог ија и промена начина разм иш љањ а довели су до крупних
промена у све т у (Xu, Rickards, 2007). Инова ц и је постај у све сложени је
због промене потребе корис ник а, велик им при т ис ком конк у ренц и је и
брзим технолошким променама. Успешна иновац ија обух вата једн у или
више итерац ија следеће три фазе: ауторинг нове идеје, избор, уређивањ е
и маркет инг нових идеја, прих ватањ е нових идеја на тржиш ту (Chi-yue,
Letty, Kwan, 2010: 447-461).
Овај рад се бави темат иком везаном за развој медија, проистек лог из
иновац ија, као покретача развоја (Tidd, Bessant, 2009). Циљ овог рада је
да покаже ситуа ц иј у у медијским организац ијама по питању иноват ив
нос ти. Да ли и колико медијске организаи је раде на иновац ијама услуга?
У ком временском период у спроводе иновац ије? Шта то највише покреће
ове орга н из а ц и је да донес у одлу ке да раде на побољша њу постојећ их
услуга? Да ли сматарај у да креат ивност запос лених доприноси иновац и
јама услуга? Да ли мотивиш у запос лене да испољ авај у своје креат ивне
вештине? Одговор на ова питањ а ће се добит и на основу истраж ивањ а
које су спровели аутори овог рада током 2012. године.

2. Развој медија
Писан и предмет и постоје скор о три хиљаде година, што знач и да
је отприлике толико стара и медијасфера. Медији постоје од времена у
коме су настале прве информац ије за преношењ е (Павловић, 2004: 140).
Када поглед амо историјски оквир на развој медија можемо рећи да
он почињ е у седамнаес том веку. Почињ е открићем штампарске машине
и појавом штампане књиг е, али када је реч о широкој расп рос трањ е
нос ти и трен утној кому ник а ц ији, почетак предс та в љај у прве комерц и
јалне новине. Леци и дру г и штам па н и мате ри ја л и са приват н им огла
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сим а и најав ам а локалн их догађ аја, попут сајмов а и пијац а, били су
у оптиц ају, а прве забележене новине појавиле су се у Немачкој 1609.
године. Прве дневне новине у Великој Бри та нији Daily Cour ier појавиле
су се 1702. године и махом су се састојале од огласа. Није прош ло много,
али за свак у развијен у земљу постојало је неоп ходно да има барем једне
националне новине. (Џајлс, 2011: 16) Најс тари ји српс ки дневн и лист је
„Полит ика” који излази од 1904. године. (Павловић, 2004: 166)
Осам наес ти век донос и штам па њ е часоп ис а (познат и и као „пери
од иц и”) који су у почет к у били намењ ен и дома ћ инс тву сред њ е класе,
да би касније постали све спец ијализованији и бавили се свим могућ им
начинима разоноде и интересовањима, као и текућ им питањима и поли
тиком (Џајлс, 2011: 16-17).
Период интензивног економског, индус тријског и тех нолошког раз
воја у двадесетом веку утиче и на развој медија. Двадесет их година два
десет ог века долази до појав е радија, као и појаве визуе лн их медија,
попут фотог рафије и филма. Затим 1936. године долази до појаве теле
визи је Би-би-си у Великој Бри та ни ји, а од 1938. крен уо је експе ри мен
талн и ТВ-прог рам у Немачкој (Џајлс, 2011: 17-18). Русија се уврс тила
у ред земаљ а с телевизијом 1938, а САД 1939. године (Павловић, 2004:
185). Друг и светски рат спутава њен развој, тако да је тек од педесет их
значајан број домаћ инс тава почео да добија телевизијске уређаје (Џајлс,
2011: 18). У Србији први домаћ и ТВ-прог рам емит ован је 1956 (Павло
вић, 2004: 186).
У протек лих двадесет година слик а медија се све више комп лик ује
и већина медија који су настали током овог период а постали су познат и
као „нови меди ји”. Суштинс ка карак т ерис тик а „нових меди ја“ јесте
да повлаче раз л ик у измеђ у ком п ју т ерс ких меди ја и радио-дифу зних
медија, попут радија и телевизије. (Џајлс, 2011: 18)
Развој медија и иновац ија у оквиру информац ионо комуникац ионих
технолог ија води до интернета, новог медија који је изнад свих друг их
нових медија. Интернет је сада толико огроман да је постало уобичајено
да говоримо о медијим а који се налазе на мреж и. Стручњ ац и за нове
медије такође разлик уј у две јасне фазе веб-технолог ије, веб 1.0 и веб 2.0,
при чему се друг и израз корис ти за медије који су се појавили сред ином
и крајем прве деценије двадесет првог века, као што су Second Life, сај
тови за друш твено умреж авањ е и блог ови. (Џајлс, 2011: 18)
Стари медији су установили своје прис ус тво у оквиру нових медија.
Тако су новине, радио и ТВ стан ице развиле своје онлајн еквивалент е,
који су постали подједнако битни као и њихови офлајн панд ани. (Џајлс,
2011: 19)
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3. Метод и резултати истраживања
Истраж ивањ е у медијским организац ијама је спроведено у период у
од априла до јуна 2012. године на територији Србије. Обух ват ило је 100
организац ија које чине радио, телевизијске станице и штампани медији.

3.1. Метод истраж ивања
У истра ж ива њу као главни истра ж ивачк и инструмент коришћен је
упитн ик, који се састојао од низа питањ а на која су одгов арал и пред
ставн иц и анке т и р а н их пред у з ећ а. Истра ж ив а њ е је било бази р а но на
анке т и ра њу руководс тва и запос лених који су распола га ли потребним
информ а ц и ја м а и могли да одговоре на поста в љена пита њ а. Пита њ а у
упитник у су била затвореног и отвореног типа, и било их је укупно 15.
У овом раду су анализиране четири групе питањ а из помен утог упит
ника. Прва група питањ а се односи на заступ љеност иновац ија у медиј
ским организац ијама. Друга се односи на временски период на који ове
организац ије спроводе иновац ије. Трећа група се односи на разлоге који
утич у на организац ије да доносе одлуке о побољшању постојећ их услуга.
Четврта група питањ а везана је за креат ивност запос лених и мотивиса
ност за испољ авањ е креат ивних вештина.
Током самог прик уп љањ а података било је доста потешкоћа, па и огра
ничењ а која су везана за ово истраж ивањ е проист ич у из култ уре анкет и
рањ а. По савременим сазнањима истраж ивачи се све више крећу од пост
пози т ивизма ка конс трук т ивизму и постај у више етичн и, са више поли
тичке мудрос ти и пра вичнос ти у предс та в ља њу гласов а оних који уче
ствуј у у испит ивању (Educators, Wallace, Taylor, 2007). Нажалост, у Србији
нисмо још увек стигли до тог стад иј ума истраж ивачке култ уре. У великом
број у слу чајев а је дошло до отпора и одби ја њ а испи та н ик а да учес тву ј у
у истра ж ива њу. Испи т ивачи су углавном посећ ива ли орга низа ц и је, јер и
покушан контакт елект ронским путем остајао је у скоро 95 % случајева без
одговора. Запос лени у организац ијама и када прис тан у на сарадњу, доста
тешко дају информац ије о пословању, те су могућ и и неиск рени одговори.

3.2. Резултати истраж ивања
Резул тат и истра ж ива њ а до којих се дошло обра дом подата к а пред
став љен и су кроз табеларне и графичке прик азе који следе. На 1. гра
фик у је прик а з а но колико анке т и ра не орга н из а ц и је раде на инов а ц и
јама услуга, колико њих понек ад увод и иновац ије, а колико њих никад а.
Подац и су дати у процент има.
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График 1: Заступ љеност иновација у медијс ким организацијама
(Извор: истраж ивања аутора)
На графичком прик а з у 1 можемо виде т и да медијс ке орга н из а ц и је
спроводе иновац ије услуга. Од укупног броја анкет ираних медија сви спро
воде иновац ије и то 92% се изјаснило да, 8% да то понекад ради. Иновац ије
су данас неоп ходне и имај у велик и значај у пословању организац ија. Оне
помаж у организац ијама да се адапт ирај у на променљиво окружењ е. Што
је већи број интера кц ија између организац ија и окружењ а кроз различите
иновац ионе прог раме, то су оне способније за опстанак и развој.
Развојни прог рам и треба да обезбеде услуге које ће се разликоват и
од оних које нуде конк у рен т и по супериорној вред нос ти коју пру ж ај у
и на основу уоча ва њ а кључних кри т е ри ј ум а које треба да испу ни нова
услу г а. Они се упра в о и оствар у ј у инов а ц и ја м а (Кома з ец, ПетровићЛазаревић, 2007: 241).
На који временс ки период медијс ке орга н из а ц и је врше инов а ц и је
можемо видет и у табели и графичком приказ у који следе.
Временски период
спровођења иновација
Месечно
Тромесечно
Шестомесечно
Годишње
на пет година
нису одговори ли

Проценат
медијских организација
16%
28%
28%
16%
2%
10%

Табела 1: Временс ки период на који медијс ке организације спроводе инова
ције (Извор: истраж ивања аутора)
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Највећ и број медија (28%) се изјаснио да тромесечно и шестомесечно
уводе инов а ц и је. То пока з у је да ове орга н из а ц и је углавном спров од е
мање, инкременталне иновац ије, како би опстале на тржиш ту и у борби
са конк уренц ијом. Схватај у да треба да имај у производ или услуг у који
адек ватно задовољ авај у потребе корисника, ефикасније него производ и
и услуге конк урената (Wilson, 1994). Нагласак на брзини иновац ија пред
став ља парад игм у која са трад иц ионалних извора преднос ти иде према
стратешком опредељ ењу које је посебно погодно за брзе промене у дана
шњем пословном окружењу. (Wang, Wang, 2012: 8899–8908)

График 2: Временс ки период на који медијс ке организације
спроводе иновације
(Извор: истраж ивања аутора)
У табелама и графичк им приказима који следе су предс тав љена пра
вила и разлози који утич у и покрећу медијске организац ије да раде на ино
вац ијама услуга. Ту посмат рамо мање модификац ије и промене постоје
ћих услуга.
У табели број 2 и график у 3 видимо наведене разлоге на основу којих
медијс ке орга н из а ц и је углавном доносе одлу ке о побољша њу постоје
ћих услуга и проценат организац ија које врше иновирањ е услуга према
наведеним разлозима. Највећ и проценат преду зећа се изјаснио да врши
побољшањ а на основу мерењ а задовољс тва корисника (71%). Свак и нови
производ или процес или услуга потиче из нове идеје и потребе кори
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сник а (Sheu, Lee, 2011: 847-868). Орган из ац ије се све више окрећу ка
корисник у и траже начин да што боље задовољ е његове потребе и жеље.
(Булут, Трифуновић, Живаљ евић, 2011: 201-206). Лојални корисниц и су
од велике корис ти у орга низа ц и ји, пре свега они омог у ћа вај у стиц а њ е
одрж ив е конк у р ентс ке пред нос ти. (Kabirg, Shanmugan, 2011:285-299)
Задовољс тво корисник а постало је стратешки интерес за већин у модер
них организац ија. (Reichheld, 1993).
Разлог због кога
медијске организац ије
врше измене постоје
ћих услуга

Медијске организац ије које су одговориле са
ДА

ПОНЕК АД

НЕ

На основу мерењ а
задовољс тва кори
сника

71%

20%

9%

На основу примедби
корисника

30%

35%

35%

На основу промена
код конк у рента

30%

39%

31%

На основу промена
светских трендова

68%

25%

7%

На основу истра
живањ а тржиш та и
потенц ијалних кори
сника

48%

34%

18%

На основу схватањ а
законитос ти у живот
ном циклус у произ
вод а/услу ге

66%

18%

16%

На основу предлога
запос лених

45%

32%

23%

Табела 2: Медијс ке организације које врше мање промене постојећих услу
га у завис нос ти од наведених разлога (Извор: истраж ивања аутора)
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График 3: Медијс ке организације које врше мање промене постојећих
услуга у завис нос ти од наведених разлога (Извор: истраж ивања аутора)
Такође, на график у 3, видимо да је на другом месту разлог да се врше
промене на постојећ им услу га м а, пра ћењ е светс ких трен дова са 68%,
а на трећем месту са 66% на основу схватањ а законитос ти у животном
циклус у производ а/услуг е. Остали разлози који су набројани (промене
производ ног прог ра ма конк у рен та, при медби корисника, истра ж ива њ а
тржиш та и потенц и јалних корис ник а, као и пред лога запос лених) су у
приближ ном износ у прис утни, и у нешто мањем процент у.
График 4 прик а з у је засту п љеност креат ивнос ти у медијс ким орга
низац ијама. Ту видимо колико медијске организац ије сматај у да креа
тивност запос лених може да допринесе иноват ивнос ти услуга, али и да
ли се ради на подс тицању и мотивисању запос лених да испољ авај у своје
креат ивне вештине.
Сви анкет ирани медији смат рај у да креат ивност запос лених допри
нос и инов ат ивнос ти услуг а, 93% се изјас нило са да, 7% са понек ад.
Такођ е, раде на подс тиц а њу и мотивис а њу запос лен их да испољ а в ај у
креат ивне вештине, али у мањем процент у, 68% се изјаснило са да, док
32% са понекад.
Креат ивност под р аз умев а способност ствар а њ а нових и корис них
идеја, а неоп ходна је у свим фазама иноват ивног процеса. Може се схва
тит и као процес рађањ а идеја, а иновац ија процес којим се оне преводе у
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могућа решењ а. Да би запос лени могли да испољ авај у креат ивне вештине
важна је култ ура и структ ура оргањизац ије, али и мотивац ија запос лених.
Запос лени треба да буду мотивисани за исказивањ е идеја али и награђени
за допринос који дају. Идеје могу да буду резултат креат ивнос ти сопс тве
них радника, али и спољних сарадника. Треба да се прик уп љај у и приме
њуј у у организац ији. (Комазец, Петровић-Лазаревић, 2007).

График 4: Заступ љеност креативнос ти у медијс ким организацијама
(Извор: истраж ивања аутора)

4. Закључак
Развој медијс ких орган из ац ија прат и имплемент ац ија инов ац ија.
Концепт савремен их медијс ких орга н из а ц и ја треб а да се заснив а на
успос та в ља њу равнот еже између инов ат ивнос ти, креат ивнос ти, тржи
шне ефик ас нос ти и ефек т ивнос ти и задовољ ењ а соци јалних и кул т ур
них потреба друш тва.
Развој технике и технолог ије омог ућава веома заним љиве садрж аје
у овим орга низа ц и ја м а, као и промене садрж аја у процес у при ла г ођа
вањ а новим комуник ац ијским и медијским технолог ијама.
Циљ овог рада је да покаже ситуа ц иј у у српским медијским органи
за ц и ја ма по пита њу иноват ивнос ти. На основу резул тата истра ж ива њ а
можемо да донесемо неколико закључка. Прво, да све анкет иране орга
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низа ц и је спроводе инова ц и је. Дру г о, да најчешће уводе инова ц и је тро
месечно и шестомесечно. Треће, да су најваж нији покретачи иновац ија
задовољс тво корисник а, праћењ е светских трендова и схватањ е закони
тос ти у животном циклус у услуга. Четврт о, да је велик а заступ љеност
креат ивнос ти запос лених у медијским организац ијама.
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THE DEVELOPMENT
OF MEDIA ORGA NIZATIONS
THROUGH THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATION AND CREATIV ITY
Summary: Media organizat ions are important in creat ing public opinion.
They are indispensable creators thought, but conductors and various infor mat ion
mater ial to the segment of the public that are important for any serious organiza
tion. The development of media and communicat ion technologies leads to new met
hods and innovate. They lead to innovat ions and creat ing new ways and solut ions
that will simplify and improve their reality and take them to the desired step.
This paper shows the importance of innovat ion in the media and through the
results of the research conducted on the terr itory of Serbia shows how and in what
time period it comes to innovat ion. Authors of this paper will show innovat ion
starters and how it works to encourage and motivate employees to exhibit their
creat ive skills. Also, we shall see the importance of creat iv ity, which is essent ial at
all stages of the innovat ion process, and the implementat ion of which leads to the
development of media organizat ions.
Key words: MEDIA, MEDIA DEVELOPMENT, INNOVAT IONA, CREAT I
VITY OF EMPLOYEES, DEVELOPMENT.
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ЗНАЧАЈ ИНФОРМ АЦИОНО-КОМУНИК АЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕС РЕГРУТОВАЊА
И СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИД АТА
Сажетак: У данашње време све већи број људи активно корис ти интернет, у
различите сврхе. Имај ући то у виду, организације се такође прилагођавај у новим
трендовима и све већи број својих активнос ти везуј у за интернет. Организација
је у конс тантној интеракцији са својим окружењ ем и због тога је важно сагле
дати и каракт ерис тике њеног пословног окруж ењ а. Последњих годин а, можем о
видети да све већи број организација и у нашој земљи, уводи организациону једи
ниц у која се бави људс ким ресурс има, а све значајније и плаћеније постаје зани
мањ е менаџера људс ких ресурс а. Иако до пре 10 годин а, наше организације нису
познавале ову службу, јер се управљање људс ким ресурс има сводило на кадровс ку
евиденциј у која се обављала углавном у служби правних и општих послова, данас
је ово посебн а организацион а јединиц а, са својим специфичним активнос ти м а.
Неке од кључних активнос ти одељења људс ких ресурс а јесу анализа посла, пла
нирање људс ких ресурс а, регру товање и сeлекција, развој запос ле них, упра в љање
њиховом каријером и др. Све ове активнос ти прате актуе лне трендове и корис те
информационо комуникационе технологије, све прис утније у нашем свакодневном
живот у. Међутим, потпуни револ уционарни преокрет, десио се на пољу регруто
вања и селекције кандидата. До скоро скупи оглас и у новинама, тежак долазак до
ква литетних кандидата, отежано прик уп љање и складиштење пријава канди
дата заинтерeсованих за посао, замениле су ’on-line’ пријаве и тестирања и ауто
матс ко складиштење података у бази података организације. Оно што је омогу
ћио интернет. Предмет овог рада биће управо овај феномен: употреба интернета
у проц ес у регрутовања и селекције кандидата.
Кључне речи: ИНФОРМ АЦИОНО-КОМУНИК АЦИОНЕ ТЕХНОЛОГ ИЈЕ, РЕГ РУ
ТОВА ЊЕ, СЕЛЕКЦИЈА, УПРА ВЉА ЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМ А, ИНТЕРНЕТ.
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1. Увод
Орга н из а ц и је нису изолов а н и систем и, већ су под утиц ајем ужег
и ширег окружењ а, на које и саме утич у. Због тога, оне не могу остат и
иму не на тржиш не трен дове. Посеб ан аспект тог оку жењ а и трен дов а
који из њега дола зе јесте све већа упот реба информ а ц ионо-кому н ик а
цион их тех нолог ија у послов а њу. Иако је могу ће говори т и о упот реби
нових тех нолог ија у разли чи т им активнос тим а компа није, оне постај у
све значајније у процес у регрутовањ а и селекц ије канд ид ата.
Интернет је довео до невероватне промене у процес у регру т ова њ а
и селек ц и је кан д и д ата. До пре само 10 година упра ж њене позиц и је су
се оглашав але у новинам а, након чега би на адрес у послод ав ац а сти
зао велик и број пријава послат их поштом. Те пријаве је неко требало да
отвори, проч и та, сорт и ра, изврш и пре л и м инарн у селек ц и ј у тј. одвоји
потенц ијалне канд ид ате од оних који не задовољ авај у захтеве наведене
у оглас у. У ово је треб а ло улож и т и велик и админ ис трат ивн и напор, а
тек након тога долазио је тежи и сложен ији посао орган изов ањ а про
цеса селекц ије. Коришћењ е интернета је многе ствари убрзало, не само
у правц у нових начина оглашав ањ а упраж њен их радн их места, већ и
у поглед у могуће селекц ије, јер је неке основне тестове могуће поста
вит и на интернет или послат и канд ид ат има, како би се омог ућ ила даља
селекц ија, а разг овор и дубље тестирањ е обавило само са канд ид ат има
са потенц ијалом који је потребан организац ији.
Међут им, све ово се дешавало постепено, јер да би интерент служ ио
овој сврси, потребно је било да се повећа број људи који корис те свако
дневно рачунар и интернет и то у различите сврхе, па између осталог и
у сврх у оба веш та ва њ а о упра ж њен им рад н им мести м а. То би знач и ло
да су компаније масовније почеле да корис те интернет у процес у селек
ције, како се повећавао број људи који свакод невно корис те интернет.
Огла ша ва њ ем упра ж њених рад них места преко ком па нијс ких или
спец и ја лизова них web сајтова, организац ије успевај у да у кратком року
и уз смањ ене трошкове, дођу до великог броја канд ид ата. Такође, на овај
начин могуће је канд ид ат има пруж ит и знатно више информац ија, него
путем огласа у новинама, могуће је регрутовањ е корис тит и као и своје
врс ну рекла м у орга н иза ц и је, кроз информ а ц и је на сајт у гра д и т и спе
цифичан имиџ компаније на тржиш ту рада (град ит и имиџ послод авца
од избора или изабраног послод авца) и сл. На овај начин организац ија
остварује вишес труке корис ти, уз релат ивно мале трошкове.
Рекло би се да овај начин регрут овањ а погод ује млађим генарац и
јама, које су вичне у коришћењу интернета, међут им, различите анализе
пока з у ј у да све већи проценат стари јег ста новн иш тва такођ е активно
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корис ти интернет. То значи да у новије време ни они нису искључени, у
ситуа ц ијама када организац ија корис ти интернет за оглашавањ е својих
активнос ти, рекла м и ра њ е производ а, информ иса њ е о новим услу га м а
или регру това њу и селек ц и ји кан д и д ата. Поред наве дених активнос ти,
све чешћа је упот реб а интерне т а у остварив а њу кон т а к ат а са људи м а
који се налазе на удаљ еним локац ијама (било у пословне или приватне
сврхе), корис ти се за видео конференц и је, кому ниц и ра њ е преко скајпа
или чак за куповин у прои звод а. Веле т рг овинс ки ланц и омог у ћ а в ај у и
куповин у преко интерне та, што је посебно погод но старијим особ а м а
којим а је напорно да одлазе у куповин у, чекају у редовим а и сл. Они
једнос тавно могу да све купе преко интернета и да им из прод авнице,
купљен у робу доставе до врата од стана.
Интернет пруж а вишес труке могућнос ти, а корист од њега прона
лазе и старији и млађи, свако у оном домен у који му је потребан. Сва
како да своје место проналазе и организац ије.

2. Регрутовање и селекција као активност управљања
људским ресурсима
Као основне активнос ти упра в ља њ а људс ким ресурс и м а можемо
навес ти анал из у посла, план ир ањ е људс ких ресурс а, регру т ов ањ е и
селекц иј у канд ид ата, социјализац иј у, награђивањ е и мотивисањ е запо
слен их, оцењ ив а њ е перф орм анс и запос лен их, упра в ља њ е њихов ом
каријером итд.
Иако се о регрутовању и селекц ији говори као о две посебне актив
нос ти, везе између њих су јаке а интера кц ија снаж на. Регрут ов ањ е се
посмат ра као процес прив лачењ а заинтересованих канд ид ата за посао,
док би селекц ија била избор канд ид ата, из групе регрутованих, са којима
ћемо засноват и радни однос. Заправо:
• регрутовањ е је процес идент ификац ије, прив лачењ а и обезбеђи
ва њ а кан д и д ата, у број у који орга низа ц и ји омог у ћа ва да између
њих изаб е р е оне који највише одгов ар ај у зах т еви м а упра ж ње
них рад н их места. Проц ес регру т ов а њ а отпоч ињ е доношењ ем
одлу ке о попу њ а в а њу упра ж њен их рад н их места и сагле д а в а
њем тра жених зах тева (ти зах теви најчешће су садрж а ни у акту
о унут рашњој организац ији и системат изац ији послова и радних
задат а к а). Када се зах т еви непоп у њ ен их рад н их места утврд е,
прис ту па се тра жењу потенц и јалних кан д и д ата за њихово попу
ња ва њ е. Упоре до са тим, пра ве се процене о могу ћ им извори м а
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регру т ов а њ а кан д и д ат а за посао (Јова новић Божинов, Кулић,
Цветковски, 2008:67).
• Селекц ија је процес у којем се, применом унап ред утврђен их и
станд ард изованих метод а, правила и техника, врши избор између
више ква л ификова н их кан д и д ата, како би се са они м а који нај
више одговарај у зах теви ма посла засновао рад ни однос. Смат ра
се јед ном од најзнач ајн и јих активнос ти у облас ти упра в ља њ а
људс ким ресурс и м а. Њеном знач ај у допринос и и чињен иц а да
друге активнос ти у организац ији и систем у управ љањ а зависе од
ком пе т енц и ја и ква л и т е та изабра н их људи, однос но запос лених
(Јова новић Божинов, Кулић, Цвет ковски, 2008:113).

Регру това њ е и селек ц и ја су значи уско повеза не активнос ти. Често
се након спроведене селекц ије, утврђује из којих извора су дошли нај
ква л и т ет н и ји кан д и д ат и или из којих извора је дошло највише кан д и
дата. Организац ија ово утврђује тако што врши „кодирањ е огласа“. Она
за огласе дате преко раз ли чи т их меди ја, даје раз ли чи т е кон такт особе
или адресе, тако да након спроведене селекц ије, може поглед ат и на који
начин су ови канд ид ат и дошли до информац ија о упраж њеном радном
месту.
Регрутовањ е и селекц ија, заједно, утич у на форм ирањ е имиџа орга
низац ије на тржиш ту рада, јер ће утисак који канд ид ат и стекн у о органи
зац ији током процеса регрутовањ а и селекц ије, размењиват и са људима
у окружењу: пријатељима, рођац има, комшијама итд. Зато је од посебне
важнос ти како организац ије трет ирај у канд ид ате који се јављај у на кон
курс за упраж њено радно место.
Колико успеш но ће бити спров е д ен и регру т ов а њ е и селек ц и ја, у
великој мери завис и од стручнос ти и способнос ти запос лен их у овом
сектору, али се не сме занемарит и ни улога непос редних руковод илаца
са којима ће нови запос лени директно сарађиват и, а који доносе крајњу
одлук у о избору канд ид ата.

3. Регрутовање и селекција кандидата
посредством интернета у свет у
Прем а SHRM (The Society for Human Resources Management) студ ији,
која је спове дена 2003. године, просечн и трош кови регру т ов а њ а, уко
лико се корис те трад иц ионалнији начини регрутовањ а као што су огла
шавањ е у новинама, коришћењ е агенц ија, прис ус твовањ е на сајмовима
запош ља ва њ а, штам па њ е разних брош у ра, памфле та и слично, износе
Годишњак Факултета за културу и медије

Значај информа ц ионо-кому ника ц ионе тех нолог ије...

481

3295$ по новом запос леном, што је далеко више у поређ ењу са регру
товањ ем које се одвија искључиво он-лајн и чији трошкови износе 377$
по новом запос леном. До главног преок рета је дошло још крајем 90-их
година од када су агенц ије за запош љавањ е доживеле раст од свега 7%,
док је регрутовањ е преко интернета доживело раст од 150%. Према сту
дији коју је спровела Salomon Smith Barney Holdings Inc, америчка инве
стиц иона банк а, компаније ће све више трошит и на он-лајн регрутовањ е,
као што ће се и рекламне и промот ивне кампањ е све више селит и на онлајн под ручје (http://www.mojtim.com, 2010.)
Интернет је у процес регрутавањ а и селекц ије унео радикалне про
мене. О упот реби интернета у процес у селекц ије можемо говорит и код
слањ а заштићених тестова путем елект ронске поште, коришћењ а видео
конференц ија како би се на овај начин обавио интервју са канд ид атом,
коришћењ е конференц ијских позива и сл. Кроз овак ве видове селекц ије
организац ије скраћуј у и штеде време проведено у селекц ији, као и тро
шкове, а корист имај у и орга н иза ц и ја и кан д и д ат и који конк у риш у за
посао.
Према извеш тај у који је спровео Pew Internet Project 2002. године, 52
милиона Америк анаца корис тило је интернет у потрази за послом, што
је предс тав љало скок од преко 60% у однос у на 2000. годин у. У једном
просечном дану, преко 4 милиона људи трага за новим пословним при
ликама преко интернета, што је за 33% више него две године раније. У
трагању за послом преко интернета, наја кт ивније су млађе особе. Више
од 60% корис ник а интернета између 18 и 29 година, траж ило је посао
преко интернета, у поређењу са 42% људи између 30 и 49 година и 27%
оних између 50 и 64 година. У једном просечном дану, према овој сту
дији, дупло више мушкараца прис тупа интернет у у потрази за послом,
него жена. Од људи који прис тупај у интернет у у потрази за информац и
јама о упраж њеним радним местима, наја кт ивнији трагачи су они који
интерне т у прис тупају са посла. Око 55% људи који раде у облас ти про
даје оглас ног прос тора траж и посао „он-лајн”, око 44% оних који раде
на извршним позиц ијама и 49% чиновник а и канцеларијских радник а.
Према овој студ ији, 52% америчке радне снаге има интернет прис туп са
посла (Recr uiters Network, Employment Recr uiting Related Stats - Newspa
per Adver t ising Association).
Број корисник а интернета у Канад и расте и од 2008. године до 2013.
је износ ио (http://www.newmed iat rendwatch.com/markets-by-count ry/11long-haul/45-canada?showall=1):
• 2008: 22.6 милиона (68.1% популац ије)
• 2009: 23.4 милиона (69.2% популац ије)
• 2010: 24.1 милиона (70.9% популац ије)
Год. V (2013): стр. 477-500

482

Татјана Цветковски, Ана Ланговић Милићевић, Срђан Бабић
• 2011: 24.8 милиона (71.9% популац ије)
• 2012: 25.4 милиона (74.1% популац ије)
• 2013: 25.9 милиона (74.9% популац ије)

Пре м а Inter net Business Net work, 77% корис ник а интерне т а, који
траже посао, корис те интернет баш у те сврхе. Крива која показ ује при
хватањ е интернета (Internet Adopt ion curve), расте много брже него што
је случај са осталим медијима. Интернет у је требало 5 година да досегне
50 милиона корисник а, док је телевизији за исти број требало 38 година,
а 13 година радију. Standard је 2001. проценио да „он-лајн” популац ију
у Америц и чини 128 милиона људи или 50% становн иш тва. Такођ е је
предвидео да ће до 2005. године то бити 74%. Просечно време проведено
на интернет у, од 135 сати годишње, ће се дуплират и до 2005. године (Rec
ruiters Network, Employment Recr uit ing Related Stats – Newspaper Advert ising
Associat ion).
Када перс пект ивн и запос лен и траж и посао, он готово да има нео
граничени избор начина како би открио упраж њена радна места. Неке
он најчешћих такт ик а (% оних који их корис те) које канд ид ат и корис те у
потрази за упраж њеним радним местима су следеће (Source: SHRM Sur
vey, 2001. Recr uiters Network, Employment Recr uit ing Related Stats – Newspa
per Advert ising Associat ion):
1. огласи на интернет у: 96%;
2. лични контакт и/мреже пријатељ а: 95%;
3. огласи у новинама: 95%;
4. он-лајн или преко веб-сајтова пријаве за посао: 90%.
Са друге стране, такт ике које смат рај у најефект ивнијим су следеће
(% оних који их смат рај у најефект ивнијим):
• лични контакт и/мреже пријатељ а: 78%;
• огласи на интернет у: 48%;
• агенц ије (ловц и на главе – Headhunters): 45%;
• огласи у новинама: 95%.
У истра ж ив а њу које је Personnel Today спровео међу својим читао 
цима одговорним за регрутовањ е (у коме је учес твовало 1889 особа), чак
75% испитаника је рекло да верује да ће интернет променит и начин на
који организац ије прис тупај у регрутовању канд ид ата (Willock, 2005, The
survey of Personnel Today readers).
Начини на које организац ије попуњ авај у упраж њена места наведени
су на слиц и 1.
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Слика 1: Начини попуњавања упраж њених радних места
(Willock, 2005, The survey of Personnel Today readers)
Интернет је променио начин на који компаније данас прис тупај у
регру т ов а њу. Све већи број ком па н и ја корис ти „он-лајн” регру т ов а њ е,
првенс твено преко својих wеб сајт ова, а то ће се у будућнос ти додатно
интензиви рат и.

Слика 2: Утицај Интернета на начин регрутовања
(Willock, 2005, The survey of Personnel Today readers)
Интересантно је и да компаније све више схватај у значај wеб сајтова,
тако да то наводе као једн у од најваж нијих облас ти у коју ће у будућно
сти инвес тират и.
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Слика 3: Облас ти у које послодавци планирају
да инвес тирају у будућнос ти
(Willock, 2005, The survey of Personnel Today readers)
Међут им, због лаког прис тупа, проблем „он-лајн” регрутовањ а може
бити у великом број у недовољно квалификованих канд ид ата који се могу
пријавит и на конк урс. Такође, потребно је и да организац ије спец ијали
зоване за оглашавањ е упраж њених радних места воде рачуна о изглед у
и структ ури својих wеб сајтова. Они треба да обезбеде потребне инфор
ма ц и је кан д и д ат и м а, или да обезб е де линкове, преко којих ће кан д и
дат и моћи да дођу до потребних информац ија. Такође, њихови веб-сај
тови треба да буду инте ресант ни, са ажу ри ра ним садрж ајем и актуе л
ним темама.

4. Предуслови за регрутовање и селекцију кандидата преко
интернета у Србији
Регру т ов а њ е се може врши т и преко спец и ја л изов а н их wеб сајт ов а
(агенц и ја), директ но преко wеб сајт а орга н из а ц и је која огла ша в а сло
бодно радно место или на неки друг и начин.
Међу т им, без обзи р а на кориш ћен и начин за регру т ов а њ е кан д и
дата, важно је видет и да ли реално расте број људи који корис те рачунар
и број корисник а интернета, јер то може бити кључни и реални разлог
због ког организац ије постају све прис утније на интернет у и у све већој
мери га корис те у процесима регрутовањ а и селекц ије канд ид ата.
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Прво пита њ е које би треб а ло поста ви т и јесте како ста новн иш тво
прис ту па интерне т у, однос но преко којих уређ аја? Истра ж ив а њ е РЗС
показало је да чак 84,8% домаћ инс тва у Србији интернет у прис тупа пре
ко персоналног рачунара, чак 37,2% корис ти мобилни телефон, док лап
топ корис ти 35,4%. Од 2011. до 2012. године, повећао се број оних који
прис тупај у интерент у са мобилног телефона, док се број оних који кори
сте лаптоп у међувремен у смањио. Овај тренд ће се вероватно наставит и
и у будућнос ти (Републичк и завод за стат ис тик у, 2012).
Због великог прис тупа интернет у преко персоналних рачунара, било
би добро поглед ат и да ли и у ком процент у расте упот реба рачунара у
домаћ инс твима у Србији.

4.1. Употреба рачунара у домаћинс твима у Србији
Истра ж ив а њ е упот реб е информ а ц ионо-кому н ик а ц ион их тех нолог ија
у Републиц и Србији урад ио је Републичк и завод за стат ис тик у. Према овом
истраж ивању брог рачунара у домаћинс твима у Србији расте од 2006 године,
док највећ и број домаћ инс тав а (чак 89,9%) посед ује један рачунар, 8,8%
домаћинс тава посед ује 2 рачунара, 1% три рачунара и 0,3% три и више.

Слика 4: Рачунари у домаћинс твима у Србији
(Републички завод за статис тик у, 2012)
Међу т им, иако се смат ра ло да се највећ и проценат тих рачу нар а
налази у урбаним сред инама, истраж ивањ е је показало да се из године
у годин у повећа ва број дома ћ инс та ва у руралним, сеоским сре д ина ма
које имај у рачу наре. У Срби ји, истра ж ив а њ а пока з у ј у такођ е да рачу
наре у све већем броју посед ују и они са најмањим приход има, јер чак
38,5% домаћ инс тава са приходом до 300 евра посед ује рачунар.
Међу т им, немај у сви који посе д у ј у рачу н ар, прис туп интерне т у.
Због тога је потребно видет и каква је ситуа ц ија са интернетом у дома
ћинс твима у Србији.
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4.2. Упот реба интернета у домаћинствима у Србији
Истраж ивањ а показ уј у да је 2012. године 47,5% домаћ инс тава имало
прис туп интернет у. То је више него дупло у однос у на 2006. годин у али
још увек мало у однос у на развијене земље. У Америц и је још 2001. године
50 % становниш тва корис тило интернет.

Слика 5: Проценат домаћинс тава у Србији која имају
интернет прик ључак (Републички завод за статис тик у, 2012)
Највећ и проценат домаћ инс тава која посед уј у интернет прик ључак
је из урбаних сред ина али број домаћ инс тава са интернет прик ључком из
руралних сред ина расте, и у 2012. години износио је 33,2%. Прик ључак
интернет у имају чак и они са приход има до 300 евра. Међут им, немају
сви који посед уј у рачунар и интернет прик ључак.

4.3. Структура корис ника интернета у Србији
према радном стат ус у, полу и нивоу образовања
У Србији преко 2.100.000 лица корис ти интернет готово сваког дана.
Највећ и корис ниц и интерне т а су студен т и, затим запос лен и, неза по
слен и и остал и. Број лица која су корис тил а интернет сваког дана, у
однос у на 2011. годин у се повећао за више од 200000.

Слика 6: Удео корис ника интернета према радном статус у (у последња
три месеца) (Републички завод за статис тик у, 2012)
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Разлика између полова у коришћењу интернета готово да не постоји,
док је међу корисниц има рачунара: 18,3% са вишим и висок им обазова
њем, 58,3% са средњим и 23,4% са нижим од средњ ег.

Слика 7: Образовна структура корис ника рачунара
(Републички завод за статис тик у, 2012)
Поред кориш ћењ а интерне та од стра не поје д иначн их лица, важно
је видет и и шта се дешава са упот ребом рачунара од стране преду зећа у
Републиц и Србији.

4.4. Интернет и веб-странице у предузећима у Србији
У Репуб лиц и Срби ји постепено расте број пред у з ећ а која имај у
интернет прик ључак, и у 2012. години износио је 97,7%.

Слика 8: Проценат предузећа са интернет прик ључком у Републици
Србији (Републички завод за статис тик у, 2012)
Ана л из а прем а вели ч ин и пред у зећ а је пока з а ла да 100% вели
ких пред у з ећ а има интернет прик љу ч ак, 99% сред њ их пред у з ећ а, а
међу малим преду зећ има тај проценат је 97,3%. Од преду зећа која имај у
интернет прик ључ ак, 73,8% њих посед ује веб-сајт. Ако се то поглед а
прем а величини преду зећа, долази се до тога да (Републичк и завод за
стат ис тик у, 2012):
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• 89,3% од велик их преду зећа посед ује wеб сајт
• 84,1% од средњих преду зећа посед ује wеб сајт и,
• 70,3% од малих преду зећа посед ује wеб сајт.

Слика 9: Проценат предузећа са веб-сајтом, по годинама у Србији
(Републички завод за статис тик у, 2012)
Пред у зећ а са веб-сајт ом, најчеш ће посредс твом веб-сајта пру ж ај у
следеће (Републичк и завод за стат ис тик у, 2012):
• садрж ај на веб-сајт у који је при ла г ођ ен редовн им посе т иоц и м а
(83,6%),
• могућност да се посет иоц и упознај у са производ има (76,8%),
• прис туп производним каталозима и ценовниц има (56,4%).
Наведени подац и су показали да у Србији расте број домаћ инс тава са
једним или више рачунара, све већи проценат домаћ инс тава има поред
рачунара и интернет прик ључак, при чему један значајан део станов
ниш тва прис ту па интерне т у и преко мобилног телефона, а преко 95%
преду зећа у Србији има интернет прик ључак, иако само око 74% има и
свој у wеб страниц у.
Ово би требало да објасни разлог због чега све већи број преду зећа,
поред кориш ћењ а интерне та са сврхом сла њ а и при м а њ а елек т ронс ке
поште, реклам ирањ а производ а и услуга и слично, интернет корис ти и
за регрутовањ е и селекц иј у канд ид ата.
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5. Коришћење интернета за регрутовање
и селекцију кандидата у Србији
У истраж ивању (Pan-European survey), спроведеном од стране швед
ске конс ултантске куће за бренд ирањ е послод авца (employer brending) –
Universum, које је обух ват ило студенте 135 националнос ти из целог света,
студент и су између осталог оцењивали које комуникац ијске канале пре
фери рај у при ликом регру това њ а.
У Универс умовој анкет и, свршен и студент и и апсолвент и су као 5
кому н ик а ц ијс ких кана л а које преф е ри р ај у при регру т ов а њу наве л и
(Europe’s Ideal Employers 2011, 2012):
1. сајмове каријере (41%),
2. студентску пракс у (31%),
3. веб-страниц у компаније (26%),
4. пријатељ е и пород иц у (20%),
5. колеге студенте (20%).
Међу т им, пракса пока з у је нешто дру гачи ј у ситуа ц и ј у. Кана ли које
студент и завршних година и апсолвент и реално корис те како би сазнали
више о идеа лном послод авц у су (Europe’s Ideal Employers 2011, 2012):
• веб-странице компаније (30%),
• сајмови каријере (28%),
• огласи у приватним медијима (28%),
• чланц и у новинама и часописима (24%),
• огласи на интернет у (24%).
Очиглед но да укол ико студен т и корис те wеб стран иц у орган из ац ије
како би нешто више сазнали о њој, онда та иста wеб страница може предс та
вљат и и значајно средс тво у процес у регрутовањ а и селекц ије канд ид ата.
У Србији је спроведено истраж ивањ е о најпожељнијем послод авц у за
2011. годин у, настало на иниц ијат иву организац ионог тима Career Days,
у сарадњи са GFK и уз подршку Synovate-а у анализи добијених података.
У анкет и је учес твов ало 84% испит ан ик а измеђ у 19 и 29 година, 10%
између 30 и 39 година, 2,6 % између 40 и 49 година, док је 3,4% одбило
да дâ одговор. Од њих, 60,7% није имало радни стаж, док је 22,6% имало
радни стаж до годин у дана. С обзиром на то да на дане каријере углавном
долазе свршени студент и или они који су при крају студ ија, ова анкета
може дату увид у то како наведена популац ија посмат ра идеа лне посло
давце и које медије корис ти како би сазнала нешто више о њима.
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Значајно је погле д ат и процен т уа лно учеш ће раз л и ч и т их извора из
којих су испи т а н иц и наве л и да дола з е до подат а к а о ком п а н и ја м а и
могућнос тима за запош љавањ е, с обзиром на велико процент уа лно уче
шће интернета у наведеним изворима.

Слика 10: Извори из којих долазе подаци о компанијама и могућнос тима
запош љавања (Анкета – Career Days 2012)
Спров е д ен а анке т а пока з у је да интернет над м а ш у је уве л ик о све
остале изворе информац ија, док значајно расте и учешће Career Days-а и
личног контакта као извора информац ија о могућнос тима запош љавањ а.
Упот реба интернета у сврхе регрутовањ а расте а истраж ивањ а кажу
да је током 2000. године око 50% послод а в а ц а огла ш а в а ло слоб од н а
радна места путем интернета. Брзина оглашавањ а, масовна доступност,
брзин а поврат н их информ а ц и ја, само су неке од пред нос ти ова к вог
начина оглашавањ а. Међут им, постоје и крит ике. Оне се углавном односе
на то да информац ије о радним местима често нису потп уне, информа
ције се оглашавају недељно а са неких сајтова се не бриш у чак ни када
више нису актуе лне, кан д и д ат и често не доби јај у одговор о одби јеним
прија ва м а, постоји могућност даљег прос леђива њ а биог рафија кан д и
дата без њиховог знањ а и сл.
Посебан вид регрутовањ а јесте преко вирт уе лних сајмова запош ља
ва њ а. Они предс та в љај у револ у ц и ј у у процес у „он-лајн” регру т а ц и је.
Послод авц и су добил и додатн и начин долас ка до канд ид ата, без про
сторних и временских ограничењ а, а са могућношћу да се квалитетније
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предс таве корис тећ и презентац ије, брош уре у пдф формат у или видео
снимке. Добра страна ове врсте сајмова је што нема физичког прис ус тва
на сајм у, што је карактерис тик а трад иц ионалних сајмова запош љавањ а,
а цела прип рем а „вирт уе лног штан д а” оба в ља се такођ е преко интер
нета. Према некима, ово може бити и мана, јер без физичког прис ус тва
нема квалитетне интера кц ије и атмосфере која се ствара само на трад и
ционалном сајм у. Из угла канд ид ата, овакав сајам је погод ан за оне који
нису превише физичк и активни, већ им је лакше да све ураде од куће,
али и оним канд ид ат има који ризик уј у да приликом посете сајм у наиђу
на неког из своје компаније и тако се нађу у непријатној ситуа ц ији.
Искус тва из света показ уј у да су овак ви сајмови посећенији у однос у
на трад иоц ионалне, а све већи број организац ија које учес твуј у на ова
квим сајмовима не само да виде могућност да дођу до већег броја кан
дид ат а, већ их корис те и као својев рс ну реклам у, за изградњу имиџа
пожељног послод авц а или за дола жењ е до раз л и ч и т их подата к а, кроз
анкете које посет иоц и сајма могу попуњ ават и.
У Србији се одрж авај у Виртуа лни дани каријере и знања – регионални
„он-лајн” сајам запош љавањ а и образовањ а који Инфос туд организ ује са
својим парт нери м а из Хрватс ке и Босне и Херцег овине сва ке године у
октобру. С обзиром на то да се сајам одиг рава у 3Д окружењу на интер
нет у и да не постоје физичке баријер е прис ус тва, намењ ен је људим а
различит их квалифик ац ија и нивоа радног искус тва (http://poslov i.info
stud.com/vesti/Ne-propustajte-sajmove-zaposljavanja/52/43763/).

6. Регрутовање и селекција кандидата у компанији ИДЕА д.о.о.
ИДЕА д.о.о. је компанија у којој ради преко 4.000 запос лених и она
даје широк спектар могућнос ти за запош љавањ е људи свих образовних
нивоа, као и велик у перспект иву за усавршавањ е и напредовањ е. Компа
нија ИДЕА основана је 1992. године у Беог рад у најп ре као велет рговина,
а од 2005. године постаје део великог концерна Агрокор. Од тада компа
нија почињ е да шири своје пословањ е и у сегмент малоп род аје. Данас
ИДЕА у свом саставу има 155 малоп род ајних објеката широм Србије и 7
велеп род ајних центара у Беог рад у, Нишу, Лесковц у, Чачк у, Новом Саду
и Субот иц и.
Током свог послов а њ а ИДЕА кон т ин у и р а но ула же у уна п ређ ењ е
свих процеса. Међут им, она и даље развија бизнис велеп род аје из којег
је потек ла опслуж ујућ и више од 10 000 купац а, међу којим а су само
сталне трговинске радњ е и угос титељски објект и широм Србије (Бабић,
Цветковски, Милићевић, 2012).
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Слу жба људс ких ресурс а кон т ин у и р а но прат и разв ој послов а њ а,
подрж ава тржишну оријентац иј у и потребе, а укључена је и у креи рањ е
дугорочних пословних стратег ија и полит ике.

6.1. Регрутовање кандидата у ИДЕА д.о.о.
Полит ика селекц ије и запош љавањ а је бриж љиво разрађена и заснива
се на кориш ћењу адек ват н их и валид н их метод а за процењива њ е спо
собнос ти и потенц ијала сваког канд ид ата за одређено радно место. Уну
тар ком па ни је велик а пажња се посвећу је личном развој у запос лених,
а основни предус лов у процес у селекц ије је да су канд ид ат и способни и
вољни да одговоре на захтеве и динам ик у пословањ а, спремни на пре
дан рад и учењ е.
Разрађена процед ура селекц ије, поред интервјуа укључ ује и савре
мене психолошке инструменте, а омог ућава добијањ е смерница за раз
вој кари јер е запос леног, даје могућност пла н и ра њ а потребн их еду к а
ци ја за развој поје д инц а, као и систем ат и чан и кон т ин у и ран рад кроз
тренинге и друге изворе знањ а. Свак а особа запос лена у овој компанији
прође неки вид уса врша ва њ а, пре свега захва љу ј у ћ и интерној тренинг
служби.
Страт еш ки знач ај Слу жбе селек ц и је и разв оја кари је р е за ком п а
нију ИДЕА оглед а се у активнос тима као што су: проналажењ е, регру
товањ е (прив лачењ е) и селекц ија, пријем и упознавањ е са компанијом,
разви ја њ е, задрж а ва њ е запос лених. Циљној гру пи кан д и д ата прис ту па
се транспарентно у преношењу култ уре пословањ а, али и едукат ивно и
отворено за сва питањ а у вези отворених позиц ија и начина рада.
Са циљном групом канд ид ата одељ ењ е људских ресурса компаније
ИДЕА д.о.о. корис ти различите врсте комуникац ије. Неки од начина на
које се регрут уј у канд ид ат и су: кроз огласе за конк ретна отворена радна
места, позив канд ид ат има да оставе свој у биог рафиј у на сајт у ИДЕА-е,
учешће на сајмови ма запош ља ва њ а и кари је ре, орга низова њ е студент
ских пракси и сл.
Да би обезбед ила кадрове за будућност, Служба селекц ије и развоја
каријере о томе мисли 5 година унап ред! Пример изглед а дела пријаве
на оглас за посао, на web страниц и компаније ИДЕА, дâт је на следећој
слиц и.
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Слика 11: Пример „он-лајн” странице
са огласом компаније ИДЕА д.о.о. (http://www.isk.omega.rs/v3/idea/)

Слика 12: Пример дела онлајн пријаве компаније IDEA д.о.о.
(http://www.isk.omega.rs/v3/idea/form.php?jobpost_id=1113)
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Од 2009. године ИДЕА д.о.о. готово ком п ле тан процес регру това њ а
обав ља преко интернета и то преко своје странице или преко сајта www.
infostud.com. Један мали број огласа ишао је и преко странице www.lako
doposla.com. Са ових сајтова, компанија углавном усмерава заинтересо
ване канд ид ате на свој сајт, како би дошли до детаљнијих информац ија о
траженим позиц ијама и како би се пријавили. База је тако конц ипирана
да је при ја в љене кан д и д ат е касни је могу ће сорт и рат и прем а раз ли чи
тим критериј ум има.

Слика 13: Однос регрутованих и селектованих кандидата у компанији
IDEA д.о.о. од 2009 до 2012. године (Интерна документација компаније
IDEA д.о.о.)
У 2012. години, услед постојеће кризе, темпо развоја односно ширењ а
компаније је успорен, што је разлог за мањи број конк урса а самим тим и
мањи број пријава у бази канд ид ата. Иако компанија отвара нове објекте
и радна места, темпо развоја одговара оном из 2009. године.

6.2. Профес ионална селекција кандидата у ИДЕА д.о.о.
У ком п а н и ји процес селек ц и је је јасно дефин ис ан кроз одређ ене
кораке. Креће од потреба за запош љавањ е, након чега се распис ује кон
курс, спроводе тести ра њ а и интервју иса њ а кан д и д ата и на крај у врши
пријем изабраних канд ид ата. Разг овори за посао са канд ид ат има свако
дневно се обав љај у. Посмат рано од 2009. до 2011. године, број конк урса,
тестираних и интервјуисаних канд ид ата, као и број пријава у бази у кон
стантном је порас ту. Позит иван тренд је настав љен и у 2012. години.
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Слика 14: Број тестираних, интервјуисаних и прим љених кандидата у
прва 4 месеца у 2012. (Интерна документација компаније IDEA д.о.о.)
Од апри л а 2012. ком п а н и ја има сер т ифик ов а не конс ул т ан т е (из
интерних редова) за коришћењ е Хоган и Томас методолог ије за процесе
регрутовањ а и селекц ије, као и за процес дефинисањ а тренинг потреба и
развоја каријере запос лених.
Што се тиче кориш ћењ а интернет а у процес у селекц ије, ИДЕА за
сада веома ретко (осим у неколико изузетних ситуа ц ија) корис ти интер
нет у ту сврх у.

6.3. Регрутовање и селекција под слоганом: „ИДЕА лан пут до посла”
ИДЕА има слог ан који глас и: ИДЕА лан пут до посла. За компан ију
је изу зет но важно како на њу гле д ај у мла д и кан д и д ат и и потенц и јалн и
прип равниц и и управо због тога се врше разне анкете и анализе. Њихова
суштина јесте да се види да ли је компанија успела да се позиц ионира у
свес ти млад их људи, незапос лених на тржиш ту рада али и запос лених, на
начин на који жели (а то је као идеа лан послод авац за кога друг и желе да
раде. Циљ је наравно да се буде послод авац од избора (Employer of Choice).
Овакав прис туп даје позит ивне резултате. ИДЕА је у децембру 2009.
године проглашена за послод авца месеца, а информац ије о томе налазе
се и на различит им wеб страницама на интернет у.
Истраж ивањ е о најпожељнијем послод авц у за 2011. годин у, настало
на иниц ијат иву организац ионог тима Career Days, даје списак врхунских
40 послод аваца у Србији, из различит их бранши. ИДЕА се у овом истра
живању налази на 17. месту, што је прилично добра позиц ија, с обзиром
на број различит их компанија које послуј у на територији Србије.
Међут им, ИДЕА има циљ да буде најбољ а. Интерно се ради на дефи
нисању нових вреднос ти, које ће бити уграђене у организацон у култ уру
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и даље промовисане. С обзиром на то да су трен утно запос лени најбољи
промотери компаније, схвата се да се са employer brending-ом мора кре
нут и интерно, а затим и екст ерно. Заправо, ради се о процес у у коме
треба да учес твује цела компанија.

Слика 15: Анкета канд ид ата који су 2011. конк урисали на прип равнич
ке позиц ије (Интерна документац ија компаније ИДЕА д.о.о.)

7. Закључак
Окру ж ењ е у коме орга н из а ц и ј е послу ј у постаје све конк у р ент
ни је. Конк у ренц и ја је неми лос рд на. Често јаке ком па ни је које почињу
да послују на српс ком тржиш ту долазе до добрих канд ид ата тако што
потврђене и прове рене стручњ а ке прив лаче, тачни је „оти м ај у“ од кон
кур ената, а у томе све чешће корис те интернет. Људи воле да раде за
добре и успешне, али и за оне о којима се лепо прича, на шта се између
осталог може утиц ат и и преко информ ац ија које се став љају на сајт и
укључивањ е и информ исањ е о активнос тима организац ије, преко њеног
сајта. То не значи само да су у питању компаније финансијски јаке, већ и
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оне које промовиш у посебне ква лите те, разви јај у спец ифичне односе са
запос ленима и између запос лених – воде бриг у о њима. Циљ је попет и се
на лествиц и најпожељнијих послод аваца у будућнос ти, али то је процес
који треба спровод и т и постепено и пром иш љено.
Кроз ана л из у трен дов а у све т у, као и резул т ат е ана л из а у Срби ји
и кре т а њ а у кориш ћењу информ а ц ионо-кому н ик а ц ион их тех н ик а у
Србији, спроведених од стране Републичког завод а за стат ис тик у, може
се закључит и да:
• већи број рачу н ар а у дома ћ инс тви м а, повећ а в а и кориш ћењ е
интернет а – видел и смо да упот реб а рачун ар а у Србији расте
последњих 6 година, а да паралелно са тим расте и број корисника
интерне та.
• Што је орган из ац ија већа, то је већи број запос лен их који при
ступај у интернет у (како би послали или прим или e-mail, обавили
неки вид елек т ронс ке трговине, пре т ра ж ива ли подат ке о конк у
рент им а и сл.) – истраж ивањ е РГЗ показало је да 100% велик их
пред у зећа има интернет прик љу чак, 99% сред њих пред у зећа, а
међу малим преду зећ има тај проценат је 97,3%.
• Што је запос лен и неза д ов ољн и ји својим послом, интернет ће
корис тит и и како би поглед ао упраж њена радна места у друг им
организац ијама – истраж ивањ а из света показ уј у да је ово тачно,
јер све већи проценат запос лен их, већ на самом радном месту
прис тупа интернет у како би поглед али упраж њена радна места у
друг им организац ијама.
Овим се може закључ ит и да веће кориш ћењ е интернета од стране
ста новн иш тва, довод и и до повећ а њ а процен та „он-лајн” регру т ов а њ а
и селек ц и је кан д и д ата од стра не орга н иза ц и ја, што пока з у је и дома ћа
пракса.
Једна од компанија која иде у корак са овим трендом је и ИДЕА д.о.о.
ИДЕА схвата значај добре репу та ц и је. Пројек ат на коме се интензивно
ради везан је за орга н из а ц ион у кул т у р у, где се дефин иш у вред нос ти
које ће бити носиоц и понашањ а запос лених у будућнос ти и које ће бити
промовис а не и изван ком п а н и је. Актуе лно је сва код невно при ја в љи
вањ е канд ид ата преко интернета, тј. wеб странице ИДЕА-е за упраж њене
позиц и је, прис ус тву је се сајмови ма кари је ре и запош ља ва њ а и ради се
на развој у запос лених у компанији.
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Summary: Nowadays, an increa sing number of people actively are using
the Internet, for a variety of purposes. Bear ing this in mind, organizat ions are
adapt ing to new trends as well, and an increasing number of activ it ies link to
the Internet. The organizat ion is in constant interact ion with environment and
therefore it is important to understand the character istics of its business environ
ment. In recent years, we can see that an increasing number of organizat ions in
our count ry, as well, foster ing HR and HR manager become increasingly impor
tant and well paid job. Some of key activ it ies of the Human Resources Department
are job analysis, human resource planning, recr uitment and select ion, developing
employees, managing their careers and others. All of these activ it ies follow current
trends and use informat ion and communicat ion technologies, more and more pre
sent in our daily lives. However, a complete revolut ionary reversal occurred in the
area of recr uitment and select ion of candidates. The subject of this article will be
precisely this phenomenon: the use of the Internet in the processes of recr uitment
and select ion of candidates.
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ПРОБЛЕМ (ПОЈАМ) ИДЕНТИТЕТА
У САВРЕМЕНИМ ПРОУ ЧАВАЊИМ А
СОЦИОКУЛТ УРНЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ
И СТУДИЈА КУЛТ УРЕ
Сажетак: Идентитет постаје кључна реч савремене антропологије –
било да је реч о етничком, родном, расном или неком другом идентитету.
У раду се разматрају различити културни идентитети као и савремене
појаве које су с тим у вези као што је мултик ултурализам. На који начин
процес и као што је глобализација утичу на формирање различитих иден
титета – предс тавља још један скуп значајних истраж ивачких питања.
На конс трукциј у идентите тау тич у и различите социјалне мреже, које
формирају специфичне нивое значења, одређ ујући динамик у односа измеђ у
појединаца и групе.
У модерним друштвима људи су суочени с низом избора па долази до
нестабилнос ти идентитета. Модерност је битно обележена настајањем
другос ти (alter ity), постојањем различитих могућнос ти које се стичу, раз
вијају и конс титуишу.
Људс ка природа као нешто универзално и идентитет појединца као
нешто што је дато рође њем припадај у конц епти м а модерниз ма чији је
циљ да фикс ира и нормира, што студије културе, ослањајући се на пост
модернис тичк у критик у модернизма, на конкретним случајеви ма и ана
лизама теже да оспоре.
Инсис тирање на хибридним идентитети м а, промен љивос ти значе
њаи нестабилним структурама узима у обзир савремене друштвене про
мене, демографс ко измештање, утицај медија, нове комуникационе техно
логије (интернет), што све утиче на немогућност фикс ирања или затва
рања у оквире једног идентитета или културног обрас ца.
Кључне речи: ЧОВЕК, ИДЕН Т И Т ЕТ, АНТРОПОЛОГ ИЈА, СТУДИЈЕ КУЛ
ТУРЕ, СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖ Е, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ДРУГОСТ, РАЗЛИК А.
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„Бити човек, рођен без свога знања и без своје воље, бачен у океан посто
јањ а. Морат и пливат и. Постојат и. Носит и идент ит ет. Издрж ат и
атмосферс ки притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве и непред
виђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших снага.
А поврх свега, треба још издржати и своју мисао о свему томе. Укратко:
бити човек.”
(Иво Андрић)
Социок улт урн а антрополог иј а је научн а дисцип лин а (или скуп
неколико сродних научних дисцип лина) која даје глас Друг им а и Дру
гачијима и која се, по самој својој природ и, супротс тав љаесенц ијализа
цијама у теорији, али и различит им полит ичко-историјским праксама
– као што су, на пример, колонијализам, империјализам или сексизам.
Прем а Томас у Ериксен у, антрополог и ја се бави нала жењ ем смис ла у
све т ови м а дру г их људи, превођењ ем њихових искус та ва и обја ш ња ва
њем шта они желе, како њихова друш тва функц иониш у и зашто верују
у шта год да верују – укључ ујућ и ту сумњ е које изговарају шапат ом и
јереси које узвик уј у. Окосниц у антрополог ије чини култ ура а антропо
лош ку при род у човек а чине они елемен т и који индиви д уа лн и орга н и
зам прет варај у у култ урно развијено људско биће. Антрополог ија је по
самој својој природ и наднац ионална и интернац ионална.
Вероват но најпознат и ји и нај у т иц ајн и ји антрополог послед њих деце
нија XX века, Клифорд Герц, током своје дуге каријере довођен је у везу с
тзв. интерп ретат ивним, симболичк им, књижевним, па чак и постмодерним
заок рет ом у антрополог ији. Основна идеја његове књиг е Писање култ ура
јесте да је антрополог ија у кризи и да је та криза епис темолошка и поли
тичка, заснована на суштинском неразумевању друг их и другачијих.
Алексан д ар Бошковић размат ра иза зове с који м а се антрополог и ја
сусреће на почет к у трећег милениј ум а. Социок улт урна антрополог и ја
данас се креће у правц у истраж ивањ а проблема који су примерени вре
мен у у којем живи мо и који отварај у нове перс пек т иве за раз умева њ е
наше сва код невице. Најз а н и м љиви ји облиц и истра ж ив а њ а крећу се у
круг у некол ико основн их скупов а тема. На првом месту, то је питањ е
иден т и т е та. Иден т и т ет постаје кључна реч савремене антрополог и је –
било да је реч и личном, етничком, родном или расном идент итет у. Раз
мат рај у се различит и култ урни дент итет и, као и савремене појаве које
су с тим у вези, као што је мулт ик улт урализам. На који начин процеси
као што је глобализац ија утич у на форм ирањ е различит их идент итета
– предс тав ља још један скуп значајних истраж ивачк их питањ а. На кон
струкц иј у идент ит ета утич у и разл ич ит е социјалне мреже које форм и
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рај у спец ифичне нивое значењ а одређ у ј у ч и динам ик у однос а измеђ у
појед инаца и групе.1
Модерни идент итет обу х вата истраж ивањ е различит их саставница
нашег модерног схватањ а суштине људског субјекта, особе или сопс тва.
Сопс тво и добро, однос но сопс тво и морал су неразм рс ив о повез ане
теме. Схватањ е сопс тва које га повез ује с нашом потребом за идент ите
том је у томе да ми не можемо да функц ионишемо без неке оријентац ије
према добру.2
Немачк и неуролог Волф Зинг ер је 2000. год. покушавао да одговори
на питањ е на који начин човек оцењује своју околин у. Он процес когни
ције са неуробиолошког глед иш та овако објашњава: из мнош тва утисака
које прима, човек искључиво перц ипира оне који су му неоп ходни да би
пре ж ивео. Од тих перц ип и ра н их елемената он ствара сопс твен у кохе
рент н у слик у све т а на основ у које конс ти т у ише јед н у индиви д уа лн у
имаг инарн у менталн у карт у – менталн у мапу, која омог ућује човек у да
разуме свој конс текст и да се оријент ише у прос тору и времен у, да нађе
свој идент итет и своје место у друш тву као и да класифик ује и процењује
Другога и Друг е. Та карта обух вата личне симпат ије, жеље и тежње као
и антипат и је, мржње, индиви д уа лне и колек т ивне пред рас уде и оцене.
Посебно значењ е за конс трук ц и ј у етничког, култ урног и националног
иден т и т е та имај у има г инарне карт е које се заснивај у на колек т ивн им
предс тавама о сопс твеном и туђем.

Студије култ уре и проблем идентитета
Кроз појам иден т и т е т а пре л а м ај у се све оста ле лини је кул т у р е и
због тога студ ије култ уре теже да покаж у да је у савременом свет у иден
титет увек разлом љен, испресецан по различит им осама припаднос ти.
Људи прип а д ај у одређ еном полу, наци ји, језичкој гру п и, проф ес и ји,
пород иц и, одак ле добијај у део свог идент итета. Идент итете није могуће
прец изно дефинисат и нити их свес ти на прост збир различит их припад
нос ти. Класни, расни и родни идент итет међусобно се преп лићу а у њих
се упис у ј у значењ а, религ ијс ка прип ад ност, секс уа лн а ори јен т а ц и ја,
ниво образовањ а, одређене ситуа ц ије или историјски догађаји. Људска
природ а као нешто универзално и идент итет појед инца као нешто што
је дато рођењ ем, припад ај у концепт има модернизма чији је циљ да фик
1

2

Види Бошковић, А. (2010): Кратак увод у антропологију; Београд: Службени
гласник (стр. 118-119).
Види Тејлор Ч. (2008): Извори сопства: модерни идентитет; Нови Сад: Академска
књига.
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си ра и норм и ра, што студ и је кул т у ре, осла њ ај у ћ и се на постмодерн и
стичк у кри т ик у модернизма, на конк рет ним слу чајеви ма и ана лиза ма
теже да оспоре.3
У окви р у постструк т у р а л из ма децен т ри р а њ е субјек т а истор и ј е
повук ло је за собом оспоравањ е модерних западњ ачк их нарат ива о исто
ри ји, кул т у ра м а и иден т и т е т и м а и скрен уло пажњу на раз л и ч и т ост и,
пре свега, на право на разлик у (Корнел Вест – нова култ урна полит ика
различитос ти). Студ ије култ уре су се у великој мери окрен уле анализи
нестабилнос ти и променљивос ти идент итета у времен у и у прос тору.
Инсис тир ањ е на хибридн им идент ит ет им а, променљ ив ос ти зна
чењ а и нестабилним струк т у ра ма узи ма у обзир савремене дру ш твене
промене, демог рафско измеш тањ е, утицај медија, нове комуникац ионе
технолог ије (интернет) – што све утиче на немог ућност фиксирањ а или
затвар а њ а у окви р е јед ног иден т и т е т а или кул т урног обрас ца. Иден
ти т е т и лебде између раз л и ч и т их кул т у ра и тра д иц и ја, непрек ид но се
сударај у, пре ла м ај у и умнож а в ај у, а поја в а вирт уе лне стварнос ти све
више потврђује принц ипијелно уверењ е студ ија култ уре да нема друге
стварнос ти осим оне коју сами људи стварај у. Тезу о „флукт уи рај ућ им”,
нефикс и р а н им иден т и т е т и м а сна ж но подрж а в ај у и теоријс ки обра
зла ж у постструк т у ра лизам, феминизам и студ и је рода, али и постмо
дернис тичке теорије и на њих ослоњ ена антрополог ија.

Идентитет, идентификација и субјекат
Мнош тво нови јих теоријских расп ра ва тиче се иден т и те та и функ
ције субјекта или сопс тва. Шта је „ја” у синтагм и „ја сам” – личност, иза
сланик или глумац, сопс тво – и шта га чини оним што јесте? Савремена
разм иш љањ а о овој теми подв лаче два основна питањ а: прво питањ е је
да ли је сопс тво нешто што је дато или нешто што се ствара, а друго је
пита њ е да ли сопс тво треба да буде разм ат ра но у индиви д уа лним или
дру ш твеним катег ори ја ма? Ове две опозиц и је стварај у чети ри основне
стру је модерне мисли. Прва, наклоњ ена катег ори ја м а датог и индиви
дуа лног, сопс тво, „ја”, посмат ра као нешто што потиче изнут ра и као
нешто што је јединс твено, као оно што претход и поступц има које соп
ство чини, као унут рашње језгро које се на различите начине израж ава
(или не израж ава ) речима и делима. Друга струја, комбиновањ ем кате
горије датог и друш твеног, наглашава да је сопс тво одређено порек лом и
друш твеним атрибут има: неко је мушко или женско, бео или црн, Енглез
3

Види Ђорђевић, Ј. (2008): Студије културе: зборник; Београд: Службени гласник
(стр. 31-32, 423).
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или Аме рик а нац. То су при марне чињенице, датос ти субјек та или соп
ства. Трећ а стру ја удру ж ив а њ ем катег ори ја индиви д уа лног и створ е
ног истиче променљиву природ у сопс тва које настаје кроз појед иначне
поступке. И послед њ а стру ја, опре де љ ена за катег ори је дру ш рвеног и
створеног, смат ра да постајем оно што јесам кроз раз л и ч и т е позиц и је
субјекта које заузимам.4

Књижевност и идентитет
Преов ла ђ у ј у ћ а модерн а пракс а проу ч а в а њ а књи ж евнос ти посма
трала је индивид уа лност као нешто што је дато, као језгро које се изра
жава речима и делима и стога може да послуж и као објашњењ е поступака.
Међут им, „теорија” је довела у питањ е не само модел израж авањ а у коме
дела или речи израж авај у субјекат који им претход и, већ и идеј у да је субје
кат нешто што претход и. Мишел Фуко пише да су „проу чаваоц и психоа на
лизе, линг вис тике, антрополог ије (…) децентра лизова ли субјекат у однос у
на законе његове жеље, облик његовог језика, правила његових поступака
или игре његовог мистичног или имаг инат ивног диск урса”.5
Књи жевност се оду в ек бави л а пита њ и м а иден т и т е т а и књи жевн а
дела су оду век, имплиц ит но или експ лиц ит но, дава ла одговоре на ова
питањ а. Посебно је приповедна књижевност прат ила судбине јунака који
се одређ у ј у или су одређ ен и раз л и ч и т им комбина ц и ја м а прош лос ти,
избора које праве и друш твених сила којима су изложени. Да ли јунац и
стварају своју судбин у или је живе? Приче нуде различите, комп лексне
одговоре. У „Одисеји”, на пример, главни јунак је означен као довит љи
вац, али се дефинише у борби да себе и своју посад у спасе и да се врат и
кући на Итак у.
Књижевна дела нуде низ имплиц итних модела на основу којих се фор
мира идент итет. За експ лозиј у скоријих теоријских расп рава о раси, роду
и секс уа лнос ти у проу чавањима књижевнос ти у великој мери је заслуж на
чињен иц а да књи жевност пру ж а богат мате риа л за сложене поли т ичке
и друш твене описе улога који ти фактори имај у у конс труисању идент и
тета. Већи део новије теорије може се смат рат и покушајем да се разреше
парадокси настали у размат рањима идент итета у књижевнос ти.
Проблем идент итета кључним и незаобилазним чине сукоби и напе
тос ти које он сажима (по томе подсећа на „значењ е”). „Теорија” је из раз
4

5

Види Калер, Џ. (2009): „Идентитет, идентификација и субјекат”, Теорија
књижевности; Београд: Службени гласник (стр. 125-138).
Фуко, М. (1998): Археологија знања; Београд, Нови Сад: Плато, Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
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ли ч и т их углов а – маркс изма, пси хоа на л изе, студ и ја кул т у р е, фемин и
зма, геј и лезбијских студ ија и студ ија идент итета у колонијалним и пост
колон и јалн им дру ш тви м а – обе лод а н и ла потеш коће, међусобно сличне
по структ ури, које се односе на идент итет. Било да, као Луј Алтисер, уста
новимо да смо „култ урно интерпелирани” или дозвани као субјект, да нас
субјект ом чини то што смо ослов љени као носиоц и одређеног друш тве
ног полож аја или улог е; било да, као што то чини психоа нал из а, исти
чемо значај који има „стад иј ум оглед ала” у коме субјекат стиче идент итет
погрешним препознавањ ем себе у одраз у; било да, попут Стјуарта Хола,
идент итете дефинишемо као „називе које дајемо различит им полож ајима
у које нас смеш тају приче из прош лос ти или у које се сами позиц ион и
ра мо”; било да, као што то чине проу ча ва њ а колони јалне и пост колони
јалне субјект ивнос ти, исти чемо значај конс трук ц ије подвојеног субјекта
кроз сукоб конт рад икторних диск урса и потреба; или да, као Џудит Батлер, хетеросекс уа лни идент итет посмат рамо као идент ит ет заснован на
репресији чак и над самом помис ли да се посед ује хомоеротска жеља – у
свим случајевима наилазимо на нешто што у суштини подраз умева сли
чан механизам. Процес форм ирањ а идент итета не само да појед ине раз
лике став ља у први план а друге занемарује, већ једн у унутарњу разлик у
или подел у предс тав ља као разлик у између појед инца или група.6
Да ли је „ја” потп уно слободно у избору или га ограничавају распо
лож иве могућ нос ти избора? Филозоф Ентони Апаја7 при мећу је да рас
права поводом »покретачке снаг е« и позиц ија које субјекат заузима под
ра з умева два раз ли чи та теоријс ка нивоа који запра во и нису у пра вом
сукобу ако се изузме чињеница да им се не можемо истовремено прик ла
њат и. Прича о позиц ијама које субјек ат заузима, а које одређуј у његово
делова њ е, после д иц а је чињен ице да има мо потребу да раз умемо дру
штвене и историјске процесе у оквиру којих појед инац игра улог у која је
друш твено одређена. Један од првих сукоба у оквиру савремене теорије
настао је када су ставови о појед инц има као покретачк им снагама и ста
вови о моћи која је у основи друш твених и диск урзивниг структ ура, били
виђени као такмац и уобичајеним узрочно-послед ичним објашњењима.

6
7

Калер, исто (стр. 134).
Види Appiah K. A. (1991): „Tolerable Falsehoods: Agency and the Interests of Theory”,
The Consequences of Theory, eds. Jonathan Arac and Barbara Johnson; Baltimore: Johns
Hopkins University Press (рр. 74, 83).
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Антрополошка истраживања
индивид уалног и колективног идентитета
Слоб од а је битно својс тво идент ит ет а, однос но, без појм а слоб оде
или аутоном ије не може се објаснит и форм ирањ е „ја”. Ко сам ја? Ко смо
ми? Ко је друг и? Та питањ а често постав љамо. То је природно, будућ и да
је појам идент итета својс тво људске егзис тенц ије. На питањ е „ко сам ја“
не може се одговорит и без одговора и на питањ е „где ја припад ам”. Човек
није сам у васиони, нити је појед инац сам у групи, нити је било које дру
штво само на свет у.
Без идент итета човек је бези мена јединк а и његов једини знак рас
познав ањ а је лично име које нам, међут им, ништа не казује о њего
вим карактерним цртама, способнос тима и афинитет има, нити говори
о соци јалној и духовној припад нос ти поје д инц а. Доду ше, сва к и човек
има извесна социодемог рафска обележја (датум и место рођењ а, место
ста нова њ а, школс ка спрема, брачно ста њ е, зани м а њ е, соци јално поре
кло) али све то не означава оно што се подраз умева под појмом „ја” (self).
Може се, дакле, говорит и о људима без идент итета, који не знају одго
вор на питањ е ко сам ја нити где припадам. Зато је Ерих Фром и могао да
каже да мног и људи умиру пре него што су се као личнос ти и родили, јер
остај у без влас титог идент итета, као безличне јединке у гомили које је
често тешко и физичк и разликоват и једне од друг их.8
Иден т и т ет је бит но својс тво људс ке егзис тенц и је које обе леж а в а
хуманитет појед инца као својеврсне индивид уа лнос ти различите од сва
ке друге, али је и део шире целине, у чијем оквиру је једино могућ његов
опстанак. И, што је карактерис тично баш за човека – и тај (друш твени и
култ урни) контекст је различит и својеврс тан, јер људи не само да интер
иориз а ц и јом преводе кул т у р у на свој „језик” него и учес тву ј у са свим
диспозиц и ја ма у ствара њу кул т у ра које се међусобно раз лик у ј у. Хабер
мас зато с правом каже да се идент ит ет достиже онда када је личност
у ста њу да уочи раз л ик у између тра д иц ионалн их норм и и оних норм и
које се оправд авај у помоћу принц ипа. То значи да појед инац постаје све
стан онога што му се намеће а шта треба сам да одабере на основу прин
ципа и вреднос ти које је изабрао и да се понаша према влас титом избору.
Они поје д инц и који остај у у обру ч у хете р оном и је, однос но тра д иц ио 
налног обрас ца понашањ а, немају своје ја и зато се увек заклањ ају иза
неког ауторитета (оца, влад ара, нације). Проблем идент итета нарочито је
изражен у време кризе – личнос ти, друш тва, епохе, па и читаве цивили
зац ије – када олуја потреса све постојеће вреднос ти и приц ипе и разара
8

Види Голубовић, З. (1999): „Ја и други: антрополошка истраживања индивидуалног
и колективног идентитета”, Република, Београд.
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установ љене схеме живота, а да још није у стању да успос тави нове. У тој
ситуа ц ији јавља се тенденц ија неот рад иц ионализма, будућ и да трад иц и
онални модел идент итета нуди сигурност у кризно време, израж авај ућ и
„жељу за коренима и за етнификац ијом света”.9
Појам идент ит ет а као модерн а појав а (овде се не бавимо антич
ким наслеђем) има порек ло у западном индивид уа лизму.10 У XVIII веку
долази до одба ц ива њ а стабилног тра д иц ионалног поретк а, што довод и
до сукоб а измеђ у индиви д уе и дру ш тва, до одба ц ив а њ а хриш ћанс ког
модела и трагањ а за новим световним моделом идент итета. У XIX веку
нагласак је на индиви д уа лнос ти; јавља се потреба за иден т и т е т ом као
израз жеље и индивид уа и група да буду „различите”.
У модерном плуралис тичком друш тву долази до умнож авањ а иден
титета. Искрсава проблем: како да се усагласи однос између самои ден
тифик а ц и је и егзис тенц и је „дру г ог”? У тра д иц ионалном дру ш тву про
блем идент итета не постоји због чињенице да је у сродничком систем у
соци јалн и стат ус индив и д уе строг о фикс и р ан; стог а је персон алн и
идент итет био независан од социјалног садрж аја, јер је сред иш те цело
купног живота био сродничк и систем у којем је место сваке индивид уе
било стрит но одређено. С распа дом и све мањим значајем срод н ичког
систем а место појед инц а у груп и и у друш твеном систем у постаје све
важније. У модерним друш твима људи су суочени с низом избора због
чега дола зи до нестабилнос ти иден т и т е та; јављај у се дилеме и сум њ е
у погле д у иден т ифик а ц и је и припад нос ти. То је стог а што је принц ип
„приписа нос ти” (ascript ion), који је карак т е рис ти чан за тра д иц ионална
друш тва, замењ ен принц ипом „достигн ућа” (achie vement).
Амбив а лентност, хетер ог еност, мулт ип лиц ит ет и отвор еност пер
спект ива у модерним временима подраз умевај у плуралитет интерп ре
та ц и ја и избора у све тлос ти конк рет н их, парт ик уларн их и промен љ и
вих околнос ти, те се људи срећу са фрагментац ијом и конт рад икц ијама
како колек т ивне тако и персоналне егзис тенц и је. Та фрагмен та ц и ја је
проу зрокована потребом да схват имо одак ле смо дошли и куда идемо11
Модерност је бит но обе ле жена настаја њ ем дру г ос ти (алте ритy), посто
јањ ем различит их могућнос ти које се стич у, развијај у и конс тит уиш у.12
Стога су се индивид уе осет иле усам љено и отуђено у свет у у којем им је
9
10

11
12

Friedman, J. (1934): Cultural Identity and Global Process; London: SAGE (р. 34).
Џенкинс међутим, истиче да је већ Лок 1694. године писао о идентитету и
различитости. /Jenkins, R. (1997): Rethinking Ethnicity, Arguments and Explorations;
London: SAGE (р. 6)/
Исто (р. 14).
Connolly, W. (1991): Identity/Difference, Democratic Negotiations of Political Paradox;
London: Cornell University Press.
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недос тајала психолошка подршка и осећањ е сигурнос ти које је обезбе
ђивало трад иц ионално устројс тво.13
Али, с друг е стране, Фридман истиче да је у природ и модерног „ја”
(иден т и те та) укорењ ен пораст рационалнос ти и инте лек т уа лних моћи,
самокон т рола и сазнајне способнос ти, као и субли м а ц ија при м и т ивне
енерг ије и њена промена у грађењу цивилизац ије.14 Постмодернизам је
још више нагласио питањ е избора идент итета као уопш тене афирмац ије
плурализма и хетерог енос ти. Са постмодернизмом јавља се амбивалент
ност, хетерогеност, мулт ип лиц итет, различитост и отвореност перспек
тива. И прис туп проблем у идент итета претпос тав ља плуралитет интер
претац ија и избора. Нови прис тупи идент итет у оправд ано наглашавај у
неком п лет ност, фрагментарност и кон т ра д ик ц и је како персоналне тако
и колект ивне езсис тенц ије.
У модерним друш твима проблем идент итета је нарочито наглашен
с појавом тзв. глобалног друш тва које намеће унификац иј у и настоји да
потре регионалне раз л ике. Зато искрс а в а пита њ е како сачу в ат и свој у
посебност у оквиру тенденц ије ка глобализац ији а да се не падне на ниво
провинц и ја лизма и изола ц и је. Као реак ц и ја на тако апстрак тан модел
идент итета поново су оживели национални и етничк и идент итет и да би
се пронаш ла чвршћа тачк а ослонца.
Непос тоја њ е биолош ки одређене гра н ице ни прем а себи ни прем а
околини код човек а ствара потребу за обликова њ ем иден т и те та који је
и персонално и социок улт урно услов љен, те су начини постајањ а чове
ком бројни као и култ уре. Рођењ ем су дате генетске пред испозиц ије „ја”,
али не и личност (self), како себе касније дожив љавамо. Стално га преи
спит ујемо и модифик ујемо јер идент итет није стањ е већ процес. И поје
динац и дру ш твена гру па живе у дина м ичној дру ш твеној и кул т урној
сред ини и конс тантно морај у да усаглашавај у своје односе да би знали
своје место и своје улог е, као и то који су принц ипи прих ватљиви, према
којима ће се одвијат и и њихови живот и.
Форм иран у личност, која има свој идент итет, према Натин у, карак
териш у: индиви д уа лна својс тва, садрж ај онога што поје д инац мисли и
ради, мишљењ а и убеђењ а, интересовањ а и аспирац ије. Идент итет даље
означ а в а да се свет окол ине интерн а л из у је као перс он ални свет који
се пројек т у је на околин у.15 Самос вест је, наи ме, бит на карак т е рис тик а
идент итета јер означава евол уц иони квалитет човека као homo sapiensa.
13

14
15

Giddens, A. (1992): Modernity and Self-Identity – Self and Society in the Late Modern Age;
Oxford: Polity Press (рр 33, 34).
Исто (р. 220).
Nuttin, J. (1980): Theorie de la motivation humaine; Paris: PUF (рр. 123, 133).
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Проблем идент итета добија на важнос ти у демок ратским друш твима
која се заснивај у на промоц ији људских права и аутоном ији људских лич
нос ти. Може се рећи да је управо питањ е о идент итет у тачка разлаза између
демок рат ије и тоталитаризма. Трагањ е за идент итетом, а то значи дистан
ци ра њ е од прос то датог и наслеђ еног (што карак т ерише процес иден т и
тифик а ц ије познат као триб а л из ам), основн и је услов развоја модерног
демок ратског друш тва. Успос тав љањ е индивид уа литета не односи се само
на појед инце већ и на свак и народ који такође мора да установи свој иден
титет да би обележ ио свој у култ урн у јединс твеност, али не зато да би се од
друг их изоловао, него да би пронашао могућнос ти узајамне комуникац ије.
Дефин иц и ја нечи јег иден т и т е т а не укљу ч у је само његов о ста нови
ште о моралн им иду ховн им пита њи м а него и однос прем а дефин ис а ној
заједн иц и. Луј Димон смат ра да индивид уа и друш тво нису супротс та
вљени као део и целина, већ су хомологни (истоврсни) елемент и суштине
човека. Зато се не може говорит и о хијерарх ији односа јер је личност особа
са индивид уа лним и јединс твеним искус твом, али је за настајањ е човека
важно и конс ти т у иса њ е колект ивног хума нитета као „дру ш твеног матери
јала” без којег се не може оформ ит и ни сама личност. То Натин тумачи као
„биполарно јединс тво: личност-свет” јер човек тежи да се ситуи ра у гло
балнои референтни оквир, а у своју сред ин у он није ситуи ран прос то као
глед алац. Човек је својом индивид уа лношћу и актер у својој сред ини јер је
већ сама (персонална) интерп ре та ц и ја акт мења њ а све та, што плас тично
опис уј у Бергер и Лукман.16 Тек кад се схват и дијалект ика индивид уа лног
и друш твеног, може се установит и да су персонални и колект ивни идент и
тет и две стране једног истог процеса – сазревањ а човекове личнос ти.
Идент итет се може дефинисат и као „организац ија менталне струк
туре како когнит ивних тако и афект ивних карактерис тика које предс та
вљај у перцепц иј у индивид уе и групе о самој себи као о различитом бићу,
у склад у са собом а одвојеном од друг их, са разумним степеном кохе
ренц и је у пона ша њу, потреба м а, мотива ц и ји и интерес и м а” (Тап); или
као „субјект ивно дожив љен и ентит ет, укупна свест о себи једне особе,
процес који омог ућује интег рац иј у опаж ањ а, осећањ а и мисли о влас ти
тој личнос ти” (Креч и Кречфилд). Маслоу дефинише идент итет као раст
природних способнос ти да се схват и реалност, да се препозна „ја”, Друг и
и природ а, осећањ е спонтанос ти и одвајањ а, као и аутоном ије и ориг и
налног мишљењ а и богатс тва емоц ионалнос ти и креат ивнос ти, мобил
нос ти вредносног система и визије себе у будућнос ти.
С обзиром на то да је принц ип разлике једна од битних одредница
идент итета, важно је подсет ит и се изреке Клакхона и Мареја да је свак и
16

Види опширније Голубовић, З. (1997): Антропологија у персоналистичком кључу;
Београд: Гутенбергова галаксија.
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човек у извесном смис лу као сви друг и људи (примарни идент итет као
хуманитет), да је свак и човек као неки друг и људи (социок улт урни иден
титет – категоризац ија, спец ифик ац ија) и да је као нијед ан друг и човек
(самоидент ифик ац ија). Самоидент ит ет је прод укт инстит уц ија модер
нитета кад се открива да „ја” није пасивни ентитет и кад се као нов појам
јавља „life-style ”, каже Гиденс, будућ и да је индивид уа ма омог ућено да
бирај у између различит их опција.
Алекс Муки је л и навод и ком понен т е осећ а њ а иден т и т е та: осећ а њ е
јединс тва, кохер енц ије, прип ад нос ти, вред нос ти, аутоном ије и пове
рењ а. Колект ивни идент итет не означава нужно асим илац иј у индивид у
алнос ти, већ је претпос тавк а за одвијањ е процеса индивид уа ц ије. Џен
кинс смат ра да идент итет није неут рална категорија; он се увек конс ти
ту ише с неке тачке гле д иш та. Зато је кул т урн и миље фун д а мен талн и
контекст у дефинисању појма идент итета у којем Мукијели навод и сле
деће психо-култ урне референце: култ урни кодови и вредносни систем и,
религ ија, идеолог ија, поглед на свет, култ урне намере, когнит ивни систем, психолошке црте и менталитет. Мид је доказивао да ми уопш те не
можемо видет и себе а да се не видимо онако како нас друг и људи виде
и то је почетна основа форм ирањ а идент итета („примарни идент итет”).
Кул т у р а је систем однос а као дру ш твено проп ис а н их значењ а у
који м а се индиви д уа при л а г ођ а в а људс ким услови м а постоја њ а јер
прет пос та в ља интерс убјек т ивн у размен у с дру г и ма с који ма живи мо у
заједничком свет у. Али култ ура није самоевидентна категорија, она је, у
најбољ ем случај у, апстракц ија из стварнос ти и зато се постав ља питањ е:
како обични људи чине свет смис леним у култ урном контекс ту? То оте
жава уочавањ е везе између персоналне егзис тенц ије и култ урног модела
који се најчеш ће свод и на сте р еот ип из и р а не обрас це сва к од невног
живота. Али та рутина пома же да се конс тру ише „форм ат ивн и оквир”
егзис тенц и је који кул т ивише осећа њ е „базичног пове рењ а” као ориг и
налне тачке из које настаје комбинова на емот ивно-ког нит ивна оријента
ција према друг има, према свет у и према себи самом.
Лејнг у познат ом делу Self and Others („Ја и друг и”) јасно нагла
шава узајамност овог односа када пише да ниједно искус тво не настаје
у ваку ум у, јер сва к и иден т и т ет прет пос та в ља неког Дру г ог, однос но
да постоји ком п лемен т арност измеђ у „ја” и Дру г ог. Сле дећ и Мидов у
линиј у, Коноли конс тат ује да је идент итет оно шта сам и како сам при
знат од стране друг их, тј. да идент итет прет вара разлике у „друг ост” да
би се могла осе т и т и сопс твена самоизвес ност; дакле, раз л ике и само
и ден т и т ет су ком п лемен т арн и. Јер „дру г и” је и супрот ност и копле
ментарност и јасније дефинише позиц иј у особе будућ и да је „друг ост”
конкт рет изац ија разлике.
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Идент ификац ија с „друг им” почињ е у пород иц и, с родитељима, када
се ствара предс та ва о „его-идеа л у“ форм и ра ном као „glass-looking-self”.
Предс тава коју дете има о себи је првенс твено слика коју су о њему ство
ри ли роди т е љи, а која се касни јени је може испос та ви т и као „погрешан
идент итет”. Култ урне норме које се усађуј у путем идент ификац ије слу
же као матрица у којој се крис талише индивид уа лни поглед на свет, као
субјек т ивн а тачк а гле д иш та која чини језгро самои ден т и т е т а. Процес
идент ификац ије може да наметне погрешну слик у о особи која не одго
вара њеној природ и, или се може заус тавит и услед одсус тва „его-идеа ла”
(нпр. у разрушеној или поремећеној пород иц и), односно услед недос татка
емоц ионалне веза нос ти или због неа дек ват ног процес а соција л иза ц ије
који занемарује унут рашње индивид уа лне диспозиц ије и потребе.
Идент ит ет се конс тит уише постепено и конт ин уир ано, у великој
завис нос ти од процене способнос ти индиви д уа од стра не дру г их, што
може да доведе или до подс тиц ањ а поверењ а у себе или до недос татк а
поверењ а (осећа њ е инфериорнос ти).
Грејс Харис пра ви раз л ик у између терм ина „индиви д уа”, „селф” и
„персона”: индиви д уа је поје д иначни члан људс ког рода; „ја” је цен тар
искус тва, субјект понашањ а који је свес тан тог искус тва и који омог у
ћује активност захваљуј ућ и којој људи постоје; а персона је особа која се
понаша као ја, као делатно биће, као аутор акције која укључ ује морални
поред ак. За Редк лиф-Брау на персона је комп лекс социјалних односа, а
за Чарлса Тејлора особа која има свест о себи као актеру, као бићу које
може да прави своје планове и да их процењује на основ у одређ ен их
вреднос ти да би вршила избор.
Прои зи ла зи да је слобод а бит но својс тво иден т и т е та као способност
да се врши избор из располож ивих елемената кул т у ре и као способност
делањ а у склад у са својом савеш ћу, као и доношењ е одлук а у однос у на
сопс твене вредносне схеме. За Олпорта, слобод у посед ује особа која је спо
собна да се стално преиспит ује став љај ућ и на највише место изабран у иде
ју. Друг им речима, без појма слободе или аутоном ије не може се објаснит и
конс тит уисањ е „ја” које у самом терм ин у садрж и појам аутос и номос као
саморег улац иј у, што сугерише да личност има свест о себи и друг има и да
управ ља собом помоћу самосвес ти, свес ти о компетенц ији, одговорнос ти
и рационалнос ти, односно да посед ује крит ичк у рефлексиј у, тј. способност
да одлучи шта да изабере када се суочи са алтернат ивама.
Идент итет подраз умева не само позит иван процес освајањ а незави
снос ти и слободе, него и негат иван процес одваја њ а од зајед нице којој
припад амо (пород ице, социјалне групе, култ уре) што је траумат ично јер
се кида пупчана врпца којом смо везасни за објект припад ањ а; тиме се
отвара један прос тор пун неизвеснос ти и непознаница.
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Персонални и колективни идентитет
Идент итет је резултат серије смисаоних интера кц ија из којих субје
кат извод и систем иден т ифик а ц и је и самоп роц ене, на основ у којих
ситуи ра себе у околин у. Док се персонални идент итет односи на разли
читост, колект ивни идент итет се односи на сличност. Међузависност ове
две димензије идент итета доказ ује се тиме што нема „ја” без друш твеног
живота јер човек тежи да себе ситуи ра у глобалн и референтн и оквир,
али ни друш твени живот не постоји без форм ирањ а личнос ти.
У форм ирању идент итета личност извлачи свој стил живота из своје
култ уре, али она није прос то „субјект ивна страна култ уре”, јер у фор
ми ра њу персоналног иден т и т е та игра улог у и уну т ра ш њи састав дис
позиц и ја личнос ти. Зато Олпорт и говори о иден т и т е т у као „becoming”
(настајању). Питањ е је мере, тј. колико се човек адапт ира захтевима сво
је култ уре, а колико има способнос ти да се путем саморефлексије од ње
дистанц ира и форм ира језгро влас титос ти (uniqueness).
Човек који је способ ан за најд уб ље људс ке односе је човек који је
највише свој. Муки је ли схвата зре лост као прева зи ла жењ е проблем а и
способност развоја, као и способност да се интег риш у нова искус тва и
ствара нови идент итет.

Колективни идентитет
Антони Смит говори о три компоненте заједничког искус тва које кон
стит уиш у колект ивни идент итет: 1. у смис лу конт ин уи тета искус тва гене
ра ц и ја дате попула ц и је, 2. као „зајед ничко сећа њ е” на спец ифичне дога
ђаје који су чини ли пре лом не тачке колек т ивне истори је, 3. као осећа њ е
заједничке судбине. У колект ивном идент итет у повез уј у се порек ло и исто
ри ја, прош лост и будућ ност, укорењ еност у тра д иц и ј у и ритуа л и који се
прак т ик у ј у у колек т ивн им свеча нос ти м а и прос ла ва м а, помоћу којих се
учвршћује осећањ е припадностт и и солид арнос ти у симбиози с друг има.
Према Диркем у, колект ивно биће се израж ава у религ иозном веровању, у
моралној пракси, у националној трад иц ији и у колект ивном мишљењу.
Као врсте колект ивног идент итета могу се разликоват и: групни (поро
дична група, вршњачка, пријатељска), класни, социјални, култ урни, наци
онални и профес ионални. Групни и клас ни иден т и т ет су под врс те соци
јалног иден т и тета.
Социјални идент ит ет обух вата шири оквир и однос и се на идент и
фикац иј у индивид уа с друш твеним системом или „друш твом” у смис лу
друш твене праксе свакод невног живота у којем налазе своје место, пре
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свега, кроз инстит уц ије у које се укључ ују, тј. однос и се на друш твене
полож аје које индивид уе заузимај у у друш тву.

Култ урни идентитет
Култ урн и идент ит ет је спец ифич ан израз социјалног идент ит ет а
будућ и да је култ ур а и суштинс ки део социјалног систем а и његов а
основ а. Пошто се изван кул т у р е као „симб ол ичког унив ерз ум а” људ
ско биће не може адапт ират и на свет у којем живи и будућ и да култ ура
својом пра ви л и м а, значењи м а и вред нос ти м а пру ж а неоп ход ан рефе
рентни оквир, култ урни идент итет даје индивид ууа ма оно што је спец и
фично за врсту Homo Sapiens (Фридман).
Култ урни идент итет се постиже помоћу култ урних стереот ипа које
Натин одређ ује као „систем норм ат ивн их постулат а” или као „струк
туре перцепц ије/интерп ретац ије света”, у смис лу серија замис ли које су
схемат изоване путем социјализац ије и образовањ а. Основу тог процеса
чини способност симболиза ц и је и раз умева њ а значењ а која обезбеђу је
зајед н ичк и оквир интерп ре та ц и је све та и пона ша њ а. Раз умев а њ е зна
чењ а зависи од тога како ће их разумет и друг и с којима живимо у истој
култ ури, а то је примарни предус лов људске солид арнос ти.
У утврђивању култ урног идент итета треба анализират и: заједничк и
(доминант н и) језик, доминант не симб оле и вред нос не ори јен та ц и је и
системе, историјс ке митов е и леген д е. Индиви д уе могу успос та ви т и
кул т урн и иден т и т ет или путем аси м и ла ц и је или путем селек т ивног и
крит ичког односа према понуђеном обрасцу уз којег усвајај у оно што је
неоп ходно за заједничк и живот (језик, препознатљиве симболе – застава
и хим на, основне вред нос ти које одрж а в ај у зајед н иц у – патриот из ам,
поштова њ а пра ва дру г их).
Усваја њ е култ урног иден т ит е т а не под р аз умев а губљењ е самои
ден т и т е та, већ га, напрот ив, прет пос та в ља јер је кул т урн и иден т и т ет
рефлексивно суоча ва њ е индиви д уе са својом кул т у ром коју поје д инац
реинтерп рет ира у свом стил у.

Антрополошки приступ националном идентитет у
У данашње време када глобализац ијски процеси бриш у све границе
у економс ком, дру ш твеном и поли т ичком смис лу, истиче се важност
разм ат ра њ а очу в а њ а национ алног иден т и т ет а и могу ћ их послед иц а
његовог разара њ а.
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Антрополош ки прис туп „национ алном” заснив а се на уве р ењу да
национално осећањ е није по природ и дато нити урођено, већ је, као и
друга култ урна својс тва човек а, услов љено историјским, друш твеним и
полит ичк им околнос тима; он се ствара историјски с настанком и разво
јем наци је као кул т урне и поли т ичке зајед нице. Посмат ра ћемо наци ј у
као „антрополошки оквир идент итета”.
За разлик у од етничког идент итета, у којем свак и појед инац интимно
дожив љава себе првенс твено као Немца, Србина или Хрвата, савремени
човек себе дожив љава вишес труко: и класно и конфенсионално и профе
сионално, укључ уј ућ и и дожив љај да је истовремено и грађанин света. У
том склоп у национална припадност не мора имат и првенс тво.
Емоц ионални набој који носи етничк и/национални идент итет умно
гоме објашњава силу која привез ује људе за свој у нациј у, јер се они с њом
иден т ифик у ј у афек т ивно, несвесно, веру ј у ћ и да су са наци јом судбин
ски повезани. Национални идент итет постаје важан у немирним време
нима, у време већих друш твених промена. Трансценд ирај ућ и угрожени
персонални идент ит ет, национални идент итет се јавља као лек прот ив
напетос ти и даје снаг у појед инц у.
На питањ е зашто је национализам постао фунд аменталан у модер
ном све т у, Антони Смит одговара: прво, због своје свеп рис ут нос ти, јер
је нација глобална појава и, друг о, зато што нација прод ире у све сфе
ре људске активнос ти и обезбеђује општеп рих ваћене споне за успос та
вљањ е узајамних односа.
На почетк у XXI века сведоц и смо јачањ а снага националног идент и
тета и националис тичк их покрета. Глобализац ија довод и у питањ е осе
ћа њ е кон т ин у и т е та јер се брише зајед н ичк а прош лост и нестаје зајед
ничко сећа њ е, што предс та в ља важне одред н ице иден т и т е т а. Буду ћ и
да нација нуди решењ а за те проб леме, она изнов а постаје прив лачан
образац идент итета. Може се претпос тавит и да ће важност националног
идент ит ета расти у XXI веку, будућ и да нису решена нека фунд амен
тална питањ а која изазива процес модернизац ије и глобализац ије.

Криза идентитета
Иако се најчешће повез ује са дисфункц ионалношћу целине друш тве
них инстит уц ија, криза идент итета има дубље корене у превирањима у
култ ури, услед чега долази до промене парад игм и и образаца друш твене
кому ник а ц и је и дру ш твеног пона ша њ а. Дание л Бел је повезивао криз у
вреднос ти са брзим променам а модела у култ ури када долази до (по)
јачањ а дезинтег рац ионих фактора.
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Криза иден т и т е та може се дефин ис ат и било као поремећај скла д а
конс ти т у т ивн их елемен ат а струк т у р е личнос ти или дру ш твене гру
пе/зајед н ице, што реме т и кон т ин у и т ет смис ла и јединс тво као основ у
заједн ичког осећ ањ а прип ад ањ а једној целин и када је групн и/колек
тивни идент итет у питању, било као неуск лађеност персоналних идент и
тета чланова групе/заједнице с моделом идент итета који постулира гру
па, услед чега се јавља одсус тво осећањ а припаднос ти и укорењ енос ти у
сопс твен у култ уру.
Можемо говори т и о два основна извора кризе иден т и т е та: један је
циви л из а ц ијс ки и социок ул т урн и, а дру г и криз а као онтолош ка неси
гурност. У првом случају криза настаје као резултат промена и пореме
ћаја у ширим окви ри м а одређене циви л иза ц и је и кул т у ре, а у дру г ом
криза произи лази из егзис тенц ијалних прот ивречнос ти које су саставни
део „људс ке природе” сваке индивид уе, али и као резултат рефлект о
вањ а цивилизац ијских/култ урних промена на персоналн у ситуац иј у.
Савремена техничк а цивилизац ија – како се назива евро-америчк и
обра зац – новим системом телеком у ник а ц и ја и ком п ју терских инфор
ма ц и ја нуди нове алтернат иве за прева зи ла жењ е раз л ик а у кул т у ри и
језик у. Као што каже Маргарет Арчер17, информат ивно друш тво рекон
цепт уа лиз ује шта значи бити човек будућ и да је цела култ ура потчињ ена
информ ат ивној тех нолог и ји те инструмен тална рационалност постаје
основна и вла д а „импери ја лизам инструменталног разума”.
Глоб а л из а ц и ја се дослед но смат ра наја в ом криз е идентит ет а, а
полит ичка питањ а која су се отворила изазивај у бурне расп раве које се
крећу између најзаош тренијих полова есенц ијализма и релат ивизма.
„Глобална култ ура” коју Антони Смит назива „култ урни империја
лизам”, јавља се као позит ивна алтернат ива националној култ ури и сто
га се модерна концепц ија о култ урном идент итет у израж ава кроз мул
тик улт урализам у смис лу међузависнос ти култ ура Европе.
Када настаје криза култ урног идент итета? Најп ре онда када посто
јећ и кул т урн и обрас ци дођу у отвор ен сукоб и иза з ов у недоум ице у
погле д у пожељних пара д игм и. Затим, када наста не ваку ум кул т урних
вред нос ти и поремећ ај у обрас ци м а кул т у р е који ствар а конф у зи ј у у
поглед у порука и прописаних станд ард а и норм и понашањ а.
Криз и колек т ивног иден т и т ет а најв ише допринос и порем ећ ај у
систем има вреднос ти и вредносним оријентац ијама, односно таква пар
тик улариз ац ија и релат ивиз ац ија вреднос ти (по националном/етнич
ком, религ иозном основу) која онемог ућава развој осећањ а заједниш тва
и припад ањ а ширем колект ивитет у.
17

Archer M. (1990): „Theory, Culture and Postindustrial Society”, Global Culture, M.
Featherstone (ed.) (р. 109).
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Сам процес модернизац ије поставио је неке проблеме које тек тре
ба решават и, иако се већ налазимо у постмодернис тичком добу. Ако се,
према речима Арнасона18, за модернизац иј у везуј у три тренд а – глоба
лиз а ц и ја, плу ра л из а ц и ја и релат ивиз а ц и ја, поста в ља се пита њ е: како
усагласит и „крис тализац иј у целок упног света као једног места” (процес
глобализац ије) са диск репанц ијом и напетошћу између међусобно зави
сних а раз л и ч и т их енти т е т а (плу ралност), с раз л иков а њ ем тра д иц и је
модернос ти, нарочито с порас том важнос ти нације која у себи обух вата
модерно и премодерно? Крајем XX века поста ла је уоч љ ив а напе т ост
између глобализац ије и релат ивизац ије у виду два, рекло би се, неспо
јива тренд а – ка интег рац ији и ка сепарац ији нација-држава.
Подс е т и мо се дилем а модерног човек а (Гиденс)19: унифик ац ија
наспрам фрагментац ије, беспомоћност према достигн ућ има, ауторитет
насуп рот неизвеснос ти, персонализац ија масуп рот постварењу. Додајмо
томе да се све више губи повер ењ е у важеће друш твене вреднос ти, а
доминантни социјални модел форсира дезангажовањ е и пасивност.
Стога Мукијели20 конс тат ује да наша култ ура фабрик ује неуравно
тежене личнос ти које се пла ше слободе јер су дева лоризова ни прог рес
и универз а л из ам као и рациона л из ам. За раз л ик у од тра д иц ионалног
друш тва у којем људи нису знал и за криз у идент ит ета јер је постојало
осећ а њ е сигурнос ти које је прои зи л а зи ло из недвос мис леног места у
свет у и социјалној структ ури – у модерном друш тву човек има све више
потреба и захтева, све је више индивид уа лизама, али и фрус трац ија.
Из тих раз лога не чуди вра ћа њ е тра д иц и ји буду ћ и да доминант н и
цивилизац ијски идент итет више не испуњ ава сопс твене захтеве и људи
се, у потра зи за алтернат ивним иден т и те том, окрећу тра д иц и ји која је
била потиснута модерношћу, тражећ и у њој „приморд ијалн у лојалност”.
Неки аутори упозоравај у на то да постоји коегзис тенц ија модерне техно
лог ије и старих друш твених форм и. Овај моменат се често занемарује,
мада указ ује на то да се модерни човек брани од прит исак а савремене
циви л из а ц и је очу в а њ ем рани јих кул т у рн их иден т и т е та. Зигм унт Бау
ман конс тат у је да су и личнос ти и ствари изгуби ле свој у соли д арност,
дефинит ивност и конт ин уитет.
Постмодернизам још више потенц ира диференц ијац иј у и фрагмен
тац иј у лансирај ућ и идеј у о непрес тано променљивом „ја”. Дерид а пише:
„Идеја идент итета не може се (више) мислит и на стари начин.”
18
19
20

Arnason, J. P. (1990): „Nationalism, Globalization and Modernity”, Global Culture (р. 219).
Gidens, исто (р. 189-200).
Mucchielli, A. (1986): L ̓ Identité; Paris: Presses Universitairs de France (PUF), (рр. 102,
104).
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Стјуарт Хол смат ра да су идент итет и у модерним временима фраг
мент изовани и разбијени и да нису никад синг уларни већ мулт ип лиц и
рани, будућ и да се конс труиш у преко различит их мешај ућ их или анта
гон ис тичк их диск урс а и пракс и. Иден т и т ет је стално дестаби л изов ан,
одви ја се фрагмен та ц и ја времена у епизоде које су одсечене и од про
шлос ти и од будућнос ти.
Прем а Баум а н у, постмод ерн и проб лем иден т и т е т а је при м арно у
томе како избећ и фикс ац ију и одрж ат и опцију отвор еном у тежњи да
се одбије везивањ е за један позив, један стил. Стратег ија постмодерног
живота није изгра ђив а њ е иден т и т е т а, већ избег а в а њ е фикс а ц и је. Док
је кри лат ица модернос ти била креа ц ија, кри лат ица постмодернизма је
рецик ла ж а, а кри т ери ј ум моралнос ти се замењу је кри т ери ј умом „уку
са”. То упућује на крајњу релат ивизац иј у кртиериј ума којима се пориче
свако чврс то упориш те. А човек без ослонца на извесне опште вреднос ти
и критериј уме не може да живи, поготово да се снађе у модерном дивер
сификованом и врло сложеном свет у.21
Шта дакле значи Дерид ина порук а да се идент итет не мисли на ста
ри начин? То значи да процеси идент ификац ије и настајањ а идент итета
треба да се схвате као конт ин уум у којем се, услед сталног процеса при
лагођавањ а, модифик ац ије и раста, непрес тано достиж у нови „кругови”
иден т и те та. Треба одус тат и од катег оричк их и апсол ут них појмова. То
међут им, не значи да треба одус тат и од појма идент итета, већ да стално
треба имат и на уму његову релац ион у релат ивн у природ у.

Мултикулт уралност и идентитет
Мулт ик улт у рна заједница подс тиче прод укт ивне различитос ти које
се разви јај у путем кон т ин у и ра не кул т урне интера к ц и је. У пост т ра д и
ционалн им дру ш тви м а јавља се ком п лемен т арност измеђ у струк т у ра
личнос ти и структ ура култ уре (групни идент итет) која омог ућује нере
пресивн у социјалн у и култ урн у интег рац иј у.
Демок рат ија и мулт ик улт у р алност су повез а не. Интерк улт урн а
кому н ик а ц и ја у окви р у мул т ик ул т урне зајед н ице пру ж а мног о шире
могућ н ос ти индив и д уа м а и соци ј алн им гру п а м а за успос та в ља њ е
модерног (пост т ра д иц ион алног), над н а ц ион алног иден т и т е т а који се
ослобађа изолованос ти, затворенос ти и монолитнос ти.
Мре же иден т и т е т а су нужна прет пос тавк а међу к ул т урне кому н и
кац ије која је веом а комп лекс ан процес. Када сретнемо људе чија се
21

Види Bauman, Z. (1996): From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity; Hall-Gay
(eds.).

Годишњак Факултета за културу и медије

Проблем (појам) идентитета у савременим проучавањима...

521

кул т у ра раз лик у је од наше, њихов дру гачи ји начин пона ша њ а и разм и
шљањ а довод и у питањ е оно што је до тада било неупитно, наш идент итет
(дожив љај себе као појед инца и припадника групе) почињ е да се мења и
то нас нужно испуњ ава осећањ ем несиг урнос ти и рањивос ти јер се суда
рамо са зидовима (култ урне разлике) које раније нисмо примећ ивали.

Човек као медијски феномен
Дивн а Вукс а новић у окви р у својих нови јих истра ж ив а њ а разм а
тра појам човек а као медијс ки феномен22. На кант овс ко питањ е: „Шта
је човек?” она смат ра да одговоре данас ваља траж ит и, умес то у фило
зофској антрополог ији, у тзв. „постант рополог ији”, која је, како се чини,
у тесној рела ц иоји с матриц а м а актуе лне медијс ке праксе. Банална је
чињен иц а, конс тат у је ауторк а, да су дана ш њи меди ји пре у зе л и нека
даш њу функц ију и моћ субјект а тиме што посед ују техн ичк у могућ
ност репрод у ц ибилнос ти – ком п ре хензи је тј. обу х вата њ а и „схвата њ а”
(интернет) или схемат изац ије појма (остали мас-медији, а посебно теле
визија), сводећ и је на (потенц ијално) мисливу појаву емпиријског света.
Евидентно је да, след имо мисао Дивне Вуксановић, појам субјекта у
данашњем времен у све више губи дигнитет, редук уј ућ и свој у некад ашњу
улог у на функц ију тзв. „слабог субјекта” који блед и и деконс труише свој
логос. Наи ме, супс ти т у ц и ја логоса сликом, пре у зи ма њ е при мата теориј
ског и практ ичког ума техничк им средс твима оствареним панопт измом,
битно утич у на редефинисањ е идеје, појма и праксе савременог човека.
„Емпиријс ка стварност новог доба, како је познат о, појам 'идент и
те т а' радик ално довод и у пита њ е тех нолош ким средс тви м а, однос но
применом естетс ке и реконс трукт ивне хирург ије, као и могућнош ћу
интервенц ија у људском геном у, клонирањ ем, киборг изац ијом људских
организама, као и вирт уе лизац ијом ’ега’ (…) Све ове технолог ијом про
изве дене реалнос ти, запра во, редефин иш у не само улог у, већ и појам
човека у XXИ веку, који се данас често саглед ава са становиш та интер
прет ат ивн их позиц ија транс хум ан из ма.”23 Идент ит ет постаје и дру
штвени конс трукт.
Шта је, дакле, човек с обзиром на питањ е идент итета које је прет р
пело не само прош ир ењ а него и битне измене у самом појм у, пита се
Дивна Вукс ановић. Врста човек, као и могућност њене (само)идент и
фикац ије уз помоћ успос тав љањ а разлике према Другом, данас је, како
22

23

Види Вуксановић. Д. (2007): „Ја сам центар света: човек као медијски феномен”,
Филозофија медија; Београд. Чигоја штампа.
Исто (стр. 82).
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тврд и Вирилио, само једна од опција које ће се, међу друг им облиц има
постојањ а, борит и за своја права. Човек губи јединс твени идент итет тако
што се он све више фрагментариз ује и мулт ип лик ује с обзиром на мно
штво дру ш твен их улог а („спец и ја л из а ц и ја”) које зајед н ице прип ис у ј у
појед инц у. Отуд а је данас полит ичк и исправн ије говорит и о мнош тву
идент итета тј. „идент итет има”.
На делу је процес у којем савремен и човек ишчезава као суштина
а његов идент итет се прет вара у пуку, тржишно осмиш љен у, појавност.
Ствар а њ е робне марке од човек а у постмод ерном добу прои зв од њ е и
потрошње немог уће је без медијског посредовањ а. Савремене рекламе,
билборд и, спотови и друг и медијски формат и облик уј у човека по својој
слиц и, те он губи аутент ичност и постаје производ сâмих медија, медиј
ски испос редова на поја ва.

Закључне речи
Сведоц и смо кризе хуманис тичк их наука које се не могу више сма
трат и поу з да н им путок а зом ка препозна в а њу епохе при чему су цен
трални појмови – смисао, научни напред ак, човек, друш тво, хуманизам,
суштина, битак, уметност – изгубили смисао једнозначнос ти и самора
зум љивос ти у контекс ту био-технолошког екст рем изма.
Елект ронска и мулт ие тничк а револ уц ија обележ авај у време у којем
ми данас живимо. Обе чине да се лични идент итет одваја од трад иц ије
и корена. Оно што мањк а човек у информат ичког друш тва и култ уре је
„пола га но” време, сигурност и пред ви д љивост, припад ност и јед нозна
чан идент ит ет, прави дожив љаји (који нису ни ирон ичн и ни медијс ки
инсценирани).
Говоримо о идент ит е т у као особ еном, спец ифичном облик у испо
љавањ а, израж авањ а, понашањ а, деловањ а унутар задатог, прописаног,
форм и р а ног модел а одређ еног тра д иц ијом, живот н им околнос тим а,
усвојеним навикама. Опиремо се покушајима да нас на било који начин
гене р а л из у ј у, а ипак смо део систем а, функ ц ион ишемо као целин а,
кроз целин у нас препознај у пре него што индивид уа лност сваког од нас
иступи и искреи ра слик у о себи. Шта мислимо да јесмо, а како нас дру
ги виде? Тај међу п рос тор, огром н а пра знин а прот ив у р ечнос ти, ком
пром иса, жеља, намера, хтењ а и сталног сударањ а са немог ућношћу да
будемо оно што нисмо, да искорачимо из себе, да променимо генетске,
биолошке, психофизичке, геополит ичке и друге карактерис тике које нас
профи лиш у у одређеном трен ут к у испу њ а ва мо маштом, способнош ћу
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да се снагом менталних слик а пребац имо у другачије прос торе где ћемо
живет и другачије животе.
Иден т и т ет се испољ а в а као знак препозна в а њ а јединке у однос у на
друг е и као одређењ е скупине у однос у на глобалн у слик у, па и на Уни
верз ум у крајњ ој инстанц и. Субјект ивна и објект ивна предс тава, поглед ка
себи и од себе, такође су различите релац ије у саглед авању овог проблема.
За крај наших размат рањ а, послуж ићемо се увид има који су најд у
бљи, будућ и да их изрич у филозоф и песник.
„Свак и идент итет је фикц ија. Он је увек нека врста метафоре. Свак и
идент итет увек и једино служ и да би вас ситуи рао у одређеном поретк у,
да бисте ви пронаш ли своје место и функц иј у да би се поред ак репрод у
ковао. Пошто порец и имај у различите нивое, онда се ми крећемо, као са
орбит е на орбит у, с једног идент ит ета на друг и. Највећа је греш ка ако
поверујемо да су идент ит ет и нешто што је чврс то, што је стварно, оно
што је природно дато и заувек постојеће.” (Сретен Угричић)
„Идент итет није датост, већ је у сталном настајању, мењању ... ствар је
избора; избора прош лос ти, трад иц ије, култ уре, књижевнос ти... или ствар
неизбора, утицаја, при х вата њ а... Иден т и тет је фан та зма, речи ће један
франц уски теорет ичар, а Данило Киш, пак, да су идент итет и хибридни,
што ми се чини најтачнијом опсервац ијом која упућује колико на могућ
ност утицаја, исто толико и на наслеђе и могућност избора. Култ урни,
етничк и и литерарни идент итет сада када живимо у глобалном селу пре
је релат ивна, него релевантна чињеница. Осим, наравно, ако нисмо од
оних који само постоје кроз величањ е свог етниц итета, митоса, језика ...
а зазиру од друг ог и друкчијег.” (Радм ила Лазић)
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Summary: The subject of this work is analysis the phenomenon of ident ity
that has become one of the key concepts of contemporary anthropology and cult u
ral studies. We will consider different cult ural ident it ies, as well as various con
temporary phenomena that are in this regard, such as mult icult uralism. In what
way processes such as globalizat ion influence the format ion of different ident it ies
- is another set of important research questions. The aim of this study was, when
it comes to ident ity, to brought us closer to one of the modern "post" theoret i
cal flows, lie at the basis of essent ialism and construct iv ism or antiessent ialism.
Ident ity between modernism and postmodern crit icism. We will use comparat ive
method research. The expected outcome of this study is to conf irm our hypothesis
about the ident ity of the entity as a hybrid, unstable struct ure due to changes in
current social, demographic displacement, the impact of media and internet.
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ПРОМЕНА ПАРАДИГМЕ:
ОД ОБРЕД А ДО СПЕКТАК ЛА – КАРНЕВАЛ
Сажетак: Рад се бави сагледавањем карнева ла као спе цифичног кул
туролошког и антрополошког феномена, као својеврс не парадигме човеко
вог положаја у све ту, поку шавајући да прика же како се пратећи проме ну
у статус у који карневал има у једном друштву и одређеном друштвеном
поретк у, може пратити и промена у поимању онтолошког статуса човека
и његовог погледа на свет и влас тити идентитет.
Полазећи од статуса који карневал има у данашњем друштву, поку
шаће мо да, пратећи његов развој од паганс ких обреда, пре ко хришћанс ког
карневала до савременог празника, покажемо како се током историје мењао
његов карактер и друштвена функција.
Кључне речи: КАРНЕВАЛ, ОБРЕД, ЖРТВА, МАСКА, ДРУШ ТВО СПЕК
ТАК ЛА, ПОСТМОДЕРНО ДРУШ ТВО.
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Савремене култ уролошке и социолошке теорије слаж у се у једном –
постмодерно друш тво је друш тво у коме влад а култ ура потрошње, мате
ријалних вреднос ти и фетишизац ије робе. Ги Дебор (2003: 8), франц уски
филозоф ситуа ц ион изма, назив а модерно дру ш тво дру ш твом спек т а
кла, дефиниш ућ и спектакл као „поглед на свет који се материјализовао”.
Сви прои звод и човеч јег духа, све његове симб ол ичке активнос ти,
израз су и одраз његовог актуе лног поглед а на свет и његове утемељ е
нос ти у њему. Поглед на свет успос тав ља вредносни поред ак, а он, опет,
предс тав ља парад игм у, модел према коме човек одређује свој стат ус у
друш тву, своје вреднос ти, смисао живота и влас тит и идент итет.
Материјализовани поглед на свет успос тавио је нове вредносне системе
у коме профит и економска добит предс тав љај у нове вредносне парад игме.
У том контекс ту вредн ује се само оно што доноси профит, оно што предс та
вља робу.
Медији у томе имај у одлуч уј ућу улог у, они утич у на човеково пона
шањ е и облик уј у га, успос тав љај у вредносне системе, делуј у путем сли
ка популариш ућ и нови конформ изам, разонод у и разбибриг у који нуде
пролазну илузиј у среће, испуњ енос ти и задовољс тва.
Ослобод ивши се завис нос ти од при род них сила, постај у ћ и од роба
господ ар, неза вис тан и самос та лан, човек је изгубио онтолош ку котву
која га је везив а л а за вишу инстанц у и омог у ћ а в а л а сврс ис ход ност
његове егзис тенц ије. Настала је криза смис ла, која се остварује кроз оту
ђењ е и криз у иден т и т е т а. Постмодерн и човек је изгуб љен, уса м љен и
отуђен, без чврс тог упориш та у вишим сферама постојањ а.
Под ударом медија и аудиовиз уе лне култ уре која га бомбард ује сли
ка ма које пасивно пре у зи ма, без кри т ичког преиспи т ива њ а и тра жењ а
дубљег смис ла, живот је предс та в љен као огром на акум ул а ц и ја при
зора, у којој се све прет вара у слик у/објект потрошње. Па и све симбо
личке манифес та ц и је човековог делова њ а постај у прив лачне само ако
задовољ а вај у помен у т е зах т еве – ако заок у п љај у пажњу и доносе про
фит. Како је истак ла Елма Шабановић, у спектак лу не постоји место „за
метафоричк и суживот Фаус та и цирк уса, јер цирк ус претвaра Фаус та у
звијезду дана или од њега нема ништа” (Шабановић, 2010: 74)
Промена у пои м а њу одређ ен их тра д иц ионалн их кул т урн их обра
заца, празника и светковина, и њиховог места, значаја и сврхе у култ ури
данашњег човек а, одслик ава и промен у у поглед у на свет и једн у нову
парад игм у у којој се оглед а другачије поимањ е смис ла човековог живота
и његовог места у свет у и друш тву ком припад а. Карневал, као изузетно
сложен кул т у ролош ки и фолк лорн и феномен, са вишевековн им траја
њем, може нам послуж ит и као одличан образац за анализ у.
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Шта је данас карневал и како се он дожив љава? Да ли организатори
и учесниц и карневалских свечанос ти познај у историј у и исход иш та кар
невала, као и човекову потребу која је изнед рила овај вид његовог дело
вањ а и понашањ а? Ако се подсет имо и слож имо са раније реченим, да је
данашње друш тво друш тво које је посредовано ефектним сликама које
се примај у без дубљег крит ичног разм иш љањ а, онда постав љено питањ е
постаје реторско. Јер експ лозија боја, маски, фигура и слика које карне
вал нуди и које се само пасивно преу зимај у, пруж ај у одличн у подлог у за
остварењ е захтева друштва спектак ла, нудећ и му све оне елементе које
оно захтева да би било то што јесте. Криза идент итета, незадовољс тво и
отуђеност налазе свој идеа лан сублиматорни канал у самој могућос ти да
се, барем накратко, буде неко друг и.
Откад а је маска постала предмет прик ривањ а идент итета, ступио је
на снаг у обрн ут и поред ак – обред је уступио место забави. Наиме, прво
битна упот реба маске била је везана за чињениц у да онај који је стави
пре узме идент итет и моћ онога у кога се маскира – обичан човек поста
јао је отелот вор ењ е тотем а, прет ка-заштитн ик а, који је имао способ
ност да успос тави комуник ац иј у са онос траним силама и да допринесе
добробит и заједнице. Без маске, човек у космичк им размерама није ни
био значајан. Једино су шамани и свеш тениц и (корис тећ и их) могли да
остваре контакт са божанс твом, добивши, на тај начин, идент итет, поста
јућ и неко (Павловић, 2000: 93).
Савремена маска пре свега прикрива иден т и тет и пру ж а могућ ност
да се, барем на трен утак, изађе из свакод невице и сопс твене коже у којој
нам, очигледно, није лагодно. Она је, стога, и знак кризе идент итета. Пре
у зи ма њ ем иден т и те та неког дру г ог поје д инац у овом слу чај у приба в ља
личн у корист, која је, онтолош ки глед ано, празна – њена сврх а је тре
нутна забава, лично задовољс тво, привремени, али лажни, бег од влас ти
тог идент итета, и могућност да се, барем на трен утак, буде неко друг и.
У томе је и кључна разлика између упот ребне вреднос ти маске у раз
личит им друш твима и човековог онтолошког стат уса који она означава.
Посмат рана на овај начин, она, уједно, указ ује и на однос према два све
та између којих човек стално балансира – један, у коме се тежи онос тра
ним, вишим силама, онима са више онтолошке равни у однос у на нашу, и
друг и, у коме тежимо идент ификац ији са неким или нечим из исте онто
лошке равни. „Призем љењ е” онтолошке равни карактерис тика је модер
ног света. Богови су сада међу нама – лажни идоли медијског царс тва.
Дакле, шта је карнев ал – „бука и рика лудијех створ а”, забав а за
широке народне масе уз песму, игру, костиме и маске, која пруж а могућ
ност да се, барем накратко, побегне из своје коже и нелагодне егзис тен
ци је, и оку ш а нека дру г а, при м а м љиви ја, лепш а, уз гозбено сла в ље,
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кулинарске вечери и ислик ана тела која избијај у у први план? Све то јесу
типично карневалске слике, али све оне криј у много дубља значењ а. А за
њихово одгонетањ е, потребно је да се врат имо уназад – на почетке.
Карневал, како се претпос тав ља, води порек ло од предх ришћанских
аграрних култова који су славили крај једног и почетак новог животног
циклуса. Почец и карнева ла везу ј у се за паганс ке кул т ове плод нос ти –
дион изијс ке свеча нос ти, Јануарс ке кален де, Луперк а л и је, Брум а л и је,
Мамуралија, али, пре свега, за римске Сатурналије.
У Речник у грчке и римс ке митологије Драгос лава Срејовића и Алексан
дрине Цермановић Сатурналије се одређуј у као празник који је означа
вао „завршетак земљорадничк их радова и почетак нове аграрне године...
После приношењ а жртве [наша подв лачењ а, прим.аут.], приређивана је
званична гозба и карневал, који је предвод ио краљ Сатурналија. За време
празника сви су се покоравали краљу карневала. Сатурналије су празно
ване бучно и весело; у дане овог празника заборављене су све сталешке раз
лике, тако да су робови уживали пуну слобод у. По свим кућама приређи
ване су богате гозбе... овај античк и карневал био је један од најом иљ ени
јих паганских празника све до времена победе хришћанс тва” (Срејовић,
Цермановић 2000: 377-378).
Опис Сатурналија је готово идент ичан прос лави карневала, и садрж и
све његов е кључне одред н иц е – „приношењ е жртве”, „гозбу”, „кра љ а
Сатурн а л и ја”, „забор а в љене ...ста леш ке раз л ике” – које се препознај у
у карнев алс ком краљу, Крњу, Крнев ал у, лутк и која се спаљује у част
народ не побе де и новог почет к а, уз неу т ра л ис а њ е свих хијерарх ијс ких
гра ница, обрта њ е свих вред нос ти, елемен те гозбе и прос ла ве, пре тери
вањ а у јелу и пићу...
За разумевањ е карневала неоп ходно је истаћ и да је он пре свега пра
зник, и то празник у његовом исконском значењу, не у смис лу одмора од
рада, већ у тесној вези с временом и спец ифичним погледом на свет. Наи
ме, празниц и су у свим архаи чним култ урама, у свим народ има, везани
за прелом на, кључна времена у живот у при роде, космоса и човек а. То
су времена која означавај у прелазак из смрт и у живот, времена обнове,
новог рађањ а, плоднос ти, почетк а новог животног циклус а. Није слу
чајно што су се римске Сатурналије одрж авале баш 17. децембра (и тра
јале 3 до 5, а касније и 7 дана), дакле у време зимског солс тиц ија, када
је требало подс таћ и младо сунце да побед и силе таме и мрака и започне
нов животни циклус. У цикличном поимању времена, какво је познавало
архаи чно друш тво, све се понав ља и све има свој ритам. У том сталном
кружењу, јављај у се период и прек ид а и прод ирањ а тзв. светог времена,
период и када се овај и онај свет додирују и прож имају, и када је њихов
контакт пожељ ан и могућ. То је време празника.
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Елијаде истиче да је празник свето време, митско време које се састоји
у реак т уа л из а ц и ји неког све т ог дога ђаја што се одиг рао у митс кој про
шлос ти, на почетк у стварањ а света и свега живог – на почетк у космог о
није. Учес твоват и религ иозно у једном празник у, смат ра он, подраз умева
излазак из свакод невног временског трајањ а и уклапањ е у митско време
реакт уе лизовано кроз празник. Човек реакт уа лиз ује космогониј у не само
кад нешто ствара, већ и када жели да обезбед и срећн у влад авин у новом
суверен у, спасе угрожен у летин у, води успешан рат, јалову материц у учи
ни плодном... дакле, на почетк у сваког новог циклуса (Елијаде, 2004: 60).
А сваком новом почетк у претход и пониш тавањ е свега што је претхо
дило − отуд повратак душа умрлих, друш твени метеж у Сатурналијама,
еротс ке раз у з да нос ти, орги је... све ово на симбол и чан начин предс та
вља регресиј у Космоса у Хаос, униш тавањ е свих грехова који су се збили
током године, пониш тавањ е и крајњ е исцрп љивањ е старе снаге и енер
гије, која мора да се у потп унос ти обнови, са што већом залихом, како би
нови циклус могао да почне.
На почет к у ствара њ а, готово у свим митолог и ја ма све та, стаја ла је
раском а д а на жртва. Богови су у почет к у раском а д а л и морс ко чудови
ште да би створили Космос, човек понав ља ту крвн у жртву, испрва људ
ску, када подиже село, храм, кућу. И Дионис, бог чија је сврх а жртвено
оплођавањ е земље, и сам је морао бити раскомад ан, одведен у подзем ље
да би омог ућ ио плодност земље и њених плодова, разм нож авањ е људи,
биља, живот ињ а... масовна помама његових прат иљ а и подс тицањ е сек
суа лнос ти у служби је буђењ а земље и њеног оплођ ењ а. На крају кра
јева, темељ хришћанс тва почива на људској жртви – Исус је зарад веч
ног живота целог људског рода жртвовао себе. Људска жртва, као залог
спасењ а и вечног живота, поново стоји на почетк у једне нове ере и нове
цивилизац ије.
Миод раг Павловић смат ра да „у основи жртвова њ а лежи метафора
плођ ењ а и ствар ањ а живот а” (Павловић, 2000: 56) и да се жртва при
нос и „док у човек у постоји апсол утно повер ењ е у поновно вра ћ а њ е,
васк рсењ е жртве-семена” (Павловић, 2000: 57). Такођ е, жртва је „прва
и пра в а акци ја посре дов а њ а измеђ у човек а, при р оде и божанс ког све
та” (Павловић, 2000: 54). Али она је била могућа једино у време када је
онтолошки стат ус човек а био такав да је он чинио јединс твен у, неод во
јив у и међу з а вис ну целин у са при р одом и космосом. Три ја д а човек - природ а - космос била је и истог квалитета, исте природе, зато се магиј
ски могло утицат и на једн у, а да се ефекат постигне у сва три нивоа. Да би
младо Сунце отпочело свој пут, потребна је човекова активност која ће га
подс таћ и. Да би њиве биле плодне, помоћ и ће им плодност и обредне рад
ње човека. И обрн уто. Човеково семе истоветно је семен у које се став ља
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у земљу. Јер је њихова природ а и сврх а иста. Они су органски истоветни.
Али њихов међусобни плодоносни додир могућ је само у време празника.
Кључни моменат жртвовањ а, чак људске жртве, сачуван је у карне
ва л у. Цен т рална манифес та ц и ја свих карнев алс ких свеча нос ти, исти
чемо – у градовима са дугом карневаском трад иц ијом – јесте спаљивањ е
Крња, Крневала, лутке која предс тав ља све лоше што се народ у десило у
протек лој години. Његовим суђењ ем и спаљивањ ем оглашава се народна
побед а, крај једног и почетак новог животног циклуса. Најс тарији сачу
ван и запис о карнев ал у на нашим прос торим а (Србија и Црна Гора)
датира из 1715. године (Брајковић, Милошевић, 1978: 230−234). Реч је о
запис у капетана Марк а Март иновића, који се данас чува у Музеј у град а
Перас та. Текст предс та в ља сценарио за јед н у карневалс ку свеча ност и
у њему се јасно помињ е људс ко жртвовањ е. Сцена подсећа на староза
ветн у прич у о Јефтајевој кћери.
Наиме, Генерал, после успеш но извојеване победе, у свој својој сла
ви, улази у Пераст. Свом богу Јупит ер у обећ ао је да ће, у част победе,
жртвоват и прво живо биће на које наиђе када се врат и у град. Међут им,
прво створењ е које је срео била је његова кћер. Да би испун ио обећањ е
дато богу, мора је жртвоват и. Иако девојка прих вата свој у судбин у, траж и
месец дана како би се прип рем ила за смрт, што Генерал, на молбу прис ут
них, прих вата и позива је да заједно прис ус твуј у свечанос ти. Жртвовањ е
девојке се даље више не помињ е, али се помињ е жртвовањ е бика. Овај чин
јавља се у карневалским свечанос тима и на хрватском Приморј у (Лозица,
1997), а обавезан је део карневалских прос лава у Венец ији (Barozzi, 1982).
Градови који су у новије време преу зели организац иј у карневала не
познај у моменат спаљивањ а лутке. У њима се карневал свод и на дефиле
маскир ан их учес ник а, забав у и игру. Наравно да данас нико од уче
сника трад иц ионалног карневала нема на уму обредно жртвовањ е када
спаљује Карневала, али сама чињеница да се овај чин задрж ао сведочи,
са једне стране, о порек лу и старин и карневала и иде у прилог теори
јама које га изводе из паганских обред а, а са друге, пруж а доказ о томе
колико се одређене слике и симболи преу зимај у као готове, празне сли
ке, без тежње да се дубље поима њихова суштина и значењ е. То је управо
одлика и савременог спектак ла.
Пагански обичаји и веровањ а о узајамном деловању човека и земље,
у ком су хтонске силе имале водећу улог у, обезбеђуј ућ и плодност и кон
тин у и т ет живота, a човек чинио јединс твен у целин у с при родом биће
укорењ ен и у народ ној свес ти дуго после при м а њ а хриш ћанс тва. Про
мена онтолошког стат уса човек а у коме је он чинио јединс тво са приро
дом и космосом, биће коренито измењ ена у хрис тијанизованом средњ о
вековном друш тву. Међут им, те промене неће ићини брзо ни лако.
Годишњак Факултета за културу и медије

Промена парадигме: од обреда до спектакла – карневал

533

Средњ овековни званични, догматски, поглед на свет, човека и његово
место у свет у потп уно из корена је поремет ио дотад ашња веровањ а, ста
вове, човеков поимањ е влас титог идент итета, сврхе и смис ла постојањ а.
Црква је одбац ивала самос талн у вредност и значај човека и природе, и
како смат ра Арон Гуревич „по свак у цену тежила да униш ти интимност
човековог паганског односа према природ и, који је био у супротнос ти са
ста вом хришћанс тва, према коме је при род а лишена самос талне вред
нос ти и није ништа друг о него Господова служ авка” (Гуревич, 1987: 64).
Сред њ овековн и човек предс та в љао је „кру н у свих створ ењ а“, биће
створено на „слик у и прилик у божију”,које, ипак, није имало самос та
лан значај, већ је својим постоја њ ем сла ви ло Творц а. Човеков онтоло
шки стат ус тиме је био јасно и недвос мис лено одређ ен. Као греш но и
непос лушно створењ е, избачено из вечног блаженс тва и прок лето, човек
је имао да живи овај живот скрушено и покајн ичк и, окајав ајућ и свој
велик и грех, како би се поново могао врат ит и вечном блаженс тву из ког
је истеран. Човеков живот био је подређен вечном живот у, он је служ ио
Творц у, пониш тавај ућ и све телесно и нагонско, све слас ти овоземаљског
живота, како би се што пре приб лиж ио вечном спасењу душе из окова
грешног тела. Његово постојањ е није било независно, он није имао сна
гу ни моћ да учес твује у обнав љању природе, да допринесе плоднос ти и
конт ин уи тет у, као што ни природ а ни њене силе више нису могле имат и
утицаја на његов живот. Ту улог у преу зело је божанско провиђењ е које
је стварало и влад ало космосом, природом, па и самим човеком. Безна
чајна и пасивна улога коју му је наменило хришћанс тво није лако ула
зила у свест средњ овековног човек а.
Истра ж у ј у ћ и сред њ ов ековне покајн ичке књиг е, тзв. пени т енц и ја
лије, Антон Гуревич примећује колико је заправо народна свест често
била у раскорак у са званичном црквеном идеолог ијом, и колико су њени
архаи чни, пагански садрж аји тешко напуш тали средњ овековног човека.
Он навод и како су мног и чланц и у „покајничк им књигама” уперени про
тив у народ у расп рос трањ ених култова који „су били блиски и прих ва
тљиви за свест човек а аграрног друш тва, који је стално могао да посме
тра те при р од не силе и да прет пос та в ља ефик ас ност њиховог утиц аја
на његов живот, док су теолош ке апстракц ије хриш ћанс тва биле мало
прис тупачне његовом уму, који је био оријент исан на конк ретно и чулно
опип љиво” (Гуревич, 1987−165).
Празник, који је подраз умевао слав љењ е и вечно обнав љањ е живот
них и плодот ворн их сна га космос а и при роде, под ра з умевао човеково
активно учеш ће у живот ном циклус у, потврђивао његово јединс тво са
при р одом и његов у активн у улог у, па тиме сла в љен експ лози јом свих
животн их снага и енерг ија, сада је био везан за слав у вишњег Творц а,
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славио је моћ бога и светаца, и тиме постав љао човека у подређен поло
жај. Нова празничност није подраз умевала претеривањ а, већ умереност
у јелу и пићу, не ослобођен у енерг ију и телесност, већ њихово савлађи
вањ е, духовну а не телесну трпез у, слав љењ е у храм у или двориш ту хра
ма, а не по улиц ам а и трговим а, не једнакост већ јасно постав љен у и
приказан у хијерарх иј у (у јавним и црквеним процесијама и прос лавама
ношена су обележја звањ а и чинова).
Како је већ при ме т ио Бах т ин „у услови м а сред њ евековног клас ног и
феуд ално-државног уређ ењ а пра зничност пра зник а, то јест његов а веза
са вишим циљеви м а човековог постоја њ а, са препородом и обна в ља њ ем,
могла се остварит и у свој својој неиск вареној пуноћ и и чистот и само у кар
невал у и у народноуличном аспект у друг их празника”(Бахт ин, 1978: 16).
Зато се средњ овековни човек, како је он смат рао, једино у карневал у
могао врат ит и себи, својој телеснос ти и својим нагонима, неометано ужи
вај ућ и у њима. Само тада тело није дожив љавано као „гроб душе”, него као
извор задовољс тва, али и извор живота, јер је карневалско тело (Бахт ин,
1978: 16) „тело које расте, развија се, оплођава и рађа нови живот” (сцене
са пород и љ ом готово су оба вез ан део карнев а ла). Сви атрибу т и тела су
наглашени у карневал у, посебно они који су у вези са телесним праж ње
њима и они предс тав љај у основу свих карневалских слика и симбола.
Црква је на све начине поку ша в а ла да искор ен и ова к ве пра знике,
„јелинс ке” обичаје, „бесовс ке игре” и маскирањ а. Црквени оци из вре
мена патрис тике, из 4. и 5. в. писали су, са зграж авањ ем, о Јануарским
календ ама, о поворк ама људи који су се маскирали у живот ињске коже и
супротан пол. Шездесет друг о правило Трулских сабора одрж аних у 7. в.
изричито забрањује Јануарске календе, Брумалије, женске неприс тојне
плесове и обреде „који се изводе по неком старом обичају несвојс твено
хришћанском живот у”, преоблачењ а у одећу супротног пола, маскирањ е
и коришћењ е маски, „било комичке, било сатиричке, било траг ичке” и
све радњ е у вези са паганским култовима и светковинама Диониса1.
Међут им, све то није имало очек иваног ефекта. На крају је и Црква
при х ват и л а ове оби ч ај е, хрис ти ј а н из ов а л а их, и смес ти л а у врем е
покла д а, месојеђа, пред ускрш њи пост, допу ш тај у ћ и слобод н и ја пона
ша њ а, извр т а њ е уоби чајеног реда и порет к а и сва која к а пре т е рив а њ а
која карактериш у карневалске свечанос ти, како би народ дао себи оду
шка и прип рем ио се за време поста и суздрж авањ а које след и. Одатле и
један од претпос тав љених назива за карневал, од латинског израза car
nem levare (оставит и месо), који се односио на последњи дан месојеђа и
предс тав љао врхунац карневала.
1

http://pravila-kanoni.blogspot.com/2011/09/blog-post_2778.html
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Карневал је тиме, на неки начин, предс тав љао озваничен у и хрис ти
јанизован у верзиј у некад ашњих паганских празника и обичаја који нису
тако лако нестајали из свес ти средњ овековног човека.
Пори ч у ћ и и изврћу ћ и пра ви ла и норме сва код невног живљењ а, за
раз лик у од зва ничних пра зник а који су тај поре д ак и ред потврђива ли,
време карневала је постајало време communitas-a (Tarner, 1977: 97), период
јед на кос ти и међуљудс ке повеза нос ти, пра зник слобод а, заба ве, сме х а,
обиљ а и живота, један свет окрен ут наопачке у однос у на онај званични,
свет по мери човек а и његове природе, насуп рот строг о одређеној дру
штвеној хије рарх и ји, свет који је зва н ична кул т у ра поку ша ла да иско
рени, а који је, као изузетно виталан налазио начина да опстане и истраје.
Инверзија постојећег друш твеног поретка нашла је свој израз у блас
фем ији, травес тији, парод ији, сати ри, свакојак им прет ерив ањ им а, сни
жавању високог и уздизању ниског као доминантних поступака којима се
гра д и ла карневалс ка слик а све та, и који су, пола ко, прод и ра л и и у књи
жевност и уметност. Поред тога, у средњ ем веку су се организовали и „пра
зниц и луда” и „пра зниц и магара ца”, „пра зниц и зад њица”, као парод ијске
варијанте званичног празника; маскирањима су доминирала преоблачењ а
у одећу супротног пола или припадника појед иних социјалних и етничк их
гру па (Јевреји, Турц и), носи ла ц а одређ ен их дру ш твен их улог а као знак
окре та њ а стат ус а. Раскош не карнев алс ке гозбе, одрж а в а не на градс ким
трговима и улицама карактерис тичне су по претеривањима сваке врсте –
праћене су изобиљ ем хране, прејед ањима, опијањима, батињ анима, гађа
њима учесника јајима, комад има меса, како је било уобичајено у Италији.
Карневалска култ ура са слободом говора и понашањ а, уличне забаве,
маскирањ а и игрокази допринели су подс тицању развоја уличног теат ра
и импровизова ног позориш та комедије деларте, које је омог ућ ило да се,
уз лице покривено маском, иако под рухом смех а, крит ик ује јавност и
власт. Промене које је донела ренесанса, пре свега промене у пои м а њу
човека и његовог места у свет у, утицаће на све нивое друш твеног живота,
па и на сам карнев ал. Разв ој градов а, трговине, науке, општи пораст
обра зова њ а, утиц ај античке филозофи је и умет нос ти, поново ће поста
вит и човека у центар интересовањ а. Само он сада више неће бити инте
грални део с природом, нити „слуга божји”, него независна и самос тална
јединк а, са својом слобод ном индиви д уа лношћу, окрен у та себи, свес на
своје телес нос ти, својих жеља и потреба, са свим слобод ам а и вредно
стима које је карневал прок ламовао.
Ренес анс ни карнев ал ће и у форм алном и у садрж инс ком смис лу
предс тав љат и одраз своје епохе – њених духовних стрем љењ а (у темама и
мотивима прис утним у маскама и алегоријама, у којима је јасно уочљив
античк и утицај), значајног технолошког напретка, али и друш твено-поли
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тичк их промена које ће донет и нова времена. Пораст економс ке моћи,
развој средњ ег слоја, занатлија, трговаца, схватањ е појма друш твене кла
се и припадност њој, као и развој имућних влад арских пород ица утицаће
на друш твени живот целе заједнице и све њене манифес тац ије.
Пораст економске моћи учинио је карневалске светковине још богат и
јим и раскошнијим. Не само световне него су и религ иозне прос лаве и пра
зниц и локалних светаца заштитника били познат и по својој раскоши, богат
ству садржаја и високој уметничкој израд и. Извод иле су се драме, мисте
ри је, пан т ом и ме, процес и је и маски ра н и опход и на коли м а или пешице,
испрва само духовног, а после и световног садржаја (Буркх арт, 1991: 224).
Иако је већ у 15. в. „било уобичајено ношењ е маски, бар од Мантове до
Венец ије, од Милана до Фиренце и Рима” (Тенент и, 2001: 94), карневал ће
достићи свој уметничк и и техничк и врхунац у 16. в. у време Лоренца Меди
чија, у Фиренц и. Осим маски појед иних живот ињ а, митских и алегоријских
приказа, од ренесансе почињу да се праве и маске које су подсећале на црте
лица неких добро познат их личнос ти. Маске су покривале целу главу, има
ле су косу, брад у и обрве (Тенент и, 2001: 94). Идент итет маске од тада се,
дакле, помера у сферу актуе лног друш твеног живота, њима се указ ује на
јавне личнос ти, чиме се жели дати одређени коментар друш твене стварно
сти, па је то, уједно, почетак друш твенок рит ичке функц ије карневала.
Поред маски ра них учесника, у ренесанси су посебно биле популарне
поворке покретних лађа, раскошних трионфа, са различит им алег ориј
ским, митолошким и историјским предс та ва ма, као и песма ма слобод
нијег садрж аја. У њима је уочљив ренесансни повратак на предх ришћан
ску, античк у тра д иц и ј у, али они ука з у ј у и на обра зов а ност сре д ине у
којој су имали ефекта јер су били општепознат и и разум љиви. Ове сло
жене позорн ице са покрет н им фигу ра м а и зах т евн им конс трук ц и ја м а
подраз умевале су велик у вештин у израде, али и коришћењ е напредних
техничк их достигн ућа. Међу њима су се посебно издвајале оне које је у
Милан у правио Леонардо да Винчи (Буркх арт, 1991: 230). Биле су попу
ларне и уобичајене не само за време карневала него и у друг им свечано
стима. Бурк х арт посебно истиче њихову умет ничк у димензиј у, напом и
њућ и да су и међу осталим народ има постојали захтеви који су траж или
велик у раскош, али се „једино у Италији обликовао уметничк и поступак,
који је усклађивао и опрем ао опход као смиш љен у целин у” (Буркх арт,
1991: 224). За израд у маски били су задужени и највећ и уметниц и, сли
кари и моделари, који су обезбеђивали шминк у, костиме и друг у опрем у.
Друш твени значај који је карневал имао још у 15. веку истакао је и А.
Тенен т и. Он под в лачи раз лик у између дана шњег и онда шњег пои ма њ а
празник а. С обзиром да је готово четврт ина године у Итал ији тог вре
мена била празнична, суштина празник а није био одмор од рада, већ
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орга низа ц и ја и учес твова њ е у дру ш твеном живот у зајед нице (Тенен т и,
2001: 95). Постојала је јака свест о припад ању својој класи и о ангажо
вању унутар класе, која се ценила више од зараде и напредовањ а. При
падниц и класа борили су се за прес тиж и углед, па је и поред тога што
је празник ујед ињ авао различите типове братс тава и удружењ а, у време
карневала свако од њих са посебном пажњом израђивао и предс тав љао
своја кола 2. Познат е су венец и јанс ке карнев алс ке „бит ке” између гру
па Кастелани и Николот и (занатлија који су радили у бродог рад илиш ту
и рибара), које су се одиг равале по бројним венец ијанским мостовима,
где су и до данас остала обележена стопала која су означавала почетне
полож аје актера. Гастрономска кола пекара, рибара, прод аваца кокоши
и рибе била су уобичајена у готово свим градовима Италије.
Крај 16. в. значајан је и због још једне важне трансформ ац ије кар
нев а ла − неки типичн и карнев алс ки ликови пре у зи м ај у се у комедији
деларт е, облик у ј у и карак т ериш у гестови м а и мимик ом, те настај у
маске које прод иру у трад иц иј у и опстај у до данас као препознатљиви и
готово обавезни учесниц и сваког карневала. То су маске Арлек ина, Пан
талонеа, Капитана, Пулчинеле...
Бахт ин је истак ао да се „од друг е половине 17. в. завршав а процес
постепеног сужа в а њ а, усит њ а в а њ а и оси р ом а шењ а обред но-предс та
вљачк их карневалс ких облик а народ не кул т у ре. Дола зи до подржавља
вања празничног живота и он постаје парадан, а с друге стране, до њего
вог освакодневљавања то јест он улази у појед иначни, домаћ и, пород ични
живот” (Бахт ин, 1978: 42).
Пре него што племс тво и влад ај уће пород ице почн у да организуј у своје
рафиниране приватне забаве и маскенбалове и помере маскирањ а са улица и
тргова у унут рашњост својих палата, у двориш те и салоне, искорис тиће свак у
прилик у да покаж у своје богатс тво и моћ. Елемент и карневалских прос лава
биће укључени у личне прос лаве припадника плем ићк их и влад арских кућа
(њихове рођенд ане, венчањ а...), али и у оне од државног значаја, са јасним
истицањ ем емблема, грбова и друг их симбола полит ичке и друш твене моћи.
То пока з у је и ита л и јанс ки кул т у ролог Ђанкора до Бароц и (Barozzi,
1982: 65−66) бавећ и се проу чавањ ем карневала у Мантови у 18. и 19. веку.
Он у прос лавама и карневалима 17. века препознаје парад ан карактер,
2

Један вид овакве поделе присутан је и данас у свим карневалским градовима – карневалске групе се окупљају углавном према припадности одређеном делу града
или градској општини. Напоменимо да су ондашња братства и удружења такође
била везана за одређени део града, јер се тачно знало где живе поједине друштвене
групе. И Кастелани и Николоти живели су у различитим деловима Венеције. Такви
су били и милански факини, који су живели у околини језера Комо и представљали
значајну радну снагу. Имали су значајног удела у миланском карневалу.
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истич ућ и како је народ у тим светковинама био само пасиван посмат рач
и за то навод и неколико примера. Приликом прос лаве венчањ а Марге
рите од Савоје и Франческа Гонзаг е 1608. године организована је велика
прос ла ва, са јасно истак н у т им грбови м а пород иц а и тачно одређеним
правцем кретањ а и местим а за седењ е и посмат рањ е (народ је посма
трао са прозора и кровова, за племс тво су биле обезбеђе трибине); дола
зак аустријског надвојводе Ферд инанд а Карла у Мантову 1652. обележен
је карневалом и ватреним трионфом на води који је предс тав љао Јасо
нову лађу, на чијем је прамц у светлео царски грб.
Карневал је постао и важан део државних прос лава. После победе у
бици код Лепан та 1571. на венец и јанском карнева л у су прик а за на але
горијска кола на којима су биле предс тав љене фигуре Врлине, Смрт и и
Победе, која је под ногама држала заробљеног окованог змаја3. Перашки
сценарио за карневал из 1715. године, који смо већ помен ули, требало је
да се одрж и „у знак весељ а, што је оглашен почетак рата Превед ре Мле
тачке Републике с Османлијама” (Брајковић, Милошевић, 1978: 230).
Бароц и исти че да у готово свим ита ли јанс ким гра дови м а ренесан
сни и барокни раскошни карневали, са трионфима, поворкама и алего
ријским фигурама већ од 17. векапос тепено напуш тај у улице и тргове и
селе се у унут рашњост палата и здањ а, a прос лаве се организ ују у пле
мићк им салонима и теат рима.
Када се од 18. века, карневал врат и на градске тргове и улице, поново
ће постат и народн и празник, и добит и једн у нову димензију, која ће
остат и до данас. Велике дру ш твене промене које ће задес и т и Европ у
током 18. и 19. века, одразиће се на све облике друш твеног живота, па и
на карневал. Насуп рот правилима нових режима који ће се често смењи
ват и, становниш тво ће истицат и своје старе обичаје као део свог идент и
тета и своје трад иц ије. Бароц и навод и како су се у Мантови под фран
цуском и аустријском влашћу племс тво и народ ујед инили и корис тили
карневал као вид полит ичког прит иска. Светковине су имале јасан анти
хабсбурговски и антифранц уски тон, корис тила се свака прилика да се
он истакне и често је долазило до инцидената (Barozzi, 1982: 70).
Исти аутор напом ињ е да је, услед недос татк а извора, тешко рекон
струис ат и како је карнев ал изглед ао у 19. в., али да се његов каракт ер
лако ишчитава из докумената који су сачувани у мантованском Архиву.
Наиме, сва документа у вези карневала тичу се забрана и прописа које је
тадашња, аустријска, власт прописала и која су се морала поштоват и за
време његовог одрж а ва њ а. Онe се тичу пона ша њ а учес ник а карнева ла,
огран ичав ањ е времена и места где су се, и када, маске могле појав љи
ват и, као и изглед а самих маски. Иста ситуа ц ија била је и у Котору. И
3

http://www.carnevalevenezia.com/storia_carnevale_venezia.htm
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Котор је, као и већина италијанских градова, поготово оних који су били
под млетачком влашћу, после пада Републике 1797. доспео под аустријску
управу. У Историјском архиву у Котору наилазимо на готово идент ичне
прогласе, обавеш тењ а и забране4. Карнев ал овде пока з у ј у свој у дру г у,
там н у стра н у, прик а з у је се као вид субверзивне дру ш твене делат нос ти,
као носилац латентних превратничк их снага и ова његова димензија ће,
у наредним деценијама, уз забавн у, бити његова главна карактерис тика5.
Модерни карнева ли у 20. в. дожив ља вај у се, пре свега, као турис тичке
атракц ије, и са тим циљем и одрж ав ају и орган из ују. Карнев ал и у Рио де
Жанеи ру и Венец ији, као глобално познат и и добро организовани спектак ли,
одржавај у се са јасним циљем прив лачењ а што већег броја турис та и оства
ривањ а значајне економске добит и, подс тицањ е потрошње, између осталог,
и кроз производњу и куповин у карневалских сувенира, фигурина и маски.
Велик и број градова у своје турис тичке понуде уврс тило је карневал,
преу зимај ућ и га као вид забаве за широке народне масе. У њима се кар
невал свод и на дефи ле маски ра них учес ник а и предс та в ља њ е блеш та
вих призор а који заок у п љу ј у пажњу. О њиховој дру ш твеној функ ц и ји
смо говори ли на почетк у.
Заним љиво је да и градови са дугом карневалском трад иц ијом, какав
је, на пример, Котор, праве разлик у између зимског и летњ ег карневала.
Зимски карневал организ ује се у уобичајено време пред Ускршњи пост,
уз сачу в а не тра д иц ионалне елемен т е – спа љ ив а њ е карнев алс ке лут ке
и чита њ е карнев а ловог теста мен т а, у коме се, ука з у ј у ћ и на проб леме
зајед н ице, кри т ик у је власт и оствару је дру ш твено-кри т ичк а функ ц и ја
карнев а л а. Лет њ и карнев ал предс та в ља типичн у турис тичк у атрак
циј у и врхунац турис тичке сезоне, са дефилеом маскираних учесника и
уличним забавама које трај у до зоре.
Као израз симболичне активнос ти човекове, као израз духа и поглед а
на свет, карнев ал прат и духовно, идео лош ко стањ е друш тва у коме се
одрж ава и које га преу зима. Карневал је, стога, од првобитних култова и
религ иозних празник а у којима се успос тав љао однос човека са вишим
4

5

Бароци наводи фасциклу из Историјског архива Општине Мантова, ACM busta XIV
- 6-1, Sicurezza pubblica: Feste carnevalesche 1823-1866, у којој се налази низ прописа:
маске се нису смеле носити петком и суботом и у време празника, најмање један
сат после поподневне мисе, ноћу је њихово кретање било посебно ограничено;
забрањене су маске које би вређале представнике власти и црквене великодостојнике, имитације чудовишта и друге неприличне и неумесне маске и приказања; за
непоштовање прописа следила је кaзна затвором. За ову прилику навешћемо само
један документ из Которског архива, од 16. јануара 1834, ОК VI-5/1, дакле, у готово
истом периоду, где се наводе идентични прописи – о забрани маскирања недељом
и празницима, о забрани исмевања ауторитета, забрани ношења оружја...
О томе смо писали у раду „Из културне историје Котора – карневал”.
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сила м а при роде и космос а, преко хрис ти ја н изова ног пра зник а који је
и у услови м а нове религ иознос ти успео да сачу в а паганс ко сла в љењ е
живот а и живот не радос ти, од ренес ансе и секул ариз а ц и је дру ш тва
постепено постајао део дру ш твено-поли т ичког миљеа, предс та в љај ућ и
израз и одраз модерног друш тва и човек а и њихових потреб а. Његов
забавни карактер прис утан је у свим епох ама, док су обредни садрж аји
неста ли, усту пај у ћ и место дру ш твенок ри т ичк им, и у послед њ е време,
све доминантнијим, економским чиниоц има.
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ФЕСТИВАЛ КАО ПИ-АР СВОГ СЕЛЕКТОРА*
- БЕМУС: 44. Београдске музичке свечаности,
11-20. октобар 2012. -

Сажетак: Сваки фестивал обел ежава град и регију у којој се одвија,
али и уметничке тенденције које заступа. Београдс ке музичке свечанос ти
(БЕМУС) трају већ 44 године. Форма и садржај овог фестивала увек су зави
сили од уметничког директора-селектора, па су се у профил у и концепцији
програ м а огледа л е њихове музичке склонос ти и профес ије, што је често
личило на приватизацију фестивала. Од деведесетих година прош лог века
до данас селектори су били, са једним кратким изузетком, из Удружења
композитора Србије. Утицај струје и музичког укуса и интереса одређене
гру п ације наших савре м е них аутора уметничке музике и њиховог Удру
жења огледа се и у БЕМУС-у 2012.
Кључне речи: БЕОГ РАДСКЕ МУЗИЧК Е СВЕ Ч А НОС ТИ, ФЕСТИВ АЛ,
КЛАСИЧН А МУЗИК А, КОМПОЗИТОРИ.
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1. Отварање као НБО пројекат
Без фанфара и свечан их одора отвор ен је 44. БЕМУС под називом
„Опсад а Беог рад а”. У самом почетк у је крај – назив је требало да најави
помпезно и амбиц иозно извођ ењ е истоимене опер е, као рарит ет а и
послас тице за беог радску публик у. На стран у што опера енглеског ком
пози тора Стореса (Stephen Storace, 1762-1796) говори о успех у Аустрија
наца у освајању Беог рад а од Турак а! Толико да се ућуте наши национа
лис ти, који ће одмах тврд ит и да су Срби толико познат и да је о њима у
Енглеској писана опера у 18.веку. И на стран у што се на њој Сторес вежбао за свој у следећу оперу „Чирок и Индијанц и” (The Cherokee, 1794). Сама
опера је плаг ијат, у коме се цитира музик а Моцарта, Салијерија, Паиси
ела и Март инија, јер аутор није знао шта ће са егзот ичном локац ијом,
нити са непознатом турском провинц ијом негде у забит и Балкана. Због
висок их трошкова изнајм љива њ а нот ног матери ја ла, наше опште кризе
и беспарице, ова опера се на овог од ишњем БЕМУС-у није могла извес ти,
али назив овогод ишњег фестивала је остао. Цела ова прича поново пока
зује како функц ионише наша најваж нија музичка манифес тац ија.
На симболично изок рен утој сцени Сава Цент ра, фестивал је, опор
туно и полит ичк и коректно, 11. октобра увече отворио наш handler, Њ.Е.1
Венс ан Дежер (Vincent Degert, амбас а д ор Европс ке Уни је у Беог ра д у,
кога вероватно смат рај у доајеном дипломатског кора, над-дипломатом),
а затим је говорио Словенац Дарко Брлек (бивш и директ ор Фестив ала
Љубљана, трен утно председник Европске асоц ијац ије фестивала и пред
сед авај ућ и Одбора оркес тра на отварању) и диригент Бојан Суђић (шеф
дириг ент Симф он ијс ког оркес тра РТС). На видео биму, испред мало
бројне публике, све је преведено на језике који су били потребни, а садр
жај је био различит. Дежер, како му долик ује по функц ији, причао је о
лепотама ујед ињ ене Европе и свог послод авца ЕУ, Брлек се сетио брат
ства-јединс тва у виду учешћа на радној акцији на Новом Беог рад у 1979,
а Суђић се поетски поиг равао причом о великој улози музике. Све је било
comme il faut, по укус у и снобова и обож авалаца перформанса.
Почетак и крај БЕМУС-а обично је крас ио по један велик и оркес тар,
често је то бива ла комбина ц и ја Беог радс ке фил х армон и је и Симф он иј
ског оркес тра РТС. Ове године нема Филх армоније на прог рам у, а БЕМУС
је отворио НБО оркес тар. Скраћенице су америчка мода, али ово није ни
кошаркашка лига, ни менаџмент циљевима, ништа слично. NBO стоји за No
border orchestra – Оркес тар без граница, на чистом српском језик у. Оркес тар
без гра ница замиш љен је према моде л у блискоис точног Диван оркес тра,
састав љеног од Израе лаца и Палес тинаца, који води светски познат и пија
1

Његова Екселенција.
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нис та и диригент Дание л Баренбои м. Нашу копиј у води Прем ил Петровић,
док у њему свирај у музичари из региона, тојест са прос тора бивше Југос ла
вије, те би прик ладније име оркес тра било Екс-Jу. О сличнос тима и разли
читос тима између Баренбои ма и Петровића биће речи касније, а можда и
боље не. „Бензин ваш – идеје наше”, каже легенд арни хохш тап лер Остап
Бендер у књизи „Златно теле” Иљфа и Петрова (Иљф и Петров,1964: 56). У
овом случај у и бензин и идеје су нечије, прес ликане на наш тужни југоно
сталг ични прос тор. Тужно је било и то што је оркес тар већ постав љен на
изок рен ут у сцен у пре уласка публике (коначно право стањ е у уметничкој
музиц и: празна сала Сава цент ра као декорац ија) седео стрп љиво испред,
и чекао да коначно почне да свира. Права слика класичне музике код нас
– подређени полож ај у сваком поглед у. Састав љен од музичара из наших
бивш их братс ких репуб лик а и покрајина, оркес тар је вежбао у Кањиж и,
где је сним љен заједничк и пропагандни спот. Музичари говоре на својим
језиц има народ а и народнос ти о лепотама заједничког свирањ а, као да су
се срели Кинез и Авганис танац, па се диве како су слични. Једна Словенка
је одушев љено причала у камеру како је Кањиж а за њу откриће, неки дру
ги свет који никад није срела, и, замис лите, кувају пасуљ у велик им лон
цима... Шта би тек рекла на мега-пљескавиц у у Лесковц у? Чули смо слове
начк и, хрватски, македонски, шиптарски коментар. Бојим се да ће Дежер,
а богам и и вечито будни заштитниц и људских и мањинских права, крит и
коват и оркес тар и БЕМУС, јер није било русинског, мађарског, чешког, сло
вачког, буњевачког, горанског, и свих оних језика који су добили у Србији
уџбенике, наставнике и прос тор за освајањ е.
Текст у проп ратном прог ра м у служ ио се актуе лним новог овором да
објас ни потребу ствара њ а оркес тра: „Дру ш твен и аспект пројек та оства
ру је се кроз деконс трукц иј у стереот ипа, превазила жењ е национализма,
расизма, ксенофобије, хомофобије, крвавог наслеђа из прош лос ти, одно
сно кроз афирма ц и ј у кул т урних вред нос ти које су у пот п у ном расул у у
овда шњим транзиц ионим дру ш тви ма.” Дакле, шта рећи а не запла к ат и?
Цитат је очиглед но преп ис ан из пар т ијс ког прог ра м а блис ког главном
орга н из ат ор у, бившој директ орк и Југок онц ерт а Биља н и Здравк ов ић.
Даље, опет парт ијс ки, „НБО није југонос талг и ч ан пројек ат. Напрот ив,
он је у потп унос ти окрен ут будућнос ти. Носталг ија укид а крит ичност, а
крит ичк и ангаж ман лежи у основи наше идеје. Право на будућност изи
скује храброст суочавањ а са свим траумат ичним чињеницама из прош ло
сти. Искрен дијалог о тешким питањима одговорнос ти растерује демоне
минулих времена и отвара врата за оно другачије што тек може да буде."
Хајде да се позабавимо овим делом текс та. „Оно што тек може да буде” је
шта? Тезгарошки оркес тар са прос тора бивше Југе? Какав дијалог о ратној
одговорнос ти могу да воде виолинис та и трубач док свирај у Прокофјева?
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Могу само да буду добро штимовани или фалш, да „упадн у” на време или
да касне... Како то носталг ија укид а крит ичност? Можда Биљана Здрав
ковић не пати од носталг ије (Прем ил Петровић, оснивач и диригент, сва
како не пати, јер је време садашње баш њему склоно) – не верујем да је то
тако, али добро звуч и за добијањ е новц а од фондова ЕУ. О „деконс трук
цији стереот ипа, превазила женњу национализма и осталих ’изама’ (какве
везе има Парад а поноса са свим овим, осим што је ин) и крвавог наслеђа”,
написа но је мнош тво научн их радова, прол ивено је мног о крви, води ле
су се мног е неус пеш не полем ике, бојим се да је оркес тар НБО потп уно
неприметан фактор у свем у томе. Афирм исањ е „култ урних вреднос ти у
расул у транзиц ије” већ спад а у домен научне фантас тике, па би било сме
шно да није жалосно, колико се огромним и важним себи чине оснивачи
оркес тра. Уосталом, у доба Југос лавије сви су свирал и свуд а, па здрава
доза југонос талг ије није на одмет оснивачима НБО, иако није у склад у са
добијеним оног ра ничним инструк ц ија ма.
Цео текст прог рам а обил ује инклузивн им фраз ам а, те се не може
схват ит и озбиљно, али су за све то, било како да се назив а, одвојен а
огромна буџетска средс тва Секретаријата за култ уру град а Беог рад а, који
је оснив ач Југоконцерт а, чији је дугог од иш њи дирек т ор до скор а била
Биља на Здравковић. Сход но томе, очек у је се руди мен тарна прис тојност
и захвалност гра ђа н и м а Беог ра д а што су опрем и л и и плат и л и перфор
манс на отварању БЕМУС-а. Међут им, у циљу прок ламоване демок рат и
зац ије, јер „музика не треба да припад а само елитама”, отварању БЕМУСа прис ус твов а ло је од два милиона Беог ра ђ а на, одабра н их 400 (Спарта
плус стот ина) по неком тајновитом списку, и још неке важне званице, са
позивницама. Нормална концертна пубика Беог рад а је „пољубила врата”
Сава Цент ра, јер се тако „демок рате” односе према народ у. Што се тиче
практ ично-уметничког дела, био је то један прис тојан, осредњи концерт.
Излуђена психоделичним светлом које је трајало за све време концерта,
публик а је била збуњ ена, мног и седећ и на поду или дрвеним практ ик а
блима, али свесна важнос ти револ уц ионарног трен утка. Прог рам модерне
музике 20. века („Класична” Симфони ја Сергеја Прокофјева, „Неод г ово
рено питањ е” Чарлса Ајвза и „Игре из Галанте” Золтана Кодаљиа) „пресе
као” је Бетовенов „Царски” концерт број пет за клавир и орекс тар, у коме
је солис та био млад и немачк и пијанист Хинрих Алперс, који још мора да
расте и да се развија за овај концерт. Ни од „Царс ког”, а ни од Бетовена
нисмо мног о чули, било због лоше акус тике, лошег клавира или нечега
друг ог. Бледо, бледо, бледо. Што се тиче дириг ента, као што је и очек и
ва но, кла ви рс ки концерт је прат ио преко воље, без мног о саосећ а њ а са
мукама солис те. Звук оркес тра био је денфован наопаком акус тиком, тако
да је умес то видео бима боље било намес тит и микрофоне. Можда мулт и
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култ урални дијалог и перформанс некога још увек фасцинирај у, овде се
ипак ради о музиц и. Додуше, можда би се у одличној акус тиц и Коларца,
на нормалном светлу и у нормалним односима оркес тар на сцени-публика
у гледа лишту, показало колико је мали уметничк и домет онога што је гла
сно најав љивано у медијима. Без обзира на предрас уде и НВО памфлете.
Успех јед ног музичк ог фестив а л а, не рачу н ај у ћ и мена џерс ке и
остале прип реме, зависи од оних који свирај у и оних који слушај у, изво
ђача и публике. Извођачи као „одашиљ ачи”, „пред ајниц и”, публика као
„пријемн иц и”, „рецип ијент и”. (Исаковић, 2010: 47-49) Том прил иком
предајници морају да имају шта да одашиљу, да би пријемници могли да
их чују. Пријемнике у принц ип у нико не пита о томе шта би желели да
им се сервира на БЕМУС-у, па тако добијамо само себи довољне и само
задовољне орга низат оре (Југоконцерт) и извођаче које је селек т ор ода
брао. Нови селект ор БЕМУС-а је већ друг у годин у композит ор Зоран
Ерић, па се могло претпос тавит и шта ће бити на прог рам у. Наиме, наши
музичк и фестивал и често служе као реклам а или пи-ар својим селек
тори м а. Или, сликови т и је, фестива л и личе на своје селек т оре као пси
на своје газде. Кад год се то место повери композитору, БЕМУС помало
почне личит и на Трибин у композитора. Беог рад је од 11-20. октобра „под
опсадом” тотално савремене музике, прем ијера и пост-прем ијера (пре
ко половине концерата), а у осталима је највећ и део такође исти период.
Наши ком пози т ори изра зи т о мрзе роман т из ам, сход но томе роман
тичн и ком пози т ори немај у шта да тра же на прог ра м и м а конце рата, и
ако се таква омаш ка деси, знач и да је селект ор био непаж љив. Тако је
Беог рад и без опсаде ослобођен романт ике.

2. Опсада, градилиште и стара музика
Друге фестивалске вечери опсад а Беог рад а авангардним звуком је у
пуном замах у. У Дому омлад ине, легенд арној дансинг сали (сада Амери
кани) наступили су 12. октобра увече беог радски перк усионис ти Срђан
Палачковић, Иван Марјановић, Милош Весић и Александ ар Радуловић,
под диригентском палицом Радета Пејчића. Концерт је, како се очек ује
од селек тора ком пози тора, део путу ј у ћег фестива ла савремене музике
MusMA (Music Masters on Air). Циљ је промоц ија савремене музике европ
ских млађих аутор а, уз сарадњу радио стан иц а и подрш ку ЕУ, ЕБУ и
ЕФА. Нова дела на тему „Егзот ичн и Запад” компонов ал и су аутори из
Србије, Турс ке, Пољс ке, Русије и Хрватс ке. Шта је ту запад и где је ту
егзот ика, питањ е је сад? Огромна скаламерија удараљк и на сцени запо
слила је наше перк усионис те и дириг ента, док се звук на моменте гра
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нич ио са неизд рж ив ом буком. А ко ће одред ит и где прес таје бука и
постаје умет ничк а музик а? Онур Турк мен са ком позиц и јом „Калиг ра
фија”, Добром ила Јаскот („ХИМАХ”), Алексеј Сисојев („Бесмисао”), Иван
Јосип Скендер („Грозница беле линије”) и наш Иван Бркљачић („Велик и
казан”) поиг рали су се звуком, ритмом, ефект има и стрп љењ ем не-ком
пози т орс ке публике(мањина). Сва к а ком позиц и ја је има ла обја ш њењ е,
које скоро увек прат и композиц ије савременог момента. Да публика зна
шта слуша, без обзира шта чује. Овај концерт је спец ијално подв ук ао
селектор Зоран Ерић у свом интервјуу за „Полит ик у” 11. октобра, једини
у ствари. Том приликом није објаснио зашто на БЕМУС-у нема Подиј ума
мла д их, нема тра д иц ионалне музике на матинеу, нема раз л и ч и т ос ти,
што се коси са инклузивним и декларат ивним култ урним изјавама које
нам се сервирај у. Као додатак прог рам у ове вечери је по први пут, али не
и последњи пут, дељен прог рам 21. Међународне трибине композитора,
за оне којих се то тиче. Овај концерт је слоб одно могао причек ат и до
новембра и Трибине, где би му било оправд аније место, него на музич
ким свечанос тима за широк у публик у.
У препод невн им сати м а 13. октобра у Коларчевој заду жбин и музи
цирао је омлад инс ки састав „Лола клас ик”, који ради од 2010. године у
саста в у кул т урно-умет н ичког дру ш тва „Лола”. Наш флау т ис та Љубиша
Јова новић оформ ио је три гру пе – гудач и, флау т е, кларине т и. Деца су
свирала, о чуда, нашу савремен у музик у (Енрико Јосиф, Анте Гргин, Вла
дан Радова новић, Сара Глојнарић), а прову к ли су се, нена д а но, Моцарт,
Вивалд и и Дворж ак. Штета што се „Лола” није предс тавио народним ства
ралаш твом, по чему је чувен, а не хибридн им дечјим пројект ом. Истог
дана, с вечери, и у истој сали, пијанис та Александ ар Маџар свирао је инте
гралне Бахове Парт ите за чембало, свих шест у једној вечери. Маџара бео
градска публика познаје и воли, али не познаје оно што се свира. Наиме,
Партите за клавир, како је најав љено у прог рам у, нису писане за клавир
него за чембало. То што на насловној страни Баховог рукописа пише „Cla
vier-Ubung I” (вежбе за клавијат уре) као прво не значи да је писано за кла
вир, него за инструменте са клавијат урама, какав је био обичај у барок у.
Као друг о, наслов указ ује да их Бах није писао за јавно предс тав љањ е
него за вежбе својих синова и ученика и вероватно би се изненад ио што се
данас ова његова дела изводе на концерт има. Као монументални барокни
композитор, Јохан Себас тијан Бах (1685-1750) свакако треба да се нађе на
прог ра м у репрезен тат ивног музичког фестив а ла, али са прик лад н и јим
прог рамом и дефинит ивно на инструмент у за кога су дела писана. Бар је
данас лако наћи чембалис те који изводе барок на аутент ичан начин, док
се пракса интерп ретац ије барокне музике на модерним инструмент има у
свет у одавно смат ра застарелом и помало музичк и неваспитаном.
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Врхунац БЕМУС-а десио се већ 14. октобра, гостовањ ем франц уског
барок ног ансамбла „Les Arts Flor issants” са својим уметничк им директо
ром, легендом барокне музике, Вилијамом Крис тијем. Један од пионира
аутен т ичног тумачењ а старе музике, Крис ти је као чемба л ис та, дири
гент, музиколог и педаг ог, од осамдесет их година прош лог века допри
нео раз умев а њу, усваја њу и ширењу барок не музике у Европ и и све т у,
баш као што је Ван д а Лан довс ка врат и ла чемба ло на светске поди ј уме
(Исаковић, 2011: 300-316). Не треба ни помињ ат и да ансамбл свира на
историјс ким инструмен т им а барок ног период а, јер се то под раз умева.
Конт ин уо такође не свира клавир, него чембало и позит ив оргуљ е (Беа
трис Март ен), како и треб а да буде. Прог рам монот ем атс ки, посве
ћен франц ус ком ком пози т ору Марк-Антоа н Шарпан т јеу (Marc-Antoine
Char pent ie r, 1645-1704), који је непозна в аоц и м а франц ус ке музике 17.
века можда познат као „аутор” хим не „Евровизи је”. Два орат ори ј ум а
(„Цецилија, девица и мученица” и „Блудни син”) и мотет за прем ин уле
„Тужбалица прок лет их душа” увели су сјајни свет непознате и чаробне
барокне музике у дворан у Коларца, захвaљујући пре свега Франц уском
инстит ут у у Беог рад у и банц и Societe Generale, на чему им је беог радска
публика захвална. Да поменемо и солис те: сопран Рејчел Редмонд, кон
тратенор (висок и тенор) Рејно Ван Мехелен, бас Пјер Бесијер, бас Луи
ђи де Донат о, тенор Тибо Ленае ртс, сопран Виолен Лика, конт рат енор
Марсио Соареш Холанд а, сопран Елод и Фонар и сопран Вирж ини Тома.
БЕМУС је коначно заличио на светски фестивал.
Наредног дана су Гудачи Св. Ђорђа и Ансамбл за нову музик у Гра
дилиш те на великој сцени наступили са прог рамом Росинија, Хофмана,
Грига и Шостаковича. БЕМУС је од композитора Срђана Хофмана нару
чио дело за фестивал, и он се одазвао, наравно, а зашто не, има се у томе
дугог од иш ња пракс а, напис авш и Огледа ло за трио и камерн и гудачк и
оркес тар. Трио, то је Ансамбл Град илиш те (мецосоп ран Ана Радовано
вић, виолончело Срђан Сретеновић, клавир Неда Хофман, која је и осни
вач ансамбла крајем 2011.) Град илиш те је основано „из потребе да савре
мен у музик у у нашој земљи конт ин уи рано извод и камерни ансамбл стал
ног саста ва... најм а њ е половина насту па ансамб ла веза но је за дома ћу
музик у”. Знач и, Удру жењ е ком пози т ор а је стек ло сада и свој сталн и
ансамбл који стоји на услузи нашим композит орим а, што је још једна
у низу приви лег и ја који ма су обас у т и наши аутори умет ничке музике.
Нисмо чули да је основ ан ансамбл за барокн у музик у са овако амби
циозним и дуговечним планом. То је зато што су Бах, Хендл и Вивалд и
одавно мртви, па из објект ивних разлога не могу да утич у на беог рад
ску музичк у сцен у, пре свега на финансирањ е, без чега нема ни музике.
Али то могу наши живи композитори, па тако на БЕМУС-у Hofman plays
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Hofman, као увод у новембарску 21. Међународн у Трибин у композитора
која, о случаја, носи назив „Музичко град илиш те”. Види се да ништа није
случајно у нашој савременој ауторс кој музиц и. У касним сатим а, исте
вечери, у БИТЕФ теат ру се опет појав љује музичк а опсад а – сарадњ а и
обележ а в а њ е стог од иш њице рођењ а америчког компози т ор а Кон лона
Ненкероуа (Conlon Nancar row, 1912-1997), идеа лис те напредне леве поли
тичке оријентац ије (тада је било прес тиж но и очек ивано за интелект у
алце да буду левичари – О tempora, o mores!), због које се борио у Шпанији
1937/1938. године у окви ру Интерна ц ионалних брига д а као припад ник
батаљ она „Абрах ам Линколн”. Америк а му то никад а није опрос тила, па
је 1940. отишао у Мексико, као и мног и друг и уметниц и сличне прови
јенц ије. Ненкероу је познат у музичк им круговима по упот реби музич
ког ваљка у клавиру, изума старог око 150 година, који искључ ује живог
пијанис ту. Тек у позним годинама он компон ује за „живе” извођаче, па је
Ненкероу претходница, али и покајник, таласа технолог ије који прет и да
униш ти и композиторе и извођаче. Аутор перформанса је Драгана Сто
јановић-Новичић, извођачи: Нада Колунџија, клавир и Волфганг Хајзих,
приређивач механизма и ролни за механичк и клавир, монтажер видео
материјала је Милан Роре Поповић, а глас – глумац Небојша Дугалић.
Тако су изјед начен и, како нова пара д игм а кул т у р е нала же, мајс тори,
техничари и уметниц и, који ће, уосталом, у неко будуће време сви бити
пот п у но непот ребни. Прог рам се одви јао у окви ру међу народ ног online
симпозиј ума о овом ком пози тору.
Миљен иц и Удру жењ а ком пози т ора и наших аутора, кла вирс ки дуо
Соња Лончар и Андрија Павловић (ЛП дуо) су 16.октобра на сцени Колар
чеве заду жбине били дома ћ ини кла вирс ком дуе т у Штенцл (Ханц-Петер
и Фолк ер), наму ч ивш и орга н из ат ор е, кла ви р е и шти мер а, упот реб ом
четири клавира за Концерт Ј. С. Баха. Овај дуо је годинама на скоро свим
прог рам има јавних манифес тац ија Удружењ а композитора Србије, чији је
истакн ут и члан овогод ишњи селектор БЕМУС-а композитор Зоран Ерић.
Прог рам саста в љен од Равелов ог „Валцер а” (Maur ice Ravel, 1875-1937),
„Петру ш ке” Игор а Стра винс ког (1882-1971), Вари ја ц и ја на тему Чика
Корије Ким Хелвег (Kim Helweg, 1956) и Варијац ија на Паганинијеву тему
Витолд а Лутос лавског (Wytold Lutoslawski, 1913-1994), предс та в ља пресек
модерне музике двадесетог века, на којој је опет био главни акценат. Као
додатак модерном прог ра м у, изве ден и су Концерт за чети ри чемба ла и
оркес тар (опет клавири!) Ј. С. Баха, у коме је гостовао БГО „Душан Ско
вран”, и Сметанин Рондо за два клавира и осам руку, тојест за два клавира
четвороручно, популарно музичко штиво у музичк им школама.
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3. Опсада, фламенко и опсада
Није случајно „Свадба” назив опере Ане Соколовић (17.октобар у Ате
љеу 212). Исти назив носи позната композиц ија Игора Стравинског, која
је проби ла мног е бари јере у музиц и два десе т ог века, а наша ком пози
торка на сталном боравк у у Канад и се свесно корис ти познат им називом
као основом за подсвесну асоц ијац иј у. Стравински је свој у „Свадбу” ком
понов ао као кантат у са балет ом, за чувен и Руски балет Серг еја Џаги
љева (Sergei Pavlov ich Diaghilev, 1872-1929) који је од 1909. године освојио
Париз и Европ у. Аутор кореог рафије је била Бронис лава Нижинска (Bro
nislava Fominichna Nizhinskaya, 1891-1972), сестра легенд арног балетског
играча Вацлава Нижинског (Ва́цлав Фоми́ч Нижи́нский, 1889-1950), зве
зде Руског балета који је заувек промен ио парад игм у покрета на сце
ни и улог у мушких балетских играча. Стравински је о Нижинској имао
најлепше мишљењ е и био је изузетно задовољ ан њеном кореог рафијом
(Стравински, Крафт, 1972: 147). Прем ијера „Свадбе” је била јуна 1923. у
Париз у, са следећом парт ит уром: сопран, мецо-сопран, тенор и бас као
солис ти, мешови т и хор и две гру пе перк ус и ја- шти мов а н их, у које се
убрајај у и четири клавира, и нештимованих, при чему Стравински остаје
веран својој опсесији и експеримент исању са јаким и нетемперованим,
паганским и словенским музичк им звуком. „Свадба” је код нас извођена
концертно више пута, са велик им успехом, нарочито на БЕМУС-у 1976,
са солис тима Ирином Арсик ин-Хајд аровић (сопран), Александ ром Ива
новић (мецосоп ран), тенором Душа ном Цвејићем и басом Алексан д ром
Ђокићем, који су тумач ил и некол ико ликов а чије се улог е преп лићу
(Исаковић, 2012: 75). Нарочито је била импресивна Ирина Арсик ин, која
је у свом реперт оару увек имала широк дијапазон, од старе музике до
најса временијих композиц ија.
Ана Соколовић се, у својој верзи ји, такође поиг ра ла својим егзот ич
ним порек лом са брдовитог Балкана, искорис тивши нетемперовани етно
звук за шест acappella2 певачица, у ноћи пред венчање једне од њих. Балкан
је још увек извор оригиналног и аутентичног фолк лорног звука, а то је пред
ност коју колеге композитори из Монтреа ла или Торонта у однос у на нашу
Ану сигурно немају, па сходно томе њена музика са оне стране океана изазива
шок и оду шев ље њ е. Ана Соколовић је бивши студент садашњег селектора
БЕМУС-а Зорана Ерића, од деведесетих живи у Монтреа л у, где је постала
звезда савремене музике Квебека (франкофонс ко говорно подр учје са високим
степеном само-изолованос ти и само- заљубљенос ти до само-опредељења).
Концертну турнеју њене „Свадбе” финанс ијс ки је омогућио Музички савет
Онтарија за турнеје (Ontar io Arts Council's National and Internat ional Tour ing
2

Acappella – музички израз, соло гласови, без пратње инструмената.
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Program). Благо земљи која улаже у свој у култ уру и уметност као извозни
бренд, и благо уметниц има који у таквој земљи живе.
Концерт гитарис те Пака де Лусије, који је у Беог рад у гостовао неко
лико пута, почињ е опоменом „Југоконцерт а”: „Обавештава м о Вас да
је видео снимање на концерту Пака де Лусије 18. октобра у Сава центру
ЗАБРАЊЕНО, нису дозвољена чак ни уобичајена 3 минута. Фотографисање
је дозвољено првих 5 минута 6. нумере без коришћења блица. Молимо акре
дитоване фотографе да дођу искључиво на улаз А у Велик у дворану Сава
центра где ће добити потребне информације.” Како је ово далеко од спон
таног фламенко гитарис те и фламенко музике са El Camaronom. Додуше,
он долази са „бендом”, било шта да то значи, или се мисли на „La banda”,
што у свет у фламенк а и кант е хонд а знач и нешто сасвим друг о. Нови
в.д. директора „Југоконцерта” Бошко Радојковић, иначе директор Гита
рАрт фестивала, је овим концерт ом дао свој скромн и допринос ономе
што воли беог радска публик а, јер је Пако де Лусија већ неколико пута
гостовао у Беог рад у са огромним успехом, па је та публика коначно пре
пунила Сава Центар, што се не би могло рећи за остале концерте БЕМУСа. Овај концерт је по свим мерилима још један врхунац БЕМУС-а. Овом
при ликом жели мо новом дирек т ору наше државне, једине мена џерс ке
музичке куће мног о среће и успех а у раду.
Што се тиче изве д еног прог ра м а, он прип а д а оном „мул т и м икс”
жанр у Светс ке музике (World music), који прет и да угуш и све аутох
тоне музичке кул т у р е на све т у. Фла менко је у crossover u3 комбинов ан
са џез хармонија ма, усном хармоником Дивљег запа д а, са неква ли тет
ном елект ронском музиком, што је вероватно угађањ е публиц и запад а.
Да разјаснимо шта је шта у овој музиц и: фламенко (flamenco), музичк и
стил настао на тлу Шпан ије, са циганс ким, сефардс ким, маварс ким и
визан т ијс ким утиц аји м а, првенс твено је аутох т она музик а Анда л у зиј
ских цигана. Канте хондо (cante jondo, у превод у „дубоко певањ е”), нај
озбиљн и ја, емоц ионално најд уб ља вокална форм а фла менк а, редак је
при мерак најс таријег очу ва ног европског при м и т ивног напева. Дуенде је
музичк и терм ин, којим се означава дубоко индивид уа лни емоц ионални
дожив љај везан за извођењ е фламенк а. Tener duende у слободном превод у
значи „поседоват и душу”. Код нас је то дерт, сличан ономе у „Коштани”.
(Исаковић, 2010: 382-383) Прави дуенде и нетемперова но пева њ е мавар
ске Шпаније појавило се на моменте, док је baylarin (шпански плесач тра
диц ионалне музике, ако је женски онда је baylarina) побрао највеће апла
узе. Пако де Лусија и његова група поштено су свирали скоро сат и по у
Сава Цент ру и добили заслужене овац ије. Иначе, зналачкој публиц и која
је остала ускраћена за прави нетурис тичк и дожив љај фламенка, препо
3

Crossover – мешање различитих музичких жанрова.
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руч уј у се филмови Карлоса Сауре „Кармен” и „Крваве свадбе”, које је он
сним ио у оквиру своје фламенко трилог ије. У филм у „Кармен” свира и
Пако де Лусија, опуш тено и на свом андал узијском, познатом и генима
урођеном терен у.
Између фламенка и затварањ а прошао је фестивалски дан без оправ
дањ а: попул арне оперс ке арије, онда Пјац ол а и танг о-вече за даме и
господ у, и на крају ауто-гол Софреновић у „М.-Солу За три ума”, Дијало
зима са Марсеом Прус том (Битефовски амбиц иозни балетски перформанс
у пород ичној мануфакт ури). Фестивалски дан као санитарна рецик лаж а.
Још један бивш и студент сада ш њег селек т ора БЕМУС-а, ком пози
тора Зорана Ерића, композиторк а Ана Михајловић (1968) са најновијом
композиц ијом, „Сујеверна минијат ура” за клавир и оркес тар, затворила
је овог од иш њи БЕМУС 20. октобра, на свеч а н и дан Ослоб ођ ењ а Бео
град а, а извес но је да такво обележ ав ањ е није била намера. Дакле, да
се резим ира, у десет дана осиром ашеног фестив ала, два дана су била
резервис а на за бивше студент к ињ е селек т ора БЕМУС-а, у процен т и м а
то је једна петина фестивала, који је тако постао жива плаћена реклама
и PR свог селектора. Верујемо да постоје многе успешне композиторске
класе у Србији, а студент и из тих класа могу да се надај у да ће и њихови
професори постат и уметничк и директори БЕМУС- а па ће и они доћи на
ред да им се дела изводе на нашем напрес тиж нијем музичком фести
вал у. „Сујеверна минијат ура”, непретенц иозно делце, поруџбина „Југо
концерта” који, као испос тава Удружењ а композитора Србије, наруч ује
нова дела савремених композитора, није вредно помена (солис та Љубица
Стоја новић, мла д а сна га пија н изма). Али је сва к а ко вред но помена да
се заврш ни концерт БЕМУС-а укључ ио у обележ ав ањ е 75 година Сим
фонијског оркес тра РТС, од кога смо очек ивали озбиљнији одабир про
грама. И нешто више од рецик лиране савремене музике. У Дебисијевој
"Иберији" (Claude Debussy, 1862-1918) и Концерт у за оркес тар Беле Бар
тока (1881-1945) дириг ент Бојан Суђић је извукао максим ум од оркес тра.
Ипак, очек ује се више и боље.
Измеђ у музичк их дога ђ а њ а једин и прат ећ и прог рам била је про
моц и ја књиг е др Смиљк е Иса к овић „БЕМУС ПРЕП ЛЕТ УМ МОБИ ЛЕ”
(Слу жбени гласник и Музик а класик а), 15.октобра у Музичкој гале ри ји
Коларца, на којој су говорили Петар Арбут ина, извршни директор Изда
ва ш тва књига и часоп ис а ЈП Слу жбен и глас ник, мр Алекс ан д ра Пала
дин, главни и одговорни уредник часописа „Музика класика”, проф. др
Снеж ана Николајевић (Филолошко-уметничк и факултет Универзитета у
Краг ујевц у), проф. др Будим ир Поточан (Факултет за култ уру и медије
Мегат ренд универзи т е та) и ауторк а, др Смиљк а Иса ковић, чемба лист
кињ а, пијанистк ињ а, публиц истк ињ а и доцент на Факултет у за култ у ру
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и медије Мегат ренд универзитета. Књига прат и, кроз музичке крит ике
и есеје, историј у БЕМУС-а од 1972-2010. године, као својеврсна хроника
кул т урног живота Беог ра д а и промена које су се догод и ле. Др Дра ш ко
Ређеп каже: „Слу ч ај Смиљк е Иса к овић далек о нади л а зи типолош ку
одред н иц у о јед ном од најиз у зет н и јих наших вирт уоз а који је чита в у
раскошну а нашој оптиц и често у полу забора ву оста в љен у лите рат у ру
чембала открио као јединс твен у привилег иј у, као обнов љен сан, као пре
познавањ е баштине. У питању је, наиме, изузетна, комп летна, рекло би
се тотална личност која пром иш љено и дугорочно осваја пажњу једнако
својим сензибилним тембром, колико и проницљивим анализама нашег
музичког окружењ а. Нико у нас, и не једино у музиц и, није освајао свог
читаоца тако прегнантним, реским, иронично посувраћеним погледом
и слухом као Смиљк а Исаковић. Есеј, јер баш је о есеј у реч, Смиљке Иса
ковић пока ш то сарк ас тично али увек неумољ иво, неу пор ед готово по
свем у, рачуна с оним конк ретним слушаоцем који ни Моцарта не може
да чује онако како су га слушали, начули и богме препознавали његови
савремениц и, а о новини још увек казује скепт ично, унап ред искошено,
надахн уто, речито, неодољиво.” (Исаковић, 2007: 285)

4. Закључак
Фестивал, као и сви музичк и догађаји, одлет ео је у етар и више га
нема, осим у оскудним новинским осврт има и крит ик ама, којих је све
мање код нас. Оно што се није одштампало, није се ни десило, глас и
новинарска максима. Понек ад и то није лоше.
Шта каже др Војис лав Вучковић у прош лом веку, далеке 1935. године?
„У нашој сред ини мног о се музиц ира. Квант итат ивно ми не заос та
јемо за Прагом, Бечом, Берлином (нарочито приметно), али о квалитет у
не треба ни говорит и ако је реч о порeђењу са Западом. Разлог томе тре
ба траж ит и пре свега у анарх ији која код нас влад а када је у питању систем по коме се ради. Каријеризам, борба за утицајна места, корупц ија
– то је позад ина нашег јавног музичког живота, поред оног најваж нијег:
згртањ а новца. Уметниц и који долазе са стране доносе нам у већини слу
чајева само име као гаранц иј у да су бар некад предс тав љали вредност. А
уколико и данас вреде, њихови прог рам и су састав љени не према неком
уметничком критериј ум у – већ према томе колико могућнос ти пруж ај у
уметн ик у да засен и и блефира посет иоце, којих мора бити што више,
који, наравно, морају доћи, иначе – од чега би живели разни Жукови и
њима сличн и цењен и емиг рант и руски. Отуд а толико несериознос ти,
Годишњак Факултета за културу и медије

Фестивал као пи-ар свог селектора

555

толико подвала, толико кичева. Отуд а тако ниски ниво домаћ их умет
ника, отуд а непросвећена публик а, отуд а култ урно назадњ аш тво. Друг и
раз лог треба тра ж и т и у беск ич меној, корум п и ра ној и дели м ично неу
кој музичкој крит иц и. Умес то да разотк рије све подвале и лажи којима
су наши музичк и конс умент и изложени услед несавесног рада концерт
них агенц ија и наших бројних музичко-просветних инстит уц ија – наша
музичк а кри т ик а бла г ос и љ а њихов рад, јер је и сама заин т е р ес и р а на
у њему било ’пословн им’, родбинс ким или колег ијалн им везам а, било
активном сарадњ ом.” (Исаковић, 2010: 155-156)
После 77 година, у истом миљеу, на истом терен у, у новом веку који
одлик ују опште економске и геополит ичке кризе, код нас још увек цве
тај у бројне култ урне маниф ес та ц ије без мног о уметн ичк их крит ери
јума. А многе су почеле да личе једна на друг у. Можда је дошло време
да се фестив ал и споје, па да немамо БЕМУС који личи на БИТЕФ или
БИТЕФ који личи на ФЕСТ, или БЕМУС са укусом Трибине композитора,
итд, уз услов да се уметн ичк и савет и и селект ори фестивала сложе са
овом идејом, јер не заборавимо да нам млад и седе пред комп јутерима
или у кафић им а, док музич ари на БЕМУС-у музиц ир ају малом броју
преос тале публике. Платон је тврд ио да је држава онолико добра колико
и музика у њој. БЕМУС је свак ако слика и оглед ало наше култ урне сва
код невнице, али и геополит ичке и економске. Уз мали напор свих кул
турних посленик а музик а, а заједно са њом и наше друш тво, могу бити
бољи, срећнији, задовољнији. Макар ових десет дана у октобру.
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ИСПИТИВАЊЕ УЛОГЕ ИКОНЕ
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ДРУШТВУ
У ЖИВОТ У ВЕРНИК А И ИКОНОПИС АЦ А
Сажетак: С обзиром на то да је од 80-их1 година интерес за правос лавне
обич аје као и видљиве еле м ент е религијс ке прип адн ос ти, укљу ч уј ући и
иконе, пораст ао, у овом раду ће се истраж ивати како правос лавни вер
ници као и припадници цркве, однос но свештеници, доживљавају икону. У
раду су дата два истраж ивања у форми анкете. Такође, извршено је истра
живање које утврђ ује степен прис ус тва руком сликаних икона у црквама
на територији Београда, Земуна, Ниша и Смедерева, у однос у на такозване
каширане иконе. Истраж ивање је спроведено током марта и априла 2011.
године са циљем да се утврди колико верници знају о својој слави, светите
љима које гледају на иконама и у ком степену су сâми сликари иконописци
упознати са оним садржајима које једна икона својом сложеном темати
ком пренос и.
Кључне речи: ИСТРАЖ ИВАЊЕ, ИКОН А, ВЕРНИЦИ, ИКОНОПИСЦИ.

1

Детаљније види у Благојевић (2003: 411 - 436).
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Увод
Појам иконе је уско везан за однос који хришћани путем иконичног
живота у цркви успос тав љај у са Богом. На тај начин, црква постаје један
иконични прос тор, што значи да она својим бићем осликава друг у, есха
толошку стварност која се саглед ава у икони, а која се очек ује као истина
у будућем веку.
Данас се иконе умнож ав ају на начине који нису у саглас нос ти са
њеним изворн им канонс ким порек лом, појав љују се иконе на папир у
и умнож авај у се у пропагандне сврхе које излазе из верског контекс та.
Међут им, икон а не сме бити схваћен а као један заним љив прои зв од
из прош лос ти јед не блис та ве кул т у ре. Она мора говори т и ванвремене
поруке, савременим језиком. Мора будит и исте оне вибрац ије у верник у
и конз умент у, као што је то био случај у Визант ији. Но, данас се не живи
по начел и м а визан т ијс ке кул т у р е, па и дожив љај иконе мора сход но
томе да се мења. „Као таква, икона мора да се увек изнова прож ив љава у
духу саборне свес ти, саборнос ти Цркве, да би остала свеж а, истинита и
аутент ична. Из тог разлога, њен темељ мора бити богос лов ље. Са друге
стране, криза богос ловс ке мисли, увек ће одвес ти у криз у у иконог ра
фији” (Радосав љевић, 2005: 114).
Иако је пораст интер есов ањ а за икон у и обред порастао „тешко је
рећи шта је условило тај препород: велик а друш твена криза, рат на про
сторима бивше Југос лавије, слабос ти друг их друш твених субјеката, вла
стита мисија, савремена неопат рис тичк а теолог ија која значи исто што
и свеж ваздух за кућу која није пред уг о провет рена, или је реч о дару
и чуду Божијем”? (Биговић, 20102: 184). Такође, сами теолози у својим
студ и ја м а готово да се и не осврћу на поја в у повећ а ног броја верн ик а
који врше обреде и славе славу. Њихова пажња је углавном усмерена на
повратак литург ијском живот у који би био темељ и осталим манифес то
ва њи ма пра вос ла не вере, инсис ти ра се на догм атс ком садрж ај у вере и
философији живота који је дубоко аскетски. Са друге стране социолози
заоби ла зе литург ијске и теолошке ста вове теолога и баве се религ и јом
искључиво као друш твеним феноменом. За изворно схватањ е хришћан
ства међут им, није важан број верник а него садрж ај вере.
У сврх у испит ивањ а улог е иконе данас, подједнако у живот у вер
ника али и сликара/иконописаца чија је улога да на визуе лни начин пре
носе пра вос лавно пре д а њ е, извршена су сле дећа истра ж ива њ а: истра
живањ е у форм и анкете спроведено на узорк у верника и истраж ивањ е у
форм и анкете спроведено на узорк у који су сачињ авали сликари/иконо
писци (Беог рад и Смедерево). Такође, истраж ивањ е је требало да покаже
колико верниц и уопш те знај у о својој слави, свет итељима које глед ај у на
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иконама и у ком степен у су сâми слик ари иконописц и упознат и са оним
садрж аји м а које јед н а икон а својом сложеном темат иком пренос и. У
случај у иконописаца узимани су у обзир и професионални сликари, али
можд а и чешће иконописци који слик ају иконе без неког дубљег позна
вањ а не само сад рж аја и композиц ије, него и основних ликовних закона.
Такође, спроведено је и истраж ивањ е унутар цркава поводом прис ус тва
и односа иконе руком слик ане и тзв. каширане иконе. Истраж ивањ е су
спровели студент и Академ ије за рестау рац иј у и консервац иј у СПЦ који
су обилазили цркве на територији Беог рад а и Земуна.
Спроведене анкет е и истраж ив ањ е у црквам а, имал и су за циљ да
укаж у на пораст и потребу верник а за иконом, као и на њено познавањ е
у тех н ичко-тех нолош ком и догм атс ком смис лу. Анке т а је спрове дена
код особа које активно посећују богос лужењ а у цркви, као и код слика
ра-иконописа ц а, пре т еж но школова них у окви ру ака демс ких инсти т у
ција. Резултат и су показали да је прис утан повишен интерес за овом спе
цифичном врстом уметнос ти, али да још увек постоје разне заблуде и
погрешна мишљењ а кад је у пита њу иконопош това њ е.

1. Истраживање на узорку који чине верници
Анке та која је спрове дена на узорк у који сачињ а в ај у верн иц и зна
чајна је јер се на тај начин стиче увид у то у којој мери верниц и, дакле
људи који учес твуј у у молитви, литург ији и слично, имај у правос лавни
однос прем а икон и као свет ој слиц и. Овај део истраж ив ањ а веом а је
важан, јер је црква кроз историју хриш ћанс тва нас тојала да заштит и
икон у од идолопок лонс тва и фетиш изма који јој се често прип ис ивао,
а коме верниц и који не познају њену суштинску порук у, лако подлеж у.
Стога би ово испит ивањ е могло да укаже на потребу теоријске едукац ије
и форм ирањ а естетских критериј ума код конз умената икона. Чињеница
је, а то и анкета показ ује, да интерес за добром иконом - светом сликом,
постоји, но још увек није високо ра зви јен богос ловс ки и црквеноумет
ничк и укус у нашој верској популац ији, па је намера ист раж ивањ а да тај
недос татак унеколико попра ви.
Истраж ивањ е у облик у анкете спроведено је током марта и априла
2011. године на узорк у од 52. особе. Анкет ирани испитаниц и били су са
територије Беог рад а (23 особе, односно 44,23%) и Смедерева (29 особа,
односно 55,77%). Узорак испитаник а састојао се од верника, дакле особа
које често или повремено иду у цркву. Испитаниц и су најчешће анкет и
рани у црквама и приватним домовима.
Год. V (2013): стр. 557-586
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Од укупног броја испи т а н ик а (52) анке т и ра но је 29 особ а женс ког
пола (55,77%) и 23 особе мушког пола (44,23%). Од укупног броја испи
таника из Беог рад а (23), анкет ирано је 11 особа женског пола (47,83%) и
12 особа мушког пола (52,17%). Од укупног броја испитаника из Смеде
рева (29), анкет ирано је 19 особа женског пола (65,52%) и 10 особа мушког пола (34,48%). Оба пола су приближ но подједнако била заступ љена у
анкет и тако да је могуће успос тавит и упоредн у анализ у на основу датих
одговора на понуђена питањ а.
Анкет ир ан и су испит ан иц и разл ич ит е стар ос не доби и стручне
спреме. Утврђено старосно доба испитаника на територији Беог рад а: 8
испи та н ик а до три десет и пет година старос ти (34,78%), 7 испи та н ик а
старос ног доба од тридесет и пет до педесет година (30,44%) и 8 испи
та н ик а стари јих од педесет годин а (34,78%). Утврђ ено стар ос но доба
испи т а н ик а на тери т ори ји Сме д е р ев а: 11 испи т а н ик а до три д есет и
пет година старос ти (37,93%), 8 испитаника старосног доба од тридесет
и пет до педесет година (27,59%) и 10 испитан ик а старијих од педесет
година (34,48%). Уку п ан број испи т а н ик а: 19 испи т а н ик а до три десет
и пет година (36,53%), 15 испитаник а старосног доба од тридесет и пет
до педесет година (28,85%) и 18 испитаника старијих од педесет година
(34,62%). Сва три старос на доба су готово подједнако била заступ љена
тако да скуп испитаника даје могућност да се успос тави упоредна ана
лиза датих одговора на понуђена питања у однос у на годиш те, а тиме и
њихове ставове.
На тери т ори ји Сме де рева утврђено је да је свега троје испи та н ик а
завршило основн у школ у (10,34%), док је 11 испитаника завршило средњу
школ у (37,93%). Највећ и број испитаник а чини образованија структ ура
верника, дакле 15 испитаника који су завршили вишу школ у или факул
тет (51,72%). На територији Беог рад а међу испитаниц има није било особа
које су завршиле само основн у школ у. Највећ и број анкет ираних испи
таника предс тав љале су особе са завршеном средњ ом школом, односно
15 испитаника (65,22%), док су особе са вишом школом или факултетом
чиниле укупан број од 8 (34,78%).
Из наведених резултата може се закључит и да се верниц и на терито
рији Смедерева налазе у образованијим структ урама друш тва, насуп рот
верниц има из Беог рад а. Овај податак није уобичајен с обзиром на вели
чин у и развијеност наведена два град а и може се закључит и да је међу
верниц има који одлазе редовно у цркву и на литург иј у у Беог рад у, данас
знатно мањи број особа са вишом или високом стручном спремом.
Из наведеног истраж ивањ а може се закључит и да су вернице из Сме
дер ев а које посећу ј у цркву знат но обра з ов а н и је од верн ик а, однос но
највећ и број верница сас тоји се из високо образованих особа, укупно 14
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(73,68%), док нема прис утних анкет ираних верника са истом стручном
спремом. Међу испи та н иц и м а мушког пола на те ритори ји Сме дер ев а
доминира средњ а стручна спрема, односно укупно 9 од 10 испитаника
има завршен у средњу школ у (90%).
На тери торији Беог ра д а нема испита ника са завршеном (само) основ
ном школом док је однос верн ик а и верн иц а са средњ ом или вишом
(факул те том) школом прибли ж но исти. Такође, међу испи та ниц и ма оба
пола домин и р а сред њ а стручна спрем а, однос но 63,64% испи т а н иц а и
58,33% испитаника.
Шта представља садржај иконе?
Имавезе са учењ ем цркве
Не знам
Света слик а
Слик а славе
То је догм ат ик а у бојам а

Беог рад – Смедерево (52 особе)
16 (30,77%)
0 (0%)
27 (51,92%)
8 (15,38%)
1 (1,92%)

Табела 1: Познавањ е садрж аја иконе
Највећ и број испитаник а је одговорио да је икона света слика (Табела
1), што у основи предс тав ља једно опште место. Чини се да би бољи позна
ваоц и пре изабрали одг оворе да има везе са учењем цркве, мада је велик и
број испитаник а то и рекао (30,77%), тако да се стиче утисак солидног
увид а у прво питањ е. Штета је што се само 1,92% испитаника одлучило
да каже како је икона догматика у бојама, што је и најтачнији одговор.
Да ли се молите пред иконом?
Свако вече
Пред славу
Пред велике празнике
Никад
Ретко

Беог рад – Смедерево (52 особе)
24 (46,15%)
4 (7,69%)
11 (21,15%)
0 (0%)
13 (25%)

Табела 2: Испит ивањ е молит веног односа према икони као облик у
комуник ац ије
У наведеном слу чај у, кроз увид у резултат е испит ив ањ а, највећ и је
број верника који се свако вече моле пред иконом (46,15%), али и оних који
се ретко моле (25%), тако да се закључак намеће сам по себи - општи про
сек је у корист оних који се моле пред иконом, али не увек, већ повремено.
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Када и да ли палите кандило?
Свако вече
Пред славу
Пред велике празнике
Никад
Ретко

Беог рад – Смедерево (52 особе)
9 (17,31%)
9 (17,31%)
17 (32,69%)
15 (28,85%)
2 (3,85%)

Табела 3: Испит ивањ е молит веног односа и обредне праксе
Утврђивање познатости житија свет итеља
Беог рад - Смедерево (52 особе)
31 (59,62%) особа
У ком веку је 21 (40,38%) особа
није знала одговор
је зна ла одговор
живео ваш
свет ит ељ?
Име свет и
Свет и
Свет и
Свет и
Свет и
Оста л и
Не славим
Јован
архан свет ит ељи 1
тељ а ког сла Никола Ђорђе
13
11
вит е
5
ђел
18
(1,92%)
(21,15%) (9,62%) Михајло (34,62%)
(25%)
4
(7,69)
Како је свет и 23 (44,23%) особа
29 (55,77%) особа
тељ окончао није знало одговор
је знало одговор
свој живот
По чему је
13 (25,00%) особа
38 (73,08%)
Не славим
значајан све није знало одговор
особа је знало 1 особа (1,92%)
тит ељ ког
одговор
славит е

Табела 4: Утврђивањ е житија славског свет итељ а
На основу наведених резултата, закључ ује се да највећ и број испита
ник а (32,69%) свој у религ иозну пажњу усме ра ва на веће пра знике када
и највише њих пали канд ило у својој кући. Ово потврђује чињениц у да
српс ки пра вос лавни верниц и свој у ма нифес та ц и ј у вере упра ж ња вај у о
велик им празниц има, мада је овде показан висок степен религ иознос ти и
у свакод невном живот у (17,31%), али није ни мали број оних који никад а
не пале канд ила у својим домовима (28,85%), а питањ е је да ли их уопш те
и посед ују (што унутар наведеног испит ивањ а није било предмет интере
сова њ а). Што се тиче позна ва њ а свога патрона-сла ве, више од половине
испитаник а је знало одговор на питањ е у ком је веку живео њихов све
титељ, име свет итељ а су сви знали, али кад а, у ком веку и како је скон
чао свој овоземаљски пут, велик и део није знао одговор. Наиме, 44,23%
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испитаника није знало одговор, док је 55,77% испитаника знало, што је,
може се рећи, више од очек иваног у склад у са уобичајеним стереот ипима
о незна њу верн ик а о основн им одлик а м а све т и т е љ а ког пра зну ј у као
свој у крсну сла ву. О значај у све т и те љ а за пра вос ла в ље, већи број испи
таник а је знао да одговори, што је мало у однос у на целок упн у слик у о
заштитник у, па се стиче утисак да српска верска популац ија познаје свог
патрона ког слави, и то нешто више од половине оних испитаник а који
активно учес твуј у у верском живот у, док је друга половина више обредно
и тра д иц ионално усмерена. Дакле, већина је практ ично спремна да при
хват и упраж њавањ е славе и обред а, без неког рационалног знањ а о томе.
Колико често прис уствујете литургији?
Ретко
Пред славу
Само пре причест, једном годиш ње
Пред причест, некол ико пута годиш ње
Скоро сваке недељ е и празник а
Понек ад, да запа л им свећу
Само о велик им празниц им а

Беог рад – Смедерево (52 особе)
6 (11,54%)
4 (7,69%)
0 (0%)
3 (5,77%)
22 (42,31%)
7 (13,46%)
10 (19,23)

Табела 5: Утврђивањ е степена прис ус тва на литург ији
Беог рад – Смедерево (52 особе)
Опишите смисао икона, 13 (25%) особа није попу 39 (75%) особа је одгово
нило анкет у – одгово
ри ло
шта по вама предста
ри ло
вљају иконе по зидо
вима Цркве

Табела 6: Утврђивањ е схватањ а суштине и смис ла иконе
Тема прис ус твовањ а на литург ијама је јако важна за верски живот
свих правос лавних народ а. Долазак и учешће на литург ијама јесте сама
основа хришћанс тва, како на Исток у тако и на Запад у, но у нашим сре
динама се усталила пракса да се на литург ије долази у већем броју тек
за време већих пра зник а. У наве деном испи т ива њу утврђено је да вер
ниц и дола зе на литург и ј у обичним недељ ам а нешто мање у односу на
празничне литург ије, што потврђује тезу о Србима као народ у празника.
С обзиром да су испит ивањ а вршена на узорк у активних верника, може
се закључ ит и, у ширем конт екс ту, да је број оних који одлазе у цркву
само о пра зниц и м а далеко већи у однос у на сва код невна посећ ив а њ а
црквених служби.
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Резул тат и поводом степена обра зова нос ти испи та ник а из Беог ра д а
и Смедерeва показ уј у да се верниц и на територији Смедерева налазе у
образованијим структ урама друш тва, насуп рот верниц има из Беог рад а.
На основ у овога може се закључ ит и да је међу верн иц им а који одлазе
редовно у цркву и на литург иј у, у Беог рад у, данас знатно мањи број осо
ба са вишом или високом стручном спремом.
Највећ и број испи та н ик а је одговорио да је икона све та слика, што у
основи предс тав ља једно опште место. Највећи број испитаника свој у рели
гиозн у пажњу усмерава на веће празнике када и највише њих пали канд ило
у својој кући. Ово потврђује чињениц у да наши верниц и свој у манифес та
цију вере упражњ авају о велик им празниц има, мада је овде показан висок
степен религ иознос ти и у обичним данима, али није ни мали број оних који
никад а не пале канд ила у својим домовима, а питањ е је да ли их уопш те и
посе д у ј у. Што се тиче позна в а њ а свог а пат рона-сла ве, више од половине
испитаника је знало одговор на питањ е: у ком је веку живео њихов свет и
тељ, име свет итељ а су сви знали, али када и у ком веку, како је скончао свој
овоземаљски пут, велик и део није знао одговор. О значај у свет итељ а за пра
вослав ље, већи број испитаника је знао да одговори, што је мало у однос у на
целок упн у слик у о свом заштитник у, што указује на чињениц у да је просе
чан верник у Србији спреман да прих ват и слав љењ е славе и вршењ е обред а,
без активног рац ионалног знањ а о томе. Иста слика се показује и са темом
прис ус твовањ а на лит ург ијама. У нашим сред инама се усталила пракса да
се на литург ије долази у већем број у тек о већим празниц има.
С обзиром на то да су испит ив ањ а вршена на узор у активн их вер
ника, може се, у ширем контекс ту, закључит и да је број оних који одлазе
у цркву само о празниц има далеко већи у однос у на свакод невна посе
ћивањ а црквених служби. Такође, може се потврд ит и и да је пораст вер
ника у црквама приметан у период има пос това, а посебно у божићном
и васк рш њем посту. Одла зак на литург и је сва код невно обичним не де
љама, као што је обичај у западним земљама и у Грчкој, у Србији није
прих ваћен о чему сведочи и историја и пракса. Узрок овоме је вишес ло
јан и захтева посебно истраж ивањ е.

1.1. Шта предс тавља икона и шта се налази на њој?
У циљу утврђивањ а схватањ а суштине и смис ла икона из угла вер
ник а у да љ ем текс ту су дати поје д ин и одговори анке т и ра н их испи т а
ник а. Поред пону ђ ен их одговора где су верн иц и треба л и да заок ру же
један за који смат рај у да је тачан, једно питањ е захтевало је текс туа лн у
допу н у. Сви договори су истовет но прене т и са свим евен т уа лн им гре
шка ма, недовршеношћу и слично.
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Мотив и из вере прав ос лавне цркве, однос но цркав а уопш те. Разни
религ ијс ки дог а ђ аји, догме или свец и знач ајн и за рели г и ј у. / Иконе
предс та в љај у сли ковит прик аз дога ђ аја из Библи је, на при мер рођењ е
Исуса Хрис та/ Иконе предс тав љај у прис ус тво свет ит ељ а. / Иконе пред
став љају свет ит ељ е који се моле за нас. / Иконе предс тав љају прич у за
народ и свет и живот цркве и светац а који су предс тав љени / Иконе осли
кавају учењ е које се одвија у црквам а. / Иконе опис ују живот светац а,
„повез ују” људе с Богом. / Иконе предс тав љају свеце и одређ ене епи
зоде из њиховог живота, ктит оре са својим задужбинам а, Господ а Ису
са Хрис та и прес вет у Богород иц у у различит им сит уац ијам а из живота
Господ а; мене подсећај у на заповес ти које треба да пош тујемо и врлине
које треба да негујемо, дају охрабрењ е и подс тиц ај на молит ву. / Иконе
предс тав љај у „слике” предс таве или Свет е Тројице или Богород ице, или
анђ ела, или свет ит ељ а. Иконе и фрес ке у цркви често прик аз ују зна
чајне догађаје и момент е у живот у Исуса Хрис та и светац а како би се ти
момент и приближ или народ у. Истовремено, иконе нам олакшавај у и да
мисли усмеримо на оно што се дешава у цркви, посебно за време литур
гије. / Иконе предс тав љај у разне свет ит ељ е који су својим испос ничк им
жив отом као и делим а после смрт и постал и свет и. Молит вом испред
икона молимо тог свет ит ељ а да моли господ а Бога за наше здрав ље, сре
ћу и благ ос тањ е, јер су они ближ и Богу, а ми својим часним живот ом и
добрим делим а можемо да се надамо да ће бити услишене наше жеље. /
Иконе предс тав љај у олакшањ е, раст ерећењ е, мир. / Осећам потребу да
им се клањ ам, плачем и молим се пред њима. Осећам их као живе свеце.
/ Смисао икона ми је блис кост са свец им а, осећај поверењ а, и потреба
да им се поверим, и разг оварам са њима као да су живи. Иконе у цркви
ми помаж у да се у цркви осећам као код куће са најб лижом родбином
који ме штит е, помаж у, и ја сам им захвална на томе. / Иконе предс та
вљају одраз и дух времена, значај и особине ктит ора. / Иконе предс та
вљај у све т и т е љ а, свих црка в а и манас ти ра, српс ке пра вос лавне вје р е.
/ Поу ча в ај у визуе лно верн и народ при л иком прис ус тва на богос луже
њим а, нарочито на св. литург ији, о догађајим а и личнос тим а из Свет ог
писма и свет ог пред ањ а; симболиз уј у прис ус тво свет их у св. литург ији;
предс тав љај у допун у поуке живом и писаном речј у. / Иконе су живопи
сана библија (Стари и Нови завет). Иконе су прозори у вечност. На њима
су изоб ра ж ен и ликов и све т их, које умољ а в а мо да посре д у ј у за нас,
мироточењ ем икона нас Господ исцељује од духовних и телес них боле
сти. Преко икона (својим молит вам а), ми прос лав љамо Бога у свет им а
својим. / Иконе предс тав љају скуп светац а и Хрис тових дела из јеван
ђељ а и дела светац а. / Предс тав ља лепот у цркве и визуа лн у везу нашег
света и есхат она. / Иконе не значе идолопок лонс тво, како тврде секташ и
позив ајућ и се на Стари зав ет (немој имат и идол а...) иконе и фрес ке =
јеванђ ељ е у слик ам а, не клањ амо се дас ц и, кроз чији лик делује сила
божанс ка. / Икона треба да предс тави обоженог свет ит ељ а, и акценат је

Год. V (2013): стр. 557-586

565

566

Жељко Ђурић, Виолета Цветковска Оцокољић
на прис ус тво благ од ати на њему. Иконе нас подсећај у на милост божиј у
и молимо се за зас тупн иштво и љубав свет ит ељ а пред Богом. Као што
није идолопок лонс тво љубав прем а брат у, тако није ни поштовањ е ико
на. / Икона предс тав ља житије свет ит ељ а, а првенс твено Господ а током
свог живота као човек. Делатност његову, као и целок упне односе Бого
род ице, Хрис та, свет ит ељ а и народ а. / Икона у цркви предс тав ља пред у
кус царс тва. Како је човек икона божија, онда морамо да разл учимо шта
је нерукот вор ен а икон а (човек) и шта је икон а у цркви (на зидовим а).
Иконе у цркви су симв ол и пут нашег живот а. Јер је он пут, истин а и
живот. / Фрес ке предс та в љај у жити ја све т их, прик аз значајн и јих дога
ђаја из жити ја све т их или најчеш ће, саме све т и т е љ е. Иконе су сли ке
свет ит ељ а пред којим а се молимо свет ит ељу чији је лик предс тав љен на
икони. / Довод и ме у више духовно стањ е, подсећа ме на јеванђељ е, на
житија свет их, на њихове подвиг е, на трпљењ е, прод убљује љубав на бога
и ближ њега. / Смисао икона у цркви предс тав ља скуп светац а и догађаја
из јеванђељ а. Појед иначно свак и светац држи крст, књиг у или неки део
нечег свет ог. Јеванђељ е има смисао да опише Хрис тов живот кроз који је
он пролазио и помагао људим а својим чудотворним делим а. Нпр. Хри
стос лечи слепог, то показ ује на једном зиду цркве. Или од рођењ а Хри
стос благ ос иљ а 5 мудрих и 5 лудих девојак а на једном зиду у манас тиру.
/ Иконе по зидовим а цркве по мом мишљењу предс тав љају божије сли
ке, лик и дело. / Предс тав љај у свеце који су живели да би научили народ
о томе како су пос тил и и свем у што је у Библији. То су велик и свец и,
зато су њихове слике у цркви, где народ може и даље да се моли за помоћ
и за неки проб лем. Нароч ит о свом свец у којег слави. / Предс тав љају
прис ус тво светац а и символиз уј у догађаје који су јако значајни за нашу
веру. / Предс тав љају све свеце које славимо и који су одрж ал и нашу
веру правос лављ е, које требамо пренос ит и с колена на колено. То су сви
божи ји свец и које пош ту је мо и сла ви мо. / Иконе предс та в љај у ликове
свет ит ељ а које прос лав љамо. Заправо, оне обележ авају места на којим а
принос имо молит ву Господ у, Богород иц и и место где преко одређених
свет ит ељ а узнос имо свој у молит ву Господ у. Фрес копис нас обично под
сећа на јеванђелс ке приче, живот, страд ањ е и васк рсењ е господ а нашега
Исуса Хрис та. / Иконе предс тав љај у доброт у, расположењ е, олакшањ е. /
За мене је црква свет о место, па и иконе у њој су свет е, уливај у ми мир,
спокојство, наду и веру.

Из наве ден их текс туа лн их одговора, може се закљу ч и т и да највећ и
број испитаника поштује иконе и фреске и смат ра да су оне сликовни при
каз Библије. Смат ра се да су свет итељи приказани на зидовима и даскама
како би научили народ правилном живот у, али и да повеж у људе с Богом.
Молит ва исп ред иконе је корисна ради неке помоћ и, олакшањ а и растере
ћењ а од свакод невних брига. За појед ине испитанике, смисао икона ука
зује на блискост са свет итељима и осећај поверењ а у њих. Било је и таквих
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одговора који су указивали на литург иј у и есх атон као повез уј уће целине
у вероисповед ању. Чести су одговори историјске природе, а као пример се
може навес ти одговор да су свец и живели да би одрж али наш у веру.
Из свега наведеног се може закључит и да су испитаниц и заинтере
совани за иконе, да у њима виде утех у и повезаност са Богом, и од њих
траже помоћ у сав лад авању свакод невних, животних проблема.

2. Истраживање спроведено на узорку који чине иконописци
Анкета је спроведена у март у и април у 2011. године, на узорк у који
чине иконоп ис ци. С обзиром на проф ес ију, која, иако спад а у домен
ликовне умет нос ти и дакле под ра з умев а занатс ки део и ком позиц ијс ке
елемен т е, такође под ра з умева и позна ва њ е пра вос лавног хриш ћанс тва,
литург иј у, историј у везан у за живот и дело свет итељ а и слично, истраж и
вањ е даје битан допринос целок упном раду. Као што је примећено, пораст
религ иознос ти на нашим прос торима разум љиво је повећао потребу људи
за свет им сликама-иконама. Сходно томе, мног и сликари, али и они који
немај у формално академско образовањ е, видевши у сликању икона одре
ђен у зарад у, латили су се да израђују иконе. Квалитет њихових радова је
различит и он зависи не само од слик арске вештине већ и од теоријског
знањ а. У спроведеној анализи испитаниц и су давали различите одговоре,
опет у склад у са њиховим степеном образовањ а. Овакав вид истраж ивањ а
је био неоп ход ан јер су иконопис ци упра во они поје д инц и који преносе
пред ањ е путем свете слике и на извес тан начин едук уј у народ.
Истраж ивањ е у облик у анкете спроведено је током марта и априла
2011. године на узорк у од укупно 52. особе које су чинили иконописци.
Анке т и р а н и испи т а н иц и су са тери т ори је Беог ра д а (15 особ а, одно
сно 68,18%) и Сме де рева (7 особа, односно 31,82%). Узорак испи та ник а
састојао се од иконописаца, дакле особа које се баве религ иозним сли
карс твом и за које се смат ра да посед ују основно знањ е о правос лавној
религ ији и да је вера основни покретач њихове посвећенос ти иконопис у.
Да би се утврд и ла истини тост ових прет пос тавк и извршена је анке та у
којој су дата питањ а везана за основне елементе вере и тумачењ а иконе.
Од укупног броја испи та н ик а (22) анке т и ра но је 9 особа женс ког пола
(40,91%) и 13 особа мушког пола (59,09%). Од укупног броја испитаника
из Беог рад а (15), 10 особа је мушког пола (45,45%) и 5 особа је женског
пола (22,73%). Од укупног броја испитан ик а из Смедер ев а (7), 3 особе
су мушког пола (13,64%) и 4 особ е су женс ког пола (18,18%). Оба пола
су прибли ж но под јед на ко засту п љена у анке т и (Сме де рево) док је број
мушких испитаник а на територији Беог рад а дупло већи од женских.
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Утврђ ено стар ос но доба испи т а н ик а на тери т ори ји Беог ра д а: 11
испитаника до тридесет и пет година старос ти (50%) и 4 испитаника ста
росног доба од тридесет и пет до педесет година (18,18%). Утврђено ста
росно доба испитаник а на територији Смедерева: 4 испитаника до три
десет и пет година старос ти (18,18%) и 3 испитаник а старосног доба од
тридесет и пет до педесет година (13,64%). купан број испитаника до три
десет и пет година старос ти је 15 (68,18%), а 7 испитаника су старосног
доба од тридесет и пет до педесет година (31,82%). Испитаниц и до триде
сет и пет година старос ти преов лад авај у што говори о порас ту интересо
вањ а за религ иозно слик арс тво.
Анкет ир ан и су испит ан иц и разл ич ит е стар ос не доби и стручне
спреме. На тери т ори ји Сме де р ев а утврђ ено је да је троје испи т а н ик а
заврш и ло сред њу школ у (13,64%), док је чети ри испи та н ик а заврш и ло
факултет или вишу школ у (18,18%). На територији Беог рад а међу испи
тан иц им а није било особа које су заврш иле основн у или само средњу
школ у. Сви испитаниц и, односно њих 15 завршили су виш у школ у или
факул т ет (68,18%). Из наве д еног истра ж ив а њ а може се закљу ч и т и да
је најв ећ и део испит ан ик а, односно свих 15 (68,18%) из Беог рад а и 5
(22,73%) из Смедерева, стек ао основно образовањ е о иконописању и пра
вос лавној религ ији путем високошколског образовањ а (Академ ија СПЦ)
или приват н их иконоп ис ачк их радион иц а. Свега двоје (9,09%) се изја
снило да није стек ло образовањ е о икони путем школовањ а већ путем
личн их, прив ат н их интер есов а њ а. Стог а се закљу ч у је да би наве ден и
испи т а н иц и мора л и имат и одгов ор е на поста в љена пита њ а у анке т и,
која даље следе.
Шта представља садржај иконе?
Имавезе са учењ ем цркве
Не знам
Света слик а
Слик а славе
То је догм ат ик а у бојам а
То су приче из Библије

Беог рад – Смедерево (22 особе)
2 (9,09%)
0 (0%)
12 (54,55%)
0 (0%)
8 (36,36%)
0 (0%)

Табела 7: Познавањ е садрж аја иконе
С обзир ом на то да су питањ а конц ип ир ан а из теолош ке основ е,
одговори који су добијени сведоче о уопш теном појм у схватањ а иконе по
коме је она света слик а. Она је и догмат ик а у бојама (нешто мањи проце
нат испитаника, 36,36%), што указ ује на везу са црквеним учењ ем.
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Беог рад – Смедерево (22 особе)
14 (63,64%)
8 (36,36%)
0 (0%)

Табела 8: Испит ивањ е молит веног односа према икони
Из наведеног истраж ивањ а може се закључит и да се иконописци нај
чешће моле пред почетак слик ањ а иконе (63,64%), што указ ује на њихов
верс ки однос према иконописа њу и процес у ствара њ а јед ног умет нич
ког дела које као такво превазилази оквире сликарс тва и преноси дубљу,
молит вен у порук у.
Сле дећ и део истра ж ива њ а, однос и се на позна ва њ е основн их елеме
ната иконе, теорије иконе и њене суштинс ке пору ке (Острог орс ки, 1970;
Лоски, 2003; Успенски, Лоски, 2008). Од испитаника су захтевани описни,
текс туа лн и одговори. Од испи та н ик а је тра жено да одговоре на основне
раз л ике између Визан т ијс ке и Запад не - религ иозне слике, да кажу које
су важне догматске одлуке донесене на Седмом васељ енском сабору и да
одговоре на питањ е о светлос ти у иконог рафији. Затим, да нађу везу између
литург ије и есхатолог ије, повежу учењ е цркве са иконама. Текст одговора
испитаника је унет онако како је добијен, без стилских дотеривањ а.
1. Наведите основне разл ике измеђ у западне и византијс ке иконе:
Западна икона је реалис тична, има односе светло-тамног, сенке, емо
ци је. Док је визан т ијс ка прод у хов љен а, зрач и све т лош ћу изну т ра, и
светлост пада равномерно/Западна икона - истакн ут е емоц ије (патњ а).
Визан т ијс ка икона - сми р ен и ликови (свес но постоја њ е вас к рсењ а). /
Основн а раз л и к а је то што се у запад ној иконог рафи ји предс та в љај у
историјс ки догађ аји на телес ан, чулан начин, а на визант ијс ким ико
на м а се при к а з у је бес те лесно, тихо и преобра жено царс тво све т их. /
Запад н а икон а ослик а в а њ ем реалног земаљ с ког све т а тежи подс ти
цај у на мол итву. Визан т ијс ка икон а историјс ке хриш ћанс ке дога ђ аје
и ликове свет ит ељ а ликовним прик азом пренос и у будућ и живот који
је вечни. / Сама западна икона подраж ава природ у онак ву каква јесте,
док пра вос лавна икона предс та в ља царс тво небес ко у инверзној пер
спек т иви у којој дајемо под јед н а к у важност ликови м а за раз л ик у од
запад ног где има мо прис ус тво сен к и и светлос ти. У пра в ос лавном
схватању светлост долази из самих свет ит ељ а. / Икона на запад у се тре
тира као илус трац ија, преп ричавањ е библије, док је визант ијс ка икона
проз ор у царс тво небес ко. / Раз л ик у је се измеђ у сти л а слик а њ а ико
не. / Запад н а икон а има румен и ло на обра зи м а, док визан т ијс ка не.
Хрис тос на запад у се ослик ава на прес тол у у виз. на дуги визант. више
нагла ш а в а духовно. / На Запа д у је религ иозна слик а, а у Визан т и ји
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преображен лик. / Западни иконопис ци више прид ај у значај прик ази
вању емоц ија, док визант ијс ки слик ари теже прик азивању преображе
ног лика. Светлост је на запад у природног порек ла, док је у Визант ији
есхат олош ког порек ла. / Визант ијс ке иконе су у обрн ут ој перс пект иви.
Код западн их икон а више се стављ а акцен ат на телес но. Код запад
них икона нема таме, разлике у светлос ти. / У западној иконог рафији
фигу р е све т и т е љ а су предс та в љене у покре т у, са изр а женим емоц и
ја м а на лици м а. Осећ а њ а су прена гла шена (дра м ат ик а и пате т ик а). /
Визан т ијс ка предс та в ља таворс ку све тлост, и ликови се предс та в љај у
изобра жено, она ко како изгле д ај у у царс тву небес ком. Запад на пред
став ља ликове и фиг уре онак ве какве су биле у живот у. / Визант ијс ка
икона потенц ира на израж авању духовног, често на уштрб материјал
ног, однос но тех н ичког, за раз л ик у од запад ног, где пред њ ач и реа л и
зам и често јако изражене емоц ије, то јест, људс ко и смртно у свет им
личнос ти м а - ситу а ц и је које се у визан т ијс ком слик арс тву најчеш ће
изра ж а в ај у гестови м а. / Пошто веру јем да не постоји запад на икона,
онда верујем да је питањ е пог реш но конц ипирано. Правилније би било
поста ви т и га: "Наве д и т е основне раз л ике измеђ у иконе и религ иозне
слике." Под истоком се само условно може подраз умеват и православ ље,
црква, Визант ија, и то само колок вијално јер стране света не одређују
смисао уметнос ти. / Основна разлик а је у светлос ти. Код западне ико
не светлост није најбољ е распоређена. Постав љена је тако да улепшава
биће или објек ат. Код визант ијс ке иконе светлост је биће. Светлост пада
директно на свак и детаљ и најваж нији је моменат на икони. / Западна
икон а је проф ан а религ иозна слик а и заснив а се на индивид уа лној
"гени јалнос ти" умет н ик а издиг н у т ог изнад зајед н ичког "рада" Бога и
иконопис ца пос тигн ут ог кроз јединс тво у цркви. / Мени је Бог дао дар
да слик ам иконе. Зашто ми је дао, не знам, али он сигурно зна. / На
западној икони прис утна је конт ра есхат олош ка стварност. Светлост је
такође схваћена кроз тварне пројавнос ти створеног света. Сенк а одли
кује западн у икон у. У западној икони је прис утна трод имензионалност.
/ Визан т ијс ка икона чува пара д игм у лика (пор т рет с ки моменат) који
предс тављ а, али на такав начин да пројава славе божије превасход и и
онтолош ки и гносеолош ки чулном опаж ај у, док је западна икона наив
но-реалис тичк а, на момент е грот ексна, или пак толико стилизована да
мањак сваке уметнос ти делује као маска, а не као лик. / Западна иконо
графија негира Исуса Хрис та као овап лоћеног истинит ог Бога и ист ини
тог човек а, опре де љу ј у ћ и га више телес но у ликовном ствар а л а ш тву.
Запад н а икон а је илу зија стварнос ти овос ветс ког тварног-проп а д љи
вог. Док је визант ијс ка сау чесник истинит ог, непропад љивог кроз све
тот ројичног Бога, ликовни исказ, неп ролазног царс тва. Разлик а између
тварног и божанс твеног се наглашава, то је зем аљс ки обнов љени у Богу
свет. / Правос лавна икона је јединс твена у свет у, у сваком уметничком
ступњу она нос и откривењ е непролазног смис ла живота. Правос лавна
икона, за разлик у од римок атоличке, побуђује на молит ву.
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Из добијених одговора се може уочит и да иконописци знају за пра
ви л а обрн у т е перспек т ив е и шта она предс та в љај у. Тачно ука з у ј у на
запад н у религ иозну слик у као ону која не пока з у је преобра жено Цар
ство божије, већ чулни, природни свет, са нагласком на историјске дога
ђаје. Зрел и одговори су да је основна разл ик а у светлос ти, али има и
одговора као што је Мени је Бог дао дар да сликам иконе што указ ује на
извес ну мистифик а ц и ј у, али и неза и н т ересова ност за дубље ис т ра ж и
ва њ е постојећ их писа н их извора који су поред слик а, основ а очу в а њ а
црк веног пред а њ а.
2. Наведите основне догм атс ке закључке Седмог васељ енс ког сабора2:
Од испитан ик а су захт евани опис ни, текс туа лн и одговори. Од укупног
броја испитан ик а (22) свега двоје испитан ик а (9,09%) није дало ник а
кав одговор.
Побе д а бора ц а за иконе, иконоп ис а ц а над иконоб орц и м а, на икон а м а
дозвољ авај у слик ањ е свет ит ељ а. / Побед а борац а за иконе. / Основни дог
матс ки закључак је поштов ањ е икона, часног крста и свет их мош тију. /
Побе д а иконе над иконоборц и м а икона је могу ћ а у прик а зив а њу све т и
тељ а као есх атолошка истина, као могућност прик аза људс ког лика ова
плоћен им Хрис том. / Седм и васељ енс ки сабор донос и побед у над ико
ноборс твом и враћа иконе у цркву. Заштитниц и иконе обарај у све догме
које су доне л и про т ивн иц и иконе (иконоб орц и). / На Сед мом васе љ ен
ском сабор у прек и д а се борб а измеђ у поштов аоц а икон а и про т ивн ик а
истих. Икон а налази своје место у литург ији. / Без одгов ор а. / Да ико
не нису идол и, да се не клањ а дасци већ живим свет ит ељ им а, и да је
икона веза измеђ у неба и земље. / Успос тав љено је поштов ањ е икона. /
Потврђ ено поштов а њ е икон а, свет их моштиј у и часног крста/Побед а
над иконоб орс твом. Поштов а њ е иконе, свет их моштиј у и часног крста.
/ 787. Никеја. Побед а над иконоб орс твом. Одбрана крста свет их мошти
и икона. / Потврђено поштовањ е икона, крста и моштију. / Сабор на ком
се решавало питањ е иконе, под налет ом иконоборс тва. Дакле, тек је тад
уста нов љена суштина иконе, однос но, уста нов љена је чињен иц а да ико
на није идол, већ образ - реалан израз свет ит ељ а. Молећ и се пред ико
ном, молимо се свет итељу самом, посредник у пред Богом. / Дефинисан
је начин поштовањ а иконе као прос кинезис. Наведене су личнос ти које се
изображ авај у (Хрис тос, Богород иц а, анђели и свет и). Догм атс ки основ –
пош товање часног крста. / Знам да има неке везе са иконоборс твом. Прет
пос тав љам да је тада икона добила своје место као божанс ка уметност. /
Васељ енс ки сабор побија одлу ке иконоборачког сабора, одаје се почаст
иконам а указ уј ућ и да преко лика указ ујемо част прволик у. Донос и орос
вере. / Без одговора. / Не предс тав ља никак ав проб лем ако се клањ амо
икон и. То није слу жењ е лат ри ја већ поклоњ ењ е са поштова њ ем прос ки
нис ис. Клањ амо се самој личнос ти ИС-ХС, а не божанс кој природ и јер је
2

Детаљније о Седмом васељенском сабору, види у: Поповић, 2011: 243-425.
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неизобра зив а, нити човечанс кој при род и. / Колико се сећам на сед мом
сабору побед ила је струја која се залагала за икон у као праобраз вечнос ти
и славе божије и да је икона сведочењ е живе вере у конт ин уит ету. / Решен
је проблем хрис толошке основе, овап лоћењ а друг ог лица Свет е Тројице.
Икона не израж ав а суштин у него ипос тас у којој су несливено и нераз
дељиво сјед ињуј у две природе овап лоћењ ем. Поштовањ е икона је покло
њењ е ипос тас и која се при к азу је на њој. Поштов а њ е Богор од ице и све
ти т е љ а је могу ће ипос тас ним сје д ињ ењ ем Бога са мате ри јалн им телом.
Преобра жењ ем Хрис товим открива се и преобра жење при роде човек а у
божанс кој слави. Основно да прос кин ис ис пред иконом, преноси се на
прволик, част се указ ује не материји, већ њеном творц у. / Неопис иво сло
во Очево из тебе је, Богород ице, постало опис иво овап лот ивши се. Оскр
нав љени образ поврат ивши у древно (стањ е) оно га је сјед инило с божан
ском лепот ом. Исповед ај ућ и спасењ е ми га делом и речј у изображ авамо.

У одговору на постав љено питањ е у вези основних догматских закљу
чака Седмог васељ енског сабора, сви испитаниц и су тачно одговорали,
односно, да је тада извојева на победа иконопош това ла ца над иконобор
цима, затим да иконе нису идоли, као и то да је дефинисан начин пошто
вањ а (није описано који је то начин). Ипак, осим једног одговора: Икона
не изражава суштину него ипос тас, нико није дао шира догматска тума
чења и објашњењ а, па се закључ ује да на ово питањ е које захтева позна
вање и теолог ије и историје, није дат потп унији одговор.

3. Опишите значење обрн уте перспективе:
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори. Од укуп
ног броја испитаник а (22) троје испитаника (13,64%) није дало никакав
одговор.
Губљењ е планова, не смањуј у се ликови у перс пект иви, одсус тво сенке.
/ Одсус тво светлос ти и сенке, губљењ е планова. / Обрн ута перс пект ива
знач и да на икон и постоји више тачак а посмат рањ а, да би посмат рач
учес твовао у икони и царс тву небес ком. / Све је видљиво у будућем цар
ству небес ком. Не постоје прос тор и време, све је у првом план у. Пер
спект ив а открив а а не скрив а. / Инверзна перс пект ив а по којој је осо
бена правос лавна икона дочарава свет који не завис и од природе. Тако
да, на пример, свет лост и сенке нису прис утне на исти начин као на
линеарној перс пект иви. Такође, и сам прос тор је решен другачије тако
да ствари које су близ у једнако су важне као оне у позад ини. / Обрн ута
перс пек т ив а је ту да наглас и значај све т и т е љ а и да се при род а окреће
свет итељу. / Нелог ич ан састав елемен ат а. / На икон и је све могуће и
није толико бит на перс пек т ив а јер икона предс та в ља царс тво небес ко
тако да је обрн ута перс пект ива дозвољ ена. / Да се дочара безвременост
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- вечност. / Глед ањ е на ствари друг им очим а, нема ограничењ а, видимо
ствари са свих стран а. / Обрн ут а песпект ив а омог ућ ав а да се са свих
страна саглед ај у објект и. / Обрн ут ом перс пект ивом се усмерава поглед
ка уну т ра ш њој лич нос ти (лич нос ти м а). Објек т и се сагле д а вај у са свих
страна. Све је на икон и предс тав љено преображено, у есхат он у. / Обр
ну т ом перс пек т ив ом се предс та в љај у еле мен т и тако да их види мо са
свих страна. / Каракт ерис тична за визуе лно слик арс тво - личнос ти, или
дога ђ аји који су цен т ар деша в а њ а, често су акцен т ов а н и нелог ич н им
заузим ањ ем прос тор а - фигур е су вел ике, иако не стоје у првом пла
ну. Не поштуј у се ни правила архит ект уре при пос тављ ању грађевина,
нема скра ћењ а, ни поштов а њ а анат ом и је тела. / Обрн у та перс пек т ив а
- расту ћ а перс пек т и в а, предс та в ља ста њ е људи и твари у есхат он у. /
Без одговора. / Обрн у та перс пект ив а супротно „норм алном схвата њу”
где се хориз онт сужав а у једној тачк и расп рос тир е предмет е и уда
љава. Предмет и се „шире” тако да видимо делове из разних углова, што
реално није могуће. / Без одговора. / Обрн ута перс пект ива својим обли
ком наглашава супротан полож ај историје. Иконе долазе из будућнос ти
(есхат она). Закон и физи ке не вла д ај у у ста њу у којем пребивај у све т и
те љ и као што вла д ај у у све т у (земљи). / Обрн у т а перс пек т ив а настаје
када посмат рач не дожив љава предмет е на икони како се удаљ авај у од
свег а у прос тор у већ обрн ут о, као да му икон а прив од и, обгрљ ав а га,
чини га учес ни ком у приз ор у. / Икон а све доч и истин у вечног живо т а
где прос торно-временс ке релац ије уст упај у место једној друг ој димен
зији. Есхат он се остварује кроз заједниш тво. Пос матрач је лично позван
у зајед н иш тво одсус твом линеарне перс пек т ив е која га изд ваја и уда
љује. Истина иконе је, апсол утно извес не будућнос ти - живота, која је
овде и сад. Обрн ута перс пект ива је истина, ништа није скривено, све је
извес но, не пос тоји илузија. Оно је саборно, саучес ник ликова и догађаја
на икони и оних који су пред њом су у литург ији царс тва небес ког. Пер
спект ива се исправ ља, свод и се на јед инствену тачк у виђењ а, као испу
њењ е замис ли творц а у твари у есхат олош кој стварности. / Без одговора.

На пита њ е поводом значењ а обрн у т е перс пек т иве, испи та н иц и су
дава ли при лично прец изне одговоре. Основни моменат обрн у те перспек
тиве је царс тво божи је које се поку ша в а дочарат и тех н иком инверзне
перспект иве. „Све је видљиво у будућем царс тву небеском.” Не постоје
прос тор и време, светлост и сенке нису прис утне на исти начи као на
линеарној перспект иви, прос тор је решен другачије, ствари које су бли
зу једнако су важне као оне у позад ини. Има и лутањ а које је приметно
у одгов ор у: На икони је све могућ е и није тол ико битн а перс пектива.
Велик и број испи та ник а је одговорио да личнос ти у обрн у т ој перспек
тиви видимо са свих страна, што је непрец изан одговор. Исправни одо
говори у склад у са црквеном догом односе се на одговор да је посмат рач
лично позван у заједниш тво са Богом одсус твом линеарне перспект иве.
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4. Како тумачите светлост у византијском сликарству?
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори. Од укуп
ног броја испитаник а (22) свега двоје испитаника (9,09%) није дало ника
кав одговор.
Нема дифузије светлос ти, оно долази изнут ра из ликов а и пада рав
номерно на све ликове. / Нема дифузне светлос ти, долази из ликов а
прик аз ан их на икон и. / Свет лост је одраз Духа Свет ог. / У будућем
живот у у које хриш ћан и верују светлост је енерг ија божија. Тама је
нестала у светлос ти духовној. Духовна енерг ија не скрива, она открива
све духовне вреднос ти. / Сама светлост излази из свет ит ељ а на ико
ни, нема дифузне светлос ти, светлост не пада на ликове, одеж де већ
долази изнут ра, то је и објаш њењ е неприс ус тва сенк и на икон и. / Осве
тљењ е на иконам а је хром атс ко што знач и да постоји један извор свет
лос ти, а то је сама икона тј. лик свет ит ељ а. / Као прец изне и темељне
еле мен т е савршенос ти. / Све тлост тумач им као Хрис тоса који је све
тлост. / Лик на икон и је благ од аћу божјом преображен. Благ од ат и све
тост се покушава на тај начин наслик ат и. / Бог је светлост. / Тумач и се
као преображенс ка, таворс ка светлост. / Светлост је нестворена. Нема
цент ралног извора, све је у есхат он у. На Запад у, светлост на религ ио 
зним слик ам а долази из одређеног извора (на пример, код Каравађа). /
То је таворс ка светлост, преображенс ка светлост, која се појав љује кроз
иконог рафију. / Светлост је јако важна у икон и. Али, као што се акцен
тује духовно, тако се инс ист ира на светлу које мора исијават и из све
тих ликова. Однос но, потенц ира се на светл им ликовим а, светлост која
сија из ликов а. / Као својс тво слике, али у питању је морало да буде
дефинисано да ли се мисли на физичк у, спољ аш њу светлост у ширем
смис лу или на све т лост предс та в љен у у умет н ичк ом делу однос но
икон и. У првом случају осветљењ е еман ира сама форм а, а у друг ом,
светлост је духовна и физичк а истовремено. / Светлост у визант ијс ком
слик арс тву је основа овог слик арс тва. Указ ује на суш тин у, на биће, она
није додатак наслик ан им ликовим а, она је то што је трајно и лепо. /
На икон а м а изобра ж а в а мо преобра женог човек а који ће у есхат он у
видет и Хрис та. Мени лично светлост је изузетно важна због истиц ањ а
прео б ражењ а лика који цртам. / Без одгов ор а. / Једно од основн их
одлик а визант ијс ког слик арс тва. Свет ит ељ и су обас ут и (нат оп љен и)
њоме, они се у њој купају. Светлост не извире из њих самих, они је не
посед ују сами по себи, већ учес твују у њој - божанс кој нетварној све
тлос ти. / Све тлост у визан т ијс ком слик арс тву прис ут на је као злат но
иси ја вај у ће транс це дент но зрачењ е царс тва божи јег које не доди ру је
са сенком земаљс ког осветљ авањ а из одређеног извора - свеп рис утно
исија в ај уће - духовно - над в ечно - све тлост нев ечерњ а. / Хрис товим
преображ ањ ем на Тавору, апос тол и су својим чулим а саглед ал и обо
жено стањ е ка коме су позван и сви људи. Божанс ке енерг ије прос и
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ја в ај у Хрис тов о човеч и је тело непрол аз ном и нествор еном све т ло
шћу. Визант ијс ко слик арс тво теж и ликовн им средс твим а да прик аже
светлост која извир е из лика. Светлост је спој дир ектне силе божије.
Јавља њ е бла г од ат и божи је, која је реал ност у иконоп ис у Виз ан т ије. /
Без одговора.

На наве дено пита њ е поводом тумачењ а све тлос ти у визан т ијс ком
сликарс тву испитаниц и су, такође, дали тачне одговоре, али ипак нису
ширили тему у одговорима које су давали и највећ и број испитаника је
одговорио да у иконог рафи ји нема дифу зи је све тлос ти, да она дола зи
изнут ра из ликова и да пада равномерно на све ликове. Важно је да су
тачно примет или, сходно учењу цркве, да у будућем живот у неће бити
дифузне светлос ти. Да икона то успев а да покаже за разл ик у, опет, од
запад не религ иозне слике где све тлост дола зи из одређ еног извора. У
Визант ији се говори о таворској светлос ти, која исијава из свет их ликова
а ипак их они не посед ују сами по себи већ учес твују у њој – божанској
нетварној светлос ти.

5. Какав је однос свете Литургије и иконописа?
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори. Од укуп
ног броја испитаник а (22) свега двоје испитаника (9,09%) није дало ника
кав одговор.
Литург ија је писана реч, иконоп ис је догм ат ик а у бојам а, у сваком слу
чају однос је значајан, не иду једно без друг ог. / Значајан. / Немог уће
је разд војит и литург иј у и иконоп исањ е јер су они део свет ог пред ањ а.
/ Литург ија је зајед н ичко приношењ е и узношењ е, моли т вено зајед н и
чарењ е речју, појањ ем, покрет ом и сликом. / Литург ија као света тај
на надовез ује се са иконоп исом и узајамно делује, сам им тим и сама
икон а прик а з у је литург и ј у. / Икон а је део литург и је и равноп равно
учес твује у истој. Литург ија је икон а (обр аз) царс тва небес ког. / Без
одговора. / Иконоп исац као и сви верн иц и треба да прис ус твује свет ој
литург ији и да на тај начин умол и господ а и свет ог духа да води његову
греш ну руку док ослик ава свет итељ е. / Иконе су у богос лужбеној упо
треби. / Нераск ид ив, икона је библија за непис мене. / Намена иконе је
да служ и у цркви и на свет ој литург ији. / Нераск ид ив. /Суштинс ки. Да
бисмо разумел и икон у и стварал и је потребно је живет и лит ург ијс ким
начином живота. / Иконоп ис је, између осталог, и литург ија у слик ам а.
Јако су повезан и, што симболиком што догм ат ичк им значењим а. Као
што је литург и ја зајед н ичк а моли т ва, та ко је процес настаја њ а ико
не, директ н а, лич н а кому н и к а ц и ја са све т ом и Богом. / Историјс ки.
Било је период а, и није немог уће, да литург ија постоји без икон а. /
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Кроз литург иј у као заједн иш тво и кроз иконе свет их славимо Господ а
и спознајемо Господ а у нама. / Прим арн а улог а иконе је да живи у
цркви, пре свих у литург ији. Њена улога је молитвена, а не естетс ка.
/ Без одговора. / Иконоп ис је делат ност изра ђи в а њ а икона. Иконе се
постав љај у унутар цркве - богос лужбеног прос тора - литург ија је цен
тар богос лужењ. / Црквен и живоп ис и литург ија дубоко се прож им ај у.
Кроз слик у и реч Свет о писмо је снаж но прис утно у души у уму вер
ник а који слуша службу божију. Тешко је и замис лит и литург ију без
икон а који својим прис ут вом држе пажњу верн ик у у сабраној моли
тви. / Јединс твено повеза ни са есхат олош ком стварнош ћу сјед ињу је се
видљив а и невидљи в а црква, при чеш ћем вас к рс лог тела Хрис товог и
прик азивањ ем његовог друг ог долас ка о ком сведоч и икона. Сјед ињуј у
се прос торн и и временс ки разм ак у једно. Прем ин ул и, живи и при
род а, целок упна творевина преображена у јединс тву Свет е Тројице. И
литург и ја као иконоп ис су реа л ис тич ког карак т е ра јер су су деон иц и
на путу спасењ а. Иконоп ис је цели на моли т вено сабра не земаљ с ке и
небес ке цркве. / Без одговора.

Испи та н иц и смат рај у да су икона и литург и ја део све т ог пре д а њ а
и неод војиве целине. Литург ија је писана реч, иконопис је догмат ика у
боја м а. Пома ло је нес игурно рећи да сама икона прик а з у је литург и ј у,
али је одговор каo што је: Лит ургија је икон а (образ) царс тва небес ког,
тачно нагла шен. Иконе су у бог ос лужб еној упот реби библија за непи
смене, литург ија у слик ама. Испитаниц и су нагласили потребу и слике
и речи у религ ијском дожив љај у верник а.

6. Зашто се златна боја поставља на иконе?
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори. Од укуп
ног броја испитаник а (22) свега један испитаник (4,55%) није дао никакав
одговор.
Злат о предс тав ља неку рајс ку, божанс ку светлост. / Да би добил и све
тлост коју губи мо зарад обрн у т е перс пек т ив. / Злат о сим во л и ше пре
об ра ж ењ с ку све т лост којом су обас ја н и све т и у царс тву неб ес к ом.
/ Симул т а но прик а зив а њ е све т лос ти као вред ног мате ри ја л а. / Само
злат о има символичк и аспект и предс тав ља чистот у и савршеност цар
ства небес ког. / Злат о на иконам а прес тав ља царс тво небес ко. / Да би
дали већи значај и лепот у. / Јер је злат о племенит и метал и непролазан
и вечан као царс тво небес ко и људи га корис те да украсе свет е иконе
и на тај начин одају поштовањ е. / Да би дочарал и безвременост. / Бог
је светлост, као сунце, у коју се не може глед ат и. / Злат о предс тав ља
нестворен у светлост, и сија са свих страна. / Злат о предс тав ља нество
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рен у божанс ку све тлост, есхат олош ку све тлост. / Јер предс та в ља све
тлост која увек исијава. / Мислим да та пракса потиче још од визант иј
ских мозаик а, али касније служ и за прик азивањ е светлос ти која није од
овога све та нагла ша в а њ е све т ос ти. Нешто што се пигмен т ом не може
наслик ат и. / Злат о има функц иј у да дочара таворс ку светлост. Не знам.
У ствари претпос тав љам да злат о предс тав ља бљеш тавило царс тва, па
је могуће и Царс тва Небес ког. Ја га став љам кад немам неко решењ е за
позад ин у. / Злат о предс тав ља „небес ки Јерусалим” сав у злат у, однос но
есхат он - живот будућег века. Ја лично не искључ ујем могућност да је
сам знач ај злат а као симб ол а моћ и и рас кош и прет ход ио симб ол и ц и
које злат о има на икон и. / Без одговора. / Злат о предс тав ља онос тра
ност, нетварно. Пре д оч а в а нетварн у све т лост, племен и т и метал зла
то најцењ енији је на овој планет и. Он је упот ребљен да би предс тавио
надбоју која означа ва онос тра н у реалност велике будућ нос ти. / Злат о
као симбол светлос ти али такође да не произи лази из нечег реалног и
зем аљс ког - сунце, машта..., већ да делује свеп рис утно, једнакозрачеће,
смируј уће, узвишено и безг ранично. / Оно што је најближе нашем визу
елном опа ж а њу нествор ене Божанс ке енерг ије, "таворс ке светлос ти",
злат о посед ује делом својс тва метафизичког. Духовна реалност у својој
нествореној природ и нема боју, блис ке су одсус тву боја у сунчевој свет
лости која је извор светлос ти у прос тору. Злат о је то које блис ко интер
акт из ује то невид иво, несазнатљиво чулим а. / Небес ко царс тво.

У одговору да злато предс тав ља неку рајску, божанску светлост и да
символиз ује преображењску светлост, налазимо лутањ а и непрец изно
сти, посебно у одговору следећег типа: Да би добили свет лост коју губимо
зарад обрнуте перс пективе. Ипак већина испитаник а је тачно нагласила
смисао сим вола злата одређу ј у ћ и га не као декорат ивни елеменат већ
као: Божанску светлост, есхатолошку светлост, таворску светлост, небе
ски Јерусалим.

7. Постоји ли есхатолошки аспект у икони? Опишите га.
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори. Од укуп
ног броја испитаник а (22) четворо испитаника (18,18%) није дао никакав
одговор.
То је друг и Хрис тов долаз ак. / Постоји, друг и Хрис тов долаз ак. / Да,
икон а је одраз царс тва небес ког сведоч и о царс тву Хрис тов ом. / Без
њега је немог ућ ликовн и прик аз. Оно што је у свет у, већ је предод ре
ђено за веч н и живот. Еле мен т и су раз л и ч и т и од све т овн их, (обрн у та
перс пект ива, орео л и, ликови који нису порт рет и, у смис лу овозем аљ
ске истине). Истин ит је једино вечн и, будућ и живот. / Есхат олош ки
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аспект може мо сагле д ат и кроз откров ењ е и дру г и Хрис тов до л а з ак
који црква ишчек ује и будуће време. / Постоји јер је икон а доказ да
постоји живот после друг ог Хрис товог долас ка. / Без одгов ор а. / Без
одговора. / Ми слик амо преображен (есхат олош ки лик) свет ит ељ а. Већ
их видимо у царс тву небес ком. / Кроз икон у учес твујемо у првол ик у. /
Ликови у икон и су предс тав љен и на начин како ће изглед ат и у царс тву
божијем. / Есхат олош ки аспект у икон и се предс тав ља бојом, светло
шћу и перс пек т и вом. Све тлост је нестворена сву д а прис ут на. Боје су
живе јер се њима предс тав ља преображ ај целок упне природе. Човек се
такође преображ ава. На лицу је прик азан узвишен и мир. Човек постаје
слик а божија (човек тежи подобиј у божијем). / Предс тав љањ ем свет и
тељ а и празник а, изображ авамо кроз њих царс тво небес ко и они су нам
потврд а за будућ и вечн и живот. / Још саму основу визант ијс ког учењ а,
Свет о писмо, прат и есхат олош ки тон. Огледа се и у икон и, оглед а се у
вечнос ти тог слик арс тва, то јест и у самом одбијању називањ а иконо
пис а самим слик арс твом. Оглед а се у вечнос ти свет их ликов а и пра
зник а насли к а н их у свој њиховој симб ол и ц и при к а з а ној, а у сла в у и
сећањ е на друг и долазак Хрис тов. / Једино у смис лу да ће прик азана
твар (прир од а и личност) на исти начин изг ледати у часу оствари
вањ а царс тва небес ког и следс твено томе у будућем живот у. / Па то је
основни аспект у икон и. С обзиром на то да икона предс тав ља ликове
какв и би изглед ал и у будућнос ти, онда се они и ослик ав ају на тај
начин. Светлост је буд ућност, а икона је светлост. / Икона предс тав ља
преображеног човек а који пребива у есхат он у, без недос татк а у новом
преображеном телу, без страс ти и грех а. Орео л сведоч и о прис ус тву у
новом - божанс ком свет у. / Без одговора. / Најп ре, терм ин есхат оло
гија није у народ у толико познат, нераз ум љив је. / Велик а будућност
есхат он а - злат о. / Свет лост. / Немањ е сенк и. / Одсус тво трод имен
зионалнос ти. / Повеза н и кроз икон у са преобра зом Бога, на извес тан
начин глед ањ ем, цел ивањ ем и молит вом пред иконом ми учес твујемо
у есхат он у, радимо на нашем спасењу, јер икона као предвечна слик а
Божијег царс тва сведоч и да је слик а његова свеп рис утна. Бог нас при
влач и себи кроз икон у, као из будућнос ти из есхат она. / Није могуће
прис тупит и икон и изван тог аспекта, то је вером коначн и циљ без кога
је постоја њ е човек а и истори је бесмис лено. Икона својим садрж ајем,
ликовн им пос туп ц и м а у форм и, боји, прос торн им решењ ем, прик а
зује не историјс ку чулн у опаж ајн у реалност, већ егзис тенц ијалн у, спа
сењс ку вечног живота у јединс твеној заједн ици творевине са творцем.
Икона у литург ији ступа у молит вен у заједн иц у са небеском црквом.
Икона је поглед у вечност (П. Флоренс ки). / Без одговора.

На питањ е да ли постоји есхатолошки аспект у икони, питањ е веома
важно из угла црквене догме, испит ан иц и су дали прил ично тачне и
саже т е одговор е. Већин а исп и т аник а је зна л а да иконоп ис прик а з у је
одређене елементе који се тумаче као иконе или слике будућег начина
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постојањ а људске природе, обожене, измирене са Богом. Било је и непре
цизних одговора као што је: „То је друг и Хрис тов долазак.” Неки испи
та н иц и су уочи л и да елемен т и иконе пока з у ј у дру г у димензи ј у пу т ем
обрн уте перспект иве, боје, светлос ти, ореола, и слично. Такође, могу се
смат рат и при х ватљиви и договори као што је да „иконопис види прео 
бражен свет итељски лик у царс тву небеском”, али без страс ти и грех а у
новом преобра женом телу.

8. Постоји ли историјски аспект у икони? Опишите га.
Од испитаник а су захтевани описни, текс туа лни одговори.
Од укупног броја испи т а н ик а (22) свег а двоје испи т а н ик а (9,09%)
није дало никак ав одговор.
Постоји у житијс ким иконам а, кроз живот свет ит ељ а. / Постоји, житиј
ске иконе. / Да икона сведочи да се господ Исус Хрис тос заис та овап лот ио
и као човек био је са нама. / Могућ и је ликовни прик аз историјс ких лич
нос ти и дога ђаја иска за н их у од ређеном историјс ком вре менс ком раз
добљу, али увек са елемент им а оног у шта као хриш ћани веруј у, будућ и
- вечни живот. / Наравно, он прат и живот Хрис тове цркве кроз историј у,
а то можемо видет и и кроз правос лавне свет ит ељ е. / Постоји, нарочит о у
житијс ким иконам а. / Без одговора. / Икона се кроз историј у развијала и
достигла свој врхунац у Визант ији, од забране до славе. / Тако што свак и
свет ит ељ има каракт ерне црте какав је и био, живео. / Господ Исус Хри
стос је послао убрус на коме је остао траг његовог лика за оздрав љењ е
цару Авгару, а апос тол Лука је први ослик ао Мајк у божиј у. / У историји
све доч и царс тво небес ко. / Ова п лоћењ е господ а Исус а Хрис та у исто
рији сведочи царс тво небес ко. / Постоји јер су се сви догађаји десили у
одређеном времен у. / Историја се оглед а у икони у смис лу њеног разви
јањ а кроз епохе - романик а, гот ика, ренесанса, барок, и даље на Запад у.
И визант ијс ко слик арс тво и барок у ист очном слик арс тву, што би био
најб о љ и пока з ат ељ утиц аја окол нос ти у истори ји на са д ржај иконе. И
наравно иконоб орс тво пре свег а, период који је мног е промене соб ом
донео. / Да, у смис лу да је историјс ко постојањ е претпос тавк а вечног
живо та, али су наративн и садрж ајем на икон и заснова н и на библијс ко
вотивн им, а не ист ориог рафс ким изворим а. / Да. Колико сам читао и
научио, мислим да је икона имала утемељ ењ е у слик арс ким техник ам а
старих циви л из а ц и ја, кроз обли ке, боје, пор т ре т е итд... до свог конач
ног изглед а. / Историјс ки аспект постоји јер икона прик аз ује свет ит ељ а
- историјс ког са каракт ерис тик ам а из живота (године, пол, улога у дру
штву) - али као што рекох "преображеног". / Постоји. / Св. цар Лазар
држи своју главу у рукам а, свет и Јован Крстит ељ исто. Хрис тос је при
казан са својим ранам а на телу, негде је прик азан као старац даним а. /
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Постоји историјс ки аспект у икон и у случају када се предс тав ља неки
моменат из живота свет ог лика на икони који је повезан са историјс ким
догађајем. / Све је у историји. Икона прик аз ује различит е момент е све
штене историје. Ако је икона у синерг ији са свет им пред ањ ем, Свет им
писмом, делим а свет их Отац а, као начин њиховог преношењ а божан
ског откривењ а у циљу спасењ а од смрт и. Ако се у ист оријс ком смис лу у
Цркви где кроз литург иј у икон у Св. писмо пренос и се смисао и коначни
циљ историје, у молит вен у заједниц у вечнога сабрањ а. / Без одговора.

На питањ е о историчнос ти иконе у одговорима је било непрец изно
сти, али је ипак већина испитаник а нас лут ила да житија свет их говоре
о историчнос ти иконе, односно, да су житија свет их подлога за настанак
јед не иконе. Карак т е рис ти чан је одговор: „Истори ја се огле д а у икон и
у смис лу њеног развијањ а кроз епохе у смис лу да је историјс ко пос то
јањ е претпоставк а вечног живота и да икона приказ ује свет итељ а - исто
ријског са карактеристик ама из живота (године, пол, улога у друш тву).”
Можда је више требало да се обрат и пажња на чињениц у да икона полази
од конк ретне личнос ти, тачније од порт рета, прелазећ и на стилизац иј у
лика, чиме израж ава и историјски и есхатолошки аспект.

9. Да ли икон у треба преписивати или имати свој стил?
Од испитаник а је захтевано да у последњ ем питању, које на извес тан
начин саж има питањ а целок упе анкете, одговоре на то да ли икон у тре
ба препис ивати или имат и сопс твени стил. Понуђена су три одговора од
којих је свак и испитаник (иконописац) заок руж ио један.
Да ли икон у треба преписиват и или
имати свој стил?
Да, све је речено у иконоп ис у
Треба се држат и предлош ка, али и
унос ит и свој у личност
Пожељно је створит и свој самос талн и
стил

Беог рад – Смедерево
(22 особе)
3 (13,64%)
12 (54,55%)
7 (31,82%)

Табела 9: Испит ивањ е стваралачког односа према икони
Из наведеног истраж ивањ а може се закључит и да највећ и број испи
таника - 12 (54,55%), односно више од половине, смат ра да се приликом
изра де иконе треб а при д ржа в ат и пред лош ка, дакле постојећег узор а
за иконоп ис ањ е, али да треба и унос ити сопс твен у личност, дати лич
ни печат. Најмањи број испитаник а, свега троје (13,64%), смат ра да је у
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иконопис у све речено и да се треба стриктно прид рж ават и предлошка,
однос но копи р ат и успос та в љене узор е све т и т е љ а, анђе л а и Господ а.
Седморо иконописаца (31,82%) је смат рало да је потребно стварат и соп
ствени стил без прид рж авањ а предлошка.
Ако се узме у обзир чињеница да су испитаниц и иконописци, дакле
особ е које утич у на савремен и прис туп иконоп ис у и његов разв ој у
будућнос ти, њихов а од г оворност у преношењу есхат олош ке пору ке је
веома висока. Они остав љај у „писани”, односно сликани траг за будуће
нараш таје те се стога стално мора испит иват и њихов став и њихов однос
у даљем развој у. С обзиром на то да икона предс тав ља више од класичне
слике и да носи слојеви т у пору к у, духовн и разв ој сва к ог поје д ин ач
ног иконопис ца ће директ но утиц ат и на његово ствар а ла ш тво које ће
повратно утицат и на вернике који се моле пред иконама које иконопиш у
савремени иконописци. Такође, постав ља се важно питањ е које се односи
на увећан у прод укц иј у руком слик аних икона. Питањ е је њиховог ква
лит ета, однос но степена духовнос ти и разумева њ а њене суштине при
ликом сликањ а. Овде се расп рав ља о још једном веома важном питању
које се односи на такозване каширане иконе, односно фотог рафије ико
на које су штампане и залеп љене (најчешће) на даску. Ово питањ е истра
живано је у наставк у.

9.1. Испитивање прис утнос ти руком сликаних и кашираних икона
Испит ивањ е прис утнос ти руком сликаних и кашираних икона, спро
ведено је у период у од 12. до 16. март а 2011. године. Истраж ив ањ е су
спровели студент и Академ ије за рестау рац иј у и консервац иј у СПЦ који
су обилазили цркве на територији Беог рад а и Земуна3 у циљу да утврде
однос каши ра них (штам па них и на леп љ ених) и руком слик а них икона.
Укупан број истражен их цркав а је двадесет, од чег а су три у Земун у и
седам нае ст у Беог ра д у. Разм ат ра не су иконе које се нала зе на на лоњу,
сред ишње постав љеном постољу у цркви, на који се постав ља храмовна
икона, која се мења сходно томе да ли се празнује неки од већих цркве
них пра зник а, а који под ра з умев а, осим богат и јег богос лу жбеног про
гра м а, најчешће бдени ја са полије лејем и икон у са њеним пра зничним
3

Земун: Црква рођења пресвете Богородице, Николајевска црква, Манастир светог
арх. Гаврила; Београд: Саборна црква, Црква светог великомученика Димитрија,
Храм Светог Саве, Црква Светог Саве, Црква светог Јована Владмира, Црква светог
Јована Крститеља, Црква светог цара Константина и Јелене, Црква светог Василија
Острошког, Црква светог Стефана Дечанског, Црква светог Јована Богослова и
светог Саве, Црква свете Тројцие, Храм светог Марка, Руска црква, Црква светог
Трифуна, Црква Богородичиног покрова, Црква светог кнеза Лазара и Црква преображења Господњег.
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садрж ајем и поруком. Но, када немамо празник неког од свет их Богоро
дичних или Господњих, обично се на налоњу4, дакле свакодневно, налази
храмовна икона.
Група студената која је вршила истраж ивањ е углавном је наиш ла на
храмовн у икон у, која је или рађена руком, што је био ређи случај, или
је каширана. Преглед ан је и распоред икона5 које се такође на постољу
налазе десно и лево испод иконос таса, тачније тик уз царске двери. То су
по правил у иконе Хрис та и Богород ице. Треба рећи да су оне, заједно са
иконом на налоњу, најчешће целиване иконе у цркви од стране верника.
Верниц и свакод невно улазе у наше цркве и траже помоћ управо од ових
икона за разне своје потребе и проблеме. Иапк, нема случајева где би се
на самом иконос тас у могла наћи икона која није урађена руком.
Истра ж ив а њ е извршено у мар т у 2011. год ине, у свим црква м а на
територији град а Ниша, утврђује да на помен ут им местима не пос тоји
ни једна руком слик ана икона. Дакле, у налоњу у сред ини цркве и лево
и десно поред иконос таса где се нала зе Хрис това и Богород ична икона
све иконе су фо т ографи је (икон а) каши р а не на дасци. Спров е д ено је
и истра ж ива њ е у свим црква м а на тери т ори ји Сме де рева. Утврђено је
да су све иконе које се налазе у црквам а каширане. Изузетак је Црква
успењ а пресвете Богород ице у којој су све иконе рађене руком (иконе је
радио Зоран Лазаревић из Смедерева).
На основ у наве ден их резул т ат а, можемо потврд и т и да при поста
вљању празничне иконе на налоњ, углавном доминира каширана икона,
и то због тога што се она ређе износи на целивањ е, као и због правд ањ а
свеш тен ик а да су иконе рађене ру ком, ску п ље. Икона патрона цркве
чешће је рађена руком (што је анкет а и пот врд ила), али то и даље не
оправд ава велик и број кашираних икона. Ради се заправо, о недостатк у
естетских вреднос ти и начела, као и лаком прик лањ ању индус тријском
решењу, да не говори мо о догматској стра ни иконопош това њ а.

4

5

Налоњ је постоље за икону који се налази у наосу-средњем делу цркве. Свака
парохијска, градска или сеоска црква има налоњ на коме се полаже такозвана
целивајућа икона коју верници побожно цел ив ају при посети храму. Ова икона се
мења сходно празнику који црква празнује. Уколико нема ник аквог празника, тада
се на налоњ поставља икона патрона коме је црква посвећена.
Икона Богородице налази се лево од царских двери, постављена такође на налоњ
ради поштовања и целивања. Икона Господња налази се десно од царских двери,
постављена на налоњ ради поштовања и цел ив ањ а.
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Закључак
Процес масовног повратк а људи цркви и религ ији, који је започео
током осамдесет их, одлуч уј уће је подс так ла идеолог ија етничког наци
она л изма, активи ра на у истом раздоб љу и подс тиц а на из врхова тада
шње влас ти у циљу полит ичке мобилизац ије српске јавнос ти за „одбран у
српских националних интереса” (Малешевић, 2006: 100). У том контек
сту, дакле полит ичкој афирмац ији појед иних лидера доприносе медији,
тако да је тврдњ а Малешевић (2006: 100) о талас у опчињ енос ти право
слав љем а у циљу јачањ а националис тичк их тежњи на месту. Чињеница
је да је српски народ био глад ан својих пред ачк их обичаја, зашто не рећи
правос лавне вере, но исто тако је чињен иц а да правос лав ље није вера
национализма. Пре би се могло рећи супротно. Јесте истина да је почет
ком деведесет их година дошло до значајног порас та црквених венчањ а,
крштавањ а деце и одрас лих, и оних који посте према правилима право
славног кален д ара, који сла ве сла ву и оста ле велике хриш ћанс ке пра
знике, али то се не може тумачит и само из угла буђењ а националне све
сти, већ је можда посред и дубљи духовни феномен, нешто архет ипско,
што не мора да има негат ивне конотац ије.
Међу т им, пораст религ иознос ти у нашој сре д ин и није се задрж ао
само на интелект уа лној равни, већ увод и и домен обредног, подједнако
код појед ин ац а и код целок упног друш тва. Тако постаје још важније
тумачењ е иконе као визуе лног кана л а кому н ик а ц и је и посред н ик а
између видљивог и неви д љивог све та, однос но верник а и Хрис та. Тема
прис ус твов а њ а на литург и ја м а под јед н а ко је важна за верс ки живот
свих правос лавних народ а. Долазак и учешће на литург ијама јесте сама
основа хришћанс тва, како на Исток у тако и на Запад у, но у нашим сре
динама се усталила пракса да се на литург ије долази у већем броју тек
за време већих пра зник а. У наве деном испи т ива њу утврђено је да вер
ниц и дола зе на литург и ј у обичним недељ ам а нешто мање у односу на
празничне литург ије, што потврђује тезу о Србима као народ у празника.
С обзиром на то да су испит ивањ а вршена на узорк у активних верника,
може се закључ ит и, у ширем конт екс ту, да је број оних који одлазе у
цркву само о празниц има далеко већи у однос у на свакод невна посећ и
вањ а црквених служби.
Икона има своје место у друш тву, али остаје пре свега култни пред
мет. Језик иконе се данас корис ти у остварењу бројн их, често супрот
став љених циљева. Са једне стране, црква настоји да одбрани икон у од
нове најез де иконоборс тва, док се путем медија, њени композиц ијс ки
елемент и рашч лањуј у или у целос ти примењуј у у сврх у дубљег манип у
лат ивног утицаја на окружењ е. Прес тона (празнична) икона, има богато
Год. V (2013): стр. 557-586
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историјс ко трајањ е. Она своје место налази како на даскам а и зидо
ви м а пра вос лавн их хра мова, тако исто и на каменим моза иц и м а, ста
клу и дру г им пред ме т и м а. Но, њено посебно место припа д а пра зник у
цркве, када, у саглас ју са богос лужбеним текс том, прагмат из ује догађај
и феномен самог празник а. У том смис лу њена улога није само у при
каз у визуе лне поруке која прат и писан и текст, већ и у томе да својом
појавом сведочи о чудесном прис ус тву Бога у историји. У истраж ивању
спроведеном о позна ва њу основн их догм атс ких и композиц ион их еле
менат а иконе, нагла шена је њихов а одговорност у изград њ и савреме
ног прис ту па иконоп ис у и његовог развоја у будућнос ти, с обзи ром на
то да је и од г оворност у преношењу есхатолошке пору ке веома висок а.
Они оста в љај у „писа ни”, од носно слик а ни траг за буду ће нара ш таје те
се стога стално мора испит иват и њихов став и њихов однос у даљем раз
воју. С обзиром на то да икона предс тав ља више од класичне слике и да
носи слојеви т у пору к у, духовни развој сва ког појед иначног иконописца
ће директно утицат и на његово стваралаш тво које ће повратно утицат и
на вернике који се моле пред иконама које иконопиш у савремени иконо
писци. Копирањ е и логик а упот ребне вреднос ти у савременом друш тву
је феномен са којим се сусреће иконог рафи ја. Прек ид кон т ин у и т е та и
поку шаји прона ла жењ а пута иконе су проб лем и који данас обу зи м ај у
уметнике. Овај феномен развија се услед бројних промена у начин у сва
код невног живота како уметник а тако и сваког појед инца.
У налет у слике као доминанте савремене култ уре, иконог рафија се
нашла у несиг урном полож ај у. Судбин у коју је доживело класично сли
карс тво, дели и икона. Наи ме поја вом фотог рафи је, мења се схвата њ е
уметничког дела као уник ата. Жеља за сликом и релат ивно лак начин да
се до ње дође, узроковало је појаву умнож авањ а, чему је допринео развој
фотог рафског медија. Са развојем индус трије, сама уметност а са њом
и иконог рафија, губе свој повла шћен полож ај непонов љивог умет ничкг
дела трајне вреднос ти. Црква се нашла пред налетом индус тријскоумет
ничког производ а, и некако га олако прих ват ила. Мнош тво фото икона
преп лав љује црквено тржиш те, што би са тачке визант ијске логике било
крајњ е неприх ватљиво. То није само случај са иконама. У српским пра
вос лавним црквама доминира јефт ин, индус тријски производ, тако да у
пракси налазимо лустере на струј у који имит ирај у запаљ ене свеће, бого
службене одежде урађене машинским путем, сасуде за причешће лошег
квалитета и слично. Разне трафике са бројаницама, сличицама, брош у
рама и друг им ситницама, налазе се готово у свим црквама и манас ти
рима. Ако се овоме дода и чињеница да манас тири и црквене општине
прод ај у управо каширане иконе својим верниц има, може се тврд ити да
црква прећут но при х вата индус тријс ки произве ден у икон у на папи ру.
Годишњак Факултета за културу и медије
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У спроведеној анкет и се види да беог радс ке цркве предњ аче у однос у
на оне из унут рашњос ти у поглед у сликаних икона у црквама на нало
њима, што би требало да пробуд и оптим изам и наду да ће овај феномен
временом нестат и с обзиром на то да ни једна друга правос лавна црква
(румунска, бугарска, грчк а, руска) не чини такве проп ус те.
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icon. The paper presents two studies in the form of surveys. Also, it was conduc
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who watch on the icons. Also, survey was conducted to determine the degree to
which the iconpainters are familiar with those amenit ies that an icon with com
plex subject transfer rs.
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ВРТ У ИСЛАМСКОЈ УМЕТНОСТИ
Сажетак: Иако се настанак исламс ке уметнос ти, а у многоме и њен
развој, везују за облас ти које својом природом нису биле наклоњене развоју
хортик улт уре, а у извес ној мери управо и због тога, врту је у исламс кој
уметнос ти већ од најранијих фаза њеног развоја, придавана велика пажња.
Захва љуј ући исламс кој есхатологији, врт је у уметнос ти, која се разви
јала под снаж ним верс ким утиц ајем, заузео истакнуто место. У ислам
ској архитекту ри он је обезбедио чвршћу интеграцију чове ка с природом
али и с Богом, док је у исламс ком сликарс тву, као и у уметничкој обради
керамике и текс тила, приказ врта отворио широк прос тор уметничким
истраж ивањима како на декоративном, тако и на симболичком плану. У
текс ту се приказ врта у исламс кој уметнос ти и његова примена у архи
тектури, доводе у везу с укусом који се развија под утицајем замис ли раја
као божанс ког врта.
Кључне речи: ВРТ, ИСЛАМСКА АРХИ Т ЕК Т У РА, ИСЛАМСКА УМЕТ
НОСТ, ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ.
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Иако се идеја о рају, као божанском врту, не може смат рат и изворно
исламском, она је у великој мери одред ила развој укуса под чијим ути
цајем се исламска уметност развијала. Ослањ ај ућ и се на јудео-хришћан
ску трад иц иј у, али и на много старије узоре, који се на подручј у Блиског
истока могу прат ит и још од сачуваних сумерских записа, исламско веро
вањ е развија концепц ију раја не само као врта вечног блаженс тва, већ и
као склониш та, односно сигурног уточиш та. Рај је према муслиманском
веровању схваћен као божански врт, испресецан потоц има, у којем кро
шње дрвећа нуде пријатн у сенк у верниц има који су награђени због сво
је праведнос ти. Супротно јудео-хришћанским предс тавама, блаженс тво
рајског врта у ислам у изразито је чулно-еротског карактера. У верским
приказима, божански врт осликава живот у миру и доколиц и, он нагове
шта в а дословн у реа л из а ц и ј у овозем аљ с ких хтењ а, нудећ и у предс та ви
раја реалис тично остварењ е света ужитака. Вртови које је пророк Муха
мед за живота упознао, опаса ни висок им зидови ма, богат и стабли ма на
веге т а ц ијс ки сиром а ш ном под неб љу, понуд и л и су нају з орн ије слик е
будућег времен а и будућег свет а. Мада је прем а ортодокс ном мусли
манском учењу потребно разликоват и четири рајска врта, њихови описи
увек подраз умевај у постојањ е богатог растињ а које нуди мир и пријатн у
сигурност њиховим жите љи м а, који уз потоке уживај у у најра з ли чи т и
јим плодовима. Супротно настојању исламске ортодоксије да предс таве
о рају дематеријализ ује, мисао о наград и и казни остала је непромењ ена,
и за већин у муслиманских верника рај и данас предс тав ља место чулног
благос тањ а.1
По узору на муслиманску предс таву раја, земаљски врт је у ислам
ској уметнос ти схваћен као издвојен прос тор који нуди сигурност и мир.
Ова к во схвата њ е у мног оме је одре д и ло развој исламс ке архи т ек т у ре.
Муслимански влад ари своје палате концент риш у око и унутар врта, који
постаје земаљска слик а склад а и благ ос тањ а који вернике очек ује у рају.
Од плем ићк их палата из омајадског период а грађених на рубу пустињ е,
преко раскош них вртов а абас идс ких вла д ар а, далеке Шпа н и је у којој
неимари конц ипирај у Алхамбру као палат у сачињ ен у из низа двориш та
окружен их грађ евинам а, до турс ких и монг олс ких палата које нагла
шавај у значај врта у однос у на саму грађевин у која се дизала у сред ини,
и која је често била сачињ ена од низа мањих павиљ она интег рисаних с
раскошно уређеним вртовима, исламска световна архитект у ра развија
се много пре на постав љеном захтеву за остварењ ем једног хумано обли
кова ног прос тора, него на импе рат иву гра ђењ а монумен талних све до
чанс та ва моћи.
1

Уп. Beltz, Mitologija Kur’ana: Čežnja za rajem, стр. 196-197.
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Без обзи ра на концепц ијс ке раз л ике у архи т ек т онс ком пла н и ра њу
односа објекта и врта, које срећемо у исламс кој архит ект ури, ова веза
с божанс ким вртом остаје једнако сна ж но изра жена. Њу препознајемо
како у план у палат е с унут раш њим двориш тем, којом се потенц ир а
издвојеност прос тор а, бри ж љив о кул т ивис а ног као својев рс не слике
божанс ког врта на земљи, тако и у цент рално постав љеној грађ евин и,
окруженој с четири врта, схваћених као панд ан земаљског одјека четири
божанс ка врта у рају. Било да је реч о Алхамбри с низом унут раш њих
павиљ она, или на пример план у Таџ Махала, као монументалног мау
золеја окруженог с четири врта, тежња ка бриж љивом обликовању врта
своје утемељ ењ е налази у дубоком уверењу да је лепота природе рефлек
си ја транс це дент не истине, однос но да је земаљ с ки врт сенк а његовог
небеског архет ипа, а његова лепота ширењ е божанске славе на земљи.2
Веза с божанским вртом посебно је подрж ана праксом грађењ а фон
тана, чесми, базена или канала који пресецај у двориш те, једнако као што
рајски потоц и пресецај у божански врт. Можда најреп резентат ивнији при
мер предс тав ља Алхамбра са својим скровит им двориш тима оријент иса
ним око фонтана и базена у којима се рефлект ују унут рашње фасаде, а
које посет иоца испуњ авај у спокојем и осећањ ем безвременог мира.
Но и овде није само реч о земаљс кој слиц и раја, већ и о величању
милос тивос ти Бога који дарује кишу сушним пределима. У читавом низу
сура Алах је у Куран у предс тав љен као Бог временс ких прил ик а. Ово
је нарочи то изра жено у такозва ној касномек анској фази, од прибли ж но
616. до 622. године, у којој пророк Мухамед посебно наглашава Алахове
функц ије у природ и. Извори у оазама и ретке кише у сушној арабљанској
постојбини биле су схватане као израз божанске милос ти, те је грађењ е
фонтана, поред практ ичне, имало и снаж ну симболичк у функц иј у.
Раз умев а њ е врта као земаљ с ке слике раја и својев рс ног симб ол а
божанс ке милос ти, не треб а, међу т им, тра ж и т и само у архи т ек т у ри.
Већ малобројн а сачу в а н а дела исламс ке умет нос ти омајадс ког пери
од а указ уј у на значај који је на самим почец има њеног развоја прид аван
уметн ичком пром иш ља њу врта, могућнос тим а његов е визуел из а ц ије
или прос торног конц ипирањ а. У прилог овоме сведоче чувени мозаиц и
Велике џамије у Дамаску. На сачуваним приказима препознај у се сти
лизоване фасаде, окружене више натуралис тичк и него формалис тичк и
изведеним стаблима дрвећа, палм и, разног биља, те повезане сложеним
декорат ивн им шема м а саста в љен им од фитоморфн их елемената, које
остав љај у утисак једног објед ињуј ућег врта из којег израс та живот.
Иако реч о верс ком објект у, Велик а џамија у Дамас ку само наго
веш та в а идеј у божанс ког врта. Мотив е с дамас ких моза ик а треб а ло
2

Clark, The Symbolism of the Islamic Garden.
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би пре свег а схват ит и као одразе божанс ке баште на земљи, док мно
го дословн и ј у обра д у врта као исход иш та живота прона ла зи мо на јед
ној илус тра ц и ји ал-Биру ни јеве Историје старих народа, која датира из
1307. године, а која се сада налази у Единбуршкој библиотец и. На мини
јат ури је приказано искушавањ е првог човека и жене, које Ахриман, дух
зла, навод и да загриз у забрањ ено воће тако што се, сам га загризавши,
преобраћа од старца у млад ића. Свет итељски ореоли које имај у све три
фигуре и начин на који су прик азани набори одеће указ ују на изворни
утицај источнох ришћанске уметнос ти, док су чворновата стабла дрвећа
и покушај да се умнож авањ ем планова позад ина обрад и у три димензије
карактерис тике које потич у с Далеког исток а. Но без обзира на стране
утицаје, приказ јасно кореспонд ира са сценом завођењ а Адама и његове
жене (прор ок Мухамед спом ињ е само Адамово име, док његов а жена
остаје бези мена) да једу с дрвета на које је Алах ставио забран у, а као
испит веровањ а.

Слика 1: Минијатура из ал-Бирунијеве Историје старих народа, 1307/8.
И у каснијем период у врт прив лачи велик у пажњу исламских умет
ника. Као пример може послуж ит и једно од највећ их ремек-дела мини
јат урног перс ијс ког слик арс тва. Реч је о илус тра ц и ја ма Дивана (збирке
лирских песама) од Квазџ у Кирманија, које се сада налазе у Британском
музеју у Лондон у, а које је 1396. године у Багд ад у завршио чувени кали
граф Мир Али Тебрис и, за којег се везује проналазак наста лик писма.
Садрж ај ових мини јат у р а чине дворс ке сцене које при ч ај у о сусре т у
љубавног пара Хумаја, иранског принца, и Хумај уне, ћерке кинеског цара,
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које уметн ик смеш та у готов о
рајски предео. Овде видимо при
зоре витешке борбе заљубљених
супарн ик а у једној долин и кроз
коју прот иче речица, наилазимо
на пејз аж с висок им дрвећем, а
ту је и павиљ он оплаћен плочи
цама од фајанса у боји, окружен
вртови м а и уклоп љен у пејз аж,
са терасом са које се Хумајун а
нагињ е према Хумај у који стиже
на коњу.
Дух ових минијат ура препо
знајемо и на једном листу који
се данас чува у Музеју декор а
тивн их умет нос ти у Париз у, а
који се обично датује у сред ин у
петнаес тог века, мада поређењ е
са рукоп исом из 1396. годин е
навод и на помис ао да би мини
јат уру требало датират и у много
рани је време.3 Источноаз ијс ка
сцен ог рафиј а овде је потп у н о
ислам из ов ан а и прет вор ен а у
Слика 2: Минијатура из рукописа
лирс ки пејз аж у којем уметн ик
песама Квазџу Кирманија; предс та
прик а з у је ноћ н и сусрет Хумаја
ва љубавног пара Хумаја и Хумајуне;
и Хумај у н е у огра ђ ен ом врту
прва половина XV века
преп у ном цвећ а. Врт је прик а
зан у дневној светлос ти на којој
се прец изно изве дени цве тови преси ја вај у, док је изнад врта дâт прик аз
небеског свод а са звездама. Тло је круж ног облика, оивичено потоком, с
наглашено бујним вртовима који истич у лепот у и готово божанску чуд
нов ат ост при р од е, обезб еђ у ј у ћ и рајс ки оквир прик а з а ном деша в а њу.
Ослобођен нату ра лис тичке дослед нос ти, умет ник пре у зи м а симболич
ко-декорат ивн у основу из персијског сликарс тва коју примењује на листу
посвећеном љубавној поем и. Он повез ује склад врта, ритам и усклађе
ност разноврс ног биља са хармон ичн им складом космоса, али и редом
који влад а у свет у који је, у једном религ ијском тумачењу, створио Бог,
усклад ивши многе супротс тав љене елементе.
3

Oto-Dorn, Katarina, Islamska umetnost, стр. 226.
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У облас ти минијат уре, наро
чит у пажњу прив лаче дела која
прип ад ај у слик арс кој школ и
у Тебриз у, коју је основ ао Шах
Исмаи л, а која датирај у од раних
годин а шеснаес тог века. Сли
ке из овог период а мног о дугују
Бихзад у. Мног и од уметника чија
дела и данас остав љају снаж ан
утисак били су његови учениц и,
а његов а слав а била је толик о
велик а да је новоос нов а на шко
ла у Тебриз у за свој развој дуго
вал а основ ам а које је он поста
вио. Имена мног их мајс тора ове
школе су нам данас познат а, а
извес тан број њих учес твов ао је
у изра д и јед ног при мерк а Низа
мијевих дела, рађеног за Шаха
Тахм ас па измеђ у 1539. и 1543.
године, а који се сада налази у
Бри танском музеј у.
Ова књига садрж и седамна
Слика 3: Минијатура из Низамијеве
ест минијат ура изузетне обраде
Хамсе, на којој су приказани Хусрев
на којима су, поред слик ара чија
и Ширин како седе и слушају приче
нам имена нису позната, радили
Ширининих служавки, XVI век
Ага Мирак, Мирза Али, Мир
Сејид Али и Музаф ер Али. На
једном од можда најлепших призора приказана је старица која се тужи
султан у Санџару. Она се, у крајолик у раскошне природе, жали влад ару
да је опљачк ао један од његових војн ик а. На њене речи краљ одговара
да је исувише заузет да би се бавио таквим проблем има, на шта му она
одговара „Каква је корист од тога да идеш у рат када не можеш да одр
жиш ред ни међу сопс твеним војниц има!”. Ова дивна сцена смеш тена је
у предео који је замиш љен прем а истом оном укус у који рај замиш ља
као божанску башту. Богатс тво флоре и фауне пренето је и на раскошно
декорис а не марг ине листа, које још сна ж ни је нагла ш а в ај у вели ч ин у
божанске замис ли.
Овде би свакако требало истаћ и и једн у минијат уру која се везује за
Агу Мирака, једног од најзначајнијих сликара исламске минијат уре. Реч
је о слиц и која прик аз ује Хусрева и Ширин, који седе извечери слуша
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ју ћ и при че које при чај у Шири
нине служ авке. На овој минија
тури истанчаних детаљ а види се
љубавни пар уоквирен раскошно
укра шеном фаса д ом пави љ он а
и окружен слушкињ ама. Читава
сцена одиг ра в а се усред готово
онозем аљс ког врта с биљем у
пуном цват у.
Један други лист у Низа
ми ј ев ој књиз и из Бри т анс ког
музеја дело је Мир Сејид Али
ја, сина једног слик ар а који га
је као млад ић а довео у Тебриз
да учи код Бихзад а. На овом
његовом остварењу, илус трован
је један од омиљ ен их и често
преп ис ив а н их приз ор а из ста
ре приче о љубави Меџн ун а и
Лејле. Он говор и о неу т еш ној
љубави између Меџн уна и Лејле,
чији је брак због стицаја околно
сти неос тварљив. Како би успео
Слика 4: Минијатура која приказ ује
да види Лејл у, Меџн ун наговара
Искандара и водене нимфе, 1410/11.
неку стариц у, која зара ђ у је за
живот прик а з у ј у ћ и луду, да му
дозволи да га замени. Старица довод и Меџн уна окованог ланц има у Леј
лин шатор, но углед авши своју вољен у он заис та полуд и. Читава сцена
одви ја се у иди л ичном крајол ик у пуном изоби љ а, чије је обликов а њ е
подређено изграђеном укус у који се развијао под утицајем предс таве о
рају као божанском врту, док истовремено, необу здана жеља која Меџ
нуна води у пропаст, неодољиво подсећа на трагед иј у изазван у жудњ ом
за забрањ еним воћем.
Прик а зе врта нала зи мо и у дру г им дели м а мини јат урног слик ар
ства. Нарочито се дела из Шираза одлик уј у величанс твеним пејзаж има и
сјајним колоритом. Свак ако би требало истаћ и једн у илус трац иј у басне
о мајм у н у и корњ ачи из преписа Бид пајевих Басни, који се сада чува у
Техеран у, а који је вероватно рађен за султана Искендера. На спомен у
том листу, уметник мајс торски спаја натурализам фауне са апстрактодекорат ивним елемент има пејзаж а.
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За ову школ у везује се и Анто
логија Јалал а Удин а Исканд ар а,
која садрж и избор Низа м и јевих
и дру
г их песа
м а и астро
н ом
ске списе. Рукоп ис су илум ин и
рал и Мухамед ал-Харв аи и Наср
ул-Хатиб по наређ ењу султ ан а
Исканд ара, који је у Шираз позвао
познат е уметн ик е из Багд ад а.
Из ове збирке ваљало би истаћ и
прик аз Алексан д ра Великог, који
после прел ас ка прек о Источног
Слика 5: Минијатура која приказ ује
мора, доспева до једног острвског
бој Александров са аждајом, XIV век
језера где кришом посмат ра игру
водених нимфи. Овај лирски при
каз воден их нимфи обас ја н их месеч ином неодољ иво подсећ а на замис ао
фантас тичног света божанског врта, у којем девице окруж уј у праведнике.
Склоност ка прик а зива њу при роде препознајемо и у перс ијс ком пре
вод у турског текс та Аутобиографије или дневника Бабера, оснивача могул
ске динас тије. Овај рукоп ис из шеснае с тог века богат о је илус тров ан са
шездесет осам минијат ура на целим страницама и четрдесет осам мањих
минијат ура са живот ињ ама и биљкама. Посебно се истиче сцена лова у пла
нина ма Хин д у к у ша, но оно што нас посебно интерес у је јесте склоност да
се прик аз вели чанс твенос ти јед не сцене повеже са замис ли бујне веге та
ци је као одра за божанс ког врта на земљи. Изу зет ност дога ђаја подрж а на
је изузетношћу предела унутар којег се он одвија, а који служ и као стална
ремин ис ценц и ја вели ч ине божанс ке замис ли. Ова к ав посту пак можда је
још израженији на минијат ури која приказује Александ ров бој с носорогом,
а која поти че из јед ног рукоп ис а Фидрус и јевог спева Шахнама (Историја
персијских краљ ева), који је по имен у антик вара који је разд војио листове
назван Шахнама Демо. Ослобађај ући свој у машту уметник у вегетац ијски
богатом предел у приказује сцен у када се Александ ар, праћен групом вој
ник а, прип рем а да сабљом зада аждаји смрт онос ан удар ац. Изу з ет ност
призор а додат но је подрж а н а прик а зом аждаје, коју умет н ик, супрот но
опис у чудовиш та које бљује ватру а који је садржан у текс ту, облик ује спаја
њем више различит их живот ињ а – носорога, вука, лава и орла.
Реминисценц и је на божански врт нала зи мо и у исламској кера м иц и.
Посебн у пажњу прив лач и декор а ц и ја фајанс ним плоч иц а м а с флор ал
ним мотивима, карактерис тична за османлијску уметност. Тако у џамији
Мурата II у Једрен у наи ла зи мо на изван ред но богат у и упа д љиву пла вобелу фајанс ну оплат у из 1436. године, на којој су прик аз ан и флор алн и
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мотиви којим а се први пут при
друж уј у лале, јасмин и чемп реси
разви јен и у богат е буке т е. Ту је
већ најав љено нату р ал ис тичк о
сликањ е цветног декора каракте
рис тично за касниј у фазу.
Супротно раном осман л иј
ском добу, које је било обеле
жен о изван р ед н ом разнол ик о
шћу декора, развијен у османлиј
ску епох у шеснаес тог и седамна
ес тог века обележ а в а упа д љиво
Слика 6: Детаљ рада у керамичким
јединс тво. У зрелој фази осман
плочица ма у Рустем-пашиној џами
лијс ке архит ект онс ке декор а
ји, Истанб ул, XIV век
ци је, фајанс не плоч иц е игра ле
су најзначајн и ј у улог у. Оне, као
и фајансно посуђе, на јасан начин одраж авају нови османлијски декора
тивни стил који је карактерис тичан по натуралис тичкој флоралној тема
тиц и, а која се повез ује у нову јединс твен у целин у са старим арабескним
преп ле т и м а. Својим богат им реперт оар ом, сачињ ен им од лала, каран
фила, нарц иса, ружа, зумбула, љиљана, цветова нара, лишћа винове лозе и
чемп реса, ова керам ика подсећа на чудесно богатс тво биљног света, асо
цирај ућ и својим бујним растињ ем на божански врт.
Можда нај у печ ат љиви ји при мер укра ш а в а њ а фајанс ним плоч и
цама налазимо у Рустем-пашиној џамији у Истанбул у, коју је сред ином
шеснаес тог века за једног од велик их везира султана Сулејмана изград ио
Синан. Овде препознајемо декорац иј у фајансним плочицама изванред
ног квалитета, а која се пруж а од пода до врха куполе. Пред ворје џамије
украшено је једним од најлепших флоралних паноа османлијске фајан
сне умет нос ти, чија густо зби јена цвет на декора ц и ја на пла вој основи
несумњиво подсећа на блаженс тво и лепот у рајског врта.
Када је реч о флоралном украс у свакако би требало спомен ут и и Ахме
ди ј у, у чијим ниша ма галери ја наи ла зи мо на изван ред на остварењ а. Сјајна
декорат ивна остварењ а сличних целина фајансних плочица можемо наћи и у
неким прос торијама сараја, у делу за становањ е Мурата III и у прос торијама
„Злат ног пута”, из 1574/75. године. По својој рафин и ра нос ти, нароч и т о се
истич у панои у кобалтно плавој и зеленој боји, са птицама које се елегантно
љуљају у цветном украс у, из Синет Одази у Сарају, а који се често смат рају
врхунским достигн ућима керам ике шеснаес тог века. У овим примерима, као
и у Рустем-пашиној џамији у Истанбул у, без сумњ е препознајемо један при
ступ који израс та на укус у изграђеном на предс тави рајс ког пејзаж а, како
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га Куран прик аз ује, али и једн у
тежњу да се одсјај божанског врта
успос та ви и у овозем аљ с ком све
ту.
Ову тежњу можем о преп о
знат и и у флор алној декор а ц и ји
каракт ер ис тичн ој за исламс ке
ћили м е. Иако је, захва љу ј у ћ и
израженом богатс тву шема, деко
ра ц и ја исламс ких ћили ма тешко
свод љива, те је и готово немог уће
изнет и један општи став, фло
ралн и мотив, у најв ећем број у
типова, игра изузетн у улог у.
Раније је доста писано о сим
бол из му декор ат ивн их шара
исламс ких ћилим а, при чему је
у оствар еној орна мен т иц и тра
жен о магијс ко знач ењ е, или
су пак препоз нав ане одређ ене
митолош ке сцен е, док је сама
Слика 7: Ћилим из северозападног
површ ин а ћилим а саглед ав ан а
Ирана, XIX век
као про
з ор у какав бес
к ра
ј ан
фант ас тич ан свет. Међут им,
према мишљењу Марија Ајланд а Јуниора (Murray L. Eiland Jr.) и Марија
Ајланд а Трећег (Murray Eiland III), симболизам који је некад а могао посто
јат и, за савремене ткаче изгубио је готово свако значењ е.4 Тумачењ а сим
бола, како истич у, обично крећу од претпос тавке постојањ а неког скриве
ног значењ а, док се орнаментални мотиви, супротно томе, данас упот ре
бљавај у у склад у са трад иц ијом израженом на неком локалитет у. Иако су
у прош лос ти одређени обрасци могли имат и јасна значењ а, они се данас,
у зависнос ти од локалитета, различито тумаче. Тако оно што се у једној
регији опис ује као паук, већ у суседној може бити означено као корњ ача.
Међу т им, без обзи р а на изра жене потеш коће у тумачењу орна мен
талних шара исламских ћилима, могуће је уочит и једн у опште изражен у
склоност ка упот реби флоралних мотива. Богатс тво флоралних преп лета
и љубав према цветној декорац ији, свакако се може повезат и с истим оним
укусом који је усвојио слик у о рају као божанс ком врту. У прилог схва
та њу да флор алн у декор а ц и ј у исламс ких ћили м а треб а сагле д ат и као
слик у божанског врта, иде и чињеница да је управо ћилим имао изузетн у
4

Eiland & Eiland, Oriental Rugs: A Complete Guide, стр. 73.
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важност код номадс ких народ а.
Он је предс та в љао прив рем ен о
запос едн ут и прос тор, који је
више пси холош ки, обезб еђ ив ао
спок ојс тво. Без обзир а да ли је
реч о ћилим у који је служ ио за
спавањ е или оном намењ еном за
молит ву, он је својим флоралним
прик а зи м а могао да оживи сли
ку божанс ког врта и подсет и на
величин у Божјег дела.
Као одраз раја на земљи, врт
је у исламс кој умет нос ти зау зео
истак н у т о место. Предс та ву раја
можемо препознат и у раз л и ч и
тим форм а м а исламс ке умет но
сти, од прои зв од а уметн ичк их
заната, преко зидног сликарс тва и
слик арс тва минијат у ра, до архи
тектонског планирањ а. Имаг ина
ција која је прих ват ила предс таву
Слика 8: Керманс ки ћилим
о рају као врту вечног блаж ен
за молитву, XIX век
ства, који нуди сигурност и спо
кој праведниц има, обликовала је
тежњу да делић овог идеа лног света буде пренет и у овоземаљске оквире.
То није значило само усвајањ е једне намере подражавањ а божанске зами
сли, већ много више тежњу да се путем уметнос ти призове слика божанског
врта, али и да се укаже на величин у Бога и његову милост да, управ љај ући
временским приликама, дарује живот земљи. Ова блиска повезаност једне
религ иозне идеје и поступка декорац ије, нарочито је истакн ута у примени
флоралне орнамент ике на фајансним плочицама коришћеним за украша
вањ е зидова џамија, која верника током молит ве и слушањ а проповед и пре
носи у један неземаљски свет, као и у уметнос ти ткањ а, а пре свега у оним
при мери ма који разви јај у богат у флоралн у орна мен т ик у на ћили м и ма за
молит ву, или пак декорат ивн у шару орган из ују као михраб који постаје
прозор у свет божанс ког врта. Иако се исламс ка уметност развијала под
раз ли чи т им утицаји ма, и иако у њој можемо препознат и мнош тво посеб
них облика и прис тупа, стиче се утисак да је предс тава раја као божанског
врта утицала на развој укуса који кроз читаву исламску уметност показује
склоност ка флоралном украс у и неодољиву љубав према природ и.
Год. V (2013): стр. 587-600
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Историог рафи ји, епиц и и јед ном делу усмене прозе, особи т о анег
дот и, зајед н ичк е су истор ијс ке теме. Међу овим жан р ов и м а отуд а
постоје толик а међусобна прож и м а њ а, али и посебнос ти, као и неспо
раз ум и. Дуго се садрж ај епске хроничарске песме није оштро разлико
ва ло од историјс ких чињен иц а.1 Ни Вук Караџ ић није хитао да омеђи
јасне гра нице између тзв. уметничке и историјс ке истине. О томе нема
помена у његовим најранијим песмарицама (1814, 1815). Разлике је навео
тек када је на то био приморан. Наиме, у трећој књизи Народних србс ких
песа ма, тзв. лајпцишког издањ а из 1823, објав љени су комад и песме о Боју
на Чачк у (1986: 252–257). Кнез Милош Обреновић био је веом а незадо
вољ ан начином на који је у песми приказан и обрушио се на Вука (1988:
303–304). Вук се бранио, па је песму назвао „несрећном” и „жалосном”, а
Кнеза је уверавао „да пјес ма није историја”. Додао је затим да се у исто
рији „глед а истина, а у пјес ми се глед а како је измиш љено и намјешћено”
(327–329). Децени ј у касни је, у Пред г овору четврте књиг е Народних срп
ских пјеса ма (Беч, 1833), Вук слично тврд и да у „народним песмама (као
готово ни у каким) не треба траж ит и истините историје” (1986: 407).
Јасним раз л иков а њ ем и разг ра н и чењ ем појмов а поетс ке и исто
ријс ке чињенице, Вук унеколико прек ид а конт ин уитет српске историо
графије, утемељ ене на усменој историјској трад иц ији, те град и темељ е
оних поставк и које ће загов арат и тзв. критичка школ а потоњ е српс ке
историог рафије (Сувајџић 2005: 294).2
У својим историог рафским радовима Вук није као историјске изворе
обилато корис тио народне песме. Изузетак су неколик и Вишњићеви сти
хови којима је, очигледно, поклонио поверењ е. У историог рафском спис у,
Првој години Српс ког војевања на даије, Вук је сагласно песми Почетак буне
против дахија описао Сечу кнезова, односно дога ђаје који су непос ред но
претход ил и Првом српс ком устанк у (1804–1813), а прем а песми Бој на
Чокешини идент ично је предс тавио међусобне сукобе и задевице устаника
1

2

Историјска чињеница „сведочи, тачније тврди да се у одређено време нешто догодило и окончало, на пример битка или свадба, рођење или смрт. Како се нешто
окончало питање је субјективне и тренутне историјске процене. Међутим, по
правилу је неспорно да се нешто догодило и у том најопштијем делу слажу се све
стране: како оне заинтересоване, тако и оне које верују да припадају објективним,
незаинтересованим посматрачима” (Љубинковић, Дрнадрски 2012: 160).
Један од најзначајнијих представника критичке школе, Иларион Руварац, оспорава традиционална мишљења према којима је краљ Вукашин Мрњавчевић убица
цара Уроша, доказује да није било Кнежеве вечере пред Косовски бој, те да Вук
Бранковић није издао на Косову. Он вели да Срби 1690. нису пресељени у Аустрију
по позиву, већ да је Сеоба последица насумичног бекства пред турском казненом
експедицијом. Такође, он одбацује и тезу о црногорској независности у периоду од
15. до краја 17. века, итд. (Сувајџић 2007).
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(1969в: 322–353). Међу т им, дета љи о смрт и хајд учког харамба ше Ђорђа
Ћурчије разликовали су се у Вуковом приповед ању од приказа Ћурчији
ног лика у Вишњићевим десетерц има. Такође, опис херојске погибије бра
ће Недића у песми не садрж и податак који Вук не проп уш та да истакне.
Он пише да су се Недић и пред бој „тако изопијали, да већ готово нијес у
виђели један другога” (339). Ове појед инос ти Вук је могао да чује, јер је,
у то време, био писар код Ђорђија Ћурч ије. Међут им, изос тав љањ е те
епизоде у епиц и и њено развијањ е у причи плас тично истиче важне пое
тичке особенос ти усмен их жан рова који зах т евај у при мерене садрж аје.
Тенденц ији и тону јуначке песме био је неадек ватан помен пијас тва бра
ће Недића, али је сама секвенца захвална за обрад у у усменој анегдот и.
Сличне процесе открива и парод ирањ е херојског подвига војводе Стевана
Синђелића у Боју на Чегру 1809. године. У намери да усмрт и што већи број
Турак а, он је у шанц у запал ио буре барута, легенд арно жртвујућ и соп
ствени, али и животе својих оданих сабораца. Међут им, по анегдотском
приказивању догађаја и личнос ти, Синђелић је смерао да хицем из кубуре
отвори ново буре ракије, али је грешком опалио у буре с барутом, јер су
се и барут и ракија једнако паковали (Љубинковић 2009: 15). Према томе,
анегдота често открива наличја збивањ а, сводећ и јунаке на људску меру.
У том смис лу, карактерис тична су и казивањ а о Хајудк Вељк у Петровићу
и војвод и Миленк у Стојковићу чије подвиге епика није прос лавила. Међу
тим, анегдоте у епском духу хвале њихове ратне подвиге, али се у трад и
ци ји нала зе и дру гачи ји при мери који осу ђу ј у њихово не сва к ад узорно
понашањ е. За Хајд ук Вељк а се збори да је био необу з дан, пустах ија, да
је харао, силовао, одавао се пићу и блуд у. Неморалност и осиона влад а
вина приписивани су и госдпод ару Источне Србије, Миленк у Стојковићу.
Недолични поступц и карактерис тични су и за већин у устаничк их првака.
Тако, Кара ђорђе уби ја оца и брата, мајк у кажња ва намица њ ем кошнице
на глав у. Карађ орђ ев момак и гајд аш, а потом и зет, Антон ије Пљак ић,
убија немил ице недуж ан народ и од жртав а форм ир а гроб ље око соп
ствене куће. На душу кнеза Милоша Обреновића став ља се више десет ина
полит ичк их и друг их убис тава, а за његовог момка Марка Штитарца збо
ри се да је био „неко чудо”, јер је убијао без милос ти и са осмехом. Међу
тим, назначена анегдотска тематско-мотивска компонента ипак је дубоко
сагласна са митско-епским духом, јер је особено и несоц ијално понашањ е
својс твено митским и епским јунац има. Приказ суровос ти која се, после
Првог и Друг ог српс ког устанк а, измес тила са бојног поља у приватни и
дру ш твен и живот, такођ е пока з у је митс ко-епски кон т ин у и т ет и насле
ђени тематски образац у усменом народном стваралаш тву.
Након 1815. године, када се прис ту п и ло мирнодопс ком уређива њу
српске државе, епски узлет и постајали су спорад ични. Улог у свес траног
Год. V (2013): стр. 601-614
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хроничара важних друш твених збивањ а доминантно је преу зела усмена
анегдот а. Широко расп рос трањ ен а и тематс ко-мотивс ки разнов рс на,
она, осим ратне историје, памт и и мнош тво догађаја и важних момената
из општед руш твене и култ урне историје српског народ а. У своме дело
круг у, она је у динам ичном суживот у са историог рафијом. Међут им, ма
колико се ти планови преп литал и и чинил и блис ки, анегдотс ка слик а
света је посве особита и у бити је опречна историог рафс кој тачк и гле
диш та. Историог рафи ја као нау к а тежи објек т ивнос ти, неприс трас но
сти, општос ти. Насуп рот томе, анегдот у могу да одлик уј у субјект ивност,
заин т ересов а ност и конк рет ност. Историог рафија, на при мер, конс та
тује да је у авгус ту 1805. „дошло и до првог поход а султанове војске на
устанике. Војску од око шест хиљад а људи и нешто артиљ ерије предво
дио је Хафиз-паша. Пошто су устаниц и одбили турс ки захт ев да осло
боде царски друм и да војску (турс ку) проп ус те за Беог рад, дошло је до
борбе на Иванковц у, на прос тору севе роис точно од Ћупри је. Најп ре су
српски команд ант и Миленко Стојковић и Петар Добрњ ац из својих шан
чева одбијали турс ке јурише, а затим су преш ли у напад. Хафиз-паша
је рањен, а турс ка војс ка разбијен а. Тако су Срби славил и своју прву
побе д у над сул та новом војс ком” (Стојан чевић 1981: 35). Анегдот е, пак,
конк рет из уј у, динам из уј у и ожив љавај у слике и ситуа ц ије. Према кази
вању, турски војни заповедник, Хафиз-паша, испрва се охолио и завето
вао да ће за тили час покорит и Србе. Када су претњ е остале јалове, паша
је покушао да потк упи војвод у Миленк а Стојковића. Усмена прича пам
ти одречан Миленков одговор: „Берат који обећава, не треба ми ништа:
овако сам већи бератлија. А претњ ом ме не ће уплаш ит и. Нека удари
свом својом војс ком: рђа био, ако му се уклон ио!” (Милићевић 1888:
692; Чубриловић: 81–82) Самоувереном паши изневерена су очек ивањ а,
испало је све другачије од планираног. Доживео је тежак пораз и морао
је да се у тајнос ти повуче у Ниш, где је убрзо и прем ин уо. Док је историо
графија неод л учна у разјашњавању узрок а пашине смрт и, дотле је анег
дота понуд ила заним љиво објашњењ е. Док су Турц и у Параћ ин у весело
прек ра ћ ива ли време до одлучног боја, уста ниц и су чита ву ноћ копа ли
шанчев е. Међу исцрп љене копаче дође Стев а писар. Он се био добро
„накит ио” ракијом, па стане да наваљује на Карађ орђ а да му дозвол и
да избац и „један топ на Турке”. Ђорђе га је дуго одговарао, али најпо
сле попус ти: „Е, па удри, кад си толико навал ио!” Стев а опал и! Тек се
сутрад ан обелод анило да је Стева погод ио баш шатор Хафиз-паше коме
је топовско тане и „пребило ногу на двоје”. Јауч ућ и од бола, паша је увио
ногу у „зобниц у пуну врућ их мекињ а”, сео је на коња и отишао у Ниш,
где је убрзо подлегао ранама (Јокић 1980: 212; Милићевић 1904: 42–45;
Милут иновић 1888: 82; Чубриловић 1979: 78).
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Анегдотс ки садрж аји су за историог рафи ј у од спор ед ног знач аја,
али их историог рафи ипак радо корис те услед недос тат к а првос тепе
них извора, али и у функц ији разбијањ а сувопарног хроничарског изла
гањ а. Тако, усред описивањ а турске пропас ти после боја на Љубићу 1815,
Вук Караџић саопш тава читаоц има и анегдот у. Приповед а како је кнез
Милош опазио некак ву Турк ињу у једној гомили бегунаца, па рече мом
цима: „Који ће отић и, да ми доведе ону жену, да се не мучи бежећ и; а ево
му сто гроша”. Његов кувар, Арсеније Андријић, разиг равши коња, оти
де. Турц и опале на њега неколико пиштољ а, као и он на њих. Но, они се
сви разбегн у, а он ухват и коња под Турк ињ ом и доведе је Милош у. Када
му Кнез пруж и обећаних сто гроша, он није хтео да их узме, него, пољу
бивши га у руку, одговори: „Фала, господ ару! Ја сам код ње више нашао”
(1969а: 65; Милићевић 1891: 117–118; Гавриловић 1908: 168).
Историог рафија претпос тав ља да је бројно стањ е српске војске у Боју
на Мишару износило „око 10.000 од чега преко 1.500 коњаника, а турске
око 20.000” (Стојанчевић 1981: 40). Анегдота ретко израж ава стат ис тике,
али и када спом ињ е бројеве, она то чини на особен начин. Једна, на при
мер, хиперболиса но свод и биланс турских жрта ва, исти ч у ћ и јуна ш тво
проте Николе Смиљ анића, за кога Петар Јокић каже да је „у Китог у лугу
зеленом у сву Босну преп лашио” (1980: 225; Милићевић 1888: 653). После
турске пропас ти на Мишару, он је Китог у, у епском маниру, посекао 153
турских глава, самих турских коња убио је 200, а 300 живих задобио и
поред тога мног и плен (Ненадовић 1884: 588).
Историог рафија утврђује законитос ти и правила. На пример, износи
се општа тврдњ а да су у чегарс ком шанц у 1809. сви устан иц и, без изу
зетк а, били легенд арно жртвован и. Међу т им, анегдота, коју интерес у ј у
поглавито изузец и и посебнос ти од правила, налази да је трагед иј у преж и
вео сеиз Стевана Синђелића. Њему је војвод а наред ио да напус ти шанац
и да се пробије кроз Турке, како би у Ресави разглас ио шта се догод ило
(Караџић 1969б: 71; Милићевић 1888: 650). Јанко Стојићевић, брат гласо
вит ог устан ик а Милоша Поцерц а, не памт и се у усменој прич и по јуна
штву, већ по томе што је био једини војвод а који се жив пред ао Турц има
током несрећне 1813. године (Ненадовић 1883: 291; 1884: 637–638). Истиче
се индиви д уа лна храброст у однос у на колек т ивни кука вич л ук. Позната
анегдота вели да су по устаничком разбићу 1813. све устаничке старешине
напус тиле Србиј у, осим Милоша Обреновића. Једва измакавши жив Тур
цим а на Равњу, Милош је ишао низ Саву ка Беог рад у, па је на Забрежју
сусрео ваљевског војвод у Јакова Ненадовића који је утом превозио поро
диц у и имањ е преко Саве у Срем. Јаков стане да наговара Милоша да и
он пређ е, јер у супротном само може да погине. На то Милош одречно
одговори: „Кад моју стару мајк у, жену и децу разгазе Турц и, шта је вајде
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и ја сам да живим? Доста је браће изгин уло војуј ућ и са мном; право је да
погинем и ја, кад другојачије нема живота. Не могу те то Господ ар Јакове,
ника к о послу ш ат и!” (Кара џ ић 1969а: 48; Милу т инов ић 1888: 45–46;
Милићевић 1891: 111–112; Јокић 1980: 228) За разлик у од анегдота исто
ријски извори налазе другачије. Они наводе прис ус тво и друг их устанич
ких старешина и тврде да је и Милош Обреновић имао намеру да избегне,
али није стигао (Ивић 1938: 7). Чини се да није одвише тешко одгонетн ут и
откуд а су историјске чињенице добиле наречени приповедни обрт, с обзи
ром на то да су се доцније расп рос тирале многе анегдоте с циљем прос ла
вља њ а Милоша Обреновића и његове леги т и м иза ц и је за достојног Кара
ђорђевог наслед ника и за неприкосновеног вођу Дру гог српског устанка.
Колико је Милошев култ био широко заснован сведочи и то да је он обу
хват ио и хероизац ију његове супруге, кнег ињ е Љубице. Када се у Боју на
Љубићу 1815. сва српска војска, па и сам кнез Милош, разбегн у пред Тур
цима који су прод ирали према Чачк у без отпора, онда се као најс рчанија
истакне кнег ињ а Љубица Обреновић. Она стане да грди устанике не би ли
им поново улила поузд ањ е: „Кецељ е женске пашите, па ми жене да идемо
да се бијемо!” (Милут иновић 1888: 149–150; Куниберт 1988: 88; Јиричек
1959: 56; Милићевић 1888: 464). У истом боју, казује се на друг ом месту,
из рова утекн у сви Срби, једино остане Танаско Рајић. Крај топова, исек у
га турске сабље (Караџић 1969а: 63–64; Гавриловић 1908: 165). У српској
трад иц ији кумс тво је духовно сродс тво и сеже, како пева народна песма,
„до деветог колена”. Стога су, стат ис тичк и глед ано, ретк и прек ршаји про
тив ове народ не инсти т у ц и је. Али, анегдота нала зи баш такве при мере,
те суду јавнос ти излаже прес тупн ике који су се усуд ил и да дигн у руке
на кумове: Кара-Марко Васић (Нинковић 1972: 73), Милован из Буковика
(Арсен ијевић 1898: 418), Лазовић из Љубић а (Јаћимовић 1973: 143–144),
Вујица Вулићевић и кнез Милош Обреновић (Златковић 2008: 331–338).
Претходно истакн ут и примери указ уј у у којој је мери погрешно на
основ у анегдот а донос ит и општије закључке, а управо је то чест слу
чај, јер немали број историог рафа анегдот у легит им из ује и „уздиже” до
поузда ног докумен та. Ту је поја ву у српс кој историог рафији тачно још
запазио Вук Караџић. Он о томе пише: „Догађаје народ а нашега слабо је
кад рођени Србин описивао у оно вријеме, кад су се догађали, него све
посли је некол ико стот ина година. Тако су извори истори је наше били
свагд а приповиједање и туђи списате љи (...) Свак и паметан човек може
ласно виђет и, колико су ови извори непоу здани, јер се догађаји припо
виједањем искваре и у ономе истом нараш тају, у коме су се догађали, а
камо ли за неколике стот ине година” (Караџић 1969а: 241).
У процесима усмене стилизац ије, историјске чињенице се преобли
куј у, надог рађуј у, мењај у и преиначавај у. Свак и посредник у томе ланц у
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историјску материј у саобра ж а ва своме приповед ачком сензиби ли тет у и
тален т у, али и моћи ма пам ћењ а, уз неминовн у прис трасност процена.
У казивањима по сећању, феномен заборава игра важну улог у. Тако све
доц и о истоме дога ђај у казу ј у дру гач и је. Када су учес нике Првог срп
ског устанк а, Јанић ија Ђурић а3 и Петра Јокић а4, упи т а л и да саопш те
сећањ а о првом боју устаник а прот ив беог радских дахија у селу Дрлупи
под Космајем, 24. (12) фебруар а 1804, они су са вишедецен ијс ке дис
танце догађај предс тавили сасвим опречно. Док Ђурић подробно опис ује
прег овор е из којих се потом изрод ио сукоб (1980: 48–51), дотле Јокић
ништа не збори о прег оворима, већ о збивањима сведочи као о отворе
ном сукобу, а који иначе опис уј у несагласно (1980: 181–184).5
Осим погрешки у сећању, можебит и да је транспоновањ е на историј
ску чињениц у извршио „при т исак” и систем усмених књи жевих облик а,
који м а аутен т ичност и веродос тојност нису од при м арног значаја, јер и
сама категорија истине ту добија посебан стат ус. У усменом стваралаш тву
стилизац ија историјске грађе води и до суштинског мењањ а историјских
чињен иц а и фак т ог рафи је. Прем а анегдот и, по долас ку у Срби ј у 1807,
родољубиви Доситеј Обрадовић одлучио је да и сопс твени живот жртвује
за националн у слобод у. Вели се да није страховао ни 1809, после несреће
на Камениц и, када су Турц и прод рли дубоко у Србиј у и када су мног и ста
новниц и Беог рад а избегли преко Саве и Дунава. Тада неко позове и старца
Доситеја да бежи, а он одговори: „Ја сам добегао у своје отечес тво, па сад,
ако оно страд а, нека и мене погазе турски коњи” (Прот ић 1980: 297; Мили
ћевић 1888: 458; Маринковић 1961: 117–118). Међут им, добро обавеш тени
аустријс ки полиц ијс ки конфи дент у Темиш вар у, Карло Леополд Ковач,
саопш тав а вест (од 24. септ ембра 1809) која сасвим спори Досит ејев ој
изјави да неће напуш тат и Србију, ако она пропадне, него ће допус тит и
да га погазе турс ки коњи. Прем а Ковач у, „познат и екс-калуђ ер Досит еј
Обрадовић, због садашњих ратних страхота, напус тио је Беог рад са више
друг их српских цивила и са свим својим пртљагом пошао је према Шап
цу, одак ле ће се прем а сигурном обавеш тењу, укол ико се Беог рад мора
пред ат и Турц има и ако му буде могуће избегне пажњу на кордон у, преко
славонске и хрватске Војне границе, упут ит и Франц узима у Далмац иј у”
3

4

5

Мемоари Јанићија Ђурића настали су можда чак и пре 1823, а објављени су први
пут у Гласнику Друштва српске словесности, IV, 1852, 75–151, под насловом Србска
повестница Карађорђевог времена.
Јокићева причања записао је Милан Ђ. Милићевић у току 1851. и 1852. у Тополи.
Први пут су објављена под насловом Причања Петра Јокића о догађајима и људима
из првог српског устанка (1804–1813), у редакцији записивача, у Споменику СКА,
XII, 1891, 1–56.
Видети о томе и: Вукићевић 1912: 9–15; Новаковић 1954: 114–124; Панић 1967:
87–88, 303–304; Златковић 2011: 219–222.
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(Гавриловић 1985: 480). До очигледне непод уд арнос ти између историјских
чињеница и њених анегдотских прерад а дошло је у процес у форм ирањ а
кул та Доси теја Обра довића који је био расп рос тра њ ен и у предс у та нич
кој, а потом и у устаничкој Србији (Златковић 2007: 293).
Такође, иако се на основу сачуваних докумената даје утврд ит и како
је кнез Милош Јован у Демир у, оптуженом за криво суђењ е и харањ е,
наред ио да све отет о врат и, прич а казује како се Демир досетљивим
говор ом оправд ао пред Милошем, рекавш и да је крив љи од њега онај
који даде „будал и” власт у руке. На то Милош прес уд и: „Море, ово је
паметан човек. Водите га да руча, па нека иде с миром кући” (Милиће
вић 1888: 136; 1891: 215–216).
У неким слу ч ајеви м а, свес тра н им и стрп љивим истра ж ив а њ и м а
може се пронић и у то докле сежу фактог рафија и историог рафска објек
тивност, а где и када настај у усмене приповедне стилизац ије. На пример,
у трад иц ији се смат ра да је Аврам Стојковић за кнеза Милоша Обрено
вић а оба в љао послов е „интим не при р од е”. Истори ч ари то потврђ у ј у,
јер су у једном Кнежевом пословном тефт еру пронаш ли и ставк у која
налаже да се Аврам у издвоји прилична сума новца за „особен у потребу”.
Очито да је заним љив садрж ај даље вукао у прич у, па се настав ља кази
вањ е прем а коме је кнез Милош, прил ик ом посет е Цариг рад у 1835,
султан у Махм ут у II предс тавио своју свит у. Онда када је ред дошао на
Аврама Стојковића, вели се да се тада и сам султан томе насмејао, јер је
наводно и он знао о томе Стојковићевом особит ом послу (Симић 1997:
146; Гавриловић 1912: 528).
Вари јант ност, као особ еност усменог ствар а л а ш тва, може више
струко да утиче на интезит ет садрж инс ких промена, од мањих и фор
малних варијац ија, па све до темељних прерад а у којима долази до месног и временс ког измеш тањ а, па и промена јунак а. Познат а анегдот а
прем а којој је кнез Милош најп ре ранио Сулејм ан-пашу Скоп љак а, а
потом нудио да му озлеђен у руку позлат и, везује се и за друге личнос ти
(Караџић 1969а: 49; Милут иновић 1888: 58; Милићевић 1891: 113). Наи
ме, на путу за Цариг рад 1835. кнез Милош је сусрео Хурзев-пашу који
му онда рекне: „Знаш ли Милош-бег кад смо се на Сјениц и побили, ја и
ти у Карађорђево време (тада је Хурзев-паша био босанс ки валија), па
си ми ову руку ујео (ранио) и јеси ли икад мислио да ћемо се ја и ти кад
год у Цариг рад у, у једном кајик у возит и, као што се сад возимо?” Милош
одговори да то није могао ни помис лит и, а што се руке тиче, ако ју је и
„ујео”, он ће је и „позлат ит и” (Симић 1997: 168). Неколике приче опис уј у
и испраћај кнеза Милоша из Србије у изгнанс тво 1839. године. Када се
отис нуо чамац низ Саву, преп ричав ало се да је Тома Вучић Периш ић
бацио камен, рекавш и: „Кад се овај камен из Саве врат и, онда се и ти
Годишњак Факултета за културу и медије

Прилог проучавању односа између историје, историографије...

609

врат ио” (Хаџић 1864: 297). Варијанта анегдоте Вучићеве речи припис ује
Прот и Матеји Ненадовићу (Милићевић 1891: 302). Епска песма Филипа
Вишњић а која пева о смрт и Марк а Краљ евић а, такођ е, варир а мотив.
Уочи предс каз ане смрт и, да не би допал и у турс ке руке, Марко уби
је коња Шарца, полом и сабљу и копље и напос летк у: „Узе Марко перна
буздована, / Узе њега у десниц у руку, / Па га баци с Урвине планине / А у
сиње у дебело море, / Па топуз у Марко бесјед ио: / ʼКад мој топуз из мора
изиш'о, / Онда ʼваки ђетић постан уо!ʼ ” (Караџић 1976: 316).
Уопш те, добро је знано да се за знатне и познате историјске личнос ти
везуј у разноврсне теме и мотиви из домаћег и интернац ионалног фонд а
који се налазе акум улирани у једној трад иц ији.
Прос торна, однос но култ урно-геог рафс ка, дистанц а информ ат ора
у однос у на изворн и предмет саопш тав ањ а може бити узрочн ик спе
цифичн их обра д а историјс ких чињен иц а (Самарџ и ја 2008: 26–27). У
Путу на Исток (1835) и Новом путу на Исток (1853), франц уски песник
Алфонс де Ламарт ин (1790–1869) записао је необичн у прич у о Карађор
ђевом франц ус ком порек лу. Он налази да „Црни Ђорђе није био, како
је сам дуго веровао, порек лом из Србије. Рођен је у Франц уској, у око
лини Нансија, у ратничкој покрајини Лорени; али је тако добро усвојио
варварс ке нагоне словенс ке расе, да се чинило да њена крв тече њего
вим жилама, а од Франц уске је сачувао само пустоловни дух” (Ламар
тин 2006: 36, 92–95). Настојећ и да проникне у изворе овако невероват
ној тврдњ и, Никола Банашевић, између осталог, мисли да они потич у
од Кара ђ орђ еве склонос ти Франц у зи м а, јер, након српс ког пора з а на
Камениц и 1809. који је делом услед ио и због тога што Руси нису преш ли
Дунав и притек ли у помоћ српским савезниц има, Карађорђе се за помоћ
обраћао Аустрији, али је и све више наде полагао у Франц ус ку која се
примак ла границ и са Србијом (Банашевић 1976: 127–137).
У однос у према историог рафији, усмена трад иц ија се одлик ује осо
беним и препознатљивим системом мотивац ије. Каткад а је њена слика
света прожета својеврсном фолк лорном наивношћу. На пример, крупне
економске и полит ичке сукобе јунак а, анегдоте мотивиш у споредним и,
чини се, безаз ленијим разлозима. Спору између војводе Јакова Ненадо
вића и харамбаше Ђорђа Ћурчије око скела и ђумрука, анегдота, у епском
духу, подређује свађи око „некак ва ђавољ а ножа”. За повод полит ичкој
омрази између кнеза Милоша и влад ике Мелент ија Никшића навод и се
отим ањ е око брил ијантс ког прстена кога је 1810. Мелент ије добио као
српски депутат у Русији (Милићевић 1876: 596–598; 1888: 762–765). Иако
је жеља за реформ ам а и уставнош ћу Тому Вучић а Периш ић а коначно
одвојила од кнеза Милоша, у трад иц ији је живо мишљењ е да су томе раз
лози друге природе. Наиме, када је кнез Милош 1835. у Цариг рад у саста
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вљао списак својих чиновник а достојних султановог одликовањ а, Вучи
ћево име је изос тав љено (1888: 80). С почетка 19. века биће да је карло
вачк и митрополит Стефан Страт и м и ровић прога њ ао пештанског прав
ника Ивана Југовића (Јована Савића) због отвореног аустрофилс тва, али
о томе има и друг ач ијих мишљењ а. Анегдот а тврд и да је митропол ит
омрзао Југовића „што је био врло лијеп човјек и жене га радо имале, те га
истјера из службе и из Карловаца” (Караџић 1969б: 101).
Међут им, анегдотска слик а света није свакад тако наивна и банална.
Напрот ив, она може да буде убојита, тенденц иозна и ангажована. У вези
с тим питањима, заним љив је појав овога жанра у стваралачком опус у
Вука Караџића. Он није никад а посебно бележ ио нити објав љивао анег
доте, али је њима знатно прошарао своја ауторска биог рафска и истори
ог рафска дела, чак и упркос спомен у тој сум њи у (не)поу зда ност усме
ног приповед ањ а. Биће да је Вук ове усмене форме радо и слободн ије
корис тио, јер је и њихов стат ус у трад иц ији био другачији од значењ а и
улога песама. Са епиком је морао бити опрезан, јер њихово коришћењ е
у историог рафи ји није само ствара ло збрк у међу умет н ичком и исто
ријском истином, већ је и директно легит им изовало поруке песама које
су уистин у славиле Први српски устанак, Карађорђа и његове саборце,
док се Друг и устанак и Милошев а улога у њему једва помињу, будућ и
да је епска слика о тим догађајима проблемат ича и негат ивна. Стога се
Вук, као већма пром иш љен човек, поводом новијих песма о борбама за
ослобођењ е Србије прибојавао реакц ије чланова динас тије Обреновић
од којих је иначе умног оме и завис ио. С друг е стране, Вук је имао на
располагању бројне анегдоте, од којих су појед ине настале под окриљ ем
Обреновића као пропагандна средс тва и приказивале су у лошем светлу
Кара ђ орђ а, Кара ђ орђ евиће и њихове прис та л ице. Упра во услед наво
ђењ а провокат ивне и полит ичк и тенденц иозне анегдотске грађе, Вука су
напад али и оспоравали нају гледнији јавни и култ урни послениц и онога
времена. Посебан повод прос траној крит иц и пруж ао је Вуков историо
графс ки рад који се дубоко уплео у вртлог динас тичк их и полит ичк их
превирањ а ондашње Србије.
Према томе, између историје, историог рафије и усмене народне хро
нике успос та в љај у се посве дина м ичн и и разнов рс ни однос и. Збир тих
процеса акум улира се у трад иц ији. Иако трад иц ијска мишљењ а нису јед
нака историјским истинама, ипак она никад а нису њихова негац ија (Нова
ковић 1982: 12). Она свакад настају некак вим, за истраж иваче, ћудљивим
и загонет н им повод и м а и при томе врше кат к а д а естетс ке, дру ш твене,
култ уролошке, па и религ ијске функц ије у сопс твеним трад иц ијама.
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mar io je religiju, te ju je zamijenio antifašizmom kao elementom ident iteta. Buđe
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Srbi u Hrvatskoj stoljeć ima su se ident if icirali prvenstveno preko reli
gijskog ident iteta, odnosno pravoslavlja. Pravoslavlje je kao najva ž niji ele
ment identiteta egzistiralo kod Srba u Hrvatskoj od doseljenja u 16. odnosno
17. stoljeću do Drugog svjetskog rata. Osim toga, pravoslavlje je doseljenike
razlikovalo od starosjed ilaca koji su već živjeli na ovim prostor ima, a koji
su bili rimokatolici. Činjenica je isto tako da je upravo Crkva uspjela očuvati
ident itet pravoslav nog, a tek kasnije srpskog stanov ništ va na ovim prosto
rima. Ona se jedina brinula o tome da doseljeno stanovništ vo ostane različito
od starosjed ilaca, iako u mnog im slučajev ima tijekom stoljeća nije u tome
uspjela (naime, od doseljenja do današnjih dana bilo je mnogo skupnih i poje
dinačnih prijelazaka na rimokatoličku vjeroispov ijest). Većina europskoga
stanov ništ va prije Francuske revolucije nije se ident if icirala s većim nacio
nalnim zajednicama, nego je osjećala i iskazivala lojalnost prema selu, lokal
nom gospodar u i Crkvi, što znači da je temelj samoidentif ikacije bila relig ija.
(Grbić, 1994: 25) Pravoslav no stanov ništ vo na podr učju današnje Hrvatske
posebno je njegovalo četir i elementa karakter istična za vjersku pripadnost.
To su običaji vezani uz čin primanja i uz vjerske i crkvene propise o primanju
svetih otajstava (sakramenata); kalendar i godišnji običaji vezani uz crkvene
svetkov ine; obiteljske slave i instit ucije manastira. Običaji koji prate čin pri
manja svet ih otajstava odnose se u prvom redu na rođenje, vjenčanje i na
smrt i ukop. Kalendar se odnosi na običaje vezane za pojedine svetkov ine koji
su obično određ ivali i radni ritam kroz godinu. Posebno su bitne svetkov ine
Sveti Sava, Vaskrs, Đurđevdan, Svet i Jovan, Velika Gospojina, Mala Gospo
jina, Sveti Nikola i Božić. Uz svece i svetkov ine bili su vezani i narodni običaji
koji su varirali od kraja do kraja. Obiteljske slave posebno su važan element
pravoslavnog ident iteta Srba u Hrvatskoj. Po obiteljskim slavama prepozna
vale su se generacije obitelji i njihov ih potomaka. Sam slavski dan pridonosio
je kvalitetnijim odnosima u obitelji, ali i u čitavoj životnoj sredini. Instit ucije
manastira imaju poseban položaj u ident itet u Srba u Hrvatskoj. To su sveta
mjesta na kojima se, na određeni dan u godini, okuplja čitav kraj. Takav zna
čaj i danas imaju manastir i u Gomir ju, Dragov ić u, Krki, Krupi, Oćestov u,
Orahov ici, Lepav ini, Bršljancu, Pakri, Drenovcu i Velik im Bastajima. Veći
broj ovih manastira posjećivan je i od pravoslavnih i od rimokatolika. (Pupo
vac, 1999: 143-164)
U dvadesetom stoljeću došlo je do velikih promjena u odnosu prema reli
giji kod Srba u Hrvatskoj. Već u popisnim listama u popisima koji su pro
vedeni 1880, 1890, 1900, 1910, 1921. i 1931. kao element identiteta javlja se
pripadnost pravoslavnoj vjeroispov ijesti. Dakako da su među pravoslavnima
pobrojani i svi Bugar i, Makedonci, Rusi, Rumunji, Crnogorci, Ukrajinci i Grci,
pripadnici pravoslavne Crkve. Međut im, da bi se došlo do točnog broja pri
padnika Srpske pravoslavne crkve nužno je pogledati i popise koji daju broj
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govornika po mater injem jeziku. Na taj način i opet, budući da u popisima
nisu razdvojeni govor nici srpskog i hrvatskog jezika ne dolazimo do točnog
broja Srba u Hrvatskoj.
Do Drugog svjetskog rata relig ija je bila najvažniji element identiteta kod
Srba u Hrvatskoj. O tome svjedoč i i velik broj pravoslavnih crkava koje su
tada sagrađene po čitavoj Hrvatskoj. Crkve su podizane od doseljavanja na
hrvatsko podr učje, ali je malen broj najstar ijih objekata ostao uščuvan do
današnjih dana. Stat istički promat rano u dvije trećine teritor ija Hrvatske bilo
je (prema stanju iz 2011. godine) raspoređeno čak 637 objekata Srpske pravo
slav ne crkve, odnosno objekata o kojima su brinule Zagrebačko-ljubljanska
mitropolija, Gornjokarlovačka eparhija, Zahumsko-hercegovačka eparhija,
Dalmat inska eparhija, Slavonska eparhija, Osječkopoljska i baranjska epar
hija i pravoslavni vjernici. Intenzitet gradnji tih objekata bio je posebno sna
žan u vrijeme 19. stoljeća i prve polov ice dvadesetog stoljeća, o čemu svjedoče
pravoslav ne crkve i u najmanjim selima. Pravoslav ne crkve bile su građene
od drva i kamena, a sela su najčešće davala vlastit u radnu snag u i novac za
njihovo podizanje. One su bile i simbol bogatstva sela i njegov ih stanovnika.
Crkve su ujedno bile i mjesto sastajališta te siu na taj način imale važnu druš
tvenu funkciju. Crkve su često bile i mjesto suživota s rimokatolicima. Naime,
u pravoslav n im crkvama, u naseljima u kojima su pretež no obitavali pra
voslav ni žitelji, na slu žbu su odlazili i malobrojni rimokatolici. Kazivač ica
(1961) iz Kusonja pokraj Pakraca se prisjeća kako su u Kusonjama, koje je bilo
srpsko selo, Hrvat i odlazili zajedno sa Srbima u pravoslavnu crkvu (koja je
bila demolirana u Drugom svjetskom ratu), a takvi su slučajev i bili još češći
u Dalmaciji, gdje su u pravoslavnim selima domaći rimokatolici u pravoslav
nim crkvama imali svoj red u kojem su sjedili za vrijeme službe. „Selo se nije
dijelilo po nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Dijelilo se po tome tko je staro
sjedilac, a tko je pridošlica. Ja do svojeg petog razreda osnovne škole, dok nisam
pošla u Pakrac u školu, nisam ni znala da postoje drugi ljudi jer o starosjediocima
Hrvat ima u selu nitko nije govor io kao o drugačijima. Katolici su čak s nama išli
nedjeljom u našu crkvu.” Vrlo često su pravoslavci pomagali i gradnju rimoka
toličkih crkava. Tako su pravoslavci iz nekadašnjih Srpskih Morav ica, današ
njih Morav ica, trideset ih godina dvadesetog stoljeća poklonili zemljište za
gradnju rimokatoličke crkve, a pomagali su i u podvozu prilikom gradnje. O
suradnji između pravoslavnih i rimokatolika govor i i činjenica da su se rimo
katolici pokapali na pravoslav nim grobljima kada su rimokatolička groblja
bila udaljena, a da su česti bili i obrnut i slučajev i. Posjećivanje kirbaja bilo je
posebno često i kod jednih i kod drug ih. Kazivač iz Dalja kraj Osijeka (1955)
kaže kako su Dalj i okolina Dalja bili vrlo harmonično podr učje što se tiče
međuljudskih odnosa. „Imali smo dvije crkve. Katoličku crkvu u Dalju gradio je
Georgije Brankov ić, pravoslavni sveštenik, a mi smo redov ito išli na sve kirbaje:
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Tako smo 15. kolovoza išli ujut ro u Aljmaš na Gospu, a posle podne se odlazilo na
Svetog Stefana u Borovo Selo. I katolici su išli na sve kirbaje, ali malotko je odla
zio ondje zbog vere, već uglavnom zbog zabave.” Ovaj iskaz je dao kazivač rođen
nakon Drugog svjetskog rata, pa je činjenica da su prije Drugog svjetskog rata
kirbaji bili posjećeni najv iše iz relig ioznih razloga.
Star ije generacije više su držale do pravoslav nih blagdana, iako je kod
jednog dijela njih obilježavanje tih blagdana postalo više društ veni događaj
na kojem se okupljala čitava obitelj nego iskaz relig ioznosti. Kazivač iz Splita
prisjeća se tih blagdana do kojih je njegov otac izuzetno držao. „Otac (kazivač
rođen 1949.) je svoj srpski nacionalni i pravoslavni vjerski ident itet ispoljavao sa
zadovoljstvom, srdačno prema svojoj okolini slaveć i sve moguće srpske i pravo
slavne blagdane u koja slavlja je uvijek uključivao za ono vrijeme (pedesete godine
XX vijeka) za moju predodžbu prevelik broj ljudi svih nacionalnosti i vjeroispo
vjesti. Doduše i Split je u to vrijeme bio nešto sasvim drugo, Splićani su voljeli
Srbe i oni njih. Suživot u Split u je ne prije rata već prije 1971. bio sjajan, a 1971.
nas je već uvela u totalno raslojavanje po etničkom i vjerskom obrascu tako da je
sve poslije toga bilo očekivano, a u međuv remenu od 1971. do 1991. je trajalo vri
jeme totalne farizejšt ine i pripreme za razbijanje jugoslavenske zajednice.” I kazi
vač iz Dubrovnika (1946) na sličan način govor i o proslavama u svojoj fami
liji: „Moji baka i deda su izvanredno sarađivali sa Hrvat ima (imali su posebnu
sobu = kamara za prijatelja i kuma Vulešu iz sela Kliševo), tako da ni slava ni
Božić ni bilo kakvo veselje nije moglo proć i bez prijatelja iz Kliševa, Mrčeva,
Orašca, Zatona i Gromače (sela u okolici Dubrovnika). Moji su roditelji uz dužno
poštovanje sve preuzeli od svojih roditelja i tako je nastavljena prijateljska sarad
nja i pošt ivanje. Taj prijateljski odnos sa Hrvat ima (ranije je to nazivano Dalma
tinci i Dubrovčani) nije prekidan ni dovođen u pitanje ni za vrijeme ratnih sukoba:
1914-1918, 1941-1945. i 1991. do danas.” Jedan dio star ije generacije nakon
Drugog svjetskog rata prestali su slav it i bilo kakve pravoslavne blagdane te su
svoju djecu odgajali u „antifašističkom” duhu. U nekim obiteljima obilježa
vala se i antifašistička trad icija i vjerski blagdan i. Kazivač ica iz Popovaca
pokraj Slatine (1951) prisjeća se kako se slav ilo Prvi maj, 4. jul, 29. novembar,
ali i seosku slav u. „Prije posljednjeg rata suživot je bio – život. Znalo se tko smo,
što smo. Išlo se na slave, blagdane, svatove, krštenja, rođendane, imendane, radne
akcije kupljenja šljiva, unošenja drva, zidanja kuća, sahrana i sa sveštenikom i sa
popom i uz čitanje part ijskih referata.” Izjave da je relig ija bila zabranjena u vri
jeme socijalizma tako nikako ne stoje. Ipak, činjenica je da su sami mještani,
koji su za vrijeme rata bili u part izanima, vrlo često rušili bogomolje u svojim
naseljima nakon rata. Tako je na podr učju Like, Banije, Korduna, Moslav ine i
Slavonije nakon rata srušeno 27 hramova. Neki su hramov i, poput onoga u
Malom Gradcu, Primišlju, Lučanu ili Prokikama bili ruševni, pa su ih mješ
tani, zbog opasnosti da se sami sruše, nakon rata srušili do temelja. Drug i su,
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pak, bili tek manje oštećeni, ali su pojedinci iz sela, želeći dokazati svoj anti
fašizam, ateizam i tvrdokor ni komunizam, odmah nakon rata srušili svoje
hramove. Treća vrsta hramova srušena je kada su iseljena čitava sela, odno
sno kada su se na podr učju sela osnovali vojn i poligon i (kao npr. Veliko
Nabrđe, Tobolić, Zbijeg i Močile). Na mjestu hramova koji su srušeni nakon
rata vrlo su često nicale zadružni domov i, škole, zadružne štale i slično, a naj
češće su ti objekt i bili građeni od mater ijala same crkve. Kazivač iz Budimaca
kraj Našica (1960) ističe da su Srbi iza Drugog svjetskog rata zamijenili „krst s
petokrakom”. „Kod Srba su do ovoga rata samo babe išle u crkvu. Čini mi se da su
u Lici Srbi spalili sami više svojih crkava nego ustaše zato da se dodvore Part iji....”
Dakle, Drug i svjetski rat donio je teške posljedice za relig ioznost Srba u Hrvat
skoj. Oni su na neki način izgubili svoj relig iozni identitet i preuzeli antifaši
stičku tradiciju kao dio vlastitog ident iteta. Izmiješanost antifašističkih blag
dana, državnih blagdana s relig ioznim blagdanima pokazuje da taj relig iozni
ident itet ipak nije bio u pot punosti zatomljen, odnosno dokinut. Slavljenje
slava i Božića uz petokraku i srp i čekić bili su dio onodobnog folklora koji je
bio prisutan u većini kućanstava, a zapravo su bili vrlo rijetki oni koji ni na
koji način nisu držali do tradicionalnih (čitaj relig ijskih) blagdana i vrijedno
sti do kojih su držali preci. Čini se, ipak, da su te tradicionalne vrijednosti bile
znatno slabije izražene u krajev ima gdje su Srbi u Drugom svjetskom ratu
teže stradali (kao na primjer Lika, Banija, Kordun). U Hrvatskoj je, prema
popisu iz 1964. godine, u part izanima stradao 61.833 borac. Hrvata je, među
stradalima, bilo 32.497 (52,6%), Srba 28.216 (45,6%) te ostalih i nepoznatih
2,7%. Goleme žrtve koje su Srbi u Hrvatskoj, bilo kao civilne žrtve, bilo u
redov ima par t izana, podn ijeli za uspostav u nove socijalističke Jugoslav ije
usadile su u njima izuzet nu priv rženost antifašizmu i tekov inama antifaši
zma. Vidljivo je to i iz iskaza kazivača. Kazivači iz podr učja Gornjokarlovačke
eparhije i Slavonije češće su manje relig iozni od kazivača iz Dalmacije (gdje u
talijanskoj okupacionoj zoni nije bilo toliko ratnih zločina nad Srbima). Kazi
vačica iz Trgova kraj Dvora (1979) kazuje kako je „ident itet tamo odredio anti
fašizam. Religija je postala bitna kremi, ali kod ostalih to i dalje nije bitno. To je
ipak part izanski kraj i to je ostav ilo jak pečat.” Druga Banijka, rođena 1978.
godine u Hrvatskoj Kostajnici prisjeća se kako je njezinu djedu smetalo: „što
mi nismo kršteni, ali nije bio isključiv. Bio je jako tradicionalan, ali mu se sestra
udala za Hrvata. S tatine strane bili su svi komunisti, pa nisu obilježavali ni slav u
ni blagdane.” Razočaranost u relig iju javila se zbog »golgote Srba u vrijeme
NDH«, kako kazuje kazivač iz Daruvara (1947) „Nakon toga su mnoge žene u
svojim porodicama znale reći; 'Da ima Boga, ne bi to dopustio.' Kako su žene sre
dište duhovnog života u porodici, a i zvanična ideologija je propov ijedala ateizam,
put prema dehristijanizaciji bio je otvoren. Međut im, snaga pravoslavne ikono
graf ije nije za potcjenjivanje i danas se ponovo otkriva njena vrijednost, finoća
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njenog govora, nenasilnost, tiha duhovnost, slutnja višeg svijeta.” Slično kaziva
nje dala je i ženska osoba (1950) iz sela Vrhov ine pokraj Otočca. „Iako su svi
završili vjeronauk, u Drugom svjetskom ratu bili su u part izanima. Tada se javila
klica ateizma. U Vrhov inama su u crkvi pobili ljude pa je to ostav ilo gadnu uspo
menu. Nakon glinske crkve tata više nije vjerovao u Boga jer je rekao da on to ne
bi dopustio. Ipak, mama je palila svjeć ice po skrivečki za blagdane, a slav u smo
slav ili jer je na Svetog Trif una padao rođendan moje majke.” Star ije žene su, na
neki način, ipak znale čuvat i relig ioznost u porod ici. U obitelji kazivača iz
Daruvara bila je relig iozna baka, i ona ga je samo jednom odvela u crkvu, te je
on tako prvi i posljednji put bio u crkvi. Relig ioznost je bila prikriveno pri
sut na i u obitelji kazivačice iz Vrhov ina čija je majka slaveći svoj rođendan
zapravo obilježavala slav u njihove obitelji. Da je identitet promjenljiva kate
gor ija, dokazuje i iskaz kazivača iz Nove Gradiške (1981) koji dijeli u dva dijela
razdoblje formiranja ident iteta kod Srba u Hrvatskoj. U prvom dijelu najva
žnija je relig ioznost, i tada su Srbi prvenstveno pravoslavci, a tek onda Srbi
vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu. U drugom je razdoblju najvažnija anti
fašistička borba i stradanja u Drugom svjetskom ratu, te Srbi u Hrvatskoj svoj
pravoslav ni srpski ident itet žrtvuju za ideju bratstva i jedinstva, odnosno
jugoslavenski ident itet: „Što se ispoljavanja nacionalnog ident iteta kod bake i
djeda tiče njega treba promat rat i kroz dvije faze. Jedna traje do početka Drugog
svjetskog rata kada se ident itet vezuje za pripadnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi,
slavljenje slave, jasno nacionalno deklar iranje i sl, dok se za vrijeme i nakon rata
kao posljedica pripadnosti narodnooslobodilačkom pokret u i Komunističkoj par
tiji sve više okreć u ka jugoslavenstvu i ateizmu, koji je u generaciji oca i majke bio
još izra ženiji.” Zaključ uje da je „osjećaj ljudi danas takav da je antifašistička
prošlost Srbe skupo koštala ident iteta i da im svakako štet i. Da su Srbi antifaši
zmu dali sve, a da su za uzvrat dobili ništa.” U vrijeme socijalizma nije se slav ilo
pojedine svece, a prema iskazima koje su dali kazivači, ikone su bile zamije
njene Titov im slikama. U to je vrijeme postojao kult Josipa Broza Tita do kojeg
su držali i Srbi i Hrvat i. Kazivač iz Gornjeg Kosinja (1967) smatra da su Srbi u
okolici Gospića bili mnogo više »titoisti«, nego što su bili partijci ili Jugosla
veni. „U toj generaciji nije bilo ikone ili svijeće u kući. Na zidu je svugdje visila
slik a druga Tita.” I kazivač ica iz Velik ih Grabičana kraj Kopriv n ice ističe
Titov u važnost u poslijeratnom periodu: „Kod nas je bio antifašizam toliko jak
da je nadjačao svaki drugi oblik ident iteta. Čak i djed koji je bio Srbin smat rao je
Tita, Hrvata, čovjekom koji je bio za nas.” Da su se vremena počela mijenjati,
zamijetio je krajem osamdeset ih kazivač iz okolice Donjeg Lapca (1967): „U
lapačkom kraju stvoren je kult ustanka u Srbu. Svakog 27. srpnja išli smo tamo.
Tamo je bio Đoko Jovanić koji je za taj kraj bio svetac.Alividio sam kako se to mije
nja 1990. Bile su kod mojih u Doljanima na zidu tri slike u to vrijeme: Milošev ić,
Raškov ić i Tito – bio je to novi oltar.”
Годишњак Факултета за културу и медије

Relig ioznost Srba u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću

621

Kao još jedan od razloga smanjenja relig ioznosti kod Srba u Hrvatskoj
treba istaknut i da su oni za vrijeme Drugog svjetskog rata izgubili većinu
svojeg svećenstva i da su doživ jeli uništavanje velikog broja pravoslavnih hra
mova. Od 557 pravoslavnih svećenika, njih 217 su pobijeni od ustaša. (Diklić,
2007: 131-134) Od 637 hramova njih 100 je u potpunosti uništeno u Drugom
svjetskom ratu, a 54 ih je oštećeno tako da nikada više nisu obnovljeni.
Buđenjem nacionalnih osjećaja kod Srba i Hrvata relig ioznost je postala
ponovo važna. Prvi put se nacionalni osjećaji javljaju 1971. godine, kada jedan
se jedan dio Srba odupire hrvatskom nacionalizmu pozivajuć i se na srpski
nacionalizam koji je vezan za relig iju. Kazivač iz Dalja (1955) prisjeća se kako
je 1971. bio revolt iran hrvatskim šahovnicama. Do te se godine osjećao Jugo
slavenom, kao što je to bio slučaj i kod većine Srba u Hrvatskoj, a od tada
postaje Srbinom. Želeći istaknut i svoju nacionalnu pripadnost želio je stav iti
srpski grb na rukav, ali nije uspio pronaći nacionalne simbole ni u Sabornoj
crkvi u Beog radu. „Nisam imao impute da bih bio Srbin. Majka mi je Slovenka, a
otac Srbin. Bio sam u nekoj diskoteci u Zagrebu 1971. i ondje sam zviždao kada je
svirana Lijepa naša domov ino, pa sam dobio ćušku. Posle sam došao kući i pitao
majku kako me pišu. Ona je rekla kao Jugoslovena, a ja sam rekao da ću od sada
biti Srbin. U to su vreme Hrvat i nosili šahovnice u Osijeku na rukav u. Ja odem
jednom u Sabornu crkvu u Beograd i tražio sam srpski grb, ali mi je pop rekao da
oni to nemaju. Otišao sam jako razočaran iz Beograda.” Hrvati su svoju relig io
znost relat ivno dobro čuvali u vrijeme socijalizma, dok su Srbi, u najvećem
broju slučajeva relig ioznost zanemar ili ili u pot punosti zatrli. Do početka
nacionalnih trvljenja jedan dio, posebno mlađ ih kazivača nije uopće imao svi
jest o nacionalnoj pripadnosti. Integ ralno jugoslavenstvo uzelo je toliko maha
da djeca od desetak godina nisu znala da među stanov n icima Jugoslav ije
postoje razlike u nacionalnostima i relig iji. Kazivač iz Knina koji je u vrijeme
početka ratnih sukoba imao 12 godina bio je prije ratnih zbivanja, kao i čitava
njegova obitelj, Jugoslaven. „Do početka rata nisam imao svijest o kategor iji
nacionalnosti. Tek sam tada čuo da se ljudi u mojoj okolici dijele na Srbe, Hrvate i
druge nacije. U našoj kući krsna slava se slav ila sve vrijeme (i u vrijeme socijali
zma), bili smo jedina kuća u širem susjedstvu koja je to činila, ali ni u jednom
trenutku nije isticano da smo mi Srbi. Znao sam samo da postoji konfesionalna
razlika.” Kazivač iz Ogulina (1979) također govor i o iznimno dobrim odno
sima između Hrvata i Srba do 1991. „Roditelji nikad nisu spominjali u kući
nacionalnosti i nacionalne pripadnosti. Do 1991.g. nisam znao što su nacionalno
sti i kojoj uopće pripadam. Slav ili smo Božić 7. januara, ali kao dijete nisam ni
mislio da postoje neke razlike, nisam se ni pitao niti su mi objašnjavali da postoje
dva Božića, dva Uskrsa… Živjeli smo kao Jugoslaveni, kako smo bili i deklar irani,
iako smo etnički Srbi. Djet injstvo sam proveo u hrvatskom naselju i najbolji prija
telji su mi bili Hrvat i. Moja obitelj nikada nije ispoljavala svoj nacionalni ident itet
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prije 1991.g. Igrao sam nogomet sa istim prijateljima, a bio sam jedini Srbin u
društ vu. Ja sam navijao za Zvezdu, a oni za Dinamo. Za Zvezdu smo navijali brat
i ja jer nam je ujak poklonio zvezdinu zastav u ( ujak je bio veliki Zvezdaš), a dok
nam je otac navijao za Part izan. Nisam osjećao ni tu podjelu Zvezde i Dinama kao
nacionalnu već kao sportsku. Igrao sam kao pionir i u NK Jedinstvo iz Ogulina,
tako da ni tamo nije bilo nikak vih podjela.” I u Sinju, u kojem je do posljednjeg
rata postojala vrlo mala srpska manjina, a koji je bio poznat kao „partizanski”
grad, relig ijska obilježja nisu bila toliko bitna, a zajednički život Hrvata i Srba
bio je izuzetno skladan: „Suživot u Sinju prije posljednjeg rata možda i nije prav i
izraz, jer bi to značilo da smo živjeli jedni pored drugih, međut im mi smo živjeli
zajedno. Mladi su se zaljubljivali i sklapali brakove bez ikak ve zadrške, tako sam
ja i moja dva brata u sretnom braku sa ženama koje su Hrvat ice, mladi Hrvat i su
navijali za Part izan i Crvenu Zvezdu, a Srbi za Hajduk i Dinamo ovisno o osob
nom afinitet u.” Iz ovih je iskaza vidljivo da su mlađe generacije u najvećem
broju slučajeva uistinu odgajane anacionalno. Vidljivo je također da mlađoj i
srednjoj generaciji nije bilo bitno trko je koje vjeroispov ijesti i tko slav i koje
blagdane. Mđeut im, sjećanja iz Drugog svjetskog rata ostala su poprilično
svježa kod star ije generacije pa se kazivač iz Daruvara (1947) prisjeća kako su
star iji oduv ijek gajili određeno nepov jerenje prema Hrvatima. „Nove genera
cije bile su za bratstvo i jedinstvo, star im ljudima koji su govor ili: ’Ja njima ništa
ne vjer ujem’, misleć i na Hrvate i zvaničnu polit iku, podrugivali smo se, smat rali
smo da su suviše opterećeni prošlošć u.” Buđenjem nacionalizma krajem osam
deset ih i početkom devedeset ih u Hrvatskoj Srbi su postajali svjesniji svoje
prošlosti. Kazivačica iz Vrhov ina pokraj Otočca smatra da su Srbi tada ponovo
počeli učit i o relig iji i običajima, budući da su 45 godina uglavnom na njih
zaboravljali. Nije bilo neobično da se i star ije osobe tek u to vrijeme krste, a
sve je to bilo vezano uz buđenje nacionalne svijesti. „Brat se krstio u posljed
njem ratu, a krstio je i svoju djecu. Probudio se taj duh pravoslavlja. Počeli su
njegovat i krsne slave. Znate, oni nisu ništa znali o tome pa su morali učit i od sta
rijih i oživljavat i to. To je zato što je onaj rat bio ideološki, a ovaj je bio nacionalni.
Sve je to iniciralo vraćanje običaja.” Na polit ičkim skupov ima koji su organizi
rani diljem srpskih naselja u Hrvatskoj, prema riječima kazivača iz Bastajskih
Brđana, između Virov it ice i Daruvara, „počelo se slav it i žešće, počelo se žešće ići
u crkvu, počele su se pjevat i neke pjesme koje su bile okarakter izirane kao čet
ničke.” Isti je kazivač smat rao da je ljušt ura antifašizma zapravo kočila Srbe u
Hrvatskoj da se probude i da iskažu svoj relig ijski, odnosno nacionalni identi
tet te da je krajem osamdeset ih i početkom devedesetih ta ljušt ura razbijena,
a iskazivanje nacionalnih osjećaja erupt iralo je svom snagom koja je u svojoj
konačnici bila trag ična. U vrijeme ratnih događanja povratak vjer i nije bio
samo izvanjski plašt već je ujedno bio nužnost u teškim vremenima. Kaziva
čica iz Polače kraj Knina (1983) vezuje relig iju uz sindrom rata. „Oni (seljaci)
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su tražili spas i htjeli su kroz religiju pokazat i svoje srpstvo i vjer u. Uostalom to
su bili obični sitni seljaci koji su se vrat ili svojoj vjer i i u tome su pronalazili jedini
način ispoljavanja svojeg ident iteta.” Bilo je to vrijeme kada antifašizam više
nije bio toliko aktualan, a jedan od primarnih načina ispoljavanja svojeg iden
titeta postaje relig ija pomiješana s povijesnim, uvijek nacionalističk im obi
lježjima. Treba biti svjestan da je građanski identitet kod Srba već bio uvelike
nestao (bio je ponajv iše uništen u vihor u Drugog svjetskog rata), a da su
seljaci, koji u najvećoj mjer i nisu imali obrazovanje veće od osnovne škole,
prihvaćali ono što im je bilo najbliskije, a čemu su u eufor iji nacionalnih osje
ćaja, u to vrijeme težili na neki način svi jugoslavenski narod i. Generacija
koja je u vrijeme rata (1991-1995) bila u tinejđerskoj dobi, a koja je odrasala u
SAO Krajini razv ila je posebnu vrstu srpskog identiteta koji je bitno vezan i za
relig iju, prema riječima kazivačice iz okolice Dvora (1979). Čini se da je izmi
ješanost elemenata ident iteta Srba u Hrvatskoj karakter istična za taj period.
S jedne strane antifašistička tradicija koju njeg uju posebno Srbi u krajev ima
koji su jako stradali, a s druge strane relig ijska odrednica koja je ponovo „pro
buđena” kod onih koji o njoj nisu gotovo ništa znali, a koji su svoje srpstvo
pokušali dokazat i preko tog elementa. Posve je druga situacija u krajev ima
koji su u vrijeme posljednjeg rata bili pod kontrolom hrvatskih snaga. Ovdje
se prvnestveno radi o sjeverozapadnoj Hrvatskoj, o gradov ima Rijeci, Zagrebu
i Split u i o Gorskom kotar u. U ovim krajev ima nije ostalo mnogo Srba. Njihov
je identitet bio gušen još od vremena Drugog svjetskog rata (vjerskim prijela
zima, masovnim iseljavanjima i ubojstvima) te stoga ni njihova brojnost (oso
bito u selima sjeverozapadne Hrvatske) nakon rata nije bila tolika, kao prije
Drugog svjetskog rata. I u ovom se ratu dogodilo da je jedan veći broj osoba.
zatomio ne samo svoj nacionalni, već i svoj vjerski identitet. Posebno karakte
ristično je podr učje okolice Bjelovara, gdje iskazi sugovor n ika ukazuju na
zatomljivanje srpskog ident iteta odnosno gotovo potpunu asimlaciju s većin
skim hrvatskim stanovništ vom. „Ja mislim da su tu pobrkani lončić i. Moji su
došli u Kupinovac prije više od tristo godina tko zna odkuda. Ja sa Srbima i Srbi
jom nemam ama baš ništa.” Ovaj kazivač smatra da je njegovo srpstvo upitno.
On ne niječe svoje pravoslavlje, odnosno svoju vjeroispov ijest. Slično rezonira
i kazivačica iz Salnika između Vrbovca i Svetog Ivana Zeline, jedna od posljed
njih pravoslavki u selu. „Mi smo Hrvat i, pravoslavne vjeroispov ijesti. Mi nemamo
veze sa Srbijom.” Međut im, jedan drug i kazivač (1935) navodi činjenicu da je u
vrijeme posljednjeg rata na bjelovarskom podr učju bilo mnogo vjerskih prije
laza s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispov ijest, baš kao i u Drugom svjet
skom ratu. „Paroh iz Novoseljana mi je jednom prilikom rekao: 'Vi biste se začu
dili koliko se ljudi kod mene došlo ispisat i iz pravoslavne vjere, da ne budu crne
ovce, da se održe...' To se uostalom vidi i u popisu stanovništ va.” O gubljenju naci
onalnog osjećaja govor i i činjenica da se jedan dio Srba u sjeverozapadnoj
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Hrvatskoj iskazuju kao Hrvat i. Razlog tome su u svakom slučaju miješani
brakov i, ali i ratna događanja koja su unijela osjećaj straha i nesig urnosti. U
vrijeme kada su pojedinci nestajali samo zbog svoje nacionalne, ali i vjerske
pripadnosti, isticat i da ste Srbin/pravoslavac u Hrvatskoj nije moglo biti pre
por učljivo. O toj promjen i govor i drug i kazivač iz Letičana kod Bjelovara
(1947): „Znate, kroz određeni vremenski period vidljive su promjene. Prije smo se
osjećali kao Srbi i pravoslavci, sada smo hrvatski pravoslavci, a naša djeca će biti
Hrvat i i katolic i.” Gubljenje srpskog ident iteta vidljivo je dakle prvot no na
nacionalnoj razini, a tek potom na vjerskoj. Stoga manastir i i pravoslav ne
crkve ostaju stanovnicima sjeverozapadnog dijela Hrvatske jedina spona koja
ih veže s njihov im podr ijetlom. Kazivačica iz Velikih Grabičana kraj Kopriv
nice (1986) smatra da je manastir Lepav ina održao Srbe koprivničkog, bjelo
varskog, križevačkog i ludbreškog kraja na okupu: „Nama je religija danas
posebno bitna. Mi tražimo nešto po čemu će se vidjet i da smo mi Srbi. Bez mana
stira Lepav ine bili bismo potpuno izgubljeni Ipak nas je m alo i vidiš da nestaje taj
ident itet. Ne naglo, nego sporo. Kada na primjer kažeš nekome da je neki svetac taj
dan, a on ti odgovor i da je to nebitno.” Čini se da su Srbi u Hrvatskoj na pre
kretnici. Prema popisima stanovništ va iz 2001. i 2011. godine vidljivo je da je
njihov broj u opadanju. Prema popisu iz 2001. Srba je u Hrvatskoj bilo 201.631,
a prema posljednjem popisu iz 2011. taj je broj opao. Na neki način relig ijski
identitet ponekad se duže i jače održava od nacionalnog identiteta.
Nema sumnje da će broj Srba u Hrvatskoj u sljedećem popisu biti još manji
od ovoga broja. Smanjivanje broja Srba logičan je slijed događanja u posljed
njih dvadeset, a u osnov i sedamdeset godina. Nacionalna svijest kod Srba u
Hrvatskoj u svakom je slučaju kod mlađ ih generacija sve manje ispoljena, dok
star ije generacije, osviještene kao pripadnici srpskog naroda, nestaju u polu
napuštenim i sasvim napuštenim selima Dalmat inske zagore, Like, Banije,
Korduna i zapadne Slavonije. I mladić iz Čukovca kraj Ludbrega (1985) sma
tra da Srbi u Hrvatskoj nestaju: „Znat će se po pričama da su postojali Srbi, ali
bit će ih jako malo. Kad roditeljska generacija umre neće više biti izvora priča,
pa mladima više nitko neće moći reći o vjer i, ident itet u i slično. Kod nas je situ
acija krizna. Ako se ugasi odlazak pravoslavaca u crkve gotovo je, jer je to kod
nas jedina poveznica Srba s vlastit im ident itetom.” Razlozi nestajanja Srba (pra
voslavaca) u Hrvatskoj najbolje su iskazani u kazivanju star ijeg kazivača iz
Daruvara (1947) „Mladi ljudi uglav nom taje nacionalnost jer ju je kont rapro
dukt ivno isticat i, star i se manje boje jer imaju manje toga izgubit i. Ljudi ne žele
imat i problema u zemlji u kojoj se skandira 'Ubij Srbina'. Nije poželjno biti Srbin
u Hrvatskoj, o tome ne treba biti nimalo sumnje.”
Stanje svijesti o relig ijskog pripadnosti kod Srba u Hrvatskoj danas je pri
sutno tek kod manjeg broja ljudi. Radi se ili o star ijim osobama, koje se sje
ćaju vremena prije Drugog svjetskog rata, kada je relig ioznost bila glavni stup
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identiteta, ili o mlađ im ljudima, koji pokušavaju očuvati vlastiti identitet na
bilo koji način njeg ujući ga kroz folklor, tradiciju, antifašizam i relig iju. Strah
od izopćavanja iz društ va ili stvaranje neugodnosti još uvijek su prisut ni u
hrvatskom društ vu pri spominjanju nacionalne ili vjerske pripadnosti koja
nije hrvatska i rimokatolička. Posebno je to izraženo kod spominjanja srpske
nacionalnosti, odnosno pravoslavne vjeroispov ijesti. Stoga masovno nestaja
nje nacionalnog i vjerskog ident iteta kod Srba u Hrvatskoj, koji su demog raf
ski stara nacionalna manjina, nije neobično. Miješani brakov i uz to pridonose
također ovoj činjenici, a kao što i većina kazivača smatra, u miješanim brako
vima uvijek „gubi” slabija, odnosno manjinska strana.
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Summary: Author in the article brings pieces of informat ion about religion
of Serbs in Croat ia in the 20th cent ury. Author has done interv ie ws with members
of Serbian national minor ity from all parts of Croat ia. The main author's thesis
is that the religion was the most important element of Serbian national ident ity in
Croat ia untill the WWII. After the WWII Serbs from Croat ia has neglected reli
gion and changed it with antifascism as the most important element of ident ity.
Awaking of national emot ions in the begining of ninet ies religion has become one
of the most important element of ident ity.
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О ПРИМЕНИ НАУКЕ У ПРОЦЕСИМ А
УПРАВЉАЊА И ТРЖИШНЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ ПРАКСЕ*
– естетски синдром у „загрљају” тржишне економије -

Сажетак: Многоб ројне непри л агођ е нос ти и спорн а питања у вези са
дру штве н ом позицијом уметн ос ти су, по све м у судећи, у великој мери
условљене организационим устројс твом, метода ма управљања, изворима
финанс ија и мода л ит е ти м а тржишне егзис тенције уметн ос ти. Да ли
се ова околност може довес ти у везу са чињеницом да у вези са применом
теоријс ких и практичних реше ња која потичу из менаџ мента и марке
тинга међу посленицима уметнос ти још увек превладава нераз умевање па
чак и одбојност, те да у најм ању руку не постоји конс енз ус око тога да
ли су принципи и начела ових дисцип лина неоп ходни уметничкој пракс и?
Доводи ли се тиме у питање ионако често оспоравана универзална при
менљивост начела и принципа ових пословних дисцип лина у различитим
делатнос тима или је, када је реч у уметнос ти, нешто друго у питању?
Довођ ењ ем у везу са тржиштем и новц ем уметн ост се прик ључ ује
терену економије који јој по природи ствари није близак и ту нас тају мно
ге нес игурнос ти, моралне ди ле ме па и осуде због уплитања новца у сфе р у
уметнос ти. Но, традицион алн е уметничке дисцип лине се не нала зе по
дефиницији изван свет а потрошње, те треба размиш љати о томе да и
оне могу досећи солидан ниво такозваног „позитивног пословања” са ослон
цем на менаџерс ке процед уре, посебно у делу маркетиншких комуникација
и метода продаје који су уве л ико потврђ е ни у типично комерцијалним
делатнос ти ма.
Кључне речи: УМЕТ НОСТ, ДРУ Ш ТВО, МЕНАЏМ ЕНТ, МАРК ЕТ ИНГ,
ТРЖИШ ТЕ.
*
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Преов лађуј уће ставове о примени теоријских и практ ичних достиг
ну ћ а менаџ мен т а и марке т инг а у пољу умет нос ти можемо окар ак т е
рисат и, са јед не стра не, као „јеванђеос ке”, дакле, оне који безрезервно
подрж а вај у ову симбиоз у и, са дру г е, као „апок а лип т ичне”, то јест оне
који не само да оспор а в ај у потреб у имплемен т а ц и је ових пословн их
дисцип лина у пољу уметнос ти већ, штавише, као њену послед иц у наслу
ћу ј у крај умет нос ти у смис лу њеног тра д иц ионалног пои ма њ а.
Подсећамо, истине ради, да је својевремено у знак у сличних подво
јенос ти текао и процес укључивањ а ових дисцип лина у индус тријске и
тржишно оријент исане видове друш твене праксе – за које данас у пуном
саглас ју држи мо да су неспор ан терен упра в љачк о-марк е т инш ких
интеревенц и ја, забора в љај у ћ и, при т ом, да смо такве интервенц и је, не
тако давно, из превас ход но идеолошких побуд а, жигоса ли као „научне
методе цеђењ а зноја” односно „торбарењ е људским душама”.
Но, да ли се, ипак, и на терен у савремене уметничке праксе, понај
пре у њеним преов ла ђ у ј у ћ им медијс ко-тех нолош ким форм а м а, уве
лико догађај у промене на основу којих се може наслут ит и да ће данашње
дилеме које карактериш у управ љачк и и маркет иншки односно тржишни
домен уметнос ти у догледно време бити обес миш љене?
Укол ико у дана ш њем времен у, у највећем делу прод ук ц и је, процес
настаја њ а умет н ичк ог дела у пот п у нос ти налик у је прои зв од њ и било
којих роба и укол ико се његов а релац ија са публиком испос тав ља као
пука потрош ња, онда овак вим дилем ам а одис та и нема места. Или је
права истина сакривена у дубини процеса који се одвијају мимо нашег
потп уног разумевањ а? Да ли се индус тријализована уметност новог доба,
како тврд и Брехт, потп уно удаљила од своје праве природе или ми појам
„уметност” потп у но погрешно корис тимо у новонас та лом кон текс ту?

1. Менаџмент и уметничка пракса
– логична симбиоза или спајање неспојивог?
У давн а ш њим разм иш ља њ и м а о менаџ мен т у овим појмом се по
пра ви л у означа вао „пословни менаџ мент” јер су прве видљиве орга ни
за ц и је који ма је треба ло упра в љат и била велик а пред у зећа и фабрике.
Данашњим временом доминира мање или више усвојено становиш те да
је „менаџмент битан орган свих орган изац ија”(Дракер, 2003: 196). Ова
околност на извес тан начин наговеш тава да је и питањ е потребе импле
ментац ије менаџмента у уметничкој пракси односно у организац ијама
које се баве уметничком делатношћу неспорно. С друге стране, сигурни
смо да у вези са при меном менаџ мен та међу послен иц и м а умет нос ти
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још увек прев лад ава нераз умевањ е па чак и одбојност, те да у најмању
руку не постоји консенз ус око тога да ли је примена менаџмента неоп
ходна уметничкој пракси. Да ли се тиме довод и у питањ е ионако често
оспоравана универзална применљивост начела и принц ипа менаџмента
у различит им делатнос тима или је, када је реч у уметнос ти, нешто друго
у питању?
Познат о је да се у свет у „пословног менаџмент а” као постигн ућ а
потенц и р ај у „резул т ат и” и „ефик ас ност”. Ове катег ори је су у менаџ
мен т у и пословном све т у пара д игм а феномен а „корис нос ти”, који се
у сфери умет нос ти раз уме на један сасвим дру г ач и ји начин. Циљеви
менаџмента, како их виде предс тавниц и различит их школа „пословног
менаџмент а” и оријент ац ија на „ефик ас ност„ и „резулт ат е”, најчеш ће
нису подуд арни са мисијом и циљевима уметничке праксе те као такви
тешко да могу бити препознат и и прих ваћени као циљеви било ког вида
уметн ичког стваралаш тва. Мисија уметнос ти је хуманис тичк а а из ње
се пројект уј у другачији облиц и друш твене кориснос ти и добробит и. Она
се суштински раз лик у је од профит не миси је коју менаџ мент тра д иц и
онално афирм ише и подрж ав а. Зато у сфери уметнос ти не може бити
говора о примени општих принц ипа менаџмента по свак у цену нити се
сме прис тат и на то да се потребе уметничке праксе пром иш љај у из тра
диц ионалне визуре менаџмента. Својеврсна одбојност према свем у што
је детерм инирано својом практ ичном сврхом се, дакле, испос тав ља као
једна од значајних преп рек а имплементац ији менаџмента у уметнос ти.
Реч је о такозваном естетс ком синдрому који у значајној мери каракте
рише уметничке структ у ре
Друг и проблем се пројект ује кроз начин на који се у свет у уметнос ти
дожив ља в а катег ори ја слободе. Настојањ е да се освоје слоб оде, у умет
нос ти се не исцрп љује само у непос редном стваралачком домен у већ се
право на уметничке слободе протеже и на слобод у избора у организовању
и управ љању стваралачк им процесима. Дакле, свет уметнос ти право на
самос талност у одлучивању, организовању и управ љању у процесима који
чине умет н ичк у делат ност дожив ља в а као део својих пра в а и слобод а.
Отуд а се упра в љачко-орга низа ц ионе методе које нису изворно поник ле
у уметничкој пракси дожив љавај у као наметн уте норме које угрож авај у
стваралачке слободе. Уз уваж авањ е историјског искус тва и емпиријских
достигн ућа уметнос ти, стиче се утисак да је упорно заговарањ е слобод а
на терен у управ љањ а и организовањ а и њихово поис товећ ивањ е са ства
ралачк им слобод ама у највећој мери допринело легализовању организа
ционих произвољнос ти и импровизац ије у уметничкој пракси.
Истин и за вољу, ни за „естетс ки синд ром” нити за својеврс ни осе
ћај нелаг однос ти у поглед у стваралачк их слоб од а се не може рећи да
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су самородни и ничим изазвани. Наиме, иза мног их „генијалних” упра
вљачко-орга низа ц ионих решењ а која су наме та на упра в љачкој пракс и
прик рив а не су намер е да се кана л ише и усме р а в а њена ствар а л ачк а
оријентац ија.
Нема сум њ е да упра в ља њ е умет нош ћу мора под р а з умев ат и апсо
лутно другачији и спец ифичан прис туп у однос у на видове управ љањ а
који се примењуј у у већини друг их делатнос ти. То би морао бити особени
„менаџмент за култ уру”, како каже Исак Адижес, или „култ урни инже
њеринг”, како је свој модел управ љањ а у култ ури назвао Клод Молар. У
сва ком слу чај у модел менаџ мен та који би се теме љио превас ход но на
принц ип и м а који су има нент н и умет н ичком ствара ла ш тву а не инду
стријским и производним делатнос тима, које су терен најчешће импле
ментац ије менаџмента.
Упркос различит им недоум ицама, прих ватању и одбац ивању, менаџ
мент као дисцип лина која се бави истраж ивањ ем и применом најопт и
малн ијих орга н из а ц ионо-упра в љачк их решењ а која доприносе прои з
водној, друш твеној и тржишној ефик аснос ти, у све већој мери се потвр
ђује и као неоп ходна компонента савремене уметничке праксе, посебно
оних сегмената који су посредс твом примене технолошких достигн ућа
поприм или обележја такозваних креат ивних индус трија. Ипак, када је
реч о уметнос ти и култ ури, чини се да се ови облиц и друш твене праксе
налаз е у извес ној, како неки кажу, „историјс кој доцњ и” то јест да се
менаџмент као дисцип лина релат ивно скоро изборио за свој легит им и
тет на овом терен у.
Да би могли боље разумет и тај проблем и разлог е који су изазвали
позно укључивањ е менаџмента у уметничк у пракс у, морамо подсет ит и
на то који су главни фактори који иниц ирај у укључивањ е менаџмента у
било коју делат ност. Према општеп ри х ва ћеном теоријском и прак т ич
ном одређењу, кључни раз лози за активи ра њ е функ ц и ја менаџ мен та у
оквиру одређене делатнос ти су:
• сложеност делатнос ти (читај: креат иван људски рад, процед уре,
тех нолог и је) и
• економс ки капацитет делатнос ти (читај: новац, профит).
Сложеност уметничке праксе је неспорна, и то најмањ е двојако. Са
јед не стра не, умет ност је сложена у смис лу сложенос ти самог ствара
лачког акта у којем настаје уметничко дело као резултат људске ствара
лачке активнос ти засноване на естетском дожив љај у ствараоца и њего
вом целок упном животном искус тву – „Естетс ки феномен је јед ан од
најс ложенијих феномена који је уопш те мог уће зам ис лит и... Сложенији
је акт у коме нас таје умјетн ичко дјело нег о акт у коме нас таје живот”.
Годишњак Факултета за културу и медије

О примени науке у процесима управљања...

631

(Зуров ац, 1997: 7) На дру г ој стра н и, умет н ичк а пракс а је сложен а у
погле д у ком п лекс нос ти проце д у ра посредс твом којих настај у мате ри
јалне или чулно доступне умет ничке форме, посебно код колек т ивних
видова ствара ла ш тва који под ра з умевај у анга жова ност значајних људ
ских и материјалних ресурса. Разумевањ е разлика које постоје између
та два вида сложенос ти је прет пос тавк а за мена џерс ке интервенц и је у
сфери уметнос ти. Код колект ивних стваралачк их дисцип лина, као што
су филм и позориш те, по природ и ствари се јављај у сложеније прод ук
ционе процед уре, посебно тамо где се корис те напредније технолог ије.
Појед ин и облиц и уметн ичке делатнос ти ангаж уј у знач ајн а мате
ри јална и финанс ијс ка средс тва (али, јед новремено очек у ј у и озбиљни
профит и) те се и њихов економски капац итет и потреба за рационалним
понаш ањ ем у потрошњи јавља као значајан парамет ар од интер ес а за
управ љањ е. Значајан економски капац итет који се везује за сферу умет
нос ти је неспорна чињеница посебно у делу уметничке прод укц ије која
се остварује посредс твом мулт ип лиц ирај ућ их технолошких процеса.
Ако се имај у у виду сложеност и сасвим извес тан економски капац и
тет уметничке праксе, постав ља се питањ е зашто менаџмент са значај
ном доцњ ом налази свој у примен у у уметнос ти. Истицањ ем ове запита
нос ти немамо у виду искључивањ е прис ус тва сваке организац ионе све
сти у оквиру уметничке делатнос ти током њеног хиљад угод ишњег исто
ријског трајањ а. Овде се превасходно мисли на једно релат ивно скорије
раздоб ље које је најнепос ред н и је обе ле жено упливом менаџ мен та као
научне дисцип лине у најзначајније сфере друш твеног живота, а које је
карактерис тично по наглашеном одсус тву примене теоријских и прак
тичних достигн ућа ове дисцип лине у уметнос ти.
Из перспект иве савременог начина глед ањ а на организац ион у функ
циј у у уметнос ти, историја уметнос ти – иако дубоко интег рисана у токове
друш твеног развоја – као да је текла независно и мимо свих економских
токова, који су, свак ако, увек били цент рални и најваж нији у свим исто
ријс ким раздоб љи м а. И када је дола зи ло до укрш та њ а умет н ичк их и
економских токова, та укрш тањ а су била спорад ична и из позиц ије умет
ничког стваралаш тва дожив љавана као нужна и неприродна. Осим што
је диктатом влас тод рж аца и економских моћника нужно манип улисана
(чега се никад није ослоб од и ла), умет ност се тра д иц ионално опи ра ла
да новац, тржиш те и економс ке закон и т ос ти остваре прес уд н и утиц ај
на њене развојне токове. Кад је на то прис тајала, било је то најчешће из
нужде и у мери неоп ходној да одрж и и очува свој примарни циљ – ства
ралачко испољ авањ е, односно елементарне услове који омог ућуј у наста
ја њ а умет н ичког дела. При мери који од тога одсту п ај у не прип а д ај у
цен т ралној развојној линији умет нос ти. Одбојност према материјалној
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сфери, такозва на осуда економије, са мањим или већим интензит ет ом,
прат иљ а је целок упне историје уметнос ти. Уметнос ти је својс твено да
се непрес та но опи ре практ ичној потреби да буде тржишно, тј. новча но
валоризована. Исто тако, без помоћ и и учешћа друг их, понајп ре трговаца
– чији ангаж ман није увек био добронамеран, уметност ретко када да је
успевала да се избори за адек ватн у тржишну позиц иј у. Стално потцењи
вана, закид ана, и сама сумњичава у поглед у порек ла новц а који јој се
даје, уметност није успевала да се избори за чвршћу економску позиц иј у,
ни у систем има попут грађанског буржоаског друш тва које је у својим
темељима неговало начела тржишне економ ије, стицањ а и богаћењ а.
Наспрам унут рашњих, дакле, разлога који потич у из саме уметно
сти, треба помен у т и и спољ а ш ње раз лог е који припа д ај у домен у саме
економ и је.
Друш тво је већ од раних стад иј ума свог развоја имало свест о моћи,
значај у и утицај у уметнос ти. Та својс тва уметнос ти су немилице кори
шћена током чита в е истори је. Међу т им, дру ш тво је релат ивно касно
спозна ло економски капа ц и тет умет нос ти. Најп ре се то, разуме се, дого
дило у сектору индус тријализоване уметнос ти, односно оних уметнич
ких дисцип лин а чије се коначно и масовно опред мећ ив а њ е оствари
ва ло кроз индус тријс ку прод ук ц и ј у – изда в а ш тво, филм, радио, теле
визи ја, музичк а прод ук ц и ја... Потом се овај процес рефлек т ов ао и на
тра д иц ионалне облас ти умет ничког ствара њ а. Ова к ав след је по свем у
јасан уколико се има у виду чињеница да је научно управ љањ е односно
менаџмент превасходни и изворни прод укт управо индус тријског про
извод ног поступк а. Тиме је отпочео незаус та вив ток економске експ ло
атац ије уметнос ти, који је сферу стваралаш тва прет ворио у уметничк у
прод укциј у (друг и израз за прои зводњу), а естетс ки дожив љај у умет
ничк у потрошњу. Уметност је прес тала да буде друш твено значајна зато
што оплемењује или што се посредс твом ње афирм иш у одређене идеје,
већ је постајала друш твено корисна и зато што је економски релевантна,
зато што је плаћана новцем и могла је донет и профит – „Уметничка дела
постај у предмет финансијских трансакц ија, као и било који друг и пред
мет који има упот ребн у вредност.” (Ранковић, 1967: 99) Ожив љавањ ем
економс ких интер ес а у уметнос ти, бављењ е уметнош ћу дефин ит ивно
прес таје да буде ствар о којој одлуч уј у само уметниц и – „Од почетка XX
века чин стварањ а једног дела није више искључиво индивид уа лни чин.
Он је све више неод војив од новца и полит ике.” (Молар, 2000: 21)
Пита њ е мере и гра н иц а екон омизације уметн ос ти и њене преко
мерне експ лоатац ије је питањ е њеног опстанка у изворној и друш твеноисторијски прих ватљивој форм и, или њеног дефинит ивног трансформ и
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сањ а у друш твено-привредн у делатност. Можда то и није само питањ е
будућнос ти, него и питањ е које већ данас захтева одговор.
По свем у судећ и, менаџмент у уметнос ти се у сваком поглед у мора
раз умевати као један засебан и спе цифич ан огран ак дисцип лине менаџ
мента.
Имај у ћ и у виду бројне и разнор од не спец ифичнос ти умет н ичк е
праксе, кључно питањ е у вези са имплементац ијом менаџмента тиче се
базичних принц ипа који би морали бити очувани како се не би угрозиле
сама при р од а и суштин а ствар а л ачк их процес а у умет нос ти. Менаџ
мент у уметнос ти би у најопш тијем смис лу требало да успос тави и очува
пос тојањ е и својеврсни баланс најмањ е три концепта:
• естетс ки конц епт – обезб еђ ењ е услов а који подрж а в ај у несме
тано креат ивно испољ авањ е свих учесника у настајању уметнич
ких остварењ а;
• конц епт друштвеног интерес а – адек ват на валориз а ц и ја тржи
шно немерљивих доприноса умет ничког ствара ла ш тва (економ и
сти би то назвали позит ивним екстерналијама);
• економс ки концепт ( концепт рационалнос ти) – стварањ е услова
за одговорно и рационално пона ша њ е свих учес ник а, посебно у
делу потрошње материјалних и финансијских ресурса.
Имај у ћ и у виду и пози т ивне и негат ивне стра не функ ц и ја менаџ
мента у уметнос ти, јасно је да је уметнос ти потребан другач ији упра
вљачк о-орга н из а ц ион и прис туп, битно разл и ч ит од орга н из а ц ион их
интервенц ија и решењ а која влад ај у у свет у индус тријског менаџмента.
Менаџмент чија је примена смис лена у свет у уметничког стваралаш тва
несумњиво мора задрж ат и извесну дозу позит ивног односа према одре
ђен им теоријс ким достигн ућ им а и практ ичн им решењим а која афир
миш у дух менаџмента, али уз услов да она нису у супротнос ти са духом
уметничког стваралаш тва. Менаџмент сам по себи не би требало разу
меват и као преп рек у несметаном одвијању уметничке праксе у склад у
са њеним циљевима. Штавише, на извес тан начин би се он могао тума
чит и и као процес који посредс твом својих функц ија ослобађа прос тор
за ствар а л а ш тво, раз уме се кроз орга н из а ц ион и оквир и активнос ти
којима је јасно постав љен крајњи циљ.
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2. Маркетинг у уметности – друштвена афирмација
уметничке праксе или немилосрдна економска експлоатација?
По свом нас танк у, марк е т инг је прод укт оне врс те дру ш твен их
активнос ти које су ори јен т ис а не на зар а д у од нос но профит. Иако су
кроз целок упн у истори ј у прис ут н и разнор од н и напори да се прод аја
производ а или услуга учини ефик аснијом, маркет инг се у интензивни
јим формама везује за раздобље развијеног капитализма. Маркет иншке
активнос ти снаже у трен утк у када такозвана производна концепција, по
којој су производњ а и произвођачи неспорни центар и прес удни фактор
пословн их догађ ањ а, почињ е да губи на ефик ас нос ти и када се тежи
ште пословањ а измеш та ка тржиш ту односно потрошњи. Умес то произ
вод њ е, као основн и фак т ор успеш нос ти пред у зећ а у први план изби ја
ефик асност задовољ а ва њ а потреба потрошача. Производ на концепц ија
усту па приори тет новом маркетинг концепту чије уваж авањ е и прих ва
та њ е „резулт и ра у неоп ход ном концепц ијском, орга низа ц ионом, финан
сијс ком, кадровс ком при ла г ођ а в а њу пона ша њ а појед инц а и орга н из а
ције.” (Врачар, 1993: 12)
За раз л ик у од прои звод њ е и дру г их пословн их активнос ти, где се
услед тржиш не однос но профит не ори јен та ц и је улога и значај марке
тинг а дожив ља в ај у као неспорне, у вези са тржиш ном валориз а ц и јом
резул т ат а умет н ичког рада, те тиме и укупном улог ом марке т инг а у
уметнос ти, не влад а потп уно саглас је.
У повод у тржиш не валориз а ц и је умет н ичк их твор евин а, на јед ној
стра н и домин и р ај у тра д иц ион алн а увер ењ а, готов о стер еот ип и, да су
прои звод њ а комерц и јалн их добар а и умет н ичк а пракс а два међусобно
неспојива света, из чега происход и да ни њихови витални принц ипи и кон
цепт и нису узајамно компат ибилни. Притом се по правил у имај у у виду
трад иц ионални уметничк и обрасци односно такозване лепе уметнос ти.
С друг е стране, прис утне су и тврдњ е да је свет уметнос ти дана
шњице, као што су то уосталом и сви видови друш твене егзис тенц ије,
знатно комп лекснији од некад ашњег те да су у великом број у савремених
уметничк их дисцип лина заступ љени принц ипи и поступц и, нарочито у
технолошком делу, који уметност чине све ближoм обрасцима на којима
почивај у производ но-пословне делат нос ти. Одис та, сведоц и смо чиње
нице да савременом умет ничком сценом апсол ут но домини рај у оства
рењ а веом а прод ук т ивне и мул т ип лиц и рај у ће прод ук ц и је такозва н их
креат ивних индус трија које функц иониш у по обрасцима који су готово
идент ични онима који влад ај у у домен у индус тријске производњ е.
По свем у судећ и, уметност данашњег доба репрезент ује један кон
структ различит од њеног некад ашњег поимањ а те она (уметност) у том
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смис лу једновремено подраз умева како творевине које настај у у трад и
циналном стваралачком поступк у тако и прод укц иј у заснован у на инду
стријс ко-тех нолош ким обрас ци м а. Разумев а њ е ове спец ифичне окол
нос ти односно дихотом ије уметнос ти савременог доба, од прес удног је
значаја за исправно пром иш љањ е, тумачењ е и примен у маркет инг кон
цепта у уметнос ти.
Исто тако, симбиоза маркет инга и уметнос ти подраз умева и димен
зи ј у у окви р у које се умет ност и њени садрж аји на најр а з ли ч и т и је
начине прид руж уј у пословној маркет иншкој пракси и прерас тај у у сред
ства која битно снаже њен утиц ај и крајњ е ефект е. Наиме, првобитн и
сус рет марке т инга и умет нос ти остварио се изван ре ла ц и је промоц и је
и прод аје са м их умет ничк их производ а, за п ра во у јед ном облик у који
би могли назват и „уметност за маркет инг”, који је пос тао значајан подсектор ин д ус тријског марке т инга. Обично се почет ком ових акт ивнос ти
смат ра период након Друг ог светског рата, кад а је у оквиру инд ус триј
ског менаџмента и маркет инга уметност почела да се интензивно кори
сти „да сти м ул ише ин т е ресов а њ а” у повод у од ређ ен их ин д ус тријс ких
производ а, ист ич ућ и нешто од њихових основних карактерис тика у при
влачној форм и. Наравно, има и старијих примера, али су они ређи. Умет
ност је лепа, она по трад иц ији припад а добром и богатом живот у и так ву
њен у реп утац иј у требало је кроз маркет инг прид руж ит и инд ус тријским
производ има. У томе се већ деценијама успева. Лепа уметност је универ
зални бренд који иде као придод ата вредност уз најраз личит ије произ
воде – „Естет ичк а форма узима се у службу као уважено дело и веродо
стојан израз. Тамо где су с њом повезана одређена објект ивна очек ивањ а,
спрем ност усваја њ а као став рецепц и је, рек ла ма може да је искорис ти
за појаву рек лам иране робе... Слик арс тво, графика, вајарс тво, све се то
крчм и, као и музик а или поезија... Сврх а која одређује реп резентовањ е
– профит, скривена је испод сјаја уметнос ти... Тако се чини да све добро,
племенито, лепо, без насиљ а, узвишено говори за капитал. Велик и кон
церни пок ушавај у да оним, у најширем смис лу естет ичк им средс твима,
инсценирај у друшт ву једн у појавн у слик у која ће их доказат и као слуге
живот них ин т ереса ста новниш т ва.” (Хауг, 1981: 125-131) Уметност има
ка па ц и т ет да од пос тојећег на п ра ви неш т о бољ е. Увођењ ем умет нос ти
у марке т инш ке ком у н ик а ц и је, покрен ут је је д ан необи чан и по свем у
привидан цик лус есте тизације. Умет ност, као саставн и део рек лам ног
са д рж аја довод и до есте тизације робе. У трен ут к у ку повине, овај роби
придод ат и квалитет се преноси даљ е и у пот рошачком друшт ву тумачи
као вид естет из ац ије пот рош ач а. Ку пов ином прои зв од а пот рош ач
пос таје соц ијално пожељ ан у мери у којој је роба уз помоћ рек ламе прет
ходно учињ ена пожељном. Уколико је уметничк и сад рж ај сас тавни део
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рек ламне поруке, цик лус естет изац ије је нес умњиво покрен ут. Отуд а се,
не без разлога, у студ ијама појед иних аутора најд убљи смисао рек ламе,
сушт ина естет изац ије, тумачи као робна естетика.
Амбиц ије у домен у естет изац ије маркет иншких сад рж аја су време
ном нарас ле дотле да се о овој делатнос ти данас све више говори као о
„уметн ичком маркет инг у”. Прис ус тво уметн ичк их сад рж аја у марке
тинш кој презен та ц и ји има своје упориш т е не са мо у пот реби дод ат не
естет изац ије производ а, већ и у самој околнос ти да трж иште апс трах ује
својс тва робе, њен у упот ребн у вредност, сам им тим и појавност, то јест
материјалн у димензиј у робе, те је отуд а уметност веома погодна да опо
сред ује ту апс тракц иј у и појавно супс тит уише сам робни предмет.
Питањ е естет изац ије маркет иншког пос тупк а уз помоћ уметнос ти,
по нашем мишљ ењу, стоји у друг ом план у у однос у на још нека спец и
фична својс тва умет н ичк их твор евин а. На првом мес ту би изд воји л и
такозвано магијс ко својс тво уметнос ти које, као што знамо, дат ира још
из првобит не, пра ис торијс ке функ ц и је умет нос ти. Иако je марке т инг
пословна дисцип лина која се у бити ослањ а на рац ионалне пос тупке, ово
својс тво уметнос ти је веома блиско маркет иншким ком уникац ијама, јер
се њихов поступак и учинак, неретко, дож ив љавај у као делови нес твар
ног, магијс ког пос тупка. Уз прис ус тво уметничк их сад рж аја, овај маг иј
ски пос ту пак се, разуме се, дод ат но осна ж у је. Терен брен д и ра њ а поје
дин их роба је упра во карак т е рис ти чан по настоја њ и м а да се пре у зму
неки обрас ци који припа д ај у магијс ком све т у умет нос ти – „Брен дови,
као прод укт масовне (ре)прод ук ц и је ’реалних’ илу зи ја у сфе ри марке
тинга, посредс твом делова њ а меди ја масовн их кому н ик а ц и ја, пре у зи
мај у на себе магијска својс тва потрошње робе, чинећ и ’ауру’ робне мар
ке атракт ивном у оној мери за коју се претпос тав ља да је некад поседо
вало аутент ично уметничко дело.” (Вуксановић, 2007: 60)
Још једно од својс тава уметнос ти има велик и значај за њен у марке
тиншку упот ребу. То је универзални карактер уметнос ти, који је непо
средни рез ултат њеног друшт веног и историјског развоја – „оно што се
на план у уметнос ти дешава у једној сред ини, а што се у ранијим перио
дима развитка човечанс тва развијало, цветало и ишчезавало у њој, данас
се догађа свуд а, пос таје релевантно за све друшт вене сред ине у којима
уметност егзис тира.” (Ранковић, 1967: 144) Феномен универза л изац ије
је нарочито очиглед ан у сфери виз уе лних уметнос ти. Свет знакова, сим
бола и слика временом је нарас тао у јед ан јед инс твен и планетарно при
хваћени језик.
Кључно мес то споја маркет инга са инд ус тријским робама и зап раво
циљна тачка инд ус тријске производњ е јес те профит. Да ли профит егзи
сти р а као циљн а позиц и ја и у умет н ичком ствар а л аш т ву? Чин и се да
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одг овор може бит и двојак – и „да” и „не”! Овак ав одг овор је услов љен
околношћу да се и сама уметничка делатност у својим савременим појав
ним облиц има двојако испољ ава: као рез ултат трад иц ионалног уметнич
ког пос тупка, али и као прод укт потп уно инд ус тријализованих процеса
масовне производ њ е. Ова друга врс та прод укц ије (дизајн, мод а, музичка
и медијска прод укц ија, видео, издаваш тво, филм, рек ламе...), у савреме
ној терм инолог ији се најчешће означава појмом „креат ивне индус трије”,
чиме се, не без разлога, наглашава блиска повезаност са трад иц ионалном
уметничком праксом која почива на креат ивном чину. Притом сам начин
нас тајањ а уметничког производ а опредељује и његову релац иј у у однос у
на профит, а сам им тим и његову даљу маркет иншку позиц иј у.
Инд ус тријализовани облиц и масовне прод укц ије уметничк их про
извод а имај у профит н у ори јен та ц и ј у. При м арн и циљ те прод ук ц и је је
комерц ијалног карактера. Са ма при род а прод ук ц ионог пос тупк а исто
времено је и определила и омог ућ ила успос тав љањ е так вог циљ а. У том
смис лу се за так ву прод укц иј у вез уј у пос тупц и такозваног комерц ијал
ног марке т инга, који ма њ е-више ва же за све облике ин д ус тријске про
изводњ е. На ову врс ту прои звод а се глед а као на „вредне роб е”. За ту
врс ту прод ук ц и је би поу зда но могла ва ж и т и сле дећа конс тата ц и ја: „То
да уметност нема циљ уста нов љено је изглед а при лично непоу зда но опо
врг а в а њ ем оних теорија које умет нос ти прип ис у ј у нек а к ав очиглед но
нес уш т ас твен циљ, поп ут иза зив а њ а осећ а њ а, или подс тиц а њ а ин т е
лек та, или охрабрењ а на нек у прак т ичн у ак т ивност, јер ти ци љ еви су
изворишта забаве, маг ије, пропаганде итд.” (Волх ајм, 2002: 39)
С друг е стране, трад иц ионалн и обл иц и уметн ичког стваралашт ва
настај у у та к вом пос тупк у који не омог у ћ а в а успос та в ља њ е комерц и
јалног ци љ а као при м арног. У овим видови м а ствар а л аш т ва се отуд а
профит јав ља као нак надни и непоу здани циљ чије је евент уа лно оства
рењ е услов љено бројн им околнос ти м а. На рез ул т ат е овог ствар а лаш
тва се прим арно глед а као на „естетс ке вреднос ти”. Маркет инг који се
бави овом врс том уметничк их дела нуж но мора имат и некомерц ијалне
претпос тавке. Тим пре кад а су у питању рез ултат и уметничког ствара
лашт ва који немај у форм у коначне опредмећенос ти већ је реч о „живом
и непонов љивом умет н ичком дож ив љај у” (рец имо, сценс ка и му зичк а
изв ођ ењ а). Примен а принц ипа ин д ус тријс ког однос но комерц ијалног
маркет инга у овој облас ти, глед ано и са становишта уметнос ти и са ста
новишта економ ије, у пракси производ и пораж авај уће рез ултате.
Под е ле на комерц и јалн и и нек омерц и јалн и сек т ор у умет нос ти
нис у, међу т им, та ко јас не и очиглед не ка ко би се то могло за к љу ч и т и
из прет ход н их на вод а. Оба сек т ора егзис ти рај у у међ усобном прож и
мању, уз стално прис утне тенденц ије „преливањ а” из једног у друг и сек
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тор. Примера има безброј. На једној страни имамо уметничка дела која
из прет ход ног аутент ичног ствара лачког пос тупк а бив ај у прет очена у
форм у прод уката индус тријског карактера – рецимо, музичко дело које
се умнож а в а на CD-у, док је, на друг ој стран и, врло изражена тенден
ци ја да производ и нас та ли у типично ин д ус тријс ком пос тупк у нас тоје
и успевај у да присвоје дигнитет уметничк их творевина. Као на пример
радови Енди Ворхола. Отуд а се за овог уметника чес то каже да је он јед ан
од оних који су међу првима успели да серијску производњу уздигн у на
пиједес тал јед инс твене и аутент ичне уметничке праксе.
Сведоц и смо да је појам „пот рошач”, нарочито у другој половини 20.
века, стекао так ву расп рос трањ еност која је зах ват ила и трад иц ионално
нетрг овачк а пољ а – поли т ик у, здра в ље, обра зова њ е... Наравно, и умет
ност је прерас ла у сферу пот рошњ е. Отуд а и маркет инг у све већој мери
и неи зб е ж но за посе д а и под р уч је умет нос ти. Поп ут рек лам н их кам
пањ а које прате инд ус тријске производе, и појава различит их уметнич
ких остварењ а се од ви ја, та кођ е, у зна к у осмиш љ ен их промот ивн их и
рек ламних акт ивнос ти.
Основни парамет ри са којима кореспонд ира маркет иншка делатност
у уметнос ти јесу уметници, уметнички производи и њихова релац ија са
трж иштем односно публиком. У том смис лу је познавањ е сушт ине онога
што чин и робн и кар ак т ер умет н ичког де ла и могу ћ их нач ина њег ове
трж ишне егзис тенц ије, познавањ е естетских, уметничк их пот реба, одно
сно категорије публике као катег орије пот рошача и саглед авањ е друг их
економских релац ија које окруж уј у уметност, претпос тавка за преду зи
мањ е било как вих корак а у овој облас ти. Међут им, као и увек где се као
предмет јав ља уметност, уз оне основне преп реке које прате маркет инг,
пос тоје и дод ат не потешкоће. Раз умева њ е марке т инга у умет нос ти као
да траж и неке другачије одг оворе на елементарна питањ а:
• Шта су циљ еви маркет инга у уметнос ти?
• Које су њег ове посебнос ти у однос у на комерц ијални маркет инг?
Ова и дру га пи та њ а проис т и ч у из околнос ти да се рез ул тат и умет
ничког стваралашт ва двојако дож ив љавај у – као робни производ и наме
њени трж ишт у и као естетске катег орије и вреднос ти које нас тај у и егзи
стирај у независно од трж ишних околнос ти. С обзиром на то, циљ марке
тиншког деловањ а у уметнос ти се не дож ив љава увек као јасан и неспо
ран, ка ко то иначе ва ж и за марке т инг у дру г им облас ти м а. Миш љ ењ а
око тога су веома подељ ена. Појед ина указ уј у на то да се у маркет инг у у
уметнос ти продаја не дож ив љава као основни циљ – „циљ маркет инга у
облас ти која је обично непрофитна пос тав љен (је) тако да у себи сад рж и
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друшт вен у сврх у предс тав љањ а уметнос ти.” (Дигл, 1998: 5) Да ли се ово
становиште може узет и као прих ватљиво и коначно?
Уваж авај ућ и пот ребу да се имај у у вид у спец ифичнос ти уметнос ти у
однос у на друг е видове људског стваралашт ва и производног деловањ а,
дак ле да се маркет инг у уметнос ти мор а разл иков ат и од маркет инг а
у дру г им облас ти м а, укол ико при х ват и мо прет ход но ста новиш т е као
темељни услов маркет иншког деловањ а у уметнос ти, рекло би се да тиме
марке т инг у у умет нос ти уна п ред доде љу јемо хен д икеп и рај у ћу функ
циј у сводећ и га делим ично на анимацију као делатност кој у маркет инг
по себи већ подраз умева. Иза овак ве оријентац ије чес то се крије и добар
изг овор за не успешно марке т инш ко делов а њ е у уметнос ти, посебно у
делу прод аје уметничк их производ а.
Према нашем мишљ ењу, на терен у маркет инга се налазимо само и
он д а док ле говори мо о прод аји као циљу, и то правило мора важ ит и и
за маркет инг у уметнос ти. С друг е стране, маркет инг у уметнос ти мора
подраз умеват и и одређене различитос ти у однос у на комерц ијални мар
кет инг. Оно што се нуж но мора успос тавит и као diferent ia specif ica мар
кет инга у уметнос ти није одус тајањ е од овог основног циљ а, већ је реч о
томе да се њему при дод ај у и дру г и ци љ еви као и дру гачи ји принц ипи,
пос тупц и и нач ин и де лов а њ а који рез ул т ат умет н ичк ог ствар а л аш
тва, умет н ичк и прои звод или умет н ичк и дога ђај, доводе у корела ц и ј у
са пуб ликом, корис ниц и м а од нос но трж иш т ем умет нос ти. Ту се поја
вљуј у нешто другачији акцент и у однос у на маркет ирањ е друг их робних
производ а. То не значи да се одус тало од основног маркет иншког циљ а
то јест прод аје. Он је и даљ е прис ут ан јер би без њег а прес тала свак а
прича о маркет инг у. Принц ип бесп латнос ти је стран и суп ротан марке
тинг у. Ствар је у томе да у маркет инг у уметнос ти морај у бит и уважени и
прих ваћени и друг и циљ еви изу зев прод аје, у мери у којој то друшт вена
функц ија уметнос ти налаже, али то нипошто не сме значит и одус тајањ а
од прод аје као циља. Та ко ви д и мо и раз умемо и суш т ин у и спец ифич
ност ове дисцип лине.
У креат ивн им ин д ус три ја м а, у којима су пос редс твом са времен их
технолог ија резултат и уметн ичког стваралашт ва прет очени у масовн у
прод ук ц и ј у, прод аја је неспоран марке т иншки циљ. Међу т им, овај вид
ма н иф ес та ц и је умет нос ти се не може узе т и као репрез ен т ат ив ан за
умет н ичко ствара лаш т во у це л ин и, посебно не у од нос у на та козва не
тра д иц ионалне умет нос ти које нис у дож иве ле свој у са в ремен у ин д у
стријски мулт ип ликован у презентац иј у (рец имо, сценске уметнос ти).
Суш т ина и раз л и ч и т ост код марке т инг а у умет нос ти, у од нос у на
комерц и јалн и марке т инг, је у томе што он под ра з умев а не са мо је д ан
већ виш е ци љ ева који нем ај у увек јед н а ке приори т е т е. Прод аја мор а
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пос тојат и увек као јед ан од циљ ева. Нек ад а је прод аја базични циљ. При
хватањ е прод аје као циљ а не мора нуж но значит и апсол утн у комерц ија
лизац иј у уметнос ти и одус тајањ е од осталих циљ ева и функц ија уметно
сти. Некад а се, пак, маркет инг ом подс тиче или остварује валоризац ија
оних друшт вених функц ија које јед ино уметност као делатност може да
пон уд и а којима је тешко или немог уће наћ и трж ишни еквивалент.Овде
се очигледно рад и о успос тав љању мере тржишног понашањ а које неће
довес ти у питањ е сам у сушт ин у и карактер уметничког стваралашт ва и
подред ит и их комерц ијалним циљ евима.
У суш т ин и, главн и за д ат ак мен а џе р а марк е т инг а у умет нос ти је
рад на прик а зив а њу и поп ул арис а њу умет н ичк их оствар ењ а и дов о
ђењ е у трж ишн у функц иј у њихове естетске вреднос ти. Једна од кључних
прет пос тавк и марке т инга у умет нос ти се односи на сма њива њ е тра д и
ционалн их тензи ја и одб ојнос ти, тра г а њ е за мод а л и т е т и м а поми р ењ а
између естетских вреднос ти и економских параметара. Маркет инг треба
да учини да се квалитет и профит међусобно не иск ључ уј у. Суштински,
марке т инг у умет нос ти би у окви ру своје де лат нос ти морао да прет по
стави пос тојањ е најмањ е два циљ а:
• афирм а ц и ја и поп ул ариз а ц и ја естетс ких и дру г их вред нос ти
уметничког стваралашт ва;
• прод аја од нос но трж ишн а ва лориз а ц и ја рез ул т ат а умет н ичког
стваралашт ва.
Иако је марке т инг у умет нос ти ре лат ивно скорашњ а дис цип лина,
је д ан дру г ач и ји, инверз ан од нос, који ука з у је на коришћењ е умет но
сти у класичном, комерц ијалном марке т инг у, а пог отово у пропа ган д и
као најс тари јем ви д у де лов а њ а који је у основи марке т инш ки, знат но
је стари ји. Чињ ениц а је да се сус рет умет нос ти и марке т инга, историј
ски пос мат рано, остварио управо на так вој релац ији. Првобитно је, како
смо већ истак ли, уметност била та која се ставила у функц ију марке
тинга инд ус тријских производ а придод ај ућ и им естетску димензиј у. Тек
знатно иза тога остварена је обрн ута релац ија овог односа у којој се мар
кет инг ставио у службу уметнос ти.
Шта су основни повод и и разлози за нас танак и развој маркет инга у
уметнос ти?
• Ин д ус трија л из а ц ија уметнос ти од нос но пре т вара њ е појед ин их
облика уметничког стваралашт ва најп ре у уметничке делатнос ти
а потом и у индус тријски организован у прод укц иј у, односно про
изводњу;
• Масовност учешћа у коришћењу од носно пот рошњи рез ул тата и
производ а уметничке прод укц ије.
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Ово су битне околнос ти које су довеле до снажењ а а потом и друш
твеног препознавањ а економс ког капаците та у уметнос ти. Маркет инг
се дак ле прид руж ује уметнос ти у фази у којој уметност уз себе има про
дук ц и ј у која функ ц ион ише по наче л и м а рен т абилности ин д ус тријс ке
производ њ е и, та кође, ка д а је форм и ран трг овинс ки сек т ор који под р
жа ва и омог у ћу је плас ман производ а ове прод ук ц и је. То је трен у так у
којем умет ност распола же свим елемен т и м а јед не типично економс ке
делатнос ти.
Да љ и токови су поп ри м а л и пози т ивн а или нег ат ивн а обе лежја, у
зависнос ти од тога да ли је зарад трж ишних и профитних интереса ова
нова делатност угрож авала или злоу пот ребљавала основне принц ипе на
којима почива уметничко стваралашт во.
***
Многобројни проблем и који прате друш твен у егзис тенц иј у уметно
сти у највећој мери су послед ица одсус тва напора који имају за циљ да
осве тле њену пра в у при род у, при м арн у дру ш твен у сврх у, тех нолош ке
каракт ерис тике умет н ичке праксе, мног обројне спец ифичнос ти дру
штвене егзис тенц ије уметнос ти... једном речј у дубље узроке који утич у
на то да се уметност и њена друш твена улога често неадек ватно тумаче,
да се уметност дожив љава као друш твени баласт и сфера потрошње, као
пракса чија се корис ност не разуме јер не служ и никак вој практ ичној
сврси и задовољ авању конк ретних, егзис тенц ијалних потреба...
Уверен и смо да су мног обројне непри ла г ођ енос ти и спорна пита њ а
у вези са дру ш твеном позиц и јом умет нос ти услов љени орга низа ц ионим
устројс твом, метод а м а упра в ља њ а, извори м а финанс и ја и мода л и т е
тим а тржиш не егзис тенц ије уметнос ти. Управ љањ е уметн ичком прак
сом се мора превасходно темељит и на знању и научној спознаји а не на
ауток рат ији и монопол у полит ичк их, религ ијских и, у новије доба наро
чито, наглашеним утицајима економских центара моћи. То би морао бити
модел управ љањ а који би се темељио превасходно на принц ипима који су
има нент н и умет н ичком ствара ла ш тву а не индус тријс ким и прои звод
ним делатнос тима, које су терен најчешће имплементац ије менаџмента.
При ла г ођ а в а њ е умет нос ти закон и м а тржиш та и профитног пона
шањ а у највећем делу је скопчано са одус тајањ ем уметнос ти од њене при
марне друш твене мисије, што је, у извесном смис лу, води ка сопс твеној
негац ији, а посмат рано у ширим размерама, човечанс тво ка урушавању
стож ер а његових најв ећ их хуман ис тичк их потенц ија л а. Прис тајањ е
уметнос ти на услове које дикт ира економски амбијент савременог доба
би могло бити погубно за будућност уметнос ти. „Ако се уметност прила
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год и комерц и јалном дру ш тву ори јен т иса ном на тржиш те”, тврд и Исак
Адижес, „она губи способност да обав ља своју битн у друш твен у функ
циј у, то јест да дела прот ив токова популарног и најчешће ниског укуса,
да друш тву пруж и крит ичк и поглед на његова постигн ућа и да публиц и
саопш та в а нове перс пект иве и нове перцепц ије стварнос ти.” Сна жењ е
тржишних образаца у уметнос ти би значило повлађивањ е потребама и
укус у широк их слојева, умес то залагањ а и напора да се њихов потенц и
јал уздигне на један виши ниво. Истовремено, то би значило и својеврсно
упрошћавањ е уметнос ти.
Сасвим на крај у, уколико прет ход ној пре т еж но теоријс кој ана лизи
придод амо елементе животне и економске реалнос ти па и неке акутелне
околнос ти савремене уметничке праксе, за коју смо већ устврд или да се
у свом највећем делу испољ ава у равни тзв. креат ивних индус трија, онда
ћемо неизос тавно наћи и оправд ањ а све израженијим захтевима који су
усмерени ка томе да и уметност мора дати свој економски допринос те
да се све мање има разумевањ а за уметност као „трошак”.
Да ли „скрес ана” издвајањ а наше државе за све видове култ урноуметничк ре праксе на скромних 0,62% од бруто националног производ а
(БНП) говоре да држава жели да у те сврхе улаже што мање средс тава јер
то дожив љава као потрошњу а не као инвес тиц иј у која ће бити узвраћена
не само у виду друш твене добробит и већ и у облик у разнородних, финан
сијски мерљивих принад леж нос ти. Можда би искус тво Сјед ињ ених аме
ричк их држав а могло да нас упут и на разм иш љањ е у друг ом правц у.
Наиме у овој земљи се посредс твом независне федералне агенц ије одно
сно Националне заду жбине за умет ност (National Endowment for the Arts)
годишње издваја 155 мили јард и долара као подршка умет ничк им про
јект има. Неко ће рећи да је то ситница за укупни БНП ове државе који
износ и 16.500 милијард и долара (БНП Србије је 42 милијарде долара).
Међут им, овде се по свем у судећ и не ради о новц у који се „трош и” на
уметност јер САД на годиш њем нивоу приход ују од „индус трија кул
туре” преко 278 милијард и долара. Понајвише у издавачкој делатнос ти
– преко 147 милијард и долара. Да ли се ове чињен ице могу довес ти у
некак ву везу са околнош ћу да је ова земља не само изнед рила пракс у
менаџмента и маркет инга већ и остварила највиши ступањ имплемента
ције ових дисцип лина у свим видовима друш твене праксе?
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ON THE APPLIC ATION OF SCIENCE
IN THE PROCESS OF MANAGEMENT
AND MAR K ET VALOR IZATION
OF ARTISTIC PRACTICE
Summary: Numerous cont roversies on the social posit ion of art are signif i
cantly caused by organizat ional infrastruct ure, managing methods, financial inco
mes and different models of arts’ market existence. Is this due to the lack of under
standing and even downright dislike among art representat ives when it comes to
applying management and market ing theory and pract ice in their work and general
lack of consensus,to say the least, on whether the ideas and principles of these disci
plines can even be of any use to the artistic pract ice whatsoe ver? Does this addit io
nally problemat ize the usually disputed universal applicability of norms and princi
ples of these primer ily business disciplines or is it something else artwise?
Coming in close connect ion with market and money, the art enters the field of
economy which is a natural stranger to it, which causes certain insecur it ies, moral
dilemmas and even condempt ion for lett ing money interfere with art. However,
the tradit ional art disciplines are not, by definit ion, outside the world of spending,
which means they are capable of reaching a solid level of „posit ive business-making”,
with management support, especially in the part of market ing communicat ion and
selling methods which are solidly conf irmed in typically commercial activ it ies.
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МОНДИЈАЛИЗАЦИЈА КУЛТ УРЕ, ПОЛИТИК А
И ДРУШТВЕНИ ИДЕНТИТЕТ
– модел франц уског система управљањa у култ ури –

Сажетак: Шта прона лази мо у култу ри, колико је раз уме мо као дру
штвено-политичк у категорију и ко би о њој требало да води рачуна у савре
ме ном дру штву обе леже ном кризом хуманис тичке мисли и узурпацијом
политике – „свеполитиком” над друштвом? Слично питање су поставили
и франц ус ки импрес ионис ти крајем 19. века под утицајем идеја франц ус ке
револ у ције и предзнака нове велике епохе. Избаче ни из поставке редовног
годишњег Уметничког салона у нејпрес тиж нијем изложбеном прос тор у пре
стонице и света (Le Grand Palais 1863.), парис ки модерни сликари успели
су истовремено и да проб уде најшир у јавност, државне институције и кон
зервативн у политичк у елит у, али и да ствара л ачке предзнаке култ у ре
трајно уграде у фундаменте свог друштвeног идентитета и државе. Данас
је прича о импрес ионис тичком пробоју део култа изузетнос ти франц ус ке
историје и култу ре, а мондија лизација, сасвим раз личита од глоба лиза
ције економије и политике, иновативни модел у структури институцио 
налног управљања франц ус ким културним прос тором.
Кључне речи: МОНДИЈАЛИЗ АЦИЈА, КУЛТ УРА, ИСТОРИЈА, КУЛТ,
УПРА ВЉА ЊЕ, ПОЛИТ ИК А, ИДЕНТ ИТ ЕТ, ИДЕНТ ИФИК А ЦИЈА, ГЛОБА
ЛИЗАЦИЈА.
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1.
Савремени теоре т и чари су у великом број у пред виђа ли да ће модерни
за ц и ја дру ш тва прог рес ивно утиц ат и на конверг енц и ј у светс ких кул т у ра у
јединствен модел. Овак ва идеја је стара готово колико и сама цивилизац ија.
Још у 19. веку франц уски гроф Артур Јозеф де Гобино1 писао је о инфериорно
сти прим ит ивних народ а негирајући им култ урни идент итет и у свом оглед у
„Нејед на кост људс ких раса” развио теори ј у прем а којој ће водеће европс ке
наци је, колон и јалне, индус тријс ке силе упас ти у зам к у циви л из а ц ијс ког
сивила и стагнац ије уколико проп усте да у своје „супериорне” култ уре инте
гриш у „инфериорне” расе. Слична, појед нос тавњ ена схвата њ а су корис ти ли
и нацис ти, а касни је и бројни поли т иколози да би идеолог изова ли страх од
америчке „кокаколонизац ије” света и мита о планетарном сјед ињ ењу у кибер
нет ичк у култ уру, у функц ији модернизац ије демок рат ије, технолог ија и про
греса. Шмуе л Ајзенш тад 2 је почетком 1960. писао да је, историјски глед ано,
модернизац ија процес светских друш твених промена који прат и развој дру
штвених система у западној Европи и САД од 18. века до данас и да су у крај
њој инстанц и послед ице „индустријализац ија и технолошки напред ак”.
Клод Леви-Строс3 у „Разг овор у са Дидијеом Ериб оном” предочав а да
тра д иц ионалне кул т у ре које дожив ља ва мо и као „при м и т ивне” то нису ни
у најмањ ој мери већ негуј у одређени идеа л о свом друш твеном прапочетк у
који везују за бога, претке или велике догађаје. Реч је о илузији јер исто
рија једнако важи за све, и за „врућ а” друш тва, како Жан-Пјер Варн ијер4
назива високоразвијене земље, али и за тзв. неразвијени свет, „мале” државе
и њихове трад иц ионалне култ уре. Док култ уре трад иц ије морај у да се пот
чињ авају историји иако је не воле и зазиру од ње, „врућа” друш тва попут
франц уског имај у радикално другачији однос према историји - не само да је
препознај у него је прет варај у у култ.5
У таквом друш твено-полит ичком регис тру развијана је и идеја о мон
дијализац ији култ у ре као универзално прих ватљивом полит ичком, орга
низа ц ионом и економском модел у система упра в ља њ а култ у ром и инсти
ту ц ионалне демок рат иза ц ије франц уског култ урног прос тора.
1

2

3

4

5

Joseph-Arthur Comte de Gobineau, The Inequality of Human races, éd. TEL Gallimard,
Paris, 1986. (12-14)
Eisenstad Shmuel, Modernisation: Growth and Diversity, Indiana University Press,
Bloomington, 1963. (50)
Lévi-Straus Claude , De près et de loin, entretien avec Didier Eribon, éd. Odile Jacob, Paris,
1988. (174-175)
Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
Исто.
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2.
Монд ијализац ија култ уре се препознаје као парад игма државне поли
тике демок рат изац ије култ уре и франц уског култ урног прос тора у свет у
и основни правц и стратег и је за њено спровођењ е. Пратећ и развој фран
цуске култ у рне полит ике у 5. Републиц и6 можемо да примет имо и да је
монд ијализац ија настала из системског спровођењ а полит ике демократизацијe култ уре, као и да су њени основни инструмент и промоц ија, менаџ
мент, анимац ија и афирмац ија (маркет инг) култ урних вреднос ти. У поза
дини управ љачк их механизама најснаж није делуј у полит ичк и и економ
ски принц ипи.
Мон д ија л из а ц ије култ у р е ува ж а в а три основне конс тан т е култ урне
поли т ике Франц уске. Прва конс тан та је економска. Култ урне индус трије
су значајна економска бранша јер делу ј у подс тицајно на тржиш те рада –
стварај у нова рад на места, отварај у перс пек т иве за тржиш не инова ц и је,
подс ти ч у конк у ренц и ј у у зна њу и креат ивнос ти, а тра д иц ионалне умет
ничке дисцип лине и стваралаш тво штите од марг инализац ије. Тако и сама
култ ура у свом најширем спект ру значењ а (образовањ е, идент итет, кому
ник а ц и је, зна њ е) предс та в ља значајан фак т ор економс ког развоја. Кул
турно наслеђе које чине историјске локац ије, музеји, спомениц и култ уре,
инстит уц ије култ ур е, али и обичаји, храна, мода и др. несумњ иво су и
саме део култ урних индус трија и значајан извор приход а од туризма, али
су истовремено и део националног, полит ичког и култ урног иден т и тета.
Дру га конс тан та је у чињениц и да домен кул т урних индус три ја укљу
чу је меди је које кон т рол иш у прив ат не пословне гру па ц и је и држа в а. То
значи да је готово свак а комуник ац ија у култ ури мање или више конт ро
лисана. Промоц ија нових идеја, полит ичк их или идеолошких ставова, пол
тичк а проп а г ан д а, дифу зи ја информ а ц и ја сва ке врсте – истин и т их или
лажних – филт рира се кроз медије. Као инструмент моћи, медији су оду
век били поприш те борбе, понекад и веома насилне, за или прот ив слободе
информ ис а њ а, средс тво дези нформ ис а њ а које понек ад при мењу ј у одре
ђене интересне групе, цензуре или пак државног или полит ичког монопола.
У том смис лу, полит ика и даље спровод и конт рол у система комуникац ија
али смис лено, системски и са јасно профилисаним ставом и циљевима.
6

Пета Република је актуелна форма републиканског режима на снази у Француској.
Настала после прелазне Четврте Републике установљене 1946. непосредно после
Другог Светског рата у време владавине председника Вансена Ориола, Пета
Република је установљена 4. октобра 1958, за време владавине председника Шарла
де Гола. У Петој Републици прекида се са вишедеценијском парламентарном традицијом јер се извршној власти додељују највећа уставна и законска политичка
овлашћења.
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Трећа конс тан та је транс мис и ја кул т урн их тра д иц и ја и кул т урног
наслеђа које се пренос и из прош лос ти. Није могу ће очу ват и кул т урни
идент итет појед инца, друш тва, државе или одређеног геог рафског про
стора без одрж авањ а, култ ивисањ а и обнав љањ а култ урног наслеђа. Зато
је транс мис и ја кул т у р е директ но повез а на и са системом обра зов а њ а
који је интег рисан у процес форм ирањ а друш твеног идент итета и соци
јализац ије млад их. Дефинисањ е култ урне полит ике се дакле ослањ а на
три критериј ума: 1) економски развој, 2) промоц иј у и конт рол у инфор
ма ц и ја и кому н ик а ц и ја, и 3) соци ја л из а ц и ј у поје д инц а и транс мис и ј у
култ урног и идент итетског наслеђа.

3.
Модијализац иј у култ уре Жан-Пјер Варније означава као „цирк ула
ци ј у кул т урн их вреднос ти на глобалном нивоу”7. Док једн и у тој цир
кулац ији занемаруј у вредносно и проналазе протод имензије глобалног
села Марша ла Меклуана8, обрисе пла нетарне демок рат ије и вирт уе л
ног јединс тва у медијској култ ури, друг и виде интера кц иј у два култ урна
обрасца – модерног и тра д иц ионалног.
Варни јер и дру г и аутори, упозора вај у на фрагмен та ц и ј у кул т у ре у
тра д иц ионалн им дру ш тви м а као резул т ат њене ноторне изложенос ти
поли т ичк им проц ес и м а који ути ч у на разг рад њ е кул т у рно-историј
ске супс танце. Ова к ви деструк т ивни дру ш твени процеси су понајвише
резултат игнорантског односа или манирске неспремнос ти полит ике да
препознаје, дефинише и системски одговори на бројне и различите дру
штвене изазове, а култ урни живот – уметност и стваралаш тво – трет ира
као друш твено-полит ичк и и економски потенц ијал. Полит ика трад иц и
оналн их, „малих” дру ш та в а је често екск лу зивно и слепо заин т ересо
вана само за непос редне и брзе финансијске ефекте.
Значај односа према историји на који указ ује Леви-Строс и Варни
јеову подел у на „вруће” – модернизоване култ уре и култ уре трад иц ије
– прих вата и Жак Бурдон9. Он указ ује да у трад иц ионалним друш твима
„полит ика сноси посебн у, рекло би се највећу одговорност у размевању
прош лос ти и дефиниса њ а односа према њој јер истори ј у изла же поли
тиза ц и ји и тако најд и рект ни је ути че на фрагмен та ц и ј у кул т у ре и дру
7

8

9

Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
Меклуан Маршал, Познавање општила човекових продужетака, Просвета, Београд,
1966.
Bourdon Jacques, Droit de la culture, éd. Précis Dalloz, Paris, 1990. (20-22)
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штва.” Бурдон закључ ује да у таквим трад иц ионалним, полит изованим
друш твима није безбед ан ни матерњи језик као утемељитељ култ урног
идент итета и прос тора већ је напрот ив – незаш тићен и изложен ерозији.
У регис тру ана л изе поли т ичк и и економс ки кон т рол ис а не цирк у
ла ц и је кул т у рн их прои звод а проф есор Јост Смирс10 препознаје да су
корпорат ивни интереси изнад друш твених, као и да полит ика узурпира
култ уру и у крајњ ој инстанц и је нагриза као једно од упориш та идент и
те та. У Амстерд а м у се игра арген т инс ки танг о, камер унс ки бискви т и
хит су у Дакару, кубанска салса је за Лос Анђелес исто што индијски кари
за Лондон, а јапански суши све је популарнији у Беог рад у; речју – тра
диц ионалне вредност послужене су на глобалној берзи култ уре. Смирс
каже: „Важно је да унутар сваког друш тва произвођачи и дистрибутери
стварај у и дистрибуи рај у култ урне вреднос ти и разнолике форме умет
ничког израж авањ а. Људи су различит и, а шта је више људско од наде да
ће сви пронаћ и оне облике филма, позориш та, визуе лних уметнос ти или
књижевнос ти који тачно одраж авај у њихову збуњ еност, задовољс тво или
естетски укус”11. Дакле ни Смирс као ни Варније, не говоре о произво
дима култ уре већ о култ урним вреднос тима12.

4.
Проблем и које постав ља монд ијализац ија култ уре тумаче се интер
дисцип линарно, они се укрш тај у на отвореном дру ш твено-поли т ичком
полигон у у форм и бројних питањ а о значај у и вреднос тима модерних и
трад иц ионалних култ ура света. У тој сфери се уметност и стваралаш тво
преп лићу се са поли т иком и економ ијом, пара ме т ри култ урног иден т и
тета са бројним критериј ум има идент ификац ије, унут рашња полит ика
са међународном, итд. Шта нам значе Индијанц и из Амазоније, колико
бисмо лако могли да прих ват имо јеловник Ескима, Тајланђана или Јапа
наца, или ко глед а франц уске, немачке или финске филмове у времен у
холивудс ке супрем а ц и је ? Поли т ик а углавном не нуди одговоре јер је
њено интересовањ е за култ уру и култ урни идент итет далеко мање него
нпр. за кри т ери ј уме кон т екс туа лне иден т ифик а ц и је који се јед нос тав
није дешифрују и лакше корис те, пре свега за потребе масовне произ
водњ е, дистрибуц ије и потрошње?
10
11
12

Смирс Јост, Уметност под притиском, Светови, Н. Сад, 2004. (6-7)
Исто.
Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd. La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
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Када погле д а мо прос пект светс ког тржиш та фил мом, књиг а м а,
меди ји м а и новим тех нолог и ја м а – економ и ј у ових гра на индус три ја
кул т у ре – неочек ива но се сусрећемо са великом разноликош ћу ситуа
ција од државе до државе, унутар сваке појед иначне култ уре. Препозна
тљив је и снаж ан утицај креат ивних индус трија и медијског комп лекса.
Креат ивне индус три је успос та в љај у обрасце и уводе своје кри тери ј уме
у култ урн у понуд у, конт ролиш у дистрибуц иј у и експ лоатац иј у13; summa
summar um – дегра д и рај у аутен т ичне кул т урне вред нос ти. У интера к
ци ји са поли т иком и економ и јом узурпи ра се одређени кул т урни про
стор и пре т вара у хаот и чан, запу ш тен и домен разрешен етичк их нор
ми и естетс ке вреднос ти. До овог закључк а долазимо и увидом у мре
жу дифузије производ а креат ивних индус трија и у њихов организац ио
но-управ љачк и модел. Индус тријске земље Северне Америке, Европе и
Ази је готово хегемонис тичк и вла д ај у тржиш тем кул т у ре, што се може
виде т и и из подата к а које навод и Варн и је14. Ситуа ц и ја је готово иден
тична и када је реч о дистрибуц ији и потрош њи култ урн их садрж аја:
земље на овој транс верза л и су истовремено и највећ и дистрибу т е ри и
потрошач и. Осим тога, земље изван овог глобалног троу гла, више или
мање, пола ко али сигурно, пропорц и јално степен у своје глобалне еко
номс ко.поли т ичке интег рис а нос ти и у скла д у са својим поли т ичк им
потенц ијалима, прих ватај у тај наметн ут им хаот ични процес индус три
ја л изац ије култ у ре15. Не само да плас ирају садрж аје настале у режији
кул т урних индус три ја већ и масовно надог ра ђу ј у њихову инфрас трук
туру – глобалне медијске ланце за прод укц иј у и дифузиј у садрж аја кре
ат ивних индус трија. У земаљ ама изван троу гла развијених само најбо
гат ији делови попула ц ије могу себи да при у ш те потрош њу култ урн их
вреднос ти умес то индус тријал из ов ан их прои зв од а креат ивн их инду
стрија 16, али често нити су у стању да их препознај у, нити могу да рачу
нај у на конзис тент ност понуде. Лако је видљив тај велик и диспари т ет
измеђ у поје д ин ачн их зема љ а или соци јалнх катег ори ја уну т ар сва ке
појед иначне земље када су у питању комерц ијални токови и потрошња
прои звод а култ урн их индус трија. Варн ијеово схват а њ е мон д ија л из а
13
14

15

16

Види: Молар Клод, Културни инжењеринг, Клио, Београд, 2000.
Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
У есеју „Креативне праксе”, објављеном у књизи „Креативне индустрије” (Клио,
Београд 2007), Бред Хејсман пише: „Стара схватања уметности и културе нису
више адекватна за описивање креативних пракси у окружењу у којем је конкуренција главна покретачка полуга и где је заштита потрошача, пре него културни
развој, друштвена дивиденда.” (243)
Хaртли Џон, Креативне индустрије, Клио, Београд, 2007. (13)
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ци је кул т у ре је дакле непри ме рено, недемок ратско, уколико не под ра
зумева и прибли ж но јед на к у или бар склад ни ј у доступност кул т урних
добара, вред нос ти и зна њ а. Нема сум њ е, сви производ и кул т у ре наме
њени су цирк улац ији и свакод невно се израђуј у и прод ај у широм света,
али само одређени „дистрибутери” их нуде као парт ик уларн у вредност
или култ урно добро.
Токови цирк улије култ у рних вреднос ти очигледно нису уједначени.
Кључ за тумачењ е токова на светском тржиш ту култ урним вреднос тима
је како је наговеш тено и у однос у полит ике/државе према потрошњи и
потрошачк им гру па м а. Потрош ња се пројек т у је, а потрошач и препо
знај у и на основу критериј ума идент ификац ије17 који се лако усвајају и
уграђуј у у своје идент итетско поље као потрошачк и стил. У том смис лу,
љуби т е љ и франц ус ког фил м а или франц ус ког вина, сирев а, моде или
Тур де Франс а, уопш те сви они који препознају и прих ватају франц у
ски кул т урни кон текст, чине препознатљиву циљн у гру п у, дефиниса н у
потрошачк у нишу са форм ираним стилом, укусом и навикама.
Критериј ум и за идент ифик ац иј у прих ватљив су хармонизатор садеј
ства „чети ри парт нера” Моларовог култ урног система18. И у овом случај у
ови критериј ум и могу да послуже за тумачењ е елемената који генериш у
понуд у и потраж њу. Потрошња у култ ури је дакле глобални феномен и
тржиш та су релат ивно отворена за све који имај у шта да понуде, за сва
кога ко се одлучи да купи производ под условом да је нов и упакован у
контекст култ уре или култ урн у вредност са препознатљивим обележјем
кул т урног иден т и те та. Мон д и ја лиза ц и ја кул т у ре може да преоблик у је
цирк улац иј у производ а култ уре прет варај ућ и их у тржишне токове кул
турних вреднос ти – култ урних добара. Како бисмо иначе могли да пове
жемо, с једне стране наше ФЕСТ или БИТЕФ изван граница Србије или
зен уметност стрељ аш тва изван Јапана, а с друг е стране светс ку про
моц и ј у холивудс ких хитова Тита н ик или Треж њењ е III (Hangower III)?
Једино што их их довод и у везу је тржиш на цирк улац ија у ритм у ефе
мерне масовне потрошње која се самообна в ља.
Полит ика лако узурпира главне правце друш твено-економски кре
тањ а, често флаг рантно игнорише друш твен и, идент ит етс ки оквир
култ у р е и њену смис аоност насу п рот тех нолог изов а ном модел у нео
либ е р алног глоб алног удруштвља в а њ а устрој еног на меха н из ми м а
масовнос ти, кон т роле и финанс и ја пре него на принц ип у интера к т ив
нос ти. Примера има напрет ек. Култ ура и уметност су шаблонс ки све
дене на агенц ијске потенц ијале креат ивних индус трија, а уметнци мар
17

18

Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999.(7-64)
Молар Клод, Културни инжењеринг, Клио, 2000. (5-6)
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гинал изован и, лишен и инстит уц ионалне бриг е државе па тако и своје
дру ш твене функ ц и је и значаја. Ствара лачк и потенц и јал је роба као и
свак а друга. Више него икад а раније уметност је у служби конз умери
зма19, стан д ард изова не производ њ е и марг иналне ефемерне потрошње
које гене рише медијс ка кул т у ра 20 под ауром безличних центара поли
тичке моћи. Професор Јован С. Ђорђевић у свом есеј у „Свеполи т ик а”21
упозора ва да поли т ик а нуди шаблоне за људс ко пона ша њ е, да марг на
лиз ује и отуђује знањ е и узурпира стваралачк у мисао. Полит ика отима
ориг иналност кул т урном иден т и т е т у и увод и догм атс ке матрице и за
појед инц а и за друш тво. Отуд и закључак да полит ик а пречес то и рас
прос трањ ено нагриза друш твени амбијент, мења га и доприноси да се и
однос између међу народ не и уну т ра шње поли т ике мења: међу народ на
полит ика постаје доминирај ућа у однос у на унут рашњу полит ик у.
У том смис лу, уметничко стваралаш тво се често дожив љава као сво
јеврс тан антипод полит иц и јер је засновано на принц ип у интера кт ивно
сти, успешно декод и ра стварност и оствару је се као парт ик уларна вред
ност кул т урног иден т и т е т а. Како ука з у је Варн и је, франц ус ку кул т у р у
која је, нема сумњ е пример у овом чланк у, чине не само уметниц и већ и
мислиоц и, ствараоц и, уметност и њене инстит уц ије, култ урно и историј
ско наслеђе, пејсаж и, Ролан Гарос, Тур де Франс, вино, храна, мода, јед
ном речј у све са предзнаком франц уског култ урног прос тора. Франц уска
држава је и сама део националне култ уре, а трад иц ионално стваралаш тво
и уметност значајни друш твено-полит ичк и и економски инструмент и.

5.
Окви р е франц ус ког кул т урн ог прос тор а екск лу з ивн о уређ у ј е
држава, а култ ура је готово у целој модерној историји Франц ус ке зна
чајно државно и поли т ичко пита њ е. Држа в а води бриг у о франц ус кој
култ ури и ова њена улога дефинисана је у уставу. Држава је и инстит у
ционални инжењ ер који планира и управ ља живим, правно и економски
уређеним култ урним прос тором. Она дефинише циљеве култ урне поли
тике, креи ра и спровод и операт ивне страт ег и је и меха н изме и делу је
сти м улат ивно на амби јент у којем се умет ност и ствара ла ш тво ускла
ђено преп лићу и са економ ијом и са полит иком.22 Држава такође и пре
19

20
21
22

Hromadžić Hajrudin, Konzumerizam, ed. Znanost džepu, izd. Jasenski i Turk, Zagreb
2008. (9-17)
Види: Келнер Даглас, Медијска култура, Клио, Београд 2004. (543-546)
Ђорђевић С. Јован, Свеполитика, Правни факултет у Нишу, Ниш 1982. (5)
Mesnard André-Hubert, Droit et politique de la Culture, éd. PUF, Paris, 1995. (44)
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ко медијс ког ком п лекса и кул т урних индус три ја инди рект но интерве
нише и пома же франц ус ку кул т у ру. Кон т ин у ра на интера к ц и ја меди ја
и кре т ивн их индус три ја у Франц ус кој значајно допринос и релат ивној
виталнос ти националне економ ије, али истовремено помаже и наук у и
умет н ичко ствара ла ш тво системс ким решењ и м а која делу ј у на тржи
шне механизме као оптимална, прилагођена решењ а.
У култ урној полит иц и 5. Републике инструментализован је концепт
„франц уског култ урног изу зет к а”23, полит ичк и пројекат минис тра Џака
Ланга заснован на идеји демок рат изац ије франц уске култ уре. Концепт
је прих ваћен и као creддo државне интервенц ије у култ ури, прилагођене
новом поретк у у свет у.
Франц уске иниц ијат иве у култ у ри24 нису изос тале на међународном
план у. Светска трговина култ урним добрима и производ има је ван сваке
сумњ е домен у коме важе преференц ијалне и протекц ионис тичке праксе,
а тврд а, беспош тедна конк уренц ија и финансијски интереси су изнад пра
вила и потреба култ уре. У том смис лу је процењ ено да би светске органи
зац ије попут УНЕСКО и Светске трговинске организац ије (СТО) могле би
да имај у значајниј у улог у у успос тав љању светских трговинских правила
и станд ард а којима би се регулисало тржинш те култ урним добрима. Про
блем и диспари т е та и преференц и ја ла у цирк ула ц и ји кул т у рн их добара
непрек идно се понав љај у услед правног интерегн ума - недос татка озбиљ
нијих универзалних норм и и регулат иве, мулилателарних спораз ума - о
ускла ђива њу цена и тарифа, о уки д а њу царинских бари је ра за кул т урне
вреднос ти. СТО је од оснивањ а 1948. само захваљуј ућ и франц уској ини
ци јат иви усвоји ла један мул т и лат ерарни спора з ум у окви ру Генералног
акта о трговин и и тариф ам а (ГАТТ) који је на снази као међун ар одн и
механ изам – правилн ик о комерц ијалној цирк улац ији култ урн их вред
нос ти. Поново на иниц и јат иву Франц ус ке, овај спора з ум је 1995. године
проширен и у надлеж ност УНЕСКО25. Крупнији ефект и су изос тали.
Државна интервенц ија у култ ури је у Франц уској предмет конс тант
них реформ ула ц и ја и редизајна у завис нос ти од при л ик а. Током 1960.
нпр. струк т у р е тек успос та в љеног систем а кул т у р е препозна ле су у
телевизији медиј par excellence за образовне потребе и дифузиј у висок их
кул т урн их садрж аја. Пред виђ ено је и ширењ е елек т ронс ких меди ја у
23
24

25

Collin Jean-Peirre, Le Mystère Lang, éd. Georg, Pqris, 2000. (26-36)
Дефинишући принципе културног инжењеринга и Клод Молар инсистира на
принципу интерактивности: „...јер иницијатива увек обухвата и ефекте који су
корисни инструменти за евалуацију и унапређење система јер обогаћују и усавршавају методе културног инжењеринга.” Молар Клод, Културни инжењеринг,
Клио, 2000. (5-6)
Смирс Јост, Уметност под притиском, Светови, Н. Сад, 2004. (257-263)
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медијски прос тор и постепено је примењивана полит ичка деконцент ра
ција – мања државна конт рола и мање непос редне интервенц ије у дина
мичан економски и системски развој медијског комп лекса.
Клас ичне ствара лачке форме – позориш те, при мењ ене умет нос ти,
чак музика и филм, без обзира на повољ ан амбијент и јаку инстит уц и
оналн у подрш ку ипак увек функ ц ион иш у под економс ким прит ис ком
финансија, на ивиц и рентабилнос ти. Варније26 навод и податак из једног
истраж ивањ а спроведеног 1997. када је установ љено да је једном од нај
познат ијих париских позориш та било потребно једнако време да прем и
јерно постави позоришну предс таву као и једном париском теат ру у 18.
веку. Ситуа ц и ја са фил мом, музиком и књи жевнош ћу дру гачи ја је пре
свега због тога што су кинематог рафска, музичка и уопш те свака друга
индус тријализована прод укц ија и дифузија технолошки усавршене.
Мон д и ја л из а ц и ј у кул т у р е треб а тре т и р ат и и из аспек т а инфра
структ уре и садрж аја. Ова два аспекта су неразд војна и не могу посто
јат и један без друг ог а. Oчигледно је потреб а да култ урн и садрж аји и
инфрас трук т у ра дифу зи је кул т урн их вред нос ти делу ј у укла ђено и на
националном и на међу народ ном пла н у. Кинематог рафија је добар при
мер. Прод ук ц ијс ке куће, студ и ји и сви прат ећ и услу ж ни сервис и про
дукц ије и дстрибуц ије као и сале за прик азивањ е филмова предс тав љај у
инфрас трукт уру филмске индус трије. Сасвим је јасно да сва ова инфра
струк т у р а кинем ат ог рафи је не би ника д а ни постоја л а да не постоји
инте р есов а њ е за филмс ке садрж аје које чине слик а, звук и сценарио.
Светс ка прод ук ц и ја тржиш ту нуди углавном две катег ори је фил мов а:
„mainstream” који се могу прик азиват и изван земље у којој су настали и
остале који су намењ ени само за локално приказивањ е. Код првих про
на ла зи мо сте реот ипне сценари је – полиц ијс ке, аван т у рис тичке, науч
но-фанатас тичне, љубавне, забавне... који се укла пај у у потрошачке и
медијске токове које дикт ирају САД Холивуд и, како каже Ј.П. Варније,
„...сличнији су производ има маркет инга него уметничког стваралашп
тва”.27 С друге стране су уметничк и, документарни, филмови различито
сти или филмска уметност различитос ти, протес та, каткад и бунта, али
намењ ен и углавном посебној публиц и – филмофил им а или локалн им
посет иоц има биоскопа. Јасно је да највећ и део прод укц ије изван „main
stream” није доступно јер није погодно за прик азив ањ е изван локалне
сре д ине, осим на међу народ н им фестив а л и м а, тематс ким филмс ким
смот рама, на ДВД или преко интернета.
26

27

Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
Исто.
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6.
Култ урни идент итет и критериј ум и идент ификац ије су једна од вели
ких тема у тумачењу појма идент итета у друш твеним наукама, нарочито
у студ ијама култ уре још од 1960-их година. Култ урни идент итет дефини
шемо као непрегледни скуп различит их особина и акција које на дубљем
нивоу од појавног, пре свега симболичком, омог у ћа вај у поје д инц у да се
препознаје и функ ц ионише и као индиви д уа и као припад ник одређене
кул т у р е и дру ш тва.28 Иден т и т е т ом као катег ори јом која се форм и р а у
дубљим нивои ма реалнос ти изван појавне бавили су се најп ре Карл Маркс
и Сигм унд Фројд, касније и Клод Леви-Строс. Први дефинише идент итет
као економски услов љен, дру г и као скривен у пси х ичк у енерг иј у човек а,
а трећ и у оквиру структ урализма увод и појам априорне категорије ума 29
Универзалност ове три теорије је у томе што све три настоје да укаж у на
силе које делују у оквиру култ уре/друш тва и утич у на форм ирањ е иден
титета појед инца. Не мање, ове силе утич у и на форм ирањ е друш твеног,
култ урног, полит ичког, инсти т у ц ионалног, запра во на све елементе које
објед ињу је научно истра ж ивањ е феномена идент итета.
Језик и култ ура су у сржи феномена идент ит ета, а њихово прих ва
та њ е пред ус лови успеш не иден т ифик а ц и је. Утиц ај поли т ике на одре
ђене дру ш твене струк т у р е или гру пе, у завис нос ти од степена њихове
друш твене моћи, могу појед инц у и да понуде или доделе идент ит ет.30
Франц у зи, на први поглед некон т рол ис а но одобра в ај у бора виш не визе
емиг ран т и м а из Запад не Африке и зема љ а Магреба, при х ватај у ћ и као
пожељ ан њихов идент итетски потенц ијал. Они су припадниц и различи
тих народ а – Волофа, Банбара, Серера, Бербера, јед ни су пра вос лавни,
друг и су католиц и, трећ и су муслимани. Ипак, сви они говоре франц у
ски језик који je често и званични језик у њиховим земљамa (франкофон
ске земље су Алжир, Мароко, Тунис, Сенегал, Обала Слоноваче, Того...),
али истовремено и добро препознај у франц уски култ урни контекст јер је
Франц уска у прош лос ти управ љала њиховим народ има и државама као
својим колонијама. У овом примеру јасно је да критериј ум и идент ифика
ције могу да послуже и као код који отвара транс мисиј у култ урног иден
титета, као и да је идент ификац ија у великој мери контекс туа лна и жива.
Франц ус ка држав а дефин ише свој у међун ар одн у култ урн у поли
тик у и арби т рарно се поста в ља у мнош тву сек торских интереса спојених
28

29
30

Види: Халперх Картин, Руано-Борбалан Жан-Клод, Идентитет(и), Клио, Београд,
2009.
Ђорђевић J. Јелена, Посткултура, Клио, Београд, 2009. (80-83)
Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
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у транс мис и ји кул т урн их вред нос ти. У инос транс тву Франц у зи промо
више франц ус ки језик (франкоф он ија) и цивил из ац иј у (франкофил ија)
кроз разви јен у инсти т у ц ионалн у мреж у: Франц уска али јанса, АУПЕЛФ одељ ењ а за култ уру при амбасад ама, научним инстит ут има попут акаде
мија у Риму, Атини и Каиру, дипломатских пројектних мисија за култ урн у
сарад њу и размен у, међу народ н их фестива ла фил м а, музике и плас тич
них уметнос ти.31 На национ алном нивоу инсти т у ц и је брин у о кул т ур
ном наслеђу и спомениц има култ уре, музејима, народној трад иц ији, али
истовремено подрж а вај у кул т урне индус три је и заба ву који услед свеоп
ште „американизац ије“ света не би могли да опстан у без системске бриге.
Државн и апарат инструмен та л из у је подрш ку кул т у ри и умет нос ти кроз
прилагођени образовни систем, подрж ава меценат законским уредбама и
одмереном фискалном полит иком. Технике, чак и сами пронц ипи инсти
ту ц ионалног интервенц ион изма конс тант но се реформ ул иш у и организационo се ускла ђ у ј у како би се очу в ао амби јент, сти м ул ис а л и креа
тивн и потенц и ја л и и избегли непот ребн и уступц и које намеће глобалн и
кул т урн и ком п лекс и америчк и корпора ц ијс ки колос и. Дру г им речи м а,
држава се бриж но односи према култ ури, а систем франц уског култ урног
прос тора функ ц ионише попут јединс твеног и сложеног сат ног меха низма.
Мон д и ја л из а ц и ја кул т у р е у Верн и јеов ом регис тру је део великог
дру ш твено-поли т ичког прос тора у чијим окви ри м а се преп лићу мно
гобројн и кри т е ри ј ум и иден т ифик а ц и је у који су укљу чен и елемен т и
језика, знањ а, религ ије, обичаја, полит ике и схватањ а култ урног контек
ста. Тај прос тор може бити и лавиринт у којем је лако заборавит и, чак
и изгубит и део сопс твеног идент итета. Ипак, и Варније указ ује да једно
не подраз умева друг о, да идент ифик ац ија као вољни чин не предс тав ља
нужно и одрица њ е од сопс твеног иден т и тета.

7.
Франц ус ки однос прем а култ ури је поучан. Нови милен ијум се мора
отварат и дина м ично, са смис леном обја вом кул т урн их и идејн их потен
ци ја ла. Када је реч о однос у кул т у ре и поли т ике у тра д иц ионалним дру
штвима какво је и наше српско друш тво, полит ика узурпира култ уру, мар
гина л из у је умет ност и ствара ла ш тво и запра во се одри че сопс твене суп
станце – полит ичког као креат ивног, иноват ивног, корисног, коначно, зашто
да не и револ уц ионарног. Полит ика се тако лишава значаја и потенц ијала
садржа них у кул т у ри као иден т и тетском окви ру и разг ра ђу је га при ла го
ђа в ај у ћ и се без мере намет н у т им кри т ери ј ум и м а иден т ифик а ц и је који
31

Mesnard André-Hubert, Droit et politique de la Culture, éd. PUF, Paris, 1995.(28-29)
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долазе спољ а, из „модерног” света. Таквим односом полит ика игнорише и
негира сопс твене друш твене потенц ијале, а култ уру практ ично укид а.
„Криза друш тва у којем данас живимо траж и да се схват и да једна
идеја или једна мисао не делуј у и да једна теорија води не само у једно
страност већ и у погрешну оријентац иј у. Поред тога, једна теорија неиз
беж но довод и до прев лас ти идеолог ије.”32
Поли т иц и такође, потребни су флексибилност и ширина за достиг н у ћа
јед ног креат ивн ијег мисаоног режим а и отварањ е нових дру ш твено-поли
тичк ик их идеја и перспект ива које се са сигурношћу проналазе расут и у пло
доносној башти култ уре. Разумевањ е монд ијализац ији култ уре као развије
ног модела уну тар кул т урног система најп рец изни је је у ана лизи поли т ике
и инсти т у ц ионалног упра в ља њ а кул т у ром коју спроводе Франц у зи. Изван
таквог кон т екс та мон д и ја л из а ц и ја би знач и л а исто што и глоб а л из а ц и ја
полит ике и економ ије. Изван оквира полит ичког концепта франц уског „кул
турног изузетка“ и његовог развијеног култ урног система, у модија лиза ц ији
би се могли прон а ћ и унив ерз алн и елемен т и увођ ењ е системс ких моде л а
намењ ен их унап ређењу уметн ичк их и свих друг их стваралачк их потенц и
ја ла јед не кул т у ре/дру ш тва, али и инфрас трук т у ре креат ивних индус три ја
и медијског прос тора у мрачном архипелаг у модерног света „постк улт уре”33.
„Мон д и ја л из а ц и ја не знач и изос та в ља њ е свег а што није екск лу
зивно, спектак уларно или фасцинантно и прих ватањ е старих идеја – да
су култ урна добра 9/10 човечанс тва само некомерц ијални производ и, а
не култ урне вред нос ти које припа д ај у човечанс тву.”34 Напрот ив. Скре
тањ е поглед а од култ уре изван крет ивних индус трија и медијског ком
плекса значило би да прих ватамо индус тријализац иј у и култ уроцент ри
зам подједнако назад ан и немушт као етноцент ризам или егоцент ризам
и стоји у оштрој супрот нос ти са прок ла мова ним вред нос ти м а и демо
кратским принц ипима које мање или више, из различит их разлога и са
различит им прис тупом, прих ватај у као своје сва друш тва данашњице.
У кул т у ри се препознајемо и кре т ивно при ла г ођа ва мо, корис ти мо
је као ком пас у потра зи за при х ватљивим циви л иза ц ијс ким, дру ш тве
ним, полит ичк им, чак и економским одговорима неоп ходним за живот
у новом, „прот ос ве т у” ризик а и непрек ид н их иза з ов а. Незаоби л а зна
питањ а која у нашем српском друш тву дуго чекају одговор су свакако:
култ урни идент итет или критериј ум и идент ификац ије, трад иц ионална
култ у ра или не-култ у ра и трад иц ионално, култ у ра разл ич ит ос ти или
култ урне корпорац ије, надарени појед инц и или пројект и ... ?
32
33
34

Ђорђевић С. Јован, Свеполитика, Правни факултет у Нишу, Ниш 1982. (11)
Види: Ђорђевић Ј. Јелена, Посткултура, Клио, Београд, 2009.
Warnier Jean-Pierre, La Mondialisation de la Culture, éd . La Découverte et Syros, Paris,
1999. (7-64)
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УВОЂЕЊЕ КРЕАТИВНОСТИ У МЕНАЏМЕНТ
ИНСТИТ УЦИЈА КУЛТ УРЕ – МОГУЋНОСТИ,
РАЗМ АТРАЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ
Сажетак: Рад донос и прег лед значајних теорија о креативнос ти у менаџ
менту и разматра их у контекс ту организација и институција културе.
Истичу се преднос ти креативнос ти у менаџменту и њихова потенцијална
при ме на у култ у ри. Како је креативност поста л а кљу чан фактор кон
ку рентс ке преднос ти, аутор рада истиче да би увође ње креативнос ти у
пословање овдашњих институција у великој мери променило њихово посло
вање, има ло позитивне последице на њихово свакодневно функционисање,
остваривање циљева и, што је веома важно у доба у којем су минимална
средс тва која се издвајају за култ ур у, независ тан извор прихода. У раду
се испитује менаџмент као креативни процес и наводи како је потребно
прекинути с стандардном улогом запос лених, уметника и њихових мена
џера у облас ти одвајања послова и задатака на „креативне” и „пословне”
пошто одвајање креативних појединаца од њихових менаџера и раздвајање
иновација и новите т а од вредновања и прос уђивања, предс тав ља израз
једнос траног, нецеловитог сагледавња креативног проц еса. Рад испит ује
организационе контекс те који подс тичу креативност, улогу менаџе ра и
лиде ра као кључних фактора увође ња, импле ментације и успос тављања
креативнос ти у организација ма и с тим у вези, дат је пре г лед фактора
који инхибирају и подс тичу креативност.
Кључне речи: КРЕАТ ИВНОСТ, ИНОВАТ ИВНОСТ, ЛИДЕРСТВО, ПОД
СТИЦ АЊЕ И ИНХИБИТОРИ КРАТ ИВНОСТИ.
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1. Увод
Ефект и креат ивнос ти и иновац ије неог раничени су у свет у савреме
ног пословањ а. Стога у овом раду желимо да размот римо питањ е увођењ а
креат ивнос ти у менаџмент инстит уц ија уметнос ти и култ уре, имај ућ и
у виду да су мног е дефиниц ије креат ивнос ти прожете идејама о спајању
различит их идеја у нове и неочек иване структ уре, што се једнос тавније
пости же уокви ру мреж а и систем а. Инсти т у ц и је кул т у ре, чија је дужност предс тав љањ е, стварањ е и подс тицај уметнос ти и култ уре, препо
знате су као инстит уц ије које би требало да у своје свакод невно посло
вањ е увед у принц ипе креат ивног пословањ а. Креат ивност у менаџмент у
би требало да испирише и саме запос лене за прод укц ију нових идеја и
њихову имплемен та ц и ј у. Креат ивне орга низа ц и је су отворене идеја м а
запос лен их, флекс ибилне, с лиде ри м а и мена џе ри м а који подс ти ч у и
разви јај у креат ивност запос лен их. Сва к а ригид на орга н иза ц и ја у којој
цветај у бирок ратска правила, које одбијај у да се промене и у којима се
кажња в ај у греш ке запос лен их, предс та в љај у оне у који м а је немог ућ
проц ват креат ивнос ти. Уметничке и култ урне организац ије, у највећем
број у случајева су финансиране из државних фондова, те како су често
непрофитабилне, оне би себи могле да дозволе искорак ка увођењу креа
тивнос ти што би могло да има вишес труке позит ивне послед ице.
Речи „креат иван”, „креа ц ија” и „креат ивност” коришћене су исувише
и неод мерено до те мере да су на крај у изгубиле смисао. Те речи постале
су скоро неупот ребљиве јер су им бирок рате, службениц и, руковод иоц и
и поли т и чари, корис тећ и их као поли т ичк и маргарин који разм а з у ј у с
одобравањ ем и без разлике на све активнос ти у којима је садрж ан еле
мент нематеријалног, одузели свако посебно значењ е (Билтон, 2010: 9).
Управо због тога, имај ућ и у виду да се од њих очек ује да буду ориг иналне
и креат ивне, инстит уц ије култ уре би требало да примењуј у креат ивност
у менаџмент у и на тај начин да предс тав љају путок аз и остал им бли
ским орга низа ц и ја ма. Прес та нак робова њу бирок ратског моде ла упра
вља њ а и увођењ е креат ивног менаџ мен та који се већ пока зао изу зет но
успешним на примеру Беог радске филх армоније, једини је пут опстанка
и напретка уметничк их и култ урних организац ија у период у свеопш те
економске, друш твене, култ урне али и духовне кризе.
Креат ивност и креат ивне делатнос ти налазе се у основи сваке приче
о успех у у XXI веку. Управо је креат ивност постала кључни елемент за
стварањ е конк урентске преднос ти преду зећа на презасићеном тржиш ту.
Међут им, готово парадоксално, креат ивност је у исто време и прис утна и
одсутна тиме јер је свима доступна, а и даље се прод аје као ретка роба.
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2. Дефинисање креативности у контексту организације
Студ ије креат ивнос ти предс тав љај у огроман изазов због своје сложено
сти, динам ике и вишес транос ти који су неразвојни од овог феномена. Због
тога су настале потешкоће у достизању прец изне дефиниц ије, али је у томе
и раз лог због кога постоје безборојне дефиниц и је овог појма. Највише њих
заснива се на личним карактерис тикама, али и на самом процес у, као и на
карактерис тикама прод укта. Помен ућемо стога неколико. Према Драбк ин у
(1996), креат ивност је способност ствара њ а нових идеја које предс та в љај у
новин у за оне који су их створили. Према друг им прих ваћеним теоријама,
креат ивност предс та в ља процес који резул т и р а прои зв од ом, ствар а њ ем
новог или одговарај ућег одговора или решењ а понуђеног задатка. Одговор,
односно решењ е мора бити ново, али такође мора бити одговарај уће како би
задатак или проблем био решен. Поред тога, пожељно је умес то једног, има
ти више решењ а (Аmabile and Mueller, 2008). Умет н ичке орга н иза ц и је, које
уоквиру својих стат ута и мисија имају циљеве који су отворени, могу себи
дозволит и вишес трука решењ а проблема и могу понуд ит и више одговора на
ситуа ц ије с којима се сусрећу, ма каква била природ а ових проблема.
Према Кауфман у и Стернберг у (2006) у корен у потребе за креат ив
нош ћу, налази се жеља за побољшањ ем окружењ а у коме људи живе и
раде и која су део њихове свакод невнице. Како су током историје чове
чанс тва умет н ичк а дела била све доц и времена и одговор на сва код не
виц у, тако исто инстит уц ије култ уре морај у да пруже духовни и култ у
ролошки оријент ир друш тву уоквиру којег послуј у.
Концепт креат ивнос ти блис ко је повезан с концеп т ом иноват ивно
сти. Ова два појма често су коришћена као синоним и од стране мног их
научника као што су Сојер (Sawyer, 2006), Симонтон (2003), Смит (2003),
итд. С друге стране, неки друг и научниц и правили су јасну разлик у међу
овим појмови м а. Аленк ар (1996) је навод и ла да се терм ин „инова ц и ја”
чешће корис ти на орга н из а ц ионом нивоу, док се појам „креат ивност”
упот ребљава да означи индивид уа лн у или тимску карактерис тик у, али
је истовренемо кључан фактор иноват ивнос ти, која је за организац иј у и
најваж нија. Неколико научник а, као што је Бруно Фариа (2003), истраж и
вао је како се дефинише креат ивност у контекс ту огранизац ије, потен
цирај ућ и заједничке аспекте као што су елемент и нечег новог и вредног
за организац иј у. Тиме је наглашавао како креат ивност потиче од самих
појед инаца и групе уоквиру једне организац ије. Говорећ и о креат ивно
сти у радном окружењу, Бруно Фариа навод и да „стварањ е идеја, про
цеса, производ а и нових услуга од стране индивид уа или групе, или у
том кон текс ту, ствара њ е вред ног доприноса или доброби т и за орга низа
циј у, као и за људе, предс тав ља основне елементе креат ивнос ти”.
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С друге стране Алварадо (2006) у раду у коме говори о креат ивним
организац ијама као живим бићима, укључ ује у свој у дефиниц иј у креа
тивнос ти и индивид уа лно и организац ионо смат рај ућ и да „процес и ква
литет који омог ућава људским бићима и организац ијама да трансфор
миш у реалност, али и да трансформ иш у сами себе кроз увођењ е новог
које је истовремено и корисно, заправо омог ућавај у одговор на потребе
услов љене промена ма у интерном и екстерном кон текс ту”. Није тешко
увидет и да су истраж ивачи били посвећени проу чавању личних карак
терис тик а повеза них с креат ивношћу, као што је способност креат ивног
мишљењ а, зајед но са персоналним особина м а људи који су повеза ни с
њиховом сопс твеном креат ивношћу. Не тако давно, кон текст окружењ а
почео је да прив лачи пажњу, као и могућнос ти које су доступне у разви
јању креат ивног потенц ијала кроз организац ионе процесе.
Уколико узмемо да су креат ивност и иновац ија кључне за раст и напре
дак организац ије, готово да нам се намеће ново питањ е: Шта се заправо
под ра змев а када се помен у терм ин и попут креат ивнос ти и инов а ц и је.
Прем а Гилфорд у (1950) наше инту и т ивно схвата њ е креат ивнос ти под
ра з умева значењ е да је креат ивност укљу чена у ствара њ е новии х идеја.
Он је такође веровао да је креат ивност прес удна за опстанак у компет и
тивном капиталис тичком друш тву које је услов љено војним, индус триј
ским, комерц и јалним и тех нолошким зах теви ма – да је то кључна спо
собност у служби адаптац ије која је далеко важнија од интелигенц ије, јер
утиче на прод укт ивност и може одговорит и датос тима које намеће „дух
времена” (Ман д ић, Ристић, 2013). Но, креат ивност не предс та в ља само
питањ е стварањ а идеја, иако то има значајан утицај. Креат ивност се пре
дефин ише као стварањ е високо квал ит етн их, ориг иналн их и корис них
решењ а проб лем а. Ова најзас ту п љен и ја дефин иц и ја, прем а Мамфорд у
(2012) има пет импликац ија вредних пажње. Прва се тиче тога да је кре
ат ивност облик извођењ а, односно нешто што чине појед инц и или групе.
Стог а, појам креат ивнос ти не би треб а ло да се поис товећу је с дру г им
терм ини ма као што су личност, мотива ц и ја и експерт иза који, доду ше,
имај у утицаја на стварањ е ориг иналних, високо квалитетних и корисних
решењ а проблема. Друго, креат ивни рад, као производ решењ а проблема,
према Мамфорд у (2007) предс тав ља производ људског сазнањ а. Због тога
се у студ ијама креат ивнос ти често испит уј у производ и сазнајних актив
нос ти, иако на саму активност могу утицат и друге варијабле. Треће, кре
ат ивно решавањ е проблема се углавном посмат ра као облик сазнањ а на
„високом нивоу” Стога, у конт рас ту с једнос тавнијим, когнит ивне актив
нос ти попут препознавањ а или присећањ а, најчешће се смат рај у захтева
јућ има. Четврто, као облик сазнањ а на високом нивоу, људи доносе саве
сне одлуке које могу довес ти до креат ивних решењ а проблема. На крај у,
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креат ивно решењ е проблема може настат и како на индивид уа лном, тако
и на групном али и на организац ионом нивоу.
Када се креат ивност посмат ра као облик високе ког н иц и је при л и
ком ствара њ а ориг иналног, ква ли т етног и корис ног решењ а проблем а,
тада се јављај у нова пита њ а. Каква врста проб лем а иза зива креат ивно
мишљењ е? Мамфорд и Густафсон (2007) слож или су се да се креат ивно
мишљењ е јавља током проблема који су необични и сложени, у смис лу
да се могу посмат рат и и решит и на некол ико начин а. Ови проб лем и
испољ а в ај у се кроз некол ико форм и, а за њихово реша в а њ е потребно
је диверг ент но мишљењ е и мнош тво ориг ин алн их решењ а. Но, про
блем и који зах т ев ај у креат ивно мишљењ е у, на при мер, физиц и, нису
идент ичн и оним а који захт ев ај у креат ивно мишљењ е у уметнос тим а.
На крај у, новина и комп лексност зависе од особе које раде на проблем у,
и прем а томе креат ивно мишљењ е професора физике није иден т ично
ономе који корис те студент и физике.
Запад н а мисао креат ивност често повез у је с ира ц ион алн им или
божанс ким луди лом које предс та в ља супрот ност пра ви л и м а и гра н и
цама здравог разума и расуђивањ а. Из расп рава о ирац ионалној креат ив
нос ти след и да свако има трен утке лудила, и стога, потенц ијал да буде
креат иван. Позивај у ћ и се на познат у предс та ву да људи посе д у ј у изворе
креат ивнос ти који се ослоба ђај у у току такозва них креат ивних активно
сти, Алберт Ротенберг смат ра да је за наук у важно да се размот ри питањ е
позит ивне вреднос ти пошто то предс тав ља један од разлог а како би се
феномен креат ивнос ти истра ж ио. По његов ом мишљењу, креат ивност
предс тав ља стварањ е нечега што је истовремено и ново и истински вредно
(Ротенберг, 2010: 12) али исто тако истиче да је током својих вишедеце
нијских истраж ивањ а креат ивнос ти увидео да су током историје, неки од
најгенијалнијих умова, патили од неког облика психозе. Насуп рот њему,
Бил тон смат ра да креат ивност није својс твена само малом број у гени ја
лаца, али није ни нешто што сви могу да пронађу у себи, испољ е га и осло
боде (Бил т он, 2010: 10). Способност комбинова њ а раз ли чи т их процеса и
сти лова мишљењ а није својс твена само креат ивн им поје д инц и м а већ је
пре карактерис тична за групе људи који раде заједно у тимовима уоквиру
мреж а и систем а објед ињу ј у ком п лемен т арне способнос ти личнос ти
њихових чла нова. Кључне особине личне креат ивнос ти су: капа ц и тет за
трансформац иј у, интенц ионалност и моћ одлучивањ а, односно извес тан
вид разборитос ти при доношењу одлука које су релевантне за развој нове
идеје. Међут им, све ово није довољно јер креат ивни израз захтева, како
тврд и Ранко (1995), мотивац иј у и его снаг у, као и огромн у базу знањ а.
Расп рава о креат ивнос ти доживела је исту судбин у као и она о креа
тивнос ти уопш те јер је овај сложен појам сведен на стереот ип. Када мена
Год. V (2013): стр. 659-678

664

Ана Стевановић

џери говор е о креат ивнос ти, обично под р аз умев ај у инов ат ивност или
„разм иш љањ е ван клишеа” иако те способнос ти не нису довољне уколико
не одговарај у потребама организац ије у целини, односно, нове идеје биће
плодоносне ако је лична креат ивност запос лених интег рисана у систем.
Према Билтон у (2010) креат ивност у менаџмент у односи се на истра
жив а њ е и при мен у дру г ач и јих прис ту п а послов а њу уз прет пос тавк у
да креат ивн и прис туп упра в ља њу зах т ев а пот п у н и раск ид с тра д иц и
јом прагмат ичног „некреат ивног” менаџмента. Заговараоц и креат ивног
прис тупа управ љању морај у да буду спремни на изазове и да прев лад ај у
стереот ипе о новинама, као и да пронађу начин како да ускладе пара
доке и прот ивречнос ти између њих.

3. Менаџмент као креативан процес
Порек ло новог ”креат ивног” сти л а у упра в ља њу кроз мена џерс ки
прис туп оријент исан на запос лене, настао је шездесет их година прош лог
века на основу теори је о „уну т ра ш њој мотива ц и ји” Абра х а м а Маслова
(2004). Овај, нови стил у менаџмент у заснив а се дакле на извес ним
прет пос тавк а ма о пона ша њу и креат ивнос ти. Позивај у чи се на теори ј у
Питера Дракера према којој менаџмент предс тав ља спец ифично и свој
ствено средс тво сваке организац ије (Дракер, 2006: 60), ако креат ивност
пром иш ља мо у кон т екс ту сложен их систем а и развоја однос а измеђ у
очигледно конт рад икторних елемената, онда и сам менаџмент можемо
смат рат и креат ивним процесом. О „креат ивнос ти” се говори већ дваде
се так година у расп ра ва м а о менаџ мен т у. Мног и савремени мена џе ри
трагај у за креат ивним прис тупом организац ионим променама, страте
гијама и маркет инг у, али само они успешни увиђај у да је креат ивност у
послова њу мног о више од уоби чајеног пре у зима њ а ризик а и неконвен
ционалног начина разм иш љањ а.
По пси холошким теори ја м а, креат ивност се дефинише као сложен
и више д и мензиона лан процес. Овај појам готово да се поис товећу је с
ствара лачким ја Алфред а Адлера које он дефинише као високо персо
на л из ов ан, субјек т ивн и систем који тумач и и осмиш ља в а дожив љаје
организма (Требјешанин, 2008) али истовремено посред ује између спо
љашње физичке и друш твене сред ине. У теорији менаџмента, креат ив
ност се најчешће саглед ава са два аспекта: први је иноват ивност јер се
креат ивност смат ра одсту па њ ем од уоби чајеног, конвенц ионалног, као
и истиц а њ ем раз л и ч и т ос ти. Дру г о виђењ е, које проис т и че из првог,
јесте да је креат ивним личнос тима потребна слобод а како би могли да
истакн у свој таленат или визију. Те две теме, индивид уа л из ам и ино
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ват ивност, чврс то су уса ђене у запад н у филозофс ку тра д иц и ј у, која је
оснаж ила једнос тарни и деструкт иван стереот ип о креат ивнос ти и кре
ат ивним људима. Према Ротенберг у (2010), не постоји јединс твен радни
образац којим се карактериш у креат ивне особе. У сваком случај у, пове
зивањ е креат ивнос ти с индивид уал измом и иноват ивнош ћу искључ ује
креат ивно мишљењ е и појед инце из окружењ а и система који, заправо,
дају значењ е и вредност њиховом талент у и иновац ијама.
Из перспект иве пси холог ије, основна претпос тавка креат ивног мена
џерског стила јесте да је „спољна” мотивац ија мање снаж на и делот ворна
од унут рашње која подраз умева жељу да се изврши задатак на сопс твено
задовољс тво, а не како би се задовољиле жеље друг их. Абрах ам Маслов
(2004) даље разлик ује „примарн у” и „секунд арн у” креат ивност, при чему
се прва испољ ава кроз спонтане, интуи т ивне процесе, познате као „лате
рално” или „диверг ентно” разм иш љањ е. „Секунд арна” креат ивност зах
тева дисцип линова нији, свесни напор рационалног мисаоног процеса у
обликовању и модификовању иниц ијалних креат ивних импулса.
Прет пос тавк а о уну т ра ш њој мотив а ц и ји и урођ еној креат ивнос ти
довод и до разд вајањ а креат ивног и менаџерског процеса. У пракси, када
индус три ја пре т вори креат ивност у робу, а креат ивне процесе у комер
ци јалне активнос ти, не могу се избећ и спољ а ш ње прин уде, награ де и
рокови. Менаџери наведен у дилем у решавај у тако што изол уј у креат ивне
процесе и тимове од комерц ијалне стварнос ти што је конт рап род укт ивно
јер одвајањ е подраз умева да у „креат ивност” спад а искључиво стварањ е
нових идеја, али не и њихов одабир, развој и примена. Илус трујућ и тај
при мер Бил т он (2010) навод и неке од нај ус пеш ни јих талената у филм
ској индус трији који су у свом раду применили холис тичк и, колект ивни
прис туп. Британски филмски режисер Мајк Ли образ лаже да је сценарио
радни процес, а не самодовољ ан производ и додаје да се његов метод рада
заснива на сарадњи с глумц има у којој се разрађује или прерађује сцена
рио, разг рађуј у улоге сценарис те и режисера и спајај у у једн у. Од уметнич
ких директора у британским позориш тима све се више захтева да преу
зму и комерц ијалн у одговорност јер су одлуке о предс тавама, глумачк им
подела ма и режисери ма нераск и д иво повеза не с одлу к а ма о буџе т и ма,
тржиш ти м а и страт ег и ја м а. Иако се нови мена џерс ки стил заснив а на
прет пос тавц и о индиви д уа л изму креат ивнос ти који не може да се кон
трол ише и одваја њу мена џерс ких од креат ивн их задата к а, мног а мала
креат ивна преду зећа у облас ти маркет инга, позориш та, филма, музике и
дизајна понашај у се управо супротно и покушавај у да споје „менаџерска”
питањ а (стратег ије, рокове, буџете, тржиш та) и „креат ивне” процесе (ства
рањ е идеја, ослобађањ е личне креат ивнос ти, спонтан у инвент ивност). Не
смемо заборавит и да је креат ивност двојни процес који захтева спајањ е
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стилова у мишљењу и страварњ е залих а талената. Одвајањ ем креат ивних
тимова или појед инаца од остатка организац ије и укид ањ ем ограничењ а,
прин уде и очек ивањ а која њиховм раду дају вредност и смисао, менаџери
ограничавај у њихову способност да буду креат ивни. Маслов смат ра да је
креат ивност најделот ворнија када успешно интег рише и усклад и разли
чи те врсте инте лиг енц и је. Јед на од потешкоћа настаје услед привид ног
разила жењ а, или чак отвореног неслагањ а, два веома различита начина
мишљењ а. Масов љеву теориј у настав ља Даглас Мекг регор , који је шезде
сет их година XX века дефинисао хумани прис туп управ љању познат ији
као Теори ја Y и Теори ја X. Прем а првој теори ји, самомот ивис а н и рад
ниц и су ефик ас ни ји и прод ук т ивни ји од оних који раде искљу чиво под
прит иском, како то налаже Теорија X.
Креат ивн и чин повез у је прет ход но неповеза не димензије искус тва
и тако човек у отвара могућност да постигне виши ниво менталне евол у
ције (Ристић, 2010). Дефиниц ије креат ивнос ти које се могу наћи у пси
холош кој литерат у ри садрже два главна елемен та. Првенс твено, креа
тивност претпос та в ља ствара њ е нечег новог или пром иш ља њ е и поновно
комбинов а њ е постојећ их елемен ат а. Да би се смат ра ло креат ивн им,
идејно решењ е мора бити вредно или корисно што даље указ ује на то да
креат ивне идеје треба да буду и сврсисходне. С тим у вези, иновац ија у
пословању или уметнос ти мора предс тав љат и промен у у однос у на успо
ста в љене норме и општеп ри х ва ћене конвенц и је. Увођ ењ ем појм а кон
текс та чини да се боље саглед ава природ а креат ивног процеса.
Креат ивност није трагањ е за новинама зарад њих самих. Усредс ре
ђујућ и се само на тај елемент умањује се или занем арује значај вред
новањ а. Једна од претпос тавк и креат ивног процеса јесте да је потребно
занемари т и уоби чајен у способност рационалног прос уђива њ а и намерно
избегават и свако преиспит ивањ е вреднос ти или сврхе, како се не би спу
тавала чистота креат ивног импулса.
На ширем орга н из а ц ионом нивоу, директ на инов а ц и ја може бити
штетна. Да би новине или промене у организац ији биле ефикасне, нужно
је да се преиспи тај у. Вред ност инова ц и је односно њена сврсис ход ност,
важна је колико и новина коју доноси. Истинско креат ивно разм иш љањ е
под раз умева комбиновањ е више компонент и зна њ а и раз л и ч ит их сти
лова како би се усклад иле могућност стварањ а новине и способност да се
одред и и развије њена вредност.
Креат ивн и људи су конс тант но анга жова н и у ком п лекс ном развој
ном процес у у коме дефниш у нове проблеме, успевај у да пронађу ори
гиналне прод укте или одговоре, откривај у непозната или запос тав љена
пита њ а који м а прис ту пај у кроз свеж у експ лора ц и ј у. Позив ај у ћ и се на
далекосеж не стереот ипе о креат ивц има, Билтон (2010) подсећа на увре
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жено мишљењ е прем а коме се смат ра да креат ивне људе треба зашти
тит и од прозаи чнос ти тржиш та и да подсећањ е на буџет и рокове може
науд и т и ексцен т ричном и инфан т илном све т у креат ивнос ти у којем
навод но живе. Мена џе р е упоз ор а в ај у да се не „петљај у” у креат ивне
процесе јер њихова пра ви ла и рационалност немај у ника к ву вред ност
у свет у уметнос ти и стваралаш тва. Одвајањ е креат ивних појед инаца од
њихових менаџера и разд вајањ е иновац ија и новитета од вредновањ а и
прос у ђив а њ а, израз је јед нос тра ног, неце лови т ог сагле д авњ а креат ив
ног процеса. У лите рат у ри о менаџ мен т у, често се ука з у је на двојност,
парадоксалност и прот ивречност креат ивнос ти. Мит о креат ивнос ти као
уса м љеничком, божанс ком луди л у пан д ан је уве рењу да је менаџ мент
само део бирок ратске машине ри је. Наизглед супрот на, та два уве рењ а
се међусобно потх рањуј у пошто је „лудом” уметник у потребан је хладни
бирок рата, а дуа л изам о прагм ат ичном мена џеру и креат ивном умет
ник у чијим поступц има он не може да управ ља обема странама омог у
ћава да се лагодно повук у у своју зону. Ови, наизглед супротни начини
разм иш љањ а, нераск ид иво су повезани с креат ивним процесом.

4. Успостављање креативности у организацији – подстицаји
и препреке
Кључн и иза зов менаџ мен та у систем и м а је ускла ђива њ е и повези
вањ е супротс тав љених струја. Наји мп ресивнији креат ивни аспект инду
стрије забаве и медија, који често превиђ амо није њихов прои звод па
ни њихова зарад а, већ управ љањ е креат ивнм организац ијама и њихова
струк т у р а. Иза з ов менаџ мен т а и струк т у и р а њ а креат ивн их процес а
предс тав ља толерисањ е прот ивречнос ти и управ љањ е супротнос тима.
Креат ивност је дефин ис а на у кон т ескт у инов ат ивнос ти (новине) и
вред нос ти (сврс ис ход нос ти, корис нос ти). Повезив а на је са процес им а
дивергентног и конвергентног мишљењ а, разли чит им типовима послов
ног процеса (ствара њ е и експ лоат иса њ е идеја), те са супротс та в љеним
мисаон им процес и м а и особина м а поје д ина ц а. Креат ивност под р а з у
мава спонтани, лични чин, и осмиш љен, самосвес тан, рационалан про
цес. Да би се ти елемент и помирили, креат ивним процесом мора да упра
вља било поје д инац, орга н из а ц и ја или систем. Међу т им, теоре т и чари
креат ивнос ти све више сум њ ај у у моде ле креат ивнос ти из шездесе т их
година прош лог века засноване на личним обележјима појед инаца. Они
кри т ик у ј у бихејвиорис тичке моде ле јер занем ару ј у спољ а ш ње услове,
док се теорије креат ивнос ти заснова не на проу ча ва њу биог рафија „вели
ких умет н ик а” смат рај у неопоу з да н им. Савремене теори је креат ивно
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сти чешће се баве процес им а и систем им а него надар ен им појед ин
цима, што је послед ица напуш тањ а „херојских” или индивид уа лизова
них модела људског понашањ а и теоријама психолог ије и менаџмента.
Данас теори је о креат ивном поје д инц у произ ла зе из ког ни т ивних при
ступа у којима се опис уј у ментални процеси помоћу којих се комбин уј у
нови концепт и, као и из социјалне психолог ије и теорије система. Такве
теори је креат ивнос ти преп лићу се и ста пај у са теори ја м а менаџ мен та
тимс ког рада и инова ц ија, орга низа ц ионе креат ивнос ти и орга низа ц и
оног учењ а. Све те теори је повез у је постфорд изам, по којем су мре же
орга н из а ц и ја, гру па или поје д ина ц а замен и ле уни т арне, интег рис а не
организац ије као преов лађуј уће производне структ уре.
Подсе т и мо се да је креат ивност кљу чан ресурс за поје д инце, орга
низац ије, али и за друш тва и може се изразит и кроз услуге, радне про
цесе, производе, у науц и, технолог ији и за овај рад најваж није, култ урне
под виг е и достиг н у ћ а. Креат ивност пру ж а поје д инц у већу добробит
од могућ нос ти, али и способност да одговори на прод ук т ивни ји начин
на иза зове и потеш коће у свом личном и профес ионалном живот у, но
и шанс у да се избори у неочек ив а н им ситуа ц и ја м а. Како се у јавно
сти све више може чути крит ик а култ урних радник а и уметник а да су
државне финансије намењ ене култ ури исувише ниске те да не задовољ а
вај у основне прод укц ионе потребе, увођењ е креат ивнос ти у управ љањ е
инсти т у ц и ја м а кул т у р е предс та в ља јед но од могу ћ их решењ а које би
у пот п у нос ти трансформ ис а ло орга н из а ц и ј у, процесе и начин функ
цион ис а њ а. Даље би се то рефлек т ов а ло на прод ук ц и ј у садрж аја, што
би даље имало за послед иц у повећањ е публике и самим тим, повећањ е
тако неопходних приход а.
Нагон за стварањ ем предс тав ља здрав део људског бића, а креат ивне
активнос ти су најчеш ће повеза не с осећа њи м а задовољ с тва, које пред
ста в ља основни чини лац емоц ионалног и мен талног здра в ља. На нивоу
организац ије, креат ивност предс тав ља есенц ијални фактор за иновац ије
и после д ичн и орга н иза ц ион и успех. Такође, смат ра се кри т ичн им еле
мент ом за опстанак мног их компанија, у поглед у изазова који су узро
кова ни глоба лиза ц и јом, расту ћом конк у ренц и јом и неза д рж ивог ритма
промене. Ови фактори могу водит и организац иј у да остане у конт ин уи
раном процес у иновац ија, који захтева бољу искоришћеност постојећ их
и доступних ресурса, посебно креат ивност код одабира људских ресурса.
Можемо на основ у овог закљу ч и т и да ће буду ћ и прос пери т ет зема љ а
зависит и директно од повећањ а њихвог капац итета и спремнос ти за ино
ва ц ије, однос но, од њихове способнос ти да трансформ иш у идеје у нове
производе и услуге, да развијај у нове технолог ије и прод укц ионе форме,
да предс тав љај у и уводе нове производе и услуге на нова тржиш та али и да
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истовремено како истиче Смит-Бингам (2006), на глобалном нивоу, буду
спремни за суочавањ е с безбројним изазовима у мног им облас тима.
Многе студ ије испит ивале су организац иони контекст који подс тиче
креат ивност. Карак т ерис тике лиде ра који мотивише и негу је креат ив
ност, елемент и у групам а или тимовим а који могу да стим ул иш у или
инхибирај у креат ивнос ти, организац ион у клим у за развој креат ивнос ти,
стратег и је негова њ а креат ивнос ти у ком па ни ја ма које су изван ред не у
свом инова ц ионом капа ц и те т у, предс та в љај у неке од тема које су биле
предмет истраж ивањ а мног их научник а. Поред тога, не сме се забора
вит и чињеница да организац ије функц иониш у уоквиру друш тва с којим
деле сличне вреднос ти, или пате због полит ичк их, историјских и култ у
ролошких утицаја. Још један фокус истраж ивањ а и посмат рањ а односи
се на утицаје дру ш твено при х ва ћених вред нос ти на пона ша њ е поје д и
наца и група уоквиру њиховог радног окружењ а, на стилове менаџмента
као и степена подс тиц аја или инхибиц и је ових фак т ора на креат ивно
изра ж а ва њ е. Због свега наве деног, немог у ће је доби т и гене ра л изова н у
и једнис твен у дефиниц иј у креат ивнос ти у огранизац ијама, али с друге
стра не, могу ће је дефинисат и олак ша вај у ће и оте ж а вај у ће фак т оре за
развој и подс тицањ е креат ивнос ти у организац ији.
Мног и аутори су у својим радови м а пока з а л и да рад но окру жењ е
има значајан утицај на креат ивност. Они су нас подсет или да је креат ив
нос ти, попут нежном цвет у, потребна идеа лна атмосфера како би про
цвета (Норинс, 1990). Иако бројне варијабле могу да утич у на креат ивно
понашањ е у организац ији, елемент и организац ионе култ уре и климе су
међу они м а о који м а се највише диску т ов а ло првенс твено због њихо
вог круц ијалног утицаја на креат ивност у пословном окружењу. Ова два
појма су блиско повезана и коришћена су у описивању организац ионог
кон т екс та који ути че на пона ша њ е поје д ина ц а на рад ном месту. Често
се посмат рају као синоним и, али међу њима ипак постоје значајне раз
лике. Најк ри т ичн и ја предс та в ља висок ново апстрак ц и је на коме кул
ту ра функ ц ион ише када се поре д и с кли мом. Орга н иза ц иона кул т у ра
обух вата систем веровањ а, норм и, осећањ а и вреднос ти које деле њени
чланови, а који се даље преводе у акције посебно од стране оних који
су на лидерским позиц ијама. Испољ авањ е култ уре се може посмат рат и
кроз различите организац ионе факторе попут информац ионих пракси,
вред нос ти и ритуа л а, при ч а, шала и жарг он а, али и карак т ерис тик а
физичког окру жењ а (West and Richter, 2008). Расп ра в љау ј у ћ и о огра н и
за ц ионој кул т у ри, Талб от (1993) исти че како су зајед н ичке вред нос ти
и верова њ а фак т ори који су у интера к ц и ји с орга низа ц ионом струк т у
ром и системом конт роле, а да све то резулт ира кроз норме понашањ а.
Талбот такође помињ е елемен т е кул т у ре као основн у прет пос тавк у за
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начин реша в а њ а проб лем а у орга н из а ц и ји, у шта сврс та в а пона ш а њ е
запос лен их, системе, проце д у ре, пра ви ла и карак т е рис тике физичког
окружењ а. Организац иона култ ура и начин на који је лидери испољ авај у,
предс та в ља ло је кључне фак т ор е испи т ив а њ а креат ивнос ти у послов
ном окру жењу од стра не мног их научн ик а, прем а који м а креат ивност
мора бити јасно вреднована. То даље захтева конс тантнан напор лидера
у дељењу визије међу запос ленима.
Међу мног им вари јаб ла м а које ути ч у на креат ивност у орга н из а
ци ја м а, лидерс тво се испос та в ља као најзначајн и је. Иако лидери могу
бити менаџери, супервизори или на друг им позиц ијама у организац ији,
лидерс тво и менаџ мент не предс та в љај у синон и ме. Лиде ри ути ч у на
карак те рис тике орга низа ц и је, међу који ма су кул т у ра и систем награ
ђива њ а, ути ч у на пона ша њ е својих запос лен их, њихов у креат ивност и
мотива ц и ј у, на лидерске сти лове за креат ивност на рад ном месту, итд.
Вероватно је најдетаљниј у анализ у лидерс тва које инспирише креат ив
ност пруж ио Тиерни (Тierney, 2008) који је ово означио сложеним и више
димензион им феноменом пона ш а њ а. Како би објас нио мног об ројне
начине који м а лидер може доприне т и и подс та ћ и креат ивн у акци ј у,
Тиерни је предлож ио матриц у у коју је инкорпорирао различите нивое
лидерс тва (индивид уа лни, групни и организац иони), три аспекта лидер
ства (особине, понашањ е и односе) и три сфере могућег утицаја његовог
лидерс тва (когниц иј у, мотивац иј у и способност).
Многа истраж ивањ а показала су да су емоц ионална интелигенц ија,
инту иц и ја и сензибилност, као и лидеров а способност да раз уме окру
жењ е, да увид и проблем и могуће послед ице различит их решењ а која су
пред лож и л и његови запос лен и кључне, као и да то води до креат ивног
учинк а. Поред пона ша њ а, дру ш твено-емоц ионална подрш ка, емпат ија
и охрабрењ е предт сав љају нека од понашањ а лидера која су у однос у с
креат ивним изра зом запос лених. У сва ком слу чај у, лидерс тво предс та
вља феномен који се испољ ава и постоји између лидера и његових запо
слен их. Ово објаш њава важност квал ит ета овог односа, који мора бити
каракт ерис ти чан по подрш ци и при х вата њу нових идеја, омог у ћ а в а њу
запос лен и м а да буду флекс ибилн и, да пре у зи м ај у ризик и да испољ е
радозналост у своме понашању. Различит и лидери на различит им ниво
и м а у орга н из а ц и ји, да би подс та к ли креат ивност у рад ном окру жењу,
морају да посед ују све наведено, без обзира да ли су хијерарх ијс ки на
нижем полож ај у у организац ији. Њихова способност и мотивац ија за под
стицањ е креат ивнос ти међу својим запос леним услов љена је понашањ ем
и односом виших лидера у организац ији, који облик уј у и уносе елементе
кул т урн их, струк т у р алн их и орга н из а ц ион их процес а. Ипак, може се
догод ит и и да упркос креат ивној визији вишег менаџмента, који вредн ује
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и награђује креат ивност и иновац ије, друг и људи на лидерским позиц и
јама не деле ове исте вреднос ти што ствара ститац ију која је штетна за
развој креат ивнос ти. Који су поред тога потенц и јални инхиби тори кре
ат ивнос ти у пословном окружењу? Ту спа д а орга н из а ц иона структ у ра,
описа на као ригид на, биок ратс ка, с прекоменом хијерарх ијс ком и цен
трализованом моћи, али и менаџери који се карактериш у по одбијању да
прих вате и размот ре нове идеје запос лених. Огранизац иона култ ура која
одбија да преу зме ризике и јасно одбија нове идеје, која изазова страх у
запос лен им а када направе греш ке и која има страх од промена. Међу
потенц и јалне инхиби торе креат ивнос ти спа д ај у и персонални односи у
пословном окружењу у којима је евидентан недос татак дијалога и груп
них активнос ти. Поред тога, неод л учност мена џер а, његово или њено
негодовањ е за новине, преу зимањ е заслуга за идеје запос лених и подс ти
цањ е људи прот ив друг их предс тав љај у облике понашањ а које гуши креа
тивност. Колеге који не сарађуј у, атмосфера без тимског духа и деспотска
организац иона клима, високо цент рализована организац ина структ ура и
прекомерни формалнизам правила, полит ика, односа и процед ура пред
став љај у неке од најзначајнијих инхибитора креат ивнос ти.

5. Креативност запослених у инстит уцијама култ уре
У умет н ичк им орга н из а ц и ја м а, инов ат ивност би треб а ло да буде
високо на листи приори т е т а пошто предс та в ља извор нових процес а,
нових тржиш та и нових пословних процеса. Креат ивна и иноват ивна спо
собност ових орган изац ија постају све важнија, док они који трагају за
извором иновац ија смат рај у да тимови и тимски рад треба да имај у већу
улог у у орга н из а ц ији. Флекс ибилне, матричне орга н из а ц ионе струк
туре које менаџерима омог ућавај у да форм ирај у и расп уш тај у тимове у
скла д у с потреба ма поје д иначних пројек ата, што је поста ло стан д ард у
инсти т у ц и ја м а кул т у ре, имај у пред ност над тра д иц ионалним хије рар
хијс ким, функ ц ионалним модели ма орга низа ц и ја јер се боље при ла г о
ђав ај у брзим, фрагмент иран им тржиш тим, инов ат ивн им прои звод им а
и флекс ибилних, високок ва лификова ној рад ној снази. Такве структ у ре
омог ућавај у брзо прег руписавањ е креат ивних тимова и средс тава, чиме
се подс тиче прод укт ивност запос лених у стварању и примени иновац ија.
Кад је реч о кул т урној прод ук ц и ји, у тимови м а се концен т риш у зна њ а
и вештине њихових чла нов а који дола з е из раз л и ч и т их орга н из а ц ио 
них сектора. Поделом организац ије на тимове, а тимова на појед иначне
улоге, сужава се фокус организац ије и појед инаца у њој, јер се инсис тира
на појед иначним доприносима и резултат има. Иноваторски тимови ства
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рај у и разви јај у идеје тако што размењу ј у мишљењ е и међусобно пре
ис пи т у ј у раз л и ч и т е ста вове. За инова ц и ј у је потребан строж и прис туп
у којем се инсис тира на квалитет у и вреднос ти створених идеја а не на
њихов ој коли ч ин и. Мена џери у кул т у ри могу постић и такву дија лек
тик у покушавај ућ и да управ љај у самим креат ивним процесом на микро
нивоу. Умес то да се мешај у у сам стваралачк и процес, за менаџере је боље
да утич у на састав креат ивних тимова, да бирај у чланове, одређуј у или
мењај у њихове улоге и управ љај у односима унутар групе. Делот вореност
креат ивних тимова зависи од стваралачког напона који се ствара између
фокуса појед инца и колект ивног процеса. Постизањ е доброг унут рашњег
уређењ а означава добро управ љањ е појед иначним напонима.
Најваж нији креат ивни допринос креат ивног тима можда није спек
так уларни трен утак „пробоја у разм иш љању”, већ препознавањ е и раз
вијањ е полуформ иране идеје. Тимовима су потребни они који умеј у да
слушају и они који умеју да прилаг оде идеје једнако као и они који те
идеје стварај у. Изнад свега, тимови треба да сачу вај у осећај за сврсис
ходност и да саглед ају како се, с обзиром на средс тва, циљеве и тржи
ште, њихови предлози уклапај у у ширу стварност организац ије.
Шта могу да учине менаџери како би подрж али креат ивност у инсти
ту ц ија м а култ у р е? Прво, променом схват а њ а креат ивнос ти усмер еног
са појед инц а на системс ки поглед, мења се улога менаџера у орган из а
цији. Схватањ е у чијем је цент ру појед инац подраз умава да се иновац ија
јавља изненад а и спонтано, те навод и менаџера да посмат ра креат ивност
као пита њ е запош ља ва њ а и обу ке. Изград њ а таквог система предс та в ља
главни задатак менаџмента, јер он омог ућава неог раничене везе и охра
брује људе да размењуј у идеје и таленте, те да сарађуј у у њиховом развој у.
За стварањ е таквих веза неоп ходно је активно укључивањ е менаџера. Они
не треба да се укљу ч у ј у у саме креат ивне процесе, већ да успос та в љај у
везе које им претходе и које их олакшавају. Менаџери не треба да поку
шавај у да конт ролиш у процес, или управ љај у њиме, већ да корис те своје
контакте и вештине осредовањ а у облас ти знањ а како би се искорис тили
знањ е и креат ивност расут и широм система. У системском схватању креа
тивнос ти, функц ије управ љањ а и креат ивнос ти међусобно се прив лаче. У
основи, обе се баве упосос тав љањ ем веза између идеје и исход а изграђи
вањ ем савеза између личних талената, искус тава, технолог ија и људи.
У потрази за креат ивношћу, савремене менаџере охрабруј у да одбаце
конт рол у и хијерарх иј у у корист слободе и индивид уа лизма одак ле след и
да је задатак менаџмента да омог ућ и личн у аутоном иј у и самоос трвари
вањ е запос лених умес то конт ролисањ а радне снаге постав љањ ем огра
ни чењ а и рокова, У таквом систем у креат ивног менаџ мен та мена џе ри
поку ша в ај у да укин у прин уд у како би рад н иц и м а дали слоб од у да се
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изра зе, пре у з му ризик и преис пи т ај у конвенц ионално мишљењ е. Као
резул тат таквог упра в ља њ а, њихови рад н иц и постај у прод ук т ивн и ји и
инвент ивнији, што је за свак у организац иј у, не само за култ урн у и умет
ничк у, од изузетне важнос ти.
Пси холош ко нагла ша в а њ е индиви д уа лног самоиз ра ж а в а њ а и уну
тра шње мотива ц и је као основа рада, посебно креат ивног, прод рло је у
скоро све аспекте новог стила управ љањ а. Огранизац ионе култ уре тре
ба ло би да подс ти ч у неформ алност и самоиз ра ж а в а њ е и на тај начин
омог ућавај у радниц има да се играј у на радном месту и проналазе задо
вољс тво у свом раду.
Према Билтон у (2010) овак ва, нова менаџерска идеолог ија не заснива
се на дру ш твеном, већ на економс ком либе р а л изму и на дугор очном
план у може допринет и унап ређ ењу корпор ат ивн их циљев а. Промен а
у мена џерском сти л у повеза на је с неолибералном вером у тржиш та и
уверењ ем да су тржиш та, а и организац ије, самоог раниз уј ућ и систем и.
У креат ивном менаџ мен т у, мена џери веру ј у да ће побољшат и учинак
ако укин у прин уд у и допус те запос лен и м а да изра зе сопс твене идеје.
Карактерис тик а оних менаџера које можемо означит и креат ивним јесте
да руше признате идеа ле и да се труде да буду неконвенц ионални.
Међут им, креат ивност се не постиже укид ањ ем прин уде већ зависи
од степена конт роле што се даље рефлект ује на потребу уа смиш ља
њем нових правила за старе игре. Спајањ ем трад иц ионалних функц ија
менаџмента попут постав љањ а ограничењ а, одређивањ е буџета и рокова
као и креат ивне функц ије као што су решавањ е проблема, иновац ије и
додавањ е вреднос ти може се доћи до уверљивијег прис тупа управ љању
креат ивном делатношћу. У истински креат ивним организац ијама мена
џери и креат ивц и заједно испит уј у границе и парамет ре проблема. Кре
ат ивна решењ а ће се постић и кад интервенц ије буду покрен уте постоја
њем јасно дефинисаних и унап ред постав љених рокова. Интервенц ије у
креат ивном процес у спутавај у креат ивност, али постав љањ е стратешких
циљева може и да је појача. Ствараоц и и њихови менаџери укључени су
у аналогни процес манип улисањ а границама проблема, с циљем да се за
њега пронађе радик ално решењ е. Укључивањ ем руковод илаца и њихове
конт роле у креат ивни процес повећава се вероватноћа да ће се постић и
преображ ај. У управ љању креат ивношћу неоп ходна је равнотеж а између
попу ш та њ а и кон т роле, а креат ивн и мена џери морај у непрес та но да
теже да пронађу начин како да се зближе са ствараоц има.
Ако процес одређивањ а граница одвојимо од процеса креат ивнос ти,
умес то да буду изазов, границе постај у преп река. Менаџерима у инсти
туц ијама култ уре постаје тешко да поставе парамет ре за креат иван про
цес зато што процеси и исход и нису линеарни и предвид иви. Они могу да
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бирај у између поку шаја да зау здај у креат иван процес према вештачк и
створеним распоред има и циљевима и покушаја да генерат ивни систем
креат ивнос ти узму као почетн у тачк у. Из помен уте перспект иве, рокови
и циљеви треба да се саглед ај у у правом светлу – они су средс тво за под
стицањ е креат ивнос ти, а не циљ сам по себи.

6. Закључак
Креат ивност у орга н из а ц и ја м а предс та в ља резул т ат ком п лекс них
фак т ора. Најзначајни ји за увођењ е креат ивнос ти у орга низа ц и је, међу
којима су и организац ије култ уре, јесу лидери и менаџери који органи
зац ијама руководе. У раду смо се труд или да укажемо на индивид уа лне
карак терис тике и одлике орга низа ц и је које у интера к ц и ји, на дина м и
чан и сложен начин утич у на подс тицај и развој креат ивнос ти. Мног им
темама у вези с подс тицајним и инхибиторним факторима у организа
ционом окружењу није дата одговарајућа пажња, посто смо у раду рас
прав љали тек о неколико индивид уа лних и контекс туа лних варијабли.
Током прот ек ле две децен и је, истра ж ив а њ а у облас ти креат ивнос ти
доживела су експанзи ј у. Највећ и број њих испи т ивао је везу орга низа ц и
оног окружењ а и креат ивнос ти. Личне каракт ерис тике, конт екс туа лн и
услов и и мног об ројне интера к ц и је изме ж у личн их и кон т екс туа лн их
карактерис тика које доприносе проц ват у креат ивнос ти у пословном окру
жењу, предс тав љале су фокус у бројним студ ијама. Упркос овоме, чини се
да смо и даље на самом почет к у раз умева њ а утицаја раз ли чи т их вари ја
бли које се односе на креат ивност појед инаца, група, тимова и организа
ција. Потребно је још много истраж ивањ а како би њихови резултат и допу
нили сазнањ а о подс тичајним и инхибиторним факторима креат ивнос ти.
Будућ а истраж ив ањ а у овој облас ти требало би да буду посвећена оста
лим релевантним карактерис тикама као што су расположењ е, самоефика
сност, концепт појед инаца у вези с креат ивбим учинком, способност у вези
с емоц ионалном интелигенц ијом, итд. Слилно овоме, будућа истраж ивањ а
би требало да узму у обзир и мног е организац ионе варијабле, као што је
сложеност посла, карактерис тике сарадника, временски рокови, каракте
рис тике физичког окружењ а које утич у на индивид улн и креат ивн и учи
нак. Диманична интера кц ија између различит их контекс туа лних варија
бли као и међу многобројним персоналним карактерис тикама које утич у
на креат ивнос ти, такође би требало да буду узете у обзир.
Да би се повећала креат ивност уоквиру организац ије, није довољно
обезбед ит и профес ионалце с способнош ћу креат ивног мишљењ а. Кре
ат ивност ће напре дов ат и једино укол ико постоји намер ан и одређ ен
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напор орга низа ц ионих актера за при х вата њ е, препозна ва њ е и подрж а
вањ е нових идеја, поред неоп ходних услова за њихову имплементац иј у.
Бенефит и од повећањ а креат ивнос ти у организац ијама култ уре не могу
се довод ит и у питањ е. Како се овдаш ње инстут уц ије култ уре и даље у
потп унос ти ослањ ај у на државно финансирањ е, а како је новца за исто
из године у годин у, све мање, пто се даље рефлект ује на смањ ењ е про
грама и њихов квалитет, креат ивност у менаџмент у може прес тав љат и
кључно решењ е. Запос лени у инстит уц ијама морај у бити они који пред
лаж у нове идеје, тицале се оне прог рама и осталих активнос ти, морају
да буду спремн и да преу зим ају ризик, да мењају механизме који коче
функ ц ион ис а њ е орга н из а ц и је. С дру г е стра не, мена џе ри и лиде ри у
овим организац ијама морај у да раде на стварању радне атмосфере која
доприноси креат ивнос ти. Лидери морај у да буду први који ће пруж ит и
сву могућу подршку запос ленима, који ће осмис лит и механизме награ
ђивањ а, који ће подс тицат и и усвајат и корисне идеје. Како су задужени
за креи рањ е организац ионе климе, лидери и менаџери у инстит уц ијама
култ уре предс тав љај у један од кључних фактора за увођењ е креат ивно
сти у своје организац ије, али што је још важније, важни су за конт ин у
и ра ни рад на његовом одрж а ва њу које у сва ком слу чај у може предс та
вљат и и донет и добробит самој инстит уц ији и њеним запос ленима, али
и широј јавнос ти иопш те.
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1. Увод
Кључна вештина за управ љањ е људима и процесима у друг им земљама
је култ уролошка писменост, тј. радно знањ е култ уролошких варијабли које
утич у на одлуке у вођс тву. Менаџери су често потцењивали значај култ у
ролошких фактора. Судећ и по разним примерима, многе велике грешке у
интерна ц ионалним дела њи м а се могу приписат и недос тат к у кул т у роло
шке осетљивос ти.
Култ у ролош ка осетљивост, или култ у ролош ка емпат ија, је разуме
вањ е и искрена брига о култ ури неког другог појед инца. Таква осетљивост
захтева способност разумевањ а перспект иве оних који живе у друг им (и
много другачијим) друш твима и жељу да се ставите у „нечиј у кожу”.
Интерна ц ионални мена џери могу да изву к у много корис ти разуме
ва њ ем при роде, димензи ја и вари јаб ли спец ифичне кул т у ре и како те
исте ути ч у на рад и орга низа ц ионе процесе. Та кул т у ролош ка перцеп
ција им омог ућава да развиј у приг одне полисе и одлуче како да плани
рај у, орга н из у ј у, воде и врше конт рол у у спец ифичном међу народ ном
окружењу. Такав процес адаптац ије је неоп ход ан да би се нека пословна
страт ег и ја успеш но имплемен т и ра ла. Исто тако води до ефик ас ни јих
интера кц ија у радној снази шареног култ уролошког спект ра, и у САД-у
и у друг им земљама.
Извеш таји ком па ни ја и разне студ и је о менаџ мен т у јасно пока з у ј у
да недос татак култ уролошке осетљивос ти кошта фирме новца и могућ
нос ти. Једно истраж ивањ е америчк их мулт инац ионалних компанија је
открило да лоше вештине интерк улт уралне комуникац ије и даље пред
став љај у велик и менаџмент проблем.
У спаја њу свих истра ж ива њ а о више-кул т у ролош кој обу ц и, Black и
Mendenhall су открили да и до 40% менаџера који раде у земљама раз
личит им од својих матичних напуш тај у своја радна места пре времена
због лоших перформанси или лошег прила г ођа ва њ а локалној сред ини.
Половина оних који остан у се смат рај у само делим ично ефикасним. Да
ствар буде још гора, открил и су и да су култ уролош ке разл ике разлог
пропа лих прег овора или интера к ц и ја, што резул т у је годишњим губит
ком од око две милијарде долара тек само за америчке фирме које поку
шавај у да склопе неке послове и у инос транс тву. Узгред, имамо доказе да
је мулт ик улт уролошка обук а ефик асна у развијању вештина и побољша
вању прилагођавањ а и перформанси.
Корис ти мо ова к ву поставк у да размот ри мо могу ће утиц аје кул т у
ролошких разлик а на неку организац иј у и њихове импликац ије што се
менаџ мен та тиче. Да бисмо ово ура д и л и, мора мо да проу ч и мо моћ н и
фактор окружењ а - култ уролошки контекст. Прво, ми истраж ујемо при
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род у култ уре, њене варијабле и димензије, а потом размат рамо спец и
фичне разлике у култ уролошким вредновањима и њихове импликац ије
на понашањ е појед инаца и група на неком послу.

2. Култ ура и њени утицаји на организације
На основу већине схватањ а, култ ура неког друш тва обух вата зајед
ничке вреднос ти, разумевањ а, схватањ а, претпос тавке и циљеве који су
научени од стране старијих генерац ија, наметн ут и од стране садашњих
генерац ија и пренесени на будуће генерац ије. Овакав заједничк и поглед
на ствари резул т у је, у великом делу, на ствара њ е зајед ничк их ста вова,
модела понашањ а и очек ивањ а који подсвесно воде и конт ролиш у одре
ђене норме понашањ а.
Националне и социо-кул т у ролош ке варијаб ле обезбеђу ј у конт екст
за развој и прод у ж а ва њ е кул т у ролош ких вари јаб ли. Такве кул т у роло
шке варијабле, заузврат, одређуј у основне ставове према раду, времен у,
матери ја л из му, индиви д уа л из му и промен а м а. Такви ста в ови, даље,
утич у на мотивац иј у и очек ивањ а појед инца која се тичу рада и односа у
групи, и на крај у одређуј у резултате који се могу очек иват и од те особе.
Начин на који ове групе варијабли могу интера говат и се може илу
строват и променом начина рада у KLM Royal Dutch Airlines-у, где је орга
низа ц иона култ у ра реа гова ла на националне култ урне промене и при
хваћене начине опхођењ а. Култ ура социјалне одговорнос ти у Холанд ији
је била инкорпорирана у начин пословањ а када је авио-компанија уна
пре д и ла свој начин пут них бенефи та за пород ице и запос лене. Проме
ном свог начина пословањ а, KLM је ставио акценат на пород ичне везе, а
не брачни стат ус или секс уа лно опредељ ењ е.
Године 2001. McDonald's је имао 58 ресторана у Русији. Њихово иску
ство са склапањ ем послова у Русији у последњих десетак година од отва
ра њ а првог рестора на у Москви упра во демонс три ра комбинова не резул
тате националних и култ уролошких варијабли на делу. Нажалост, Руси
и даље нису упознат и са начином рада у капиталис тичком систем у; они
су били жртве стагнац ије изазване старим системом цент ралног плани
рањ а толико дуго да им је прод укт ивност и даље ниска.
Неки се залаж у да су ефект и култ ур е приметн ији на нивоу поје
динц а него на орга н из а ц ионом нивоу, као резул тат ста па њ а. Ста па њ е
опис ује феномен промене појед иначних стилова руковођењ а да би више
личили један на друг и. У истраж ивању јапанских и кореа нских фирм и
спроведеном 2000. године, Lee, Roehl и Choe су открили да су глобализа
ција и величина фирме главни узроц и стапањ а стилова руковођењ а.
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Азијс ка култ у ра против интернет а

Азија је светс ки лидер у бежичној технологији, broadband комуникацијама,
и електронс ком начину вођења државе; има огроман потенцијал као центар за
Б2Б (business-to-business) електронс ку трговин у. Ипак, напредак на пољу елек
тронс ког пословања је спутан сукобом интернета и култ уре. Постоји неколико
проблематичних зона.
Док је Азија дом 60% светс ког становништва - стварање потенција л а за
огромне пан-Азијс ке електронс ке „тржне центре” је тежак, зато што станов
ници причај у стотинама различитих језика, што би довело до великих комп ли
кација. Исто тако, интернет запос ленима омогућава прис туп информацијама
брз колико и електрични сигнал, а многи менаџери у Азији се чврс то придржа
вај у стандардне пословне пракс е одавања информација на „need-to-know” бази,
тј. давањ ем тачн о онол ико информ ација колико је потребн о да би запос ле ни
обавио оно што се траж и од њега.
Још једн а спу т авај ућ а околн ост је начин на који се азијс ке комп ан ије
односе према снабдевачима. Ланци доставе у Азији уобичајено укључуј у три или
четири посредника, двапут више него у Европи. У Јапану, на пример, малопродаје
плаћају за оно што добију, док великопродаје трпе штет у настал у од стране
несталих артикала. Да би се заштитиле, великопродаје унајмљуј у велики број
радника да отворе кутије, изброје садржај, и поново запак ују кутије пре уто
вара. Зато великопродаје виде интернет као претњу њиховим пословима.
Исто тако, цене прик ључивања на Интернет су велике, што исто штети
електронс кој трговини. Док је прик ључивање у Хонг Конгу и Сеул у и даље за тре
ћину скуп ље него у САД, у Јапану је стање још горе. Dial-up линије у Токиј у су три
пута скуп ље него у Њујорк у и двапут скуп ље него у Немачкој. За то време теле
фонс ки систем у Индији је у тако лошем стању да већина компанија не може ни
да добије интернет везу.
Други проблеми обухватај у комерцијалне трансакције, које у Азији и даље
укључуј у кеш или нешто слично чековима, са често неоп ходним признаниц ама.
При том, недос татак свеоб ухватних кредитних сервиса значи да сваки прода
вац и купац на интернет у морај у бити мучно проверени, што може потрајати
недеља ма.
Да би затвор и л и интерн ет проц еп, азијс ким комп анија м а су потребни
дубок и џепов и, јаке везе измеђ у on-line и off-line транс акц ија, и најваж није,
посебн е вештин е да би превел и на интерн ет читаве мреж е пословних однос а
који чине Азиј у комп ликованим местом за рад.1

Међународне пословође из свих земаљ а морај у да разумеј у и да се
прилагоде непознат им социјалним и комерц ијалним праксама – посебно
праксама те мистериозне и јединс твене нације, Сјед ињ ених Америчк их
1

The Net is Transforming the West, But Companies in the East Lag Behind, October 23,
2000, www.budinessweek.com
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Држа ва. Јапанс ки рад н иц и и јед ној америчкој фабриц и су нау ч и л и да
оста ве прис тојност по стра н и и прек ин у разг овор е са Аме рик анц и м а
ако има проблема. Европ љани, са друг е стране, често бивај у збуњивани
наводном америчком информалношћу, која им се на крај у обије о главу
када Европ љани не обаве посао онако како Американц и очек уј у.
Као први корак ка култ уролошкој осетљивос ти, менаџер који послује
у међу народ ном окру жењу би треба ло прво да раз уме свој у сопс твен у
кул т у р у. Ова к ва оба з рив ост пома же у борби прот ив при х ват а њ а или
парох ијалног или етноцен т ричког ста ва. Парох ијализам се дешава када,
на пример, Франц уз очек ује од друг их људи из неке стране земље или у
некој страној земљи да аутоматски потпадн у под начин понашањ а уста
љен у Франц уској. Етноцентризам опис ује став оних који имај у претпо
ставк у да су њихови начини рада најбољи, без обзира где или под којим
условима су ти начини примењ ени. Компаније, и мале и велике, су пока
за ле ова к ав недос татак кул т у ролош ке осе тљивос ти на мног е суп т илне
(и не тако супт илне) начине, а различит им и застраш уј уће катас трофал
ним послед ицама.

3. Култ уролошки профили земаља и региона
Због великог броја култ ур а и подк улт ур а у свет у, како може сту
дент мул т и-кул т у р олош ког менаџ мен т а, или мена џер који жели да
буде „култ уролошки писмен” развит и разумевањ е спец ифичне природе
неког народ а или групе људи? Са таквим разу мев ањ ем, како менаџер
може предвидет и највероватније ефекте стране култ уре у организац ио
ном окружењу и на тај начин ефик асно управ љат и људским ресурсима и
пред виђат и исходе?
Један прис туп проб лем у је разви т ак кул т у р олош ког профи л а за
свак у земљу или регион са којим компанија обав ља или размат ра оба
вља њ е неког посла. Разви ја њ е кул т у р олош ког профи л а зах т ев а неко
предзнањ е култ у ролошких варијабли заједничк их већини култ у ра.

3.1. Подкултуре
Менаџери би требало да схвате, наравно, да ће генерализац ије култ у
ролошких профила резултоват и само приближ ном сликом, или стереот и
пом националног карак тера. Мног е држа ве, у ствари, садрже разне под
кул т у ре чији припад ниц и само у неком аспек т у одговарај у генера лизо
ваном националном карактеру. У Канад и, различите подк улт уре садрже
англоф оне Кана ђ а не (који при ч ај у на енглес ком језик у), франкоф оне
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Кана ђ а не (који при чај у на франц ус ком језик у) и Кана ђ а не домор од це.
Сје д ињ ене Америчке Држа ве исто имај у мнош тво раз л и ч и т их под к ул
тура, док су Американц и у инос транс тву трет ирани у контекс ту стерео
типног Американца (иако се разлик уј у између себе захваљуј ућ и различи
тим етничк им, геог рафским, или подк улт уролошким порек лима).
Поврх свега, добри менаџери трет ирај у људе као појед инце, и свесно
избегавај у било коју форм у сврс тавањ а људи у стереот ипе. При том, кул
туролошки профил је добра почетна јединица као помоћ менаџерима да
развиј у нека одређена очек ивањ а – неки култ уролошки контекст – као
основ за руковођењ е у међународном окружењу.

3.2. Културолошке варијабле
Да би развили неки култ уролошки профил прво се морамо упознат и
са врстама култ уролошких варијабли прис утних у већини друш тава која
сачињ а вај у јединс твене ску пове и пру ж ај у увид у гене ралн и карак т ер
одређене гру пе. Док ту постоје небројене поје д иначне вари јабле, један
прис туп категоризирању међузависних варијабли је дат од стране Har
ris-а и Moran-а који су идент ификовали осам категорија које форм ирај у
подсис теме у било ком друш тву. То су: пород ичне везе, образовањ е, еко
ном ија, полит ика, религ ија, припадност, здрав ље и рекреац ија.
Породичне везе. Систем пород ичних веза је систем усвојен од стране
неког друш тва да би водил и пород ичне односе. Док се у САД овај систем углавном састоји од „нуклеа рне пород иц е“ (којим а у све већем
број у почињу да припа д ај у пород ице са јед н им роди т ељ ем), у дру г им
деловим а света систем пород ичн их веза се састоји од шире фамил ије
са мног о чланов а, који се прот еж у преко више генерац ија. Ова шира,
блиска пород ица, типична у мног им источним земљама, може утицат и
на пословне активнос ти у случајевима где се као примаран фактор раз
мат ра пород ична лојалност – на пример, када се додељују послови или
запош љав ају радн иц и (члан пород ице се увек бира у однос у на бољег
кан д и д ата који не припа д а пород иц и). У ова к вим пород ично-ори јен т и
саним друш твима, ове праксе су устаљ ене и узимај у се здраво за готово.
Образовање. Формално или неформално образовањ е радника у стра
ној фирм и, стечено у било којој инстит уц ији, много утиче на очек ивањ а
од радника на том радном месту. Обук а и развојни прог рам и, на пример,
морај у бити доследни уобичајеном нивоу образовањ а у тој земљи.
Економија. Какав год економс ки систем био, начин и производњ е и
дистрибу ц и је у дру ш тву (и резул т у ј у ћ и ефек т и на поје д инце и гру пе)
имај у моћан утицај на одређене организац ионе процесе као што су обез
беђив а њ е (куповина – sourcing) добара и услу г а, дистрибу ц и ја, разни
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начини подс тицањ а и одлив капитала из стране у матичн у земљу (репа
трија ц ија капита ла).
Политика. Систем управ љањ а државом у друш тву, било демок рат
ски, комунис тичк и, или диктаторски, налаже различита ограничењ а на
неку организац иј у и њену слобод у да обав ља послове. Посао је менаџера
да разуме полит ичк и систем и како тај исти систем утиче на организац и
оне процесе, да би се изборио за позиц ију унутар тог система и да ефи
касно испуњ ава заједничке интересе земље домаћ ина и компаније госта.
Религија. Духовна веровањ а неког друш тва су често толико моћна да
став љај у друге култ уролошке аспекте у друг и план. Из религ ије уобича
јено произи лазе и моралне и економске норме. У САД утицаји религ ије
на радно место су ограничени (осим општег веровањ а у тежак рад, што
проист иче из Протес тантске радне етике), док у друг им земљама рели
ги ја ути че на сва код невне пословне трансак ц и је и пона ша њ е на послу.
На пример, као резултат трад иц ије базиране на Куран у и проповед има
пророка Мухамед а, Арапи се конс улт уј у са искуснијим члановима вла
дај ућ их пород ица или са заједницом у којој живе око пословних одлука.
Хидуси, Будис ти, и неки Муслимани веруј у у концепт судбине. У Ислам
ским земља м а, преов ла д а в а идеја inshallah-а, или „Божи је воље”. У
неким западњ ачк им земљама, религ иозне организац ије, као што је Рим
ска католичка црква, играј у важну култ уролошку улог у кроз морални и
полит ичк и утицај.
Прип адност. Мног и разл ич ит и типови припад нос ти прои зи лазе из
званичних и незваничних група које сачињ авају друш тво. Било да су ове
припаднос ти базир ане на религ иозним, социјалн им, проф ес ионалн им
или трговинским интера кц ијама, менаџери би требало да се упознај у са
њима и са улогом коју те припаднос ти могу имат и у пословним односима.
Здрав ље. Систем здравс твене неге у некој земљи утиче на прод ук
тивност запос лених, на њихова очек ивањ а, као и на ставове о физичкој
кон д иц и ји и њеној улози на рад ном месту. Ова очек ив а њ а ће утиц ат и
на менаџерске одлуке које се тичу здравс твених бенефита, осиг урањ а,
постројењ а за физичк и рад, боловањ а, и тако даље.
Рекреација. Блис ко повеза на са дру г им кул т у ролош ким фак т ори м а,
рекреа ц и ја укљу ч у је начин на који људи проводе своје слобод но време,
као и ставове према рекреа ц ији и њихов избор с ким да се социјализ ују.
Ставови запос лених према рекреа ц ији могу утицат и на њихово понашањ е
на радном месту и њихово поимањ е улоге посла у њиховим живот има.
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3. Хофштедове димензије вредности
Јед на корис на шема за раз умев а њ е како опште вред нос ти предо 
дређуј у организац ионо понашањ е је предложена од стране Хофш тедеа,
као резултат његовог истраж ивањ а на преко 116 хиљад а људи у преко 50
зема љ а. Он пред ла же чети ри димензи је вред нос ти: (1) дис танц у моћи,
(2) избегавањ е несиг урнос ти, (3) индивид уа лизам, и (4) мужевност [2].
Прва од ових димензија вреднос ти, дистанца моћи, је ниво прих ва
ћенос ти друш тва са неједнаком дистрибуц ијом моћи у инстит уц ијама.
На радном месту, неједнакос ти у моћи су очигледне, као што је приме
ћено у хије р арх ијс ком однос у шеф – под р еђ ен и, али гра н иц а до које
подређени прих ватај у неједнак у моћ варира од друш тва до друш тва. У
земљама где људи исказ уј у висок у дистанц у моћи (као што су Малезија,
Филип ин и или Мекс ико), запос лен и признавај у шефов ауторит ет про
сто признавај ућ и званичан полож ај тог појед инца у хијерарх ији, и ретко
заобилазе командни ланац.
Дру г а димензи ја вред нос ти, избег а в а њ е несиг урнос ти, се однос и
на крајњу границ у до које се људи у неком друш тву осећају угроженим
неизвесним ситуа ц ијама. Земље са израженим избегавањ ем несиг урно
сти (нпр. Јапан, Порт угал и Грчк а) теже да имај у строге законе и проце
дуре којих се њихови људи блиско прид рж авај у, и имај у развијен осећај
национа л изма. У пословном кон т екс ту, ова вред ност резул т у је у фор
малним правилима и процед урама створеним да пруже више безбедно
сти и већу стабилност каријере.
Трећа димензија вреднос ти, индивид уа лизам, се односи на тенден
циј у људи да обраћај у пажњу само на себе и свој у ужу пород иц у, и запо
ста в љај у потребе дру ш тва. У земља м а које цене индиви д уа л изам (као
што су Велика Британија, САД и Аустралија), демок рат ија, иниц ијат ива
појед инца, и постигн ућа су мног о цењена.
Хофш тедеови налази откривај у да већина земаљ а се израженим инди
вид уа лизмом има већи БДП и слободнији полит ичк и систем него земље са
слабије израженим индивид уа лизмом; тј. Да постоји снаж на веза између
индивид уа лизма, богатс тва, и полит ичког система са уједначеном моћи.
Четврта димензи ја вред нос ти, мужевност, се односи на степен тра
диц ион ално „мужевн их” вред нос ти: асерт ивност, метерија л из ам, и
недос татак бриг е за дру г е – који преов ла д а вај у у дру ш тву. У изра жено
мужевним друш твима (Јапан и Аустрија на пример), од жена се очек ује
да остан у код куће и подиж у пород иц у. У земљам а са ниском мужев
нош ћу (Швајц арс ка и Нови Зеланд), може се наћи мање конфлик ата и
стреса на послу, више жена на висок им позиц ијама, и смањ ена потреба
за асерт ивношћу.
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Четири култ урне димензије предложене од стране Хофш тедеа нису
изоловане, већ зависе једна од друг е и комуниц ирај у једна са другом – и
самим тим су комп лексне – у њиховим ефект има на ставове о раду и на
понашањ е на радном месту.

5. Тромпенарови налази
Фонс Тромпенар се такође бавио истраж ивањ ем димензија вредно
сти; дуги низ година је спровод ио истраж ивањ а на преко 15.000 мена
џера из 28 земаљ а, предс тав љај ућ и 47 националних култ ура.
Глед ај ућ и Тромпенаров у димензиј у универза лиз ма против парти
кулариз ма: универза л ис тичк и прис туп објек т ивно при мењу је пра ви ла
и системе без разм ат ра њ а поје д иначн их околнос ти, док парт ик улари
стичк и прис туп – чешћи у Шпан ији и Азији на пример, став ља већи
акценат на међуљудске односе и субјект ивнији је.
У димензи ји неутра л ан против афективн ог, фокус је став љен на
емот ивн у оријентац иј у о међуљудским односима. На пример, код Бри
та на ц а се прик а зива њ е емоц и ја смат ра непрофес ионалним, па се зато
они смат рај у „хладнима”.
Што се укљученос ти у међуљудске односе тиче, људи могу бити или
специфични или дифузни (или негде између). Менаџери у земљама ори
јент исаним ка спец ифичнос ти, као што су САД и Велика Британија, теже
да разд воје посао од приватног живота, док се у дифузним земљама као
што су Шведска и Кина, посао и лични живот се мешај у.
У димензи ји постигнућа против аскрипције, питањ е је шта је извор
моћи и стат уса у друш тву. У друш тву базираном на постигн ућ има, извор
стат уса и утицаја је базиран на постигн ућ има појед инца – колико добро
нека особа обав ља посао и који ниво образовањ а и искус тва та особа има
да пруж и, тако да у таквом друш тву жене, националне мањине и мла
ди имају једнаке шансе да достигн у неку позиц ију на основ у њихових
постиг н у ћ а. У дру ш тву ори јен т ис а ном ка аскрипц и ји људи аскрибу ј у
стат ус на бази класе, старос ти, пола, итд. Запош љавањ е у Индонезији, на
пример, ће вероватније бити базирано на томе ко сте и одак ле долазите,
за разлик у од запош љавањ а у Немачкој или Аустралији 2.
Прилично је јасно да се мног о тога што се догађа на послу може обја
снит и на основу разлик а у урођеним систем има вреднос ти друг их људи,
као што су својим истраж ивањима Хофш теде и Тромпенар и доказали.
2

Hoecklin, L. (1995): Managing Cultural Differences, Wokingham, England, Addison
Wesley; Economic intelligence Unit; based on Trompenaars, 1993.

Год. V (2013): стр. 679-694

688

Ана Јурчић, Николина Врцељ

6. Критичне разлике оперативних вредности
Након проу ча ва њ а резул тата раз л и ч и т их истра ж ива њ а о кул т у ро
лошким варијаблама, од помоћ и је да се идент ифик уј у неке спец ифичне
кул т у р олош ке вари јаб ле које проу з рок у ј у честе проб леме за Аме ри
канце у међународном менаџмент у. Важне варијабле су оне које укљу
чу ј у сукобљене перцепц ије времена, промена, материјалних фактора, и
индивид уализма.

6.1. Време
За Америк анце, време је вред ан и огран ичен ресурс, који треб а
чуват и, распоређиват и са прец изнош ћу, да га у супрот ном не би стра
ћили. Сат увек откуцава; време је новац. Када друг и не дођу на време на
састанак, Америк анц и се осећај у увређенима; када састанц и скрећу са
теме, Американц и постај у нервозни.
У друг им деловима света, људи глед ај у на време из друг их перспек
тива, углавном базираних на религ ијским веровањима. Док Американц и
углавном глед ају на задат и рок као обавез у, Арапи на то глед ају као на
увред у. Ако бисте питал и Арапина да пожури са нечим, то би значило
као да му нисте поверили довољно важан задатак, или да не би требало
да посебно обраћа пажњу на исти.

6.2. Промене
Базиране на утемељ еним религ иозним веровањима, вреднос ти које
се односе на прих ватањ е промена, као и промене брзине рада могу мно
го да варирај у између култ ура. Западњ ац и углавном веруј у да појед инац
може имат и одређени вид конт роле над блиском будућношћу, и да може
управ љат и догађајима, док у мног им не-западњ ачк им друш твима, кон
трола се смат ра екстерном. У друш твима која став љај у велик у важност
на трад иц ију (као што је Кина), једн а мала промена може запрет ит и
промени целок упног начина живота.
Међународне компаније су агент и промена у свет у. Неке промене су
популарни је од дру г их: McDonald's-ови хамбург ери су изгле д а јед на од
промена коју су Кинези спремни да прих вате.

6.3. Материјални фактори
Док Американц и вредн уј у физичк а добра и стат усне симболе, мног и
не-западњ ац и смат рају ове ствари неваж ним; они цене лепот у и духов
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ност. Такве разлике у ставовима имај у импликац ије за менаџмент функ
ције, зато што имаг инарна шаргарепа (која тера радник а на рад) мора
одговарат и систем у вред нос ти запос леног.

6.4. Индивидуа лизам
Генерално глед ај ућ и, Америк анц и теже да раде и воде своје приватне
живот е неза вис но један од дру г ог, ценећ и достиг н у ћ а, уна п ређ ењ а, и
богатс тво појед инца пре свега, док у Кини, на пример, више преов лад ава
свест „ми” него „ја”, и група је почетна град ивна јединица друш твеног
живота и рада.
Међународни менаџери су углавном суочени са сукобима на радном
месту као резул т ат раз л и ч и т ос ти у овим основн им вред нос ти м а вре
мена, промена, материја лизма, и индивид уализма. Ако се ове разлике
операт ивних ставова и њихових послед ица предвиде, менаџери моду да
при ла г оде очек ив а њ а, кому н ик а ц и је, орга н из а ц и ј у посла, распор е де,
системе подс тицањ а, и тако даље, да би обезбед или више конс трукт ив
них исход а за компаниј у и њене запос лене3.

7. Развијање култ уролошких профила
Менаџери могу сакупит и прилично много информац ија о култ уро
лош ким вари јаб ла м а из сада ш њих истра ж ива њ а, личн их опсерва ц и ја,
и разговором са људима. Из ових извора, менаџери могу да развиј у кул
туролошке профиле разних земаљ а – слојевите слике радног окружењ а,
ста вов а људи, и норм и пона ша њ а. Мена џе ри могу корис ти т и ове про
фи ле да пред ви де драс тичне промене у нивоу мотив а ц и је, кому н ик а
ци је, етике, лојалнос ти, и индиви д уа лне и групне прод ук т ивнос ти са
којима се могу сусрес ти у датој земљи.
Није тако лако саста ви т и опши ран кул т у ролош ки профил људи из
друг их земаљ а ако тај који тај профил састав ља није живео у тој земљи
и био у непос редном конт акт у са тим људим а. Али менаџери могу да
напра ве добар поче так корис тећ и коју год лите рат у ру и истра ж ива њ а
могу да нађу и упоређујућ и закључке из њих да би створили што при
ближ ниј у слик у.

3

Deresky, H. (2003): International Management – Managing Across Borders and Cultures;
Prentice Hall.
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7.1. Јапан
Већина Јапанс ке култ ур е, и основ радн их однос а, може бити објаш њен
принц ипом wа, „мира и хармоније”. Јапан има висок прагмат изам, мужевност,
и избегавањ е несиг урнос ти, и прилично велик у дистанц у моћи. У исто време,
акценат је став љен на лојалност, емпат иј у, и вођс тво подређених. Резултат је
мешавина ауторитаризма и хуманизма, односи слични онима у пород иц и.
Ови култ уролошки корени су видљиви у чврс тим односима на послу, јакој
хијерарх ији са акцентом баченим на ранг, и са посебно важном ствари – бри
зи о запос ленима. Јапанц и се јако идент ифик уј у са својим радним групама,
и зато желе да сара ђу ј у. Акценат је на пар т иц ипат ивном менаџ мен т у, реша
вању проблема уз консенз ус, и доношењу одлук а са стрп љењ ем, дугорочном
перс пек т ивом. Ови елемен т и рад не кул т у ре резул т у ј у у посвећенос ти раду,
колект ивној одговорност, и високом степен у прод укт ивнос ти запос лених.
У 2002. години пракса показ ује да се догађа нека врста стапањ а са запад
њачком пословном култ уром – што је резултат економских обавезивањ а неких
Јапанс ких ком п а н и ја, и њихових брзих проп а д а њ а. Фокус на гру п у, дожи
вотно запос лењ е и пензија, су дали места пословном окружењу са изражени
јом конк уренц ијом, са радним местима која више нису била осиг урана, и са
акцентом баченим на плате базиране не перформансама – прод укт ивношћу.
Корпорат ивн и Јапан се мења од кул т у ре бази ра не на консенз ус у и групном
мишљењу у друш тво које оглашава потребу за „делом личне одговорнос ти”.

7.2. Немачка
Поново ујед ињ ена Немачк а је при род но прилично култ у ролошки разли
чита, пошто се граничи са велик им бројем нација. Уопш тено, Немц и се ран
гирани прилично високо на Хофш тедеовој димензији индивид уа лизма, иако
њихово понашањ е изглед а мање индивид уа лис тичко него код Америк анаца.
Исто тако, ранг и ра ни су при лично високо на димензи ја ма избега ва њ а неси
гурнос ти и мужевнос ти, и имај у релат ивно малу потребу за дистанцом моћи.
Хришћанс тво прож има велик и део Немачке култ уре – преко 96% Немаца
су или Католиц и или Протес тант и. Могуће је да због овога Немц и воле ред и
закон у својим живот има и да код њих постоји чиста јавна свест о прих ватљи
вом и неприх ватљивом начин у рада. Немц и су врло стриктн и у свом кори
шћењу времена, било то за посао или задовољс тво, и не глед ају са задовољ
ством на неефик асност или кашњењ е. У послу, Немц и су углавном асерт ивни,
али не воле агрес ивност. Доношењ е одлу к а није толи к о цен т ра л из ов а но
колико би неко очек ивао са хијерарх ијским процесима који често попуш тај у
конценз ус у. Ипак, прис утна је врло изражена департментализац ија у органи
зац ијама, са цент рализованом и врховном влашћу на нивоу менаџера одсек а.
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Немц и су конзерват ивни, ценећ и приватност, прис тојност и формалност;
углавном корис те презимена и титуле осим за људе врло блиске њима. У пре
говорима, Немц и желе детаљне и опширне информац ије пре и за време диску
сије, што може дуго трајат и.

7.3. Кореја
Корејц и су ранг ирани високо на колект ивизму и прагмат изму, прилично
ниско на мужевнос ти, средњ е на дистанц и моћи, и прилично високо на избе
га в а њу несиг урнос ти. Кореја и њени људи су прош ли кроз велике промене,
али поштовањ е пород ице, ауторитета, формалнос ти, класе и ранга су и даље
јаки. Корејц и су прилично агресивни и вредни, демонс трат ивни, пријатељски
настројен и и веом а гостољубиви. Пород иц а и пословн и однос и су важни, и
везе су веома важне за пословна упознавањ а и трансакц ије. Посао је базиран
на части и поверењу; већина контак ата је усмена.

8. Култ ура и менаџерски стилови у свет у
Као интернац ионални менаџер, након што сте изучили природ у земље
у којој ћете се можда бавит и послом, и развил и култ ур олош ки профил,
корисно је да примените ту информац иј у да бисте развили разумевањ е оче
киваних стилова менаџмента и начина пословањ а доминантних у том реги
он у, или унутар тог типичног пословног окружењ а. Следе два примера: Сау
дијска Арабија и мала преду зећа у Кини.

8.1. Саудијска Арабија
Раз умев а њ е начин а послов а њ а на модерном Блис ком исток у зах т ев а
раз ум ев а њ е арапс ке кул т у р е, пошто арапс ки народ и тамо сачињ а в ај у
већин у и већина њих су муслимани. Арапска култ ура је тесно повезана са
свеобух ватн им прис ус твом ислам а. Чак иако нису сви људи који живе на
Блиском исток у Арапи, арапска култ ура и начин пословањ а доминирај у у
облас ти Перс ијс ког залив а. Заједн ичк а култ у ра, религ ија и језик су били
предус лов за сличнос ти у понаш ању у арапс ком свет у. Ислам је свуд а –
запос лени могу провес ти и до два сата дневно у молит вама.
Арапс ка кул т у р а је бази р а н а на троб а л из му, са норм а м а рецип роч
нос ти услу г а, подрш ци, оба в езив а њу, и иден т и т е т у пренесеном на поро
дичн у једин иц у, која је при м арн и струк т урн и модел арапс ког дру ш тва.
Пород ичн и живот је базир ан на блис ким личн им однос им а, за разл ик у
од запад а. Арапи вредн ују личне односе, част, и чувањ е углед а за све при
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сутне. Част, понос, и достојанс тво су срж арапс ког друш тва базираног на
концепт у „части и срамоте”.
Отворено признавањ е кривице се избегава код Арапа по свак у цену зато
што се на слаб ост глед а као на неус пех у томе да неко буде „мушкар ац“.
Понек ад је тешко за западњ аке да открију истин у због потребе Арапа да не
пока з у ј у слаб ост; умес то реалне, ствар а се пожељн а, идеа л изов а н а слик а
ствари. Западњ ац и морај у схват ит и важност личних контак ата, социјализа
ције, и изградњ е блиских контак ата и поверењ а, вежбањ а стрп љењ а што се
задат их рокова тиче, и обав љањ а послова лично.

8.2. Кинес ка мала предузећа
Доминантност малих преду зећа у Кини и регион у, захтева од менаџера из
целог све та да раз умеј у како та пред у зећа функ ц иониш у. Многа мала пред
уз ећ а – већин а њих основ ан а и вођен а од стране једне пород ице – постају
део ланца вреднос ти (достав љачи, купц и, малоп род аје, итд.) у индус тријама
и актери са којим а се „стране” фирме могу надмет ат и. Важно је истаћ и да
без обзира на величин у компаније, али посебно у малим преду зећ има, мало
свеоб у х ват но прис ус тво и кориш ћењ е гуанxија омог ућ а в а малом црвеном
мотору пословних трансакц ија у Кини да преж иви. Гуанxи значи „везе” – мре
жа однос а коју Кинези разви јај у кроз при јат ељ с тво и пажњу; под р а з умев а
размен у услу г а и поклона да би се створи л и услови за оба вез у рецип рочне
услуг е. Филозофиј у и структ уру кинеских преду зећа сачињ авај у патернали
зам, узајамно обавезивањ е, фамилијаризам, персонализам, и везе. Ауток рат
ско вођс тво је норма, са власником који корис ти свој у моћ, али у исто време са
бриг ом о друг им људима.
Пород иц а је веом а важна у кинес кој култ ури, и мала преду з ећ а се
углавном воде као пород ице. Цен т ра л из ов а н а струк т у р а моћи у кинес ким
организац ијама, за разлик у од оних на Запад у, је подељ ена на два видљиво раз
личита нивоа – на врху је шеф и пар чланова пород ице, а на дну су запос лени,
без ранг ирањ а међу радниц има.
Како све више кинеских фирм и у мног о модерних региона пацифичког
обод а наста в ља да се модерн из у је и над меће и локално и глобално, вла д а
рат но ста њ е измеђ у стар ог и новог – тра д иц ион алне кинес ке менаџ мент
праксе, и „увезених” западњ ачк их менаџмент стилова4.

4

Deresky, H. (2003): International Management – Managing Across Borders and Cultures;
Prentice Hall.
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9. Закључци
Из свега изнетог у раду могуће је извес ти неколико закључак а.
Кул т у ра неког дру ш тва се састоји од зајед н ичк их вред нос ти, раз уме
вањ а, претпос тавк и, и циљева који се преносе из генерац ије у генерац иј у и
бивај у наметн ут и припадниц има друш тва.
Кул т у р олош ке и национ алне раз л ике јако ути ч у на ста вов е и очек и
вањ а, и самим тим на понашањ е појед инаца и група на послу.
Менаџери морај у развит и култ уролошку осетљивост да би предвидели
и прилаг од или се разлик ама у понашању у различит им друш твима.
Менаџери морај у избегават и парох ијализам, став који претпос тав ља да
су менаџмент технике те особе најбољ е у било којој ситуа ц ији или локац ији
и да би друг и људи требало да прате тај начин руковођењ а.
Конфликт и на послу у интерна ц ионалном менаџмен т у често произи
ла зе из сукоба вред нос ти и ори јен та ц и ја у вези са временом, промена м а,
материјалним факторима, и индивид уализмом.
Мена џе ри могу корис ти т и резул тат е истра ж ив а њ а и лична запа ж а њ а
да развиј у култ уролошки профил неке земље.
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КУЛТ УРНО-ТУРИСТИЧК А ВАЛОРИЗАЦИЈА
ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА ЦЕТИЊА
Сажетак: Цетињ е је пријес тони црногорс ки град, истор ијс ки, кул
турни и духовни центар Црне Горе. Историјс ко језгро Цетиња је стари дио
града у којем су смјештене најзначајније и најрепрезентативније грађевине
које свједоче о богатој прош лос ти и традицији народа. Културни туризам
је својеврс тан вид промоције култ урне баштине, а осим тога допринос и
њеном очувању и оживљавању. Како Историјс ко језгро Цетиња обил ује спо
меницима културе, њиховом адекватном турис тичком валоризацијом се
допринос и развоју културног туриз ма на прос тор у Цетиња и Црне Горе.
Кључ не ријеч и: ЦЕТИЊЕ, ИСТОРИЈСКО ЈЕЗГРО, ВАЛОРИЗ А ЦИЈА,
КУЛТ УРН А БАШТИН А.
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Историјско језгро Цетињ а је према важећем Закон у о заштит и спо
меника култ уре (1960) због вриједнос ти урбане агломерац ије и појед и
начних споменик а култ уре који се у њему налазе, проглашен спомени
ком култ уре I катег орије. Са своја 33 хектара градског ткива и 25 хектара
зелене и парковске површине предс та в ља јединс твени сегмент црногор
ске култ урне баштине. Град Цетињ е и његово Историјс ко језгро, чије
ври јед нос ти над м а ш у ј у национ алн и оквир, предс та в љај у историјс ко
пам ћењ е Црне Горе, пола зиш те и стјец иш те духовнос ти и националне
самосијвес ти. У њему су, „као гнијезду слободе, пријес толовали духовни
и свјетовни влад ари, то је био град амбасад а, град култ урног стварала
штва” (Менаџмент план историјског језгра Цетињ а, 2009).
Историјс ко језгро Цетињ а настало је у друг ој половин и XV вијек а,
са једним бројем грађевина чију генез у можемо прат ит и од XV до XIX
вијек а. Ове зграде са низом спомен ик а култ уре, подигн ут е су тако да
предс та в љај у урба н у цје л ин у, а сагле д а не из перс пек т ив е кул т урноисторијског значаја, предс та в љај у најврјед није изданке црногорске кул
туре и историје. Смјеш тено је у Цетињском пољу, на само 11 километара
ваздушне линије удаљ енос ти од мора.
Градско језгро је настало 1482/84. године, када су влад ари из дина
сти је Црнојевић а изгра д и л и двор ац и манас тир. Иван Црнојевић је
напус тио најп рије Жабљак Црнојевић а, а потом и Обод, па саград ио
двор. Двије године касније подигао је и манас тир гдје је преселио сје
диш те Зетске митрополије. Иван Црнојевић је основао и штампариј у, па
је Цетињ е убрзо поста ло поли т ичк и, духовн и и кул т урн и цен тар Црне
Горе. Међут им, након пада Зете, Цетињ е трпи разар ањ а у трајању од
скоро два вијека, а двор Црнојевића и манас тир бивај у трајно униш тени.
Поновни развој град а догод ио се за вријеме влад ике Петра II Петро
вића, 1838. године, када ј подигн ута Биљард а и отворена прва световна
школа и штампарија.
Гран ице урбаног језгра су Љетњ а позорн иц а – Орлов крш – Табља
– Цетињс ки манас тир – Влад ин дом – зград а Побједе – зград а Обод а –
Црногорска банка – стад ион Обилић – зград а Богос ловије – штампарија
Обод – хотел Парк – дворски парк – старо игралиш те – Љетњ а позорница.
Архит ект онс ка вриједн ост Историјс ког језгра Цетињ а је веом а
висок а, јединс твене уклоп љенос ти архи тек т у ре малог гра д а, савршено
смјеш теног у природни амбијент Цетињског поља.
Гене ра ц и је и историјс ке при л ике које су се смјењ ив а ле током вје
кова, оставиле су траг ове у виду материјалне и нематеријалне баштине,
покретних и непок ретних траг ова култ уре, сакралних и профаних обје
ката, архитектонских и стилских особенос ти сваке од њих.
Годишњак Факултета за културу и медије
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Током XIX вијек а, под утицајем Запад а, Цетињ е је измијенило архи
тек т онс ке особ енос ти, па се са руралн их гра ђ евин а тра д иц ион алног
типа преш ло на урба не гра ђевине са стилским елемен т и м а неором ан
тике, необарок а, ампи ра и кубизма. Најпознат и ји европс ки архи т ек т и
тога времена који су оставили неизбрисив печат на архитект уру Цетињ а
били су Аустријанац Паклер (реконс труисао Дворац краљ а Николе, про
јек т ов ао Дјевојачк и инсти т ут), Дал м ат инац Јосип Сла де (пројек т ов ао
Зетс ки дом и Аустријс ко посланс тво), Ита л и јан Кора д ин и (пројек т о
вао Руско посланс тво, Влад ин дом, Италијанско посланс тво и цркву Св.
Антуна Падованског), Енглез Харт и (пројектовао Енглеско посланс тво) и
мног и дуги. Тако, Аустроу гарска, Русија, Франц уска, Италија, Енглеска,
Срби ја, Турска „гра де на Цетињу репрезен тат ивна зда њ а за своје лега
ци је које су доприн и је ле савременом изгле д у гра д а” (Марковић,Вуји
чић,1997:404).
Историјс ко језгро Цетињ а је углавном урба н ис тичк и сачу в а но.
Након великог земљот реса 1979. године прис тупило се обнови и реста
урац ији готово свих здањ а, а многа су добила нову упот ребн у функц иј у.
Сачу в а н а је аутен т ичност зда њ а, прос торн их однос а и спомен ичк их
вриједнос ти језгра Цетињ а.
Објект и изграђени у трад иц ионалном стил у град итељс тва су углав
ном нами јењ ен и за ста нов а њ е, а измјене су углавном вршене у сврх у
побољшавањ а услова за ову сврх у. Иако су на некима вршене санац ије
индус тријс ким материјал им а, визуе лн и идент ит ет првобитн их здањ а
није нарушен. Изглед кућа мијењ ан је повећањ ем спратнос ти и интер
венц ијом на прозорским отворима, као и доградњ ом помоћних објеката
углавном у функ ц ији пословн их прос торија у приземном или двори
шном дијел у кућа. Најд рас тичнији примјер неук лоп љенос ти у амбијент
има нова зград бившег „Трго-промета” која ни по стилс ким, ни град и
тељ с ким особина м а не одгов ар а аутен т ичном изгле д у гра ђ евина ста
рог цетињског језгра. Ипак, кад се све узме у обзир, визуе лни идент итет
градског језгра у највећој мјери није нарушен.
Положај, прис тупачност, уређеност – Цетињ е се налази у источној
кра ш ко-кон т инен т алној падин и Ловћен а, на дну Цетињ с ког поља. То
подручје је омеђено природним границама, а полож ај цетињског Исто
ријског језгра град а налази се у његовом источном дијел у.
Геог рафс ко-саоб ра ћ ајн и полож ај Цетињ а је у прош лос ти, као и
данас, имао важну улог у у развоју град а. Приморс ким падинам а Лов
ћена, од Котора и Будве „водила су два значајна крака средњ евјековног
пута Via de Zenta преко Цетињ а у правц у старе Рибнице” (Јовет ић, 1998:
10). Добре саобра ћајнице и данас спајај у Цетињ е са Црног орским при
морјем и Под г орицом, а пут према Котору нуди непонов љив дожив љај
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Ловћенс ких серпен т ина које се спу ш тај у до Котора. Прем а пла нови м а
Општине Цетињ е изградњ а жичаре која ће спајат и Цетињ е преко Ива
нових корита са Котором имаће немјерљив значај за долазак турис та и
уопш те валоризац иј у језгра Цетињ а.
Постојећа градс ка саобра ћајна инфрас трук т у ра је стабилна мре ж а
улиц а у дужини од око 40 km и прот еже се углавном у правц у Цетињ
ског поља, сјевероис ток – југозапад и као таква веома добро повез ује сва
цетињска насељ а. Ипак, изградњ ом саобраћајнице и подвож њака поред
Ћипура грубо је девас тиран амбијент „срца” Историјског језгра, а пар
кинг који се налази у његовом наставк у је готово преполовио дворс ки
парк и нару ш ио склад при род ног и антропог еног пејз а ж а јединс твене
љепоте.
Велик и проб лем Историјс ког језгра у смис лу саобра ћ ајне инфра
структ уре је недос татак парк инг прос тора, а највећ и број возила је пар
киран на тротоарском прос тору цетињских улица. То свакако турис тима
и локланом становниш тву отеж ава кретањ е кроз језгро град а и разгле
дањ е знаменитос ти које нису лоциране на потез у Његошева улица – Дво
рац краљ а Николе – Цетињски манас тир, што је иначе прос тор затворен
за саобраћај.
Што се улазне саобраћ ајн ице у град из правц а Подг орице и Будве
тиче, можемо рећи да се ради о лоше регулисаном улаз у у град. Како је
ово главни улаз у град, фрек вентност ове саобраћајнице би морала ини
цират и идеј у о осмиш љавању бољег саобраћајног рјешењ а, посебно ако
се има у виду неискоришћен прос тор око аутобуске станице.
Значајан сегмент за развој једног подручја предс тав ља инфрас трук
тура. Цетињ е је град који је настао без добрих природних веза са окру
жењ ем. Опште је позната чињеница да је Цетињ е настало у котлини без
сталних извора воде и без обрад иве земље, па је његов настанак резултат
историјских прилик а и добре стратешке позиц ије за одбран у од неприја
тељ а. Ипак, неки се инфрас трукт урни проблем и нису могли превазић и,
па је водоснабд ијевањ е Историјског језгра веома отеж ано у љетњим мје
сец и м а. Ово предс та в ља један од гору ћ их проб лем а локалног ста нов
ниш тва, а у склад у са тим губиц и које трпе турис тичко-угос тит ељс ки
објект и су немјерљиви.
Турис тички промет је важан параметар развоја туризма у дестина
цији. Може се прат ит и на основу броја посјет илаца и остварених ноћењ а.
На основу анализе табела 1 и 2 евидентан је пад турис тичког промета на
тери тори ји општине Цетињ е у назначеном период у.
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Година

Туристи
Домаћи

Страни

Укупно

Индекс/ук

2007.

8.435

5.747

14.182

157,75

2008.

9.797

5.268

15.065

106,23

2009.

5.845

4.854

10.699

71,02

2010.

4.507

3.287

7.794

72,85

2011.

3.846

411

4.257

54,62

Табела 1: Број турис та који су боравили на Цетињу у периоду
од 2007. до 2011. године
(Извор: Национална турис тичка организација, 2012.)

Такођ е, важан пара ме т ар турис тиког проме т а је број оствар ен их
ноћењ а.
Година

Ноћења
Домаћи

Страни

Укупно

Индекс/ук

2007.

11.565

40.448

52.013

130,20

2008.

42.732

8.646

51.378

98,78

2009.

27.672

8.417

36.089

70,24

2010.

25.237

5.212

30.449

84,37

2011.

21.957

580

22.537

74,02

Табела 2: Број остварених турис тичких ноћења остварених на
Цетињу у периоду од 2007. до 2011.
(Извор: Национална турис тичка организација, 2012.)

Најв ећу посје т у Историјс ко језгро биље ж и у период у од почет к а
маја до почетк а октобра, што не чуди. Цетињ е предс тав ља залеђе Црно
горс ког приморја, па је посје та овом историјс ком и култ урном цен т ру
углавном повезана са боравком на Приморј у или као транзит ка Нацио
налном парк у Ловћен.
У овом раду смо се послуж или Хилари ду Крос методом турис тичке
валориза ц и је која се при л иком форм и ра њ а овог средс тва истра ж ива њ а
водила идејом да култ урно добро може бити ресурс развоја туризма дести
на ц и је. Стога је ауторк а уве ла турис тичке и кул т урне субин д ик ат оре и
град ирала их по тачно одређеној скали (H.du Cross, 2000). Модел је веома
комп лекс ан „будућ и да вредн ује како турис тичк и, тако и сект ор упра
вљањ а култ урним добрима, као и за оцен у робуснос ти култ урног добра да
Год. V (2013): стр. 695-708

700

Мариа Поповић

прим и посет иоце” (Хаџић, премаБесемерњи и др. 2008:158). Како наводе
аутори Станојловић и др. (2010:78) након извршене турис тичке валориза
ције субинидкатори указ уј у на то да ли су објект и подесни за развој тури
зма на дестинац ији, али искључиво уз адек ватн у промоц иј у.
1. Турис тички промет. Парамет ри за оцјен у тржишне прив лачнос ти
су оцијењ ени од 0 до 5.
• Амбијентална очуваност Историјског језгра Цетињ а је врло добра,
изузев неколико примјера девас тац ије које смо навели у ранијем
текс ту. Стога је оцјена за коју смо се одлучили 4.
• Препознатљивост (познат ост) Историјс ког језгра Цетињ а је вео
ма висок а. За Црну Гору као турис тичк у дестина ц и ј у препозна
тљивост овог спомен ик а кул т у ре је неос порна по сва ком кри т е
ри ј ум у. На основу свега наве деног одлу ч и л и смо да оцјена овог
сегмента тржишне прив лачнос ти буде 5.
• Иден т ифик а ц ија Историјс ког језгра Цетињ а као национ алног
симб ола пот к ри јеп љен а је чињен ицом да су одавде упра в ља л и
духовни и свјетовни влад ари двије црногорске динас тије. Цетињ е
је било цен т рална тачк а пре ла м а њ а црног орс ке истори је током
посљедњих пет вјекова. У том смис лу оцјен у 5 смо смат рали реал
ном и оправд а ном.
• Историјс ко језгро Цетињ а посје д у је велик и број поје д ин ачн их
спомен ик а култ уре, а за свак и од њих понаособ су везане исто
ријс ке при че, анегдот е и народ на вјерова њ а. Дакле, сва ког пра
ти заним љива прича коју је турис тима могуће испричат и и која
увијек наилази на веома добар пријем и побуђује велико интере
совањ е код домаћ их и страних турис та. Оцјена овог дијела тржи
шне прив лачнос ти је у скла д у са висок им степеном евок ат ивно
сти, па је такође 5.
• Историјс ко језгро Цетињ а посјед ује култ урне црте које по свом
историјс ком, архит ект онс ком и амби јен талном спој у сакралних
и профаних цјелина предс тав ља јединс твен споменик не само на
нивоу Црне Горе, него и шире – оцјена 5.
• Ниво прив лачнос ти за посебне намјене у смис лу могућнос ти за
орга н из а ц и ј у при р едби, фестив а л а и дру г их маниф ес та ц и ја на
отвореном је врло добар. Адек ватан прос тор за овак ву намјен у и
већи број посјет илаца је Љетњ а позорница и Дворски трг – оцјена 4.
• Ком п лемен тарност Историјс ког језгра Цетињ а са дру г им атрак
тивнос тима дестинац ије је на врло добром нивоу. Близина мора и
пла нине омог ућа ва висок ниво ком п лементарнос ти понуд а кул
турног, плаж ног и зимског туризма – оцјена 4.
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• Атракт ивност Историјс ког језгра Цетињ а у регион у је на рела
тивно високом нивоу. Активност Националне турис тичке орга
низац ије и локалне ТО Цетињ е перманентно истич у атракт ивно
сти овог историјског и урбаног језгра. Оцјена је 4 због недовољне
коорд инац ије у раду култ урног и турис тичког сектора.
• Цетињ е је пријес тоница Црне Горе и њен култ урни центар. Град
не само да асоц ира на култ уру у хронолошкој равни, већ је акти
ван цен т ар знач ајн их кул т урн их дога ђ аја током ције ле године.
Зато смо смат рали да је степен асоц ијац ије Историјског језгра са
култ уром одличан, а оцјена 5 адек ватна.
По коришћеној метод и, фактори при дизајнирању турис тичког про
извод а се оцјењуј у од 0 до 3, осим услуж них погоднос ти које се оцјењуј у
од 0 до 5.
• Прис туп Историјском језгру је одли чан. Аутобуси и аутомоби ли
могу несме та но прић и самом Језгру. Оцјена прис ту пачнос ти је
зато 3.
• Транс порт до старог градс ког језгра је одличан, па смо највиш у
оцјен у 3 форм ирали са наведеним у склад у.
• Због значаја култ урних атракц ија које се налазе у окружењу Исто
ријс ког језгра, Мауз олеја Петра II Петровић а Његош а и ком
плекса куће Петровића са Његошевом родном кућом, а уваж ава
ју ћ и њихов историјс ки значај, оцјена субин д ик ат ора кул т урн их
атракц ија у окружењу је 3.
• Услуж не погод нос ти (парк инг, оби љ ежен и путеви, доступност
информац ија) су у Историјском језгру добре. Парк инг прос тор је,
као што смо у ранијем текс ту навел и, главн и проб лем за тури
стичк и развој. Примјетан је недос татак информат ивних пунктова
који би пру ж а л и информ а ц и је турис ти м а. Стог а смо услу ж не
погод нос ти оци јени ли са 3.
На основу оцјене индик атора турис тичког сектора коју смо добили
саби р а њ ем свих индик ат ор а степен тржиш не прив лачнос ти Историј
ског језгра Цетињ а је висок и износ и 49. Напом ињ емо, слабу прив лач
ност имај у они култ урни ресурси чији је збир субинд икатора од 0 до 20,
средњу прив лачност од 21 до 40 и висок у прив лачност од 41 до 60.
2. Дру г и сегмент нашег истра ж ив а њ а по наве деној метод и однос и
се на менаџмент култ урних добара. Састоји се из два сегмента: оцјене
култ урног значаја и робуснос ти култ урног ресурса (енг. robust ness – сна
жност, издрж љивост).
Год. V (2013): стр. 695-708

702

Мариа Поповић

Култ урни значај се оцјењује тако што се сви субинд икатори оцјењуј у
од 0 до 2, осим ријеткос ти која се оцјењује од 0 до 3 и репрезентат ивно
сти од 1 до 4.
• Естетс ка ври јед ност Историјс ког језгра Цетињ а је веом а висок а.
Гра ђ ено је кроз вјекове као савршен спој парковс ких цје л ина и
геоме т ријс ки пра вилне урба не струк т у р е, склад н им односом
историјс ких зда њ а са скром н им и склад н им градс ким кућа м а.
Вођени овак вом опсервац ијом смат рали смо да је оцјена 2 сасвим
оправд ана.
• Историјс ка ври јед ност језгра Цетињ а огле д а се у интензивној
повезанос ти или изјед аначавању његове историје и историје Црне
Горе. У Цетињу се ковала историја којом ће се установит и једин
ство, однос и и одбран а држан их и друш твен их стожер а Црне
Горе. У том смис лу и оцјена, па историјску вриједност језгра оцје
њу јемо највишом оцјеном 2.
• Еду к а ц иона вријед ност, однос но степен интер есов а њ а научн их
радника из облас ти култ уре, историје, архитект уре и урбанизма
је изразито висок а, па смо и овдје дали оцјен у 2.
• Дру ш твен и значај овог спомен ик а кул т у ре оствару је кон т ин у и
тет пијетета, бриг е и заштите ових споменика – свједока историј
ског трајањ а и догађаја. Скоро све значајне државне инстит уц ије
из облас ти култ уре смјеш тене су у Историјском језгру. Стога смо
дру ш твен у ври јед ност оцијени ли највишом оцјеном 2.
• Историјско језгро Цетињ а предс тав ља јединс твен споменик кул
туре на нивоу Црне Горе и региона. У том смис лу његову једин
ственост оцјењујемо највишом оцјеном за овај субинд икатор – 3.
• Репрез ент ат ивност Историјс ког језгра Цетињ а оцијен ил и смо
такође највишом оцјеном – 4.
Субинд ик ат ори робус нос ти су разл ич ит о град ир ан и. Осјетљивост
култ урног добра и његово стањ е оцјењују се од 0 до 4. План управ љањ а,
регулаторни мониторинг и потенц ијал за текуће инвес тирањ е оцјењуј у
се од 0 до 5. Оцјенама од 1 до 5 су оцијењ ени могућност негат ивног ути
цаја великог броја посје т и л а ц а и модифик а ц и је кул т урног добра као
дијела турис тичког производ а.
• Осјетљивост култ урног добра Историјског језгра Цетињ а може се
сагле д а ват и из два угла: као интег ралн и спомен ик кул т у ре или
као јединс тво 30 споменик а култ уре који су у Историјском језгру
смјеш тени. Одређени спомениц и култ уре (Дворац краљ а Николе,
Цетињски манас тир, Ћипур, Биљард а) су изузетно осјетљиви, док
Годишњак Факултета за културу и медије

Културно–туристичка валоризација историјског језгра Цетиња 703

•

•

•
•
•

•

је урбана цјелина ниског нивоа осјетљивос ти. Имај ућ и све наве
дено у виду, оцјена субинд ик атора је 2.
Ниво успјешнос ти репарац ије Историјског језгра Цетињ а је у нај
већем процен т у у скла д у са принц ипи ма конзерва ц и је и Закон у
о заштит и споменик а култ уре Црне Горе. Конзерваторске радове
обав ља Завод за заштит у спомен ик а Црне Горе. Ипак, постоји
један број објек ата на којима су рађене интервенц ије које нису у
склад у са архитектонским и стилски складом осталих грађевина.
Оцјена за овај субинд ик атор је 4.
Не постој и дугор очн а страт ег и ј а разој а Истор ијс ког језгра
Цетињ а. Веом а важан корак у правц у пла н и р а њ а упра в ља њ а
градским језгром је израд а студ ије „Менџ мент план Историјског
језгра Цетињ а” Минис тарс тва кул т у р е Црне Горе. У кон т екс ту
наведеног, планирањ е управ љањ а смо оцијенили са 3.
У Историјском језгру регулаторни мони торинг свих активнос ти,
укљу ч у ј у ћ и и одрж а в а њ е, није на адек ват ном нивоу. Стог а овај
субинд ик атор оцјењујемо 3.
Потенц ијал за текуће инвес тирањ е оцијењ ен је средњ ом оцјеном
3, првенс твено јер недос таје адек ват на стратешка визи ја развоја
култ урног туризма и прис ус тво кључних стјкхолдера.
Могућност негат ивног утиц ај а велик ог број а посјет и л а ц а на
физичко стањ е Историјског језгра Цетињ а је прис утна, мада, по
досад ашњем искус тву турис тичк их посјета, нису угрозили његове
култ урне ресурсе. Стога смо мишљењ а да су култ урни послениц и
адек ватно конт ролисали број турис та у склад у са капац итет има
ресурса. Овај субинд ик атор смо оцијенили са 4.
Могућ ност модифик а ц и је, као дио разв оја прои зв од а, које не
би имале негат иван утиц ај на физичко стањ е култ урног добра у
Историјском језгру свак ако постоје. Током 2011. године је урађена
модифик а ц ија Дворског трга и тиме извршено адек ватно повези
ва њ е са плат оом испред Цетињ с ког манас ти ра. Ипак, изград њ а
подвож њак а непос редно уз сакрални објекат и археолошки лока
лит ет Ћипур смат рал и смо врло лошим за изглед амбијенталне
цје л ине Истријс ког језгра. Осим тога у функ ц ионалном смис лу
се ништа није постигло на нивоу побољшањ а турис тичког произ
вод а. Стога је наша оцјена 3.

Прем а кориш ћеној метод и мала кул т урн а ври јед ност оцјењу је се
када је укупан збир свих субинд ик атора култ урног значаја и робуснос ти
од 0 до 20, средњ а култ урна вриједност од 21 до 40 и висока вриједност
Год. V (2013): стр. 695-708
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од 41 до 60. Укупна оцјена индик атора за сектор менаџмента култ урних
добара је 37, што предс тав ља средњу вриједност.
По извршеној ана л изи свих субин д ик ат ор а поста в ља се матриц а
тржиш не прив лачнос ти/ робус нос ти са девет ћели ја. У завис нос ти од
оцјене коју смо извели, одређујемо „мјес то“ култ урном добру. Ћелије су
са М (и,ј) (и,ј = 1, 2, 3, 4).
У склад у са коришћеном методом, ћелије су дефинисане на сљедећ и
начин:
• М (1,1) - Висок а ври јед ност индик ат ора кул т урног значаја/робу
сност и мала тржишна прив лачност;
• М (1,2) - Висок а ври јед ност индик ат ора кул т урног значаја/робу
сност и средњ а тржишна прив лачност;
• М (1,3) - Висок а ври јед ност индик ат ора кул т урног значаја/робу
сност и велик а тржишна прив лачност;
• М (2,1) - Осредњ а вриједност индикатора култ урног значаја/робу
сност и мала тржишна прив лачност;
• М (2,2) - Осредњ а вриједност индикатора култ урног значаја/робу
сност и средњ а тржишна прив лачност;
• М (2,3) - Осредњ а вриједност индикатора култ урног значаја/робу
сност и велик а тржишна прив лачност,
• М (3,1) - Мала ври јед ност индик ат ор а кул т урног знач аја/робу
сност и мала тржишна прив лачност;
• М (3,2) - Мала ври јед ност индик ат ор а кул т урног значаја/робу
сност и средњ а тржишна прив лачност;
• М (3,3) - Мала ври јед ност индик ат ор а кул т урног значаја/робу
сност и велик а тржишна прив лачност.

Робусност

41-60

М (1,1)

М (1,2)

М (1,3)

21-40

М (2,1)

М (2,2)

М (2,3)

0-20

М (3,1)

М (3,2)

М (3,3)

0-20

21-40

41-60

Тржишна привлачност

Табела 3: Матрица тржишне привлачнос ти и робус нос ти
(Прем а Хилари ду Крос, 2000.)

За турис тичк у валориз а ц и ј у најпод ес ни ји су спомен иц и кул т у р е
који ма је након пажљивог оцјењива њ а свих субин д ик атора доди је љ ена
матрица М (1,3) и М (2,3). Њихов култ урни значај/робуснос и тржишна
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вриједност су оцијењ ени тако да валоризац ија не захт ијева додатни при
прем н и период за њихово инкорпори ра њ е у турис тичк и прои звод. На
другој страни, спомениц и прид ружени матрицама М (3,1) и М (2,1) нису
пожељни за турис тичк у валоризац иј у јер својим парамет рима култ уног
значаја/робусност и тржишне прив лачнос ти не могу привућ и већи број
турис та. Спомен иц и прид ружен и матриц ам а М (1,2) и М (2,2) се могу
турис тичк и валоризоват и активнос ти м а кул т урн их послен ик а који би
их својим активнос ти м а сачу ва л и од девас та ц и је при ликом турис тич
ких посје та и већим пропа ганд н им дје лова њ ем турис тичк их рад н ик а,
како би се тржишна вриједност повећала.
Историјс ко језгро Цетињ а прип ад а матриц и М (2,3), па је његов а
подес ност за турис тичк у валориз а ц и ј у изу зет но велик а. Смат ра мо да
је његово мјес то у турис тичкој понуд и Црне Горе веома значајно и да је
свакако један од најваж нијих елемената турис тичког производ а.
На основу анализе добијених података схват или смо да је за валори
зац ију Историјс ког језгра Цетињ а нарочит о важно да се оствари добра
сарадњ а међу свим релевантним учесниц има и креаторима турис тичке
понуде како би се сачу в ао кул т урн и ресурс, а истовремено омог у ћ ио
развој одрж ивог туризма. „Физионом ија турис тичког места, његове око
лине и чита вог турис тичког под руч ја, као и турис тичк а понуд а засно
вана на култ урним потенц ијалима јесу интерд исцип линарно проблем
ско подручје на чијем обликовању треба да се удруже стручњ ац и раз
ли ч и т их ком п лемен т арн их облас ти у туриз му”, сугреише нам Ђукић
Дојчиновић (2005: 185). Стога смо, на основу оцјена субинд икатора, уви
дјели да је постојањ е менаџмента култ урног туризма Цетињ а наопходна
карика у развој у одрж ивог туризма његовог Историјског језгра. Очувањ е
ква л и т е та живота локалног ста новн иш тва је један од бит н их фак т ора
опстанка град а, како би поред епитета град музеј остао град млад их, град
истраж ивача, умјетник а и коначно, како би постао град турис та. Изглед
заштићеног под ручја мора бити очу ван активним дјелова њ ем локалне
упра ве у правц у регул ис а њ а основне при јет њ е спомен ичком насљеђ у
– воде и поплав а. У процес у турис тичке валориз ац ије мора се интен
зивно брин у т и, те уна п ри је д и т и водос набд и јева њ е, повећат и стан д ард
основних смјеш тајних јединица и станд ард изоват и приватни смјеш тај.
Историјско језгро Цетињ а захт ијева већу професионалн у ангажованост,
едукац иј у и доед ук ац иј у стручног кадра из облас ти култ урног туризма.
Ново лиценц ирањ е водичке службе у склад у са праксом Европске Уније
је у току, осим тога, потребно је прис тупит и лиценц ирању организатора
изле та и превозник а. Потребно је прис ту пи т и уна п ри јеђењу турис тич
ко-информ ат ивне сиг н а л из а ц ије и проп а г анд ног материја л а. Оцјене
субин д ик ат ора пока з у ј у да је рјеша в а њ е проб лем а парк инг прос тора,
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а с тим у вези и саобра ћајног прис ту па јавним уста нова ма, приват ним
кућа м а, пословн им објек т и м а битан фак т ор побољша њ а понуде Исто
ријског језгра. Такође, оно на што се до сада није обраћала пажња, лица
са посебн им потреб а м а би мора ла имат и адек ват не ста зе и безбјед не
при ла зе спомен иц и м а кул т у ре како би могли са дру г им турис ти м а са
једнак им задовољс твом доживјет и овај јединс твени споменик култ уре.
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CULTUR AL AND TOUR IST VALOR IZATION
HISTOR IC AL CORE OF CETINJE
Summary: Cetinje is Montenegrin town and Old Royal capital, histor ical,
cult ural and spir it ual center of Montenegro. Histor ic core of Montenegro is old
town where are located the most important and the most representat ive buildings
which testify to the rich history and tradit ion of the people. Cult ural tour ism is a
kind of promot ion of cult ural heritage, and besides cont ributes to its preservat ion
and reviv ial. As the histor ical core of Cetinje, abounds in cult ural monuments,
with their adequate tour ist valor izat ion cont ributes to development of cult ural
tour ism in the area of Cetinje and Montenegro.
Key words: CETINJE, HISTOR IC AL CORE, VALOR IZ AT ION, CULT UR AL
HERITAGE.
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Проф. др Јасана Јанићијевић
ВРСТАН КУЛТ УРОЛОГ И КОМУНИКОЛОГ
Крајем јула 2013. године прем ин ула је Јасна Јанић и
јевић, рођена Стојков, један од најис такн ут ијих кул
туролага и комуниколога у Србији.
Проф ес орк а Јанић и ј ев ић диплом и р а л а је на
Филолош ком факул т е т у у Беог ра д у (гру па за ошту
књи жевност са теори јом књи жевнос ти) и на Фило
зофс ком факул т е т у у Сарајеву (гру па за енглес ки и
франц уски језик и књижевност). На Филолошком факултет у у Беог рад у
магис три ра ла је тезом из облас ти есте т ике и теори је књи жевнос ти на
при мер у Џемс а Џојс а, а такођ е док т ори р а ла дисерт а ц и јом „Социоло
гија модерне књи жевне кому ник а ц ије”. Професионалн у кари јеру запо
чела је пред ај ућ и енглески језик на Коларчевом универзитет у, а највећ и
део рад ног века прове ла је Филолошком факул те т у у Беог ра д у, ода к ле
је отиш ла у пензију као као редовни професор и шеф Семинара за дру
штвене науке. Пет година радила је на Факулт ет у за култ уру и медије
Мегат ренд универзитета. Бројне генерац ије студената којима је пред а
вала Социолог иј у култ уре и уметнос ти, Култ уролог иј у, Комуниколог иј у,
Етик у... памт иће је као изванредног пред авача и педагога.
Научноис траж ивачк и рад Јасне Јанић ијевић резулт ирао је обимном
библиог рафијом која садрж и више стот ина наслова: моног рафија, сту
дија, уџбен ик а и приручн ик а; ориг иналн их научн их радов а, крит ик а,
полем ика и прик аза објав љених у страним и домаћ им часописима; као
и саопш тењ а на међун ар одн им и национ алн им научн им скуповим а,
касније публикованих у зборниц има радова. Прва књига коју је објавила
била је „Схема и форме” (Нова књига, Беог рад, 1986, 252 стр.), последњ а
– „Етик а, прир учн ик за студ ент е библиот ек арс тав и информ ат ик е”
(Филолошки факултет, Беог рад, 2010, 177 стр.), а њена, свакако, најзна
чајн и ја књига „Кому н ик а ц и ја и кул т у ра”, обја в љена од 2000. године у
више издањ а (Издавачк а књиж арница Зорана Стојановића, Сремски Кар
ловц и, 354 стр.), постала је и остаће незаобилазна у научној литерат ури
о међу з а вис нос ти кул т у ре и кому н ик а ц и је, о чему је, између оста лог,
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напис а ла: „Кому н ик а ц и ја и кул т у ра су две стра не истог новч ић а који
се зове људски живот. Преко њих он добија пуноћу, важност и сврх у. Са
њима хуманост добија смисао, а друш твени и лични односи значај. Кул
тура даје живот у место трајањ а, садрж ин у и смисао бића, док му кому
никац ија даје разлог постојањ а повез уј ућ и га са светом спољ а и изнут ра,
са временом и прос тором, са прец има и потомц има. Људска комуника
ција је стваралачк а активност, пошто су људи способн и да се покрећу,
подс тич у и утич у на свет око себе и тиме да стварај у и дограђуј у тај исти
свет, односно своју околин у, коју тумаче и на коју стално дају одговоре.
Друш твена, и у томе култ урна стварност је човекова творевина, за раз
лик у од природе која је самос творена и самосврховита.” (стр. 9).
Као уредник бројних часопис и зборника научних радова разумела
је значај покретањ а и опстајањ а сваке нове научне публикац ије у Србији,
па је, тако, дала несебичан допринос и Годишњак у Факултета за култ уру
и меди је, обја в љу ј у ћ и ориг иналне научне радове: „Кому н ик а ц и ја као
убеђивањ е оглашавањ ем” (бр.2, стр. 93-111), „Медији и публик а” (бр. 3,
стр. 147-165) и „Комуник ац ија и вирт уе лна стварност” (стр. 95-111). Рас
прављјућ и у последњ ем од ових текс това о однос у тзв. стварне стварно
сти и вирт уе лне стварнос ти професорк а Јанић ијевиће је недвос мис лена:
„Вирт уе лна стварност нам није потребна као заме на за стварност – ми
већ посед ујемо свеж у, живу стварност свакод невног живљењ а. Она нуди
начин да се живот искуси тако да се стварнос ти свакод невнице дода једна
нова димензи ја” (стр. 104), а проб лем ат из у ј у ћ и позиц и ји умет нос ти у
вирт уе лној ствра нос ти, она луцид но запа ж а: „Вирт уе лна умет ност се
може посмат рат и и као Друг и Живот (Second Life – SL), вирт уе лан живот
корис ник а у коме је све могуће и кога предс тав ља неки аватар. У том
све т у, способнос ти аватара иду од најобичн и је шет њ е до летењ а. Око
лина и крајол ик Друг ог Живота сличан је правом, осим што га аватар
може изменит и. Друг и Живот омог ућава корисник у да створи влас тито
искус тво она ко како жели, неог ра ничен физиком или невероватношћу
онога што иначе сусреће у реалном живот у. Вирт уе лна уметност је ство
рена од мног их комп јутерских прог рама и нема граница – корис ти ани
ма ц и ј у, филм, игрице итд. омог у ћ а в ај у ћ и људи м а да живе вирт уе лн и
живот кроз Друг и Живот.” (стр.105)
Професорк а Јанић ивић пру ж а ла је велик у помоћ и подрш ку број
ним млађим колг ема, подс тич ућ и их да што више истраж ују и пишу, а
аутору овог текс та учинила је велик у част позит ивно оцењуј ућ и, у свој
ству првог рецензен та, „Кому николошки лексикон”, обја в љен у изда њу
Мегат ренд унив ерзи т е т а као коау т орс ко дело 2012. године, речи м а:
„Публикац ије какав је Комуниколошки лексикон (...) често се могу наћи
у земљама у којима је комуниколог ија као наука заједно са најновијим
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медијс ким тех нолог и ја м а, достигла зави д ан степен развоја. Терм ино
лош ки речн иц и, лекс иколош ки прир учн иц и, енцик лопед ијс ке збирке
категорија и терм ина увелико су већ написане у Америц и и Европи. Код
нас се сада по први пут појав љује један озбиљ ан лексиколошки рад на ту
тему, обиман и исцрпан у сваком поглед у (...). Исцрпно и сажето, не ула
зећ и у техничке детаљ е нити их објашњавајућ и (а што и није сврх а ова
кве публик а ц и је), аутори понек ад чита вим чланц и м а, понек ад мањим
есеји м а или детаљно разра ђен им текс том, уз оба везно помињ а њ е зна
чајних аутора из разних облас ти, упознај у читаоце са проблем има кому
николог и је, раз л и ч и т их меди ја (од штам пе до интерне та и нових дру
штвен их мреж а), информ ат ике, менаџ мен та меди ја, теори ја и моде ла
кому ниц и ра њ а, и сл. Књига је писа на изу зет но јасно уз врло прец изно
вођењ е читаоца преко терм ина и тема које се гранај у из једне одреднице
и прелазе у друг у, чиме се не оптерећује текст, али се ипак омог ућава да
се сазнањ е о нечем у максимално прошири”.
Поред научноис тра ж ив ачког, наставног и педа г ош ког рада, про
фесорка Јанић и јевић била је помоћ ник минис тра кул т у ре Вла де Репу
блике Срби је, али и анга жов а н и дру ш твен и рад н ик, посебно у Наци
оналној комис и ји Унес ка и у Управном одбор у Дру ш тва „Све т и Сава”,
чији је генерални секратар била од 1996. године. Поводом обележ авањ а
125-годиш њице Дру ш тва, новембра 2011. године, Јасни Јанић и јевић је
свечано, на академ ији у Народном позориш ту, уручена Медаљ а „Свет и
Сава”, најзначајније признањ е ове невлад ине организац ије појед инц у за
заслуге у афирм исању српског народ а.
Целок упним научним опусом, педаг ош ким резултат има и личним
особинама професорк а Јасна Јанић ијевић остаје у трајном сећању њених
студената, сарадник а, колега и пријатељ а.
Проф. др Мирко Милетић

Год. V (2013): стр. 711-714

714

In memoriam

Извори:
[1] Јанићијевић, Јасна (1986): Схема и форме; Беог рад: Нова књига.
[2] Јанићијевић, Јасна (2000): Комуникација и култура; Сремски Карловц и:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
[3] Јанићијевић, Јасна (2010): Етика, прир учник за студенте библиотекар
став и информатике; Беог рад: Филолошки факултет.
[4] Јанић ијевић, Јасна (2010): Комуникација као убеђ ивањ е оглаш авањ ем,
Годишњак Факултета за култ уру и медије „Комуникац ије, медији, кул
тура”, бр. 2; Беог рад: Мегат ренд универзитет.
[5] Јанић и јевић, Јасна (2011): Медији и публика, Годиш њак Факул т е т а за
култ уру и медије „Комуникац ије, медији, култ ура”, бр. 3; Беог рад: Мега
тренд универзитет.
[6] Јанићијевић, Јасна (2012): Комуникација и виртуе лна стварност, Годи
шњак Факултета за култ уру и медије „Комуникац ије, медији, култ ура”,
бр. 4; Беог рад: Мегат ренд универзитет.
[7] Зупан, Душан (2013): In memor iam – Јасна Јанићијевић (1943-2013); Бео
град: „Полит ик а” 4. август, стр. 11.
[8] Умрла Јасна Јанићијевић, http://www.svet i-sava.org.rs.

Годишњак Факултета за културу и медије

УДК: 316.774:174 ; 070.11
ID: 203631372

Проф. др Јасна Јанићијевић

ЕТИК А МЕДИЈА, ЈАВНИ ИНТЕРЕС
И ФИЛОЗОФСКИ ПРИНЦИПИ
НОВИНАРСКЕ ЕТИКЕ*
1. Етика медија
Дискус ије о томе каква је одговорност новин ар а за оно што ради
фокус ир а се на проб лем етике. Грчк а реч ethos, као што смо видел и,
означава обичај, трад иц иј у или водећ и дух који влад а култ уром. Свака
расп ра ва о етиц и и меди ји м а ува ж а ва кул т урно верова њ е да пра во да
се објав љује слободно носи са собом и одређене обавезе. Међу њима је
и профес ионална етик а. За раз л ик у од неких дру г их профес и ја, када
новинари учине погреш ан етичк и избор даље консек венце су штет не
и веом а видљиве. Понек ад се то дешава због брзине посла и случајних
околнос ти, понек ад се не зна довољно па се довод и у питањ е истинитост
онога о чему се пише, понек ад се професионални успех постиже по цену
игнорисањ а етичк их станд ард а, а понекад је новинар сам неосетљив за
послед ице које могу произаћ и из прича о којима пише или говори.1
Бјађи и Меки2 наводе неколико примера који доводе у питањ е нови
нарску професионалн у етик у:
1. стварањ е комп он ованих личн ос ти, новин ар прес ти ж ног мага
зина је признао да понек ад дотерује, украшава чланак или ,,ком
пон ује” личнос ти о којима пише, чиме испред чињеница став ља
функц иј у, у име , можда, неке новинарске слободе.
2. Инсајдерс ка пријатељс тва, навод и се пример новинара – поли
тичког колумн ис те који је радио са канд ид ат ом за неку поли
*

1

2

Овај текст објављен је у 11. глави књиге проф. др Јасне Јанићијевић (2010): Етика,
приручник за студенте библиотекарстав и информатике; Београд: Филолошки
факултет (стр. 155-162).
Више о томе, у књизи Вранеш, Марковић, Јанићијевић, Етичност у науци и култури, Београд 2009, стр. 35-59.
Biagi & McKie, Media Impact, CANADA, 1999, стр. 310.
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тичк у функц ију (писао му говоре, спрем ао му јавне наступе и
сл.), а потом га хвалио у својој колумни.
Објављивање личних података, навод и се пример новинара који је
и поред прот ив љењ а неке јавне личнос ти, написао да овај болује
од сиде. Да ли је тиме угрозио његову приватност, и да ли је чита
оц има потребно да то знај у?
Намештање сензациона лис тичких догађаја. Бјађи и Меки наводе
пример телевизијских вести у којима је приказан филм о некој
саобра ћајној несрећ и када је после судара експ лод и ра ла јед на
цистерна са бензином. Да би што уверљиви је дочара ли дога ђај,
репортери су исконс труисали филм, убац или у монт ирани мате
ри јал неку рани је сни м љен у експ лози ј у и прик а за ли је гле д ао 
ци ма као аутен т ичн у саобра ћајн у несрећу која се упра во дого
дила.3 Који су били разлози, и шта су биле послед ице?

Етичке дилеме у медијима, како наводе ови аутори, могу се описат и
преко 4 катег ори је: истинит ост, прав ичн ост, приватн ост и одговор
ност.4 Лаж је проблем новинара кији украшава своје карактере у првом
примеру. Прис трасност је очигледна у другом, задирањ е у приватност у
трећем, а телевизије које су намес тиле камере да сниме догађај који ће
бити сенза ц и ја, делова ле су неод говорно.
Истинит ост знач и више од тачнос ти и говор ењ а истине да би се
испричала прича. То знач и да се људи и догађ аји не тумаче погреш но
када се при ча нека при ча гле д аоц и м а или читаоц и м а. Истин и т ост се
односи и на власт која има одговорност да не манип улише медијима за
своје циљеве, што се често сведе на дезинформац иј у. Такве дезинформа
ције пласиране од стране велик их сила, пре свих од стране владе САД,
довеле су до бомбардовањ а Србије или до рата у Ирак у.
Правичност под раз умева неприс трас ност, однос но да новинар или
репортер нема никак ве скривене личне корис ти или добит и од онога што
објав љује. То такођ е претпос тав ља да не постоји никак ав сукоб инте
реса, привилег ије, финансијске добит и од спонзора, оглашивача, извора
информац ија било које врсте.
Правичност знач и и објект ивност, да новин ар нема ништа лично
да добије од свог извеш таја, да нема скривен их добит и нити новинару
нити извор у од кога је добијена прича. Крит ик а штампе за неправич
ност обично се јавља због блис ке везе која некад постоји између нови
нара и људи о којима пише. То се зове инсајдерско пријатељс тво, као што
се терм ин сукоб интереса упот ребљава када на пример, новинари доби
3
4

Исто, стр. 310.
Исто, стр. 310-317.
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јај у финансијску добит од извора, спонзора или оглашивача, док се израз
чековно новин арс тво при м а њу је на оне репорт е р е који пла ћ ај у своје
изворе за приче.
Извеш тавањ а о АИДС-у или силовању су највид љивији примери сло
жене етичке дилеме: како штампа постиже равнотеж у између намере да
се буде објект иван и да се изнес у чињенице с једне стране, а да се сачува
лична приватност са друг е? Да ли је лични бол који такав извеш тај може
да проу з рок ује вред ан неког јавног добра који може да проист екне из
објав љивањ а таквих информац ија?
Догађаји о којима се извеш тава и начин на који се корис ти информа
ција одраж авај у се на осећањ а професије о томе каква је јавна одговор
ност. Већина новинара схвата да они често мењају карактер неког дога
ђаја тиме што о њему пишу. Само прис ус тво медија увећ ав а важност
онога што се дешава.

2. Jавни интерес
У слобод н им демок ратс ким дру ш тви м а, посебно на запа д у, меди ји
немај у готово никак ву обавез у да спроводе било какве вредносне циљеве
који се подраз умев ају или који важе у таквој заједн иц и. С обзир ом да
делуј у самос тално, независно од влас ти или друш тва, њихова једина одго
ворност била би да не чине штет у, шта год то значило. Све остало остав ља
се њима на вољу, и они углавном одбијају или се прот иве могућнос ти да
им се пропис ује ,,њихова улога у друш тву, било од стране влас ти, неких
посебних интереса, поје д ина ц а или чак теоре т и чара меди ја.”5 Па ипак,
медији у принц ип у поштуј у одређена, чак неписана правила, без обзира
на разне врсте прит исака, спољних и унут рашњих који имај у нормат ивно
дејс тво. Говорећ и о ,,норм ат ивним очек ивањим а”, Маквејл као основни
навод и онај који произи лази из самог историјског контекс та који одређује
и облик ује медијске инстит уц ије. У демок ратским сред инама, он смат ра
да постоји блиска веза између демок ратских полит ичк их инстит уц ија и
улоге медија као носиоца информац ија и творца јавног мишљењ а. Такође
је значајно мишљењ е публике о томе шта и како медији треба да чине,
и на извес тан начин обавез ујуће је и за саме медије. Наиме, медији су
повеза н и у тржиш не односе са својим потрошач и м а и кли јен т и м а, пре
свега оглашивачима, који такође имај у утицај на понашањ е медија. Раз
уме се да на њих на разне начине утиче и држава и власт, што зависи од
конк ретних околнос ти које ће омог ућ ит и мањи или већи степен незави
снос ти, као и став који ће држав а, однос но власт заузет и прем а њима.
5

D. McQuail, Mass Communications Theory, London, 2005, стр. 162.
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Јер власт може и да наград и али и да казни, ако је то у њеном интерес у.
Велике медијске куће отуд а воде рачуна о томе да се поштуј у легит имни
интереси државе (нарочито у случајевима јавног реда или неких кризних
ситуа ц ија ), без обзира што и даље задрж авају за себе право да крит и
куј у. Постоји још читав низ интереса који утич у на масовне медије, наро
чито економски, култ урни и друш твени, посебно када се ради о проток у
информ а ц и ја. Моћне орга н из а ц и је, па чак и поје д инц и воде рачу на о
понашању медија из својих интереса и настоје да утич у на њих .
,,Јавни интерес” претпос тав ља да медији обав љај у мнош тво важних
задат ак а у данаш њем друш тву, и да то треб а да раде ваљано, држећ и
се неких основн их принц ипа као што су правд а, правичност, демок ра
тија и друг их важних друш твених и култ урних норм и. Речју, од медија
се очек ује да не праве друш твене проблеме или тешке повреде. С друге
стране, појам „јавног интереса”, како то утврђује Маквејл, претпос тав ља
и позит ивна очек ив ањ а. Па ипак, у пракс и, ствари не стоје тако једно
ставно. Основни циљ већине медија није да служе „јавном интерес у” већ
да оствар ују неке своје циљеве и намер е, који могу додуше, бити кул
турне, полит ичке или било које друге природе, али су врло често искљу
чиво усмерени на стварањ е профита и бизниса, иако се понекад то двоје
може комбиноват и. Шта јесте „јавни интерес” и ко о томе треба да донесе
одлук у, врло је неизвесно једнако као и питањ е шта је добро за друш тво у
целини. Отуд а постоје мишљењ а да је боље да медији не постав љај у себи
неке нормат ивне циљеве, већ да им се остави слобод а избора, уколико се
она не супротс тав ља законским ограничењима. Тамо где су медији уте
мељ ени на искључиво комерц ијалној основи „јавни интерес” се изједна
чава са потрошачк им интересом. Тиме се, по мишљењу Меквејла, одго
ворност за норме, етик у и вредност помера на само друш тво.
Суштин у јавног интереса и његовог садрж аја, неки аутори су поку
ша л и да одре д е прек о два супротс та в љен а ста новиш та – „већине” и
„мањине”. У првом случају ствар се решав а тако што се јавн и интер ес
у медијима изједначава са давањ ем оног „што публик а траж и”, чиме се
задовољ ава већина потрошача на медијском тржиш ту. Друго становиш те
међут им, које би се могло зват и и „унитарис тичко” или можда „патерна
лис тичко”, смат ра да јавн и интерес треба да се руковод и неком влад а
јућом вредношћу или идеолог ијом. Тиме се одлуке о томе шта треба – а
шта не треба, или шта је добро – а шта није, остав љај у за суд експертских
група или платоновских „чувара”. Између те две крајнос ти, верзије сло
бодног тржиш та и патерналис тичког модела, постоји још низ могућнос ти
од којих нијед ан није савршен. То су верзије које укључ уј у јавне дебате и
демок ратско одлучивањ е или одлучивањ е о јавном интерес у од случаја
до случаја. Отуд а Меквејл закључ ује:
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„Какви год аргумент и постојали о појм у јавни интерес, очигледно је
да су масовни медији свугде били потчињ ени снаж ној конт роли и регу
лац ији путем закона и друг им формалним и неформалним средс твима
са циљем да чине оно што ’друш тво’ жели или да се спрече да чине оно
што се не жели. Стварна средс тва и садрж ај конт роле разлик уј у се доста
од једног националног система до другог и на њих утич у уобичајне поли
тичке, кул т урне и економс ке детерм ин ан т е. Раз л ик у ј у се и од јед ног
медија до друг ог и ретко кад имају унут рашњу кохерентност и чврс ти
ну.”6

3. Филозофски принципи новинарске етике
Сва к а ситуа ц и ја предс та в ља одређ ен у врсту дилеме за новинар а.
Отуд а је важно да се схвате неки основни принц ипи који би били смер
нице за моралне одлуке. Постоји, како смо то већ објаснили, неколико
главних филозофских норм и које важе за етичке одлуке: то је Арис тоте
лов ,,златни човек” – који претпос тав ља умереност, комп ром ис и правич
ност. ,,Морална врлина се налази између две крајнос ти” каже Арис тотел.
Друг и принц ип се везује за Кантов категоричк и императ ив: ,,Руковод и
се оним правилом за које желиш да постане универзални закон.” Трећ и
се односи на Милов принц ип кориснос ти. ,,Траж и највећу срећу за нај
већ и број људи.” Џ. С. Мил је мислио да је најбољ а она одлука која важи
за већин у људи. Теорија Џона Рола да се ,,правд а појав љује када се прего
вара без диференц ијац ије” (20. век) подрж ава егалитарно друш тво које
траж и да свако сваког поштује, без обзира на друш твени стат ус. Коначно
ту је јудеох риш ћанс ки поглед на човек а и циљеве по себи. ,,Воли бли
жњег свог као самог себе” или ,,немој да чиниш оно што не би желео да
теби неко учин и.” То је трад иц ионална етик а са верс ким наслеђем, да
људи треба да се поштуј у, да веруј у друг има да би се и њима веровало.
Нијед ан од ових принц ип а не делује сам за себе. Етичк и избори
су рет ко јед нос тавн и, па се отуд а прибега ва ,,ситуа ц ионој етиц и”. Јер,
свака је ситуа ц ија другачија, па се морај у доносит и и другачије, индиви
дуа лне одлуке. Ипак, етичке дилеме је лакше решават и, ако се има неки
при р учн ик, закон, пра ви ла, кодекс пона ша њ а и дела њ а. Понек ад због
свог извеш тавањ а новинар или медијска организац ија бива тужен суду
– уколико објав љује дезинформац ије или неког ,,клевета” или узурпира
приватност неке особе. Све то може да штет и колико и самим појед ин
цима или организац ијама, толико и професији уопш те. Да би средс тва
масовн их кому н ик а ц и ја могла да функ ц ион иш у без прис и ле, меша њ а
6

Исто, стр. 165.
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и конт роле, мора постојат и неки концепт који ће објас нит и шта се то,
уствари, под ра з умева под слободом и одговорношћу. Јер није проблем
у слобод и уопш те, већ у слоб од и да се урад и нешто; не одговорност у
апстрактном смис лу, већ динам ичк а, функц ионална дефин иц ија која
може да делује уз постојеће искус тво. Ови циљеви се могу постић и само
у духу слобод ног истра ж ив а њ а, у кли м и где су дозвољ ен и поку шаји и
погрешке, а не под претходно датим условима који су наметн ут и спољ
ним ауторитетом, влашћу или било чим друг им.

Годишњак Факултета за културу и медије

Проф. др Слободан Бранковић
НАУЧНИК, ПЕДАГОГ, ПЕСНИК
Сред ином лета 2013. године прем ин уо је редовни про
фесор Факултета за култ уру и медије Слобод ан Бран
ковић, покретач, творац садрж ајног концепта и главни
уред н ик прва чети ри броја Годиш ња к а Факул т е та за
култ уру и медије „Комуникац ије, медији, култ ура”.
Професор Бранковић рођен је у селу Бобовиш ту
у алексиначкој општини 1946. године. После гимна
зије у Алексинц у, завршио је Војн у академ иј у у Беог рад у 1968. и Факул
тет поли т ичк их нау к а Све у ч и л иш та у Загребу 1974. године. У научној
облас ти Историја као култура магис трирао је 1978. и докторирао 1983.
године на Факултет у полит ичк их наук а Универзитета у Беог рад у.
Научноис траж ивачк им радом почео је да се бави још док је био при
падник Југос ловенске народне армије, радећ и од 1975. до 2000. године
у Војноис торијс ком инстит у т у у Беог ра д у. Напредов ао је од научног
сарадника до научног саветник а, у чину пуковника, управ љај ућ и науч
ноис тра ж ив ачком делат нош ћу и уса в рш а в ај ућ и страт ег ијс ки менаџ
мент. Учес твовао је у оснивању, осмиш љавању прог рама и организац ије
Управе за односе с јавнош ћу у Минис тарс тву одбране, као и Научнои
страж ивачког цент ра у њеном саставу, којим је и руковод ио. Био је један
од реа л изат ора макроп ројек та о личнос ти м а, народ и м а и држа в а м а у
савременој истори ји, руководећ и пројек т ом „Јосип Броз Тито”, који је
резулт ирао са око десет хиљад а страна истраж ивачког материјала, као и
мнош твом објав љених радова на српском и страним језиц има. Реализо
вао је већи број пројек ата из комуниколошке научне облас ти, применом
резул тата раз ли чи т их емпи ријс ких истра ж ива њ а током рада у Упра ви
за односе с јавношћу Минис тарс тва одбра не, међу који ма су запа жени
они који се односе на међународн у сарадњу.
Такође је реа л изовао Пројек ат о инова ц и ја м а у савременом посло
вању (пословна култ ура, пословна етика, некретнине) Компаније „Европа
екск лузив” (Europa exclusive), у којој је био ангажов ан као саветн ик за
менаџ мент, марке т инг и односе с јавнош ћу. Учес твов ао је и у реа л иза
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ци ји мул т и ме д и јалног пројек та о светс ким велик а н и м а српс ког поре
кла, у истраж ивању материјала за филм о Михајл у Пупин у Идворском, у
прод уцентској кући „Сине про” (Cine pro), који је награђен холивудским
признањ ем за веб-сајт о Пупин у. Прерана смрт затек ла га је у конц ипи
рању пројекта о издаваш тву у условима глобализац ије у издавачкој кући
„Наша прича плус”, у којој је био ангажован као саветник за менаџмент у
издаваш тву.
Био је учесник великог броја научних скупова, са уводним радовима и
крит ичк им прилозима, а организовао је и руковод ио скуповима: „Априлски
рат на југоис ток у Европе 1941” (Дом војске, Беог рад, 2001), „Друг и светски
рат и мир 1939-1945” (Ваздухоп ловни музеј, Беог рад 2002) и „200 година
Србије модерног доба” (Студентски култ урни центар, Беог рад 2004).
Нa Факул т е т у за кул т у ру и меди је Мегат ренд универзи т е та био је
од његовог оснивањ а, као један од нају гледнијих професора, који је пре
давао свим досад ашњим генерац ијама основних, магис тарских, мастер
и док т орс ких студ и ја. Наставно-педа г ош ким радом бавио се у окви ру
сарадњ е с научнообразовним установама, инстит ут има и факултет има
више универзитета, у различит им улогама, не само као пред авач и про
фесор, него и као руковод и лац пројек ата, мен т ор дома ћ им и стра н им
магис трант има и докторанд има. Радио је и на Факултет у за уметност и
дизајн, Факулт ет у за менаџмент некретнина, Филозофс ком факулт ет у
Приш тинског универзитета, Факултет у за мала и средњ а преду зећа. На
сва три нивоа универзитетског образовањ а пред авао је Историј у култ уре
и цивилизац ије, Менаџмент медија, Менаџмент у издаваш тву, Глобали
за ц и ј у и кул т у ру, Европс ку циви л иза ц и ј у, Однос ие с јавнош ћу, Интер
култ урне комуник ац ије, Индус тријску култ ура, Новинарс тво, Глобалне
меди ји, Увод у менаџ мент некрет н ин а, Креат ивно писа њ е, Меди је и
уметност, Међународне односи, Увод у наук у о полит иц и и Основи мето
долог ије друш твених наук а.
Објавио је велик и број радов а на српс ком и стран им језиц им а, од
чланака, крит ика, есеја, до моног рафија и студ ија интерд исцип линарне
оријента ц ије, широког тематс ког спект ра. У његовом богат ом библио 
графском опус у посебно се издвајај у ауторске књиге „Европска Србија и
свет” (Наша прича плус, Беог рад, 2011, у прип рем и издањ а на енглеском
и руском), „Историја култ уре и цивилизац ије” (Мегат ренд универзитет,
Беог рад, треће изда њ е 2011), „Неза вис ност слоб одољубивих” (Војнои
здавачк и завод, Беог рад, друг о издањ е 2000), „Алекс инац – град мира
(Новинско-информат ивни центар „Војска”, Беог рад, друго издањ е 2000),
као и Зборн ик радов а „Од Делиг рад а до Делиг рад а, Српс ки устанц и,
рат и мир” (1997) са истои меног међународног научног скупа који је у
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организац ији Српске академ ије наук а и уметнос ти одрж ан у Беог рад у и
Алексинц у, 30. и 31. октобра 1996. године.
Радио је у великом број у редак ц и ја, уређивачк их одбора (едиц и ја,
енцик лопед ија, лексикона, зброник а радова...) и савета медија. Био је и
главн и уредн ик „Војноис торијс ког глас ник а”, инови рао његов концепт
и садрж ај, остварио сарад ању с велик им бројем аутора из Југос лавије и
света, дистрибуи рај ућ и ово гласило, једно од најс таријих на Балкан у, у
сто земаљ а света. Заступ љен је у „Енцик лопед ији историог рафије”.
Професор Слобод ан Бранковић био је научник, педагог, али и – песник,
члан Удржењ а књижевника Србије. Објавио је три збирке песама: „Балад а
о белом креденц у”, (Завет ине, Беог рад 2008) „Писма из Србије” (Траг пера
косовог, Косовс ка Митровиц а, 2009) и Brev fran Serbien (Stockholm, 2010)
и прип рем ио за штамп у збирк у „Разл ике”. Песме су му објав љив ане на
енглеском, бугарском, шведском, кинеском и исландском језик у
Ширином, разноврсношћу и вред нос тима ствара лачког опуса профе
сор Слобод ан Бранковић био је ренесансна личност у његовом и нашем
времен у на српској земљи, на полз у српског народ а, којима је, земљи и
народ у, посвет ио огром ан број научн их, публиц ис тичк их и песничк их
радова, који остај у као трајне култ урне и научне вреднос ти у српској кул
турној баштини.
Међу њима је и Годишњак Факултета за култ уру и медије „Комуни
кац ије, медији, култ ура”, чији пети, тј. овај број, како је говорио – јуби
ларн и, није стигао форм ално да уред и, мада је то суштинс ки учин ио,
прип рем ивши за објав љивањ е највећ и број текс това који су у њему могу
прочитат и.
Проф. др Мирко Милетић
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Проф. др Слободан Бранковић

САМООСЛОБОЂЕЊЕ ЈУГОИСТОК А ЕВРОПЕ

Балкански ратови (1912 – 1913): нови погледи – догађаји и процеси
Сажетак: Овај текст је настао као резултат научног истраж ивања кул
ту ра и циви лизација у савре ме ној српс кој и европс кој историји, с интерди
сцип линарним прис тупом. Садрж и и нове погледе на догађаје и процесе уочи
Првог светс ког рата, критички интониране у однос у на стереотипе и митове
о Балкану.
Догађаји су се одвија ли у духу кри латице „Балкан-балканс ким наро
дима”. Борбом, не само на бојиштима, него и у политичком и дипломат
ском поглед у, као и у сфери међународних односа, освојена је слобода после
више векова османс ке владавине. У историјс ки кратком временс ком пери
од у остварено је самоос лобођење југоис тока Европе. Оформљен је Балкан
ски савез, планирана и изведена ратна дејс тва, постигнуте победе, осло
бођена велика територија, чији су поједини делови постали проблем спо
рења и напада Бугарс ке на своје савезнице, Србију и Грчк у. У Други балкан
ски рат су ушле и Црна Гора и Румунија против Бугарс ке, као и османс ке
трупе, повративши Једрене. Мир је наступио 1913. спораз умом у Букуре
шту након пораза и молбе за примирјем од стране Бугарс ке.
Кључне речи: БАЛК АН, РАТ, МИР, СПОРАЗУМ, СЛОБОД А.
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1. Изазови на почетку ХХ века: два супротстављена савеза сила
Шта је ново носио XX век свет у, Европи, посебно њеном југоис ток у,
Балкан у, „Европској Турској”?
Промене у Османском царс тву наговеш тавале су крај његове више
вековне вла д а вине на југоис ток у Европе. Мла де хриш ћанс ке балк ан
ске државе процењивале су могуће варијанте решењ а Источног питањ а.
Тежиле су ослобођењу преос талих делова Балкана на којима су живели
њихови сународниц и, као и њиховом припајању својим матицама.
Интерес и велик их сила укрш тал и су се на балк анс ком тлу, што се
рефлек т ов а ло у спле т у комбин а ц и ја њихових поли т ик а инте р ес них
сфера. Дипломат ија је скривала тајне планове моћних царс тава и импе
рија, нагодбе и разм имои лажењ а. Тиме је само расла неизвесност буду
ћег расп лета на трад иц ионално немирном тлу Балкана. Србија је била у
сре д иш ту комбина ц и ја велик их сила и ослобод и лачк их тежњи народ а
малих балканских држава.
Куда су водили догађаји ?
С Берл инс ким конг ресом 1878. насту п и ле су промене у однос и м а
велик их сила које су имале далекосеж ан значај. Нарушена је равнотеж а
снага, на којој је почивао мир у деветнаес том веку, у коме, упркос кри
зама и сукобима, као и слабос тима дипломат ија, свет није зарат ио. После
Берл инс ког уговора, нестао је с међу народ не поли т ичке сцене Тројн и
савез (Аустро-Угарс ка-Руси ја-Немачк а), истовремено је усле д и ло ново
прег ру п иса ва њ е велик их сила. Побе д а Руског царс тва прот ив трокон
тиненталног Османс ког царс тва у рату 1877-1878 изазвала је бојазан у
Аустро-Угарској и Немачкој од њеног уплива на Балкан. Беч и Берлин су
у Русији видели колоса са Исток а коме су били наклоњ ени народ и сло
венског порек ла као ослонц у у борби за национално ослобођењ е, као и за
ујед ињ ењ е и стварањ е сопс твене државе. Дизрае ли, први човек британ
ске владе, који је подрж авао „Турску у Европи” као чувара британских
стратешких империјалних интереса, само је појачао свој ксенофобични
осећај према руској империји као такмац у у борби за интересне сфере и
овла д а ва њ е светом.
Идеја Берлинског конг реса у полит иц и западних сила је остварена,
Русија је потиснута с Балк ана елим инисањ ем нереа лне „Санс тефанске
великобугарске творевине”, као њене сфере утицаја преко које је наме
равала да оствари свој вековни сан о изласку на топла мора.
Немачка и Аустро-Угарска су 1879. створиле тајни војни савез, коме
се, три године касније, прид руж ил а и Итал ија. Тако је настао Тројн и
савез, Блок цент ралн их сила, упер ен прот ив колон ијалн их сила, пре
свега Велике Британије и Франц уске, као и прот ив Русије.
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Стратешки концепт Немачке о продору на Исток (Drang nach osten)
подс такао је преиспит ивањ е курса у британској полит иц и. То је довело
до зближењ а Велике Британије и Франц уске и њиховог спораз ума 1904.
што је била основа савеза Антанте. После пораза у рату с Јапаном и рево
луц ионарних догађаја 1905. Русија је прис тупила том спораз ум у. Тако је
створен нови савез, блок, сила Велике Антанте. Силе Антанте су тежиле
мирном реша в а њу криз а како би очу в а ле stat us quo, своје доминантне
позиц ије у свет у, али нису успеле да елим иниш у опасност од оруж аног
сукоба.
У сред иш ту супротнос ти два табора, блок а велик их сила, од њихо
вог настанк а био је Балк ан. Тра д иц ионално немирно под ручје на коме
су се, као на ниједном друг ом, испољ авали опречни интереси моћних и
одвијало надметањ е за што боље позиц ије сваке од сила на хијерах ијској
лествиц и моћи у пре у р еђив а ном све т у. Однос и међу полариз ов а н им
силама све више су се заош травали, да би, не нашавши миран расп лет,
кулм инирали Првим светским ратом 1914.

2. Царински рат Аустро-Угарске и Србије (1906 – 1911)
Почетком XX века у српском вођс тву крит ичк и су размат ране могућ
нос ти о промени економске зависнос ти земље од Аустро-Угарске, која би
омог ућ ила бржи развој индус трије и трговине, али и отворила пут поли
тике ослобођењ а народ а од хабзбуршке влас ти. Економским уговорима
је управо истицао рок важењ а, нове царинске тарифе, пре свега у Немач
кој и Аустро-Угарс кој, имале су изуз етно значењ е за увоз с Балк ан а.
Срби ја се ори јен т ис а ла прем а тржиш ти м а која су пру ж а ла повољн и је
услове за извоз. После њеног склапањ а трговинских уговора с Немачком
1904. и с Османским царс твом 1905. након аустроу гарског оклевањ а, у
Бечу је изражено велико незадовољс тво.
Двојн у монарх и ј у је потрес а ла криз а иза зва на угарс ким привред
ним захтевима, а од Србије су се најмањ е очек ивали самос тални потези у
домен у спољне трговине после дугог период а уговорима регулисан еко
номс ких и поли т ичк их однос а. Закљу ч ив а њ е српс ко-бугарс ког царин
ског савеза у децембру 1905. изазвало је бурн у реакц ију Беча. Глухов
ски је прек ин уо започете прег оворе о будућем уговору са Србијом због
нарушавањ а права највећег повлаш ћењ а Аустро-Угарс ке. Затра жено је
од Србије да раск ине царински савез с Бугарском, или да га модифик ује
стриктно у духу аустроу гарских захтева.
Било је то делик атно питањ е за Беог рад да ли да се прих ват и аустро
угарски ултимат ум или не? Попуш тањ ем би се погазило начело сувере
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нитета, што би тешко учинила иједна независна држава. На српско одби
ја њ е, усле д и ла је аустроу гарс ка наредба 22. јануара 1906. о затвара њу
границе са Србијом. То је било једнако објави царинског рата.
Прот ес ти у Србији означ ил и су велик и изазов, јер је српс ки извоз
у Двојн у монарх ију износ ио 86%. Шта би знач ио раск ид, посебно уко
лико српска аграрна привред а не би пронаш ла нова тржиш та? Међуна
родна ситуа ц ија није била повољна, тешко је било дати право првенс тва
аустроу гарским фирма ма, али и пресећ и набавке наору ж а њ а, мате ри
јала за железнице, соли, шта би донело моментално прек ид ањ е трговач
ких канала, како добит и у времен у за преоријентац иј у. Српска влад а је
све то вагала, да би на крај у попус тила бечком захтеву.
Нова српска влад а под вођс твом Николе Пашића покушала је новом
иниц и јат ивом да нађе решењ е с предс тавниц и м а Дунавс ке монарх и је.
Није било могуће издејс твоват и повољније услове трговањ а због захтева
угарс ких пољоп ривредн ик а да се забран и увоз из Србије. У јулу 1906.
поново је бечка вла д а затвори ла гра нице са Срби јом под изговором опа
снос ти од сточне заразе.
Српска влад а је повук ла одлуч уј ућ и потез подизањ ем зајма од фран
цуских банака у Париз у у износ у од 96 милиона франака, чиме је решила
питањ е набавке наораж ањ а („топовски проблем”) и материјала за желе
зниц у. Сред ином 1907. из Беог рад а је упућена Бечу влад ина предс тавка
у којој се навод ила намера о равноп равнос ти две стране у преговорима о
скла па њу нових трговинских уговора.
То је истовремено знач и ло тра г а њ е за новим тржиш ти м а за извоз
српских пољоп ривред них производ а, као и побољша њ е саобра ћаја, орга
низов ањ е превоз а, обезб еђ ењ е повољн ијих царинс ких и железничк их
тарифа, као и дру г их олак шица и подс тицаја, пре свега финансијских.
Коришћена су и супарниш тва и надметањ е развијених земаљ а у поглед у
продора на тржиш та Балк ана.
Влад а је радила на ширењу спољнот рговинске мреже, посебно отва
ра њ ем трговинс ких предс тавн иш та в а и конз улат а. Главна трговинс ка
агенц и ја, отворена у Беог ра д у, повеза ла се 1906. са 66 стра них заступ
ниш тава, да би већ наредне године проширила постојећу мреж у са још
13 предс тавн иш та в а, од Скан д ин а ви је до Егип т а, и од Велике Бри т а
није и Холанд ије до Русије. Склоп љено је 8 нових трговинских уговора
на основу којих је био омог ућен прис туп српском извоз у на тржиш тима
земаљ а које су се налазиле на широком прос тору.
Обезбеђене су и финансије за њихово остварењ е, 500.000 динара на
основу кред ита, услед иле су и олакшице Народне банке, подм иривани
су и трошкови привредне пропаганде српских производ а у заинтересо
ваним земљама. Упоредо су преду зимане мере и за уређењ е унут рашњег
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тржиш та, као и његово повезивањ е са спољнот рговинским ланц има. Дуге
извозне руте наметн уле су потребу промене тежиш та у структ ури срп
ског извоза, при чему је посебно подс тицан развој прера ђивачке инду
стрије.
Све то је омог ућ ило да Србија опстане у првим годинама царинског
рата и окрене се новим тржиш тима, пробијај ућ и аустроу гарску економ
ску блокад у и разм ич ућ и наметн уте оквире политчке зависнос ти.
Власниц и стра ног капита ла су препозна ли повољне могућнос ти на
тлу Срби је за ула г а њ е и остварењ е профи та и неза вис но од при јат ељ
ских поли т ичк их однос а њихових зема љ а. Немачк и амбас а дор у Бечу
је одговорио на крит ике минис тра Глуховског због нелојалне конк урен
ције кратко и једнос тавно: „Посао је посао”.
Нови аустроу гарски минис тар барон Ерентал је покушао да побољша
односе са Срби јом, председ н ик српс ке вла де је одговорио на аустроу
гарску иниц ијат иву посетом Бечу у мају 1907. После дугих преговора, у
март у 1908. био је потписан нови трговински уговор на бази комп ром иса
знатно мањег обима извоза у однос у на раније.
Уговор се није одржао дуго, јер изазвао прот ив љењ а на обема странама.
Опозиц ија је устала прот ив влад ај ућ их снага, не само Самос талц и,
него и Социјалдемок рат и су организовали кампању прот ив влад ај ућ их
Радик а ла. Прот ес те демонс тра ната прек и д а ла је полиц и ја пуц њ а вом,
у којој је било и мртвих, што је довело до смене минис тра унут рашњих
дела Стојана Прот ића – Настасом Петровићем.
Криза је прод ужена, одрж ани су избори, нову влад у је саставио ради
кал Пера Вели м и р овић, која је парафи ра ла нови трговинс ки уговор с
Аустро-Угарском и донела најзад нови буџет.
Протес ти у Србији због аустроу гарске анексије Босне и Херцеговине
1908. искорис ти л и су угарс ки пољоп рив ред н иц и да осу је т е ста в ља њ е
трговинског уговора са Србијом на дневни ред парламента. Српска влад а
је најп ре одбац ила све раније уговоре, а у март у 1909. и последњи При
времен и трговинс ки уговор. Више ника к ви спољнот рг овинс ки разлози
нису наме та л и потребу вођењ а оба з риви је поли т ике с моћ н им север
ним суседом, па се Србија, од марта 1909. после међународног признањ а
аустроу гарске анекс и је Босне и Херцег овине, посве т и ла ствара њу Бал
канског савеза.
Аустроу г арс ка поли т ик а је настоја л а да искорис ти царинс ки рат
за наме та њ е пла нова о изград њи санџачке железнице и мре же саобра
ћајница којима би конт инен тална сред њ оевропска империја изби ла на
Црно море, Егеј и Јадран, а Беч се, преко Будимпеш те, повезао са Софи
јом, Цариг ра дом и Солу ном. Дугорочни приори тет све у к упне аустроу
гарске полит ике био је Солун.
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Еренталов пројек ат о градњи железничке пруге кроз Новопазарски
санџак и повезивањ е босанске и османске железнице на Балкан у засно
ван је на ранијим идејама и плановима, Андрашија, још у време Берлин
ског конг реса, потом и Бењам ина Калаја.
Три крака железнице требало је да учине вишес труко значајн у мреж у
саобра ћ ајн иц а на запад ном Балк а н у: од Боке Которс ке до Ска д ра; од
Увца до Косовс ке Митровице; док би железниц а од Пеште до босанс ке
железнице омог у ћ и ла повезива њ е и српс ке железнице спојем на рела
цији Вард иш те-Ужице.
Реа л из а ц и ја аустроу г арс ког пројек т а о Новоп а з арс кој железниц и
нашла се у сред иш ту супротс тав љених интереса заинтересованих сила
за Балкан. Беч је одус тао од удела у прог рам у реформ и велик их сила по
македонском питању, Порта је подрж ала аустроу гарски пројекат о Ново
па з арс кој железниц и. Ерен т а лов а изја в а о најк ра ћем путу из сред њ е
Европе до Египта и пута за Индиј у посебно је узбуркала духове велик их
сила и покрен ула идеје о градњи железница балканских држава. Посма
трана је у контекс ту немачке полит ике о Продор у на исток.
„Железничко пита њ е” је испу н и ло 1908. Руси ја је подрж а ла идеј у
Срби је о јадранс кој железниц и из рани јих времена. Оствар ењ е рани
јег српско-румунског спораз ума о мосту на Дунаву омог ућ ило би пове
зив а њ е српс ке и јадрнс ке железниц е с руском. Бугарс ка је наја ви л а
изград њу пру г е од Ћустен д и л а до Кума нов а; Ита л и ја пру г у Валон аБитољ; Грчк а пру г у Лариса-Битољ. Не само потешкоће око обезбеђењ а
средс та в а за град њу пру г а, него дога ђ аји који су сле д и л и одла г а л и су
реа лиза ц и ј у: аустроу гарс ка анекс и ја Босне и Херцег овине 1908. потом
младот урска револ уц ија у лето 1908. и, најзад албански устанц и 1911. и
балк ански ратови 1912-1913.
Трговинс ки биланс Србије 1910. године указивао је на успон њеног
извоза, што је означило њено успешно осамос таљ ењ е и превазилажењ е
економс ке и поли т ичк е завис нос ти од Двојне монарх и је. Била је то
побед а Србије у царинском рату, окончаном 1911.

3. Плач Старе Србије
Полож ај српс ког живља под османс ком влаш ћу после Берл инс ког
конг реса погоршавао се из године у годин у, све до 1912. када се појавила
српска војска у Балк анском рату да успос тави ред на ослобођеном под
ручј у на југу Балк ана. Срби су проглашени царским издајниц има, јер су
у Цариг рад у смат рали да је Русија зарат ила с Османским царс твом због
српских пода ник а.
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На дан проглашењ а Србије краљ евином (22. фебруара 1882.) прот ив
српског становниш тва покрен уте су албанске злочиначке акције. Џелат и
преког суда (урфије) злогласног Ибрах им-паше поклали су 7.000 људи!
Као председник суда, Ибрах им-паша је осуд ио на смрт и – српско име!
Чувеног трговц а из Приш тине Стев а на Вуче т ић а бацио је кроз прозор
апсане када је овај одбио да се одрекне српс ког порек ла! Башибоз уц и
Албанске лиге угрож авали су насиљ ем опстанак српским пород ицама. У
томе су учес твовали и Албанц и муслиманске вере, који су имали подр
шку османских влас ти.
Српс ки живаљ се окуп љао у црквам а и српс ким школам а, не само
из култ урно-просветних потреба, него и у потрази за егзис тенц ијалним
излазом у све неподнош љивијим условима живота. Митрополит Мелен
тије, челн ик грчке цркве, није хтео ни да чује за српс ке школе све до
1897. Од тада Цариг радска патријаршија коначно допуш та отварањ е срп
ских школа у црквама и манас тирима у Рашко-призренској епарх ији, уз
издавањ е дозвола, које су уведене након 1876.
Порта је на епископске столице пет векова постављ ла Грке, обезбе
ђуј ућ и лојалност османским влас тима.
Српска влад а је помагала отварањ е и рад српских школа у још нео
слоб ођ ен им сред ин а м а, корис тећ и и скрив ене могућнос ти. Само у
Новопазарском санџак у је до избијањ а Балканског рата било 70 српских
школа, чији се број увећавао и у друг им крајевима насељ еним српским
становниш твом, као у Скад ру, Врак и... Тешкоће у набавц и књига ублаж а
ване су и акцијама просветних, родољубивих и друш твених удружењ а.
„Друш тво Светог Саве” било је међу наја кт ивнијим.
После отвар а њ а конз ул ат а од стра не Срби је у Скоп љу и Солу н у,
касније у Битољу и Приш тини, конз ули су се посвет или унап ређењу рада
српских школа на југу Балк а на. Привред ним развојем, нарочи т о трго
вине, омуг ућена су средс тва за њихово финансирањ е.
Српске црквене општине су основа не у Скоп љу, Битољу, Приш тини,
Кичеву, Охрид у, Галичиц и, Крушеву, Дебру...
Под утиц ајем бугарс ких мисион ар а, ста новн иш тво се дели ло на
егзарх ис те и патријаршис те у појед ин им местим а, као што је било у
Скоп љу. Нису изос тали ни сукоби великодос тојника око српских школа
и просветног кадра.
Варошки и сеоски зеленаши су експ лоат исали српске сељаке, тако да
је и то подс так ло на помисао о оснивању српских финансијских инстит у
ција, као што су били новчани завод и. По узору на акционарска друш тва
у Србији, оснивани су фондови у црквама. „Фонд цркве Светог Ђорђа” у
Призрен у назван је по имен у саборне цркве. Из масе фонд а Симе Игума
нова Призренца било је добијено 30.000 динара, који су намењ ени при
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зренском црквеном фонд у. Потребе становниш тва за новцем биле су све
веће, што је утиц а ло на развој финанс ијс ких орга низа ц и ја. У Гњи ла н у
су основана два акционарска друш тва, „Фонд цркве Светог Николе” био
је за Приш тин у и Митровиц у... Мирос лав Спа лајковић, конз ул у При
штини, предлагао је да се у Солун у створи српско финансијско сред и
ште. Предс тојало је да се фондови прет варај у у банке, када су почели да
добијај у улоге од печалбара. Између друг их, и из Индијанополиса.
Влад а Србије је 1908. почела са оснивањ ем фондова и у сред инама с
већинским македонским ста новниш твом.

4. Младот урска револ уција
Младот урска револ уц ија је избила у јулу 1908. с циљем модернизо
вањ а Османског царс тва и увођењ а у круг европских сила. Младот урски
покрет је због слабос ти грађанс тва, умес то ка парламентарној демок ра
тији, скрен уо ка војној диктат ури. У почетк у су њени либерално оријен
тисани носиоц и истак ли као циљ уставност, парламентаризам и аграрне
реформе.
Након побе де мла дот урс ке револ у ц и је у солунском војном окру г у,
као сред иш ту, донешен је устав 23. јула 1908. у суштини, враћен је устав
из 1876. Мла д от урц и су у Цариг ра д у поста ви л и свој у вла д у. Сул т ан
Абдулх ам ид није могао да се супротс тави новим, револ уц ионарним сна
гама.
Прогла шењ е јед на кос ти свих народ нос ти и вера, слоб оде штам пе,
школовањ а, збора и договора у Османском царс тву пробуд ило је велик у
наду поданика. Помиловани су сви кривц и.
Све то је подс так ло активност српског живља у покушају да остваре
полит ичка, економска, црквена, просветна и култ урна права. Предс тав
ниц и Срба из три вилајета, као и митрополит и Српске правос лавне цркве
– рашко-призренс ки и скопс ки, одрж ал и су скуп у Скоп љу 28. авгус та
1908. На скуп у је створена „Српска демок ратска лига”, називана и „Срп
ска народ на орга н иза ц и ја Срба Осман л и ја” и упу ћен проглас српс ком
ста новн иш тву. Орга н из а ц и ја се брзо шири л а тери т ори јом целе Стар е
Србије, па је на делегатском принц ип у одрж ана њена скупш тина у Ско
пљу, 2. фебруара 1909. У сред иш ту расп раве било је „чивчијско питањ е”.
Иако је било доста делегата из македонских сред ина, о македонском
питању није било речи, нити се скупш тина изјашњавала о македонској
народнос ти.
Усвојен и су прог рам и стат ут, означен и као устав српс ке народ не
скупш тине.
Годишњак Факултета за културу и медије

Самоос лобођењ е југоис тока Европе

733

Од 272 посланик а Цариг радске скупш тине, само три српског поре
кла ушла су у њен састав.
После стаби лизова њ а мла дот у ра к а на влас ти, усле д ио је преок рет,
прибегло се мерам а познат им из времена минулих режим а и још дра
стичнијим. Први удар је био на српске школе, а потом и на српски живаљ
у целин и. У једном од извеш таја из Пљев аљс ког краја указив ало се на
исељ авањ е становниш тва, нарочито сељака након њиховог протеривањ а
са земљиш та, и да је „...стањ е горе него икад”. Насиљ е, злодела пљачкаша
и одметника прин уд иле су становнике из појед иних крајева на масовно
избеглиш тво, у потрази за спасом и преко граница, као и на сукобе.
Младот урски закони о служењу војске од стране хришћана и одузи
мањ е оружја од становниш тва изазвали су велико незадовољс тво. Након
српс ког устанк а у беранс ком крају, Џавид-паша је, по задатк у Порт е,
успос тавио мир, новчано обеш тет ивши најтеже погођене паљевинама и
злочининима башибоз ук а.
Избори за нови сазив Цариг радс ке скупш тине били су замиш љени
тако да Срби заједно буду на листама с муслиманима младот урске пар
тије „Јединс тво и напред ак”.
Српско становниш тво у највећем број у није ни гласало због осман
ских манип улац ија. О томе сведоч и пример из Новог Пазара, када је
умес то Србина с 500 гласова, изабран муслиман с 12 гласова! То што се
и већина мусли ма на опре де ли ла за старот урке, говори о омра женос ти
младот урске влас ти.
Дема г ош ки поступц и мла д от у р а к а нису могли да измене дубоке
прот ивречнос ти ана х роног османског порет ка.
Отпор тира н ис а н их у разним видови м а је растао, осма н из а ц и ја и
гушењу покрета нетурских народнос ти прод убљавао је криз у у свим сег
мент има заос талог феуд алног друш тва.
Крах младот урске револ уц ије је значио и крај реформе у македон
ским сред инама, које су постале стец иш те надметањ а покрета различи
тих националн их сна га. Клубови националн их покре та били су забра
њени, уведена су ограничењ а за цркве и школе, одус тало се од аграрне
реформе, што је посебно погод ило сељаке. Изневерене су прок ламац ије
Мла дот у ра к а. Хаот ично ста њ е је погод и ло и пода нике који су сара ђи
вали с османском влаа шћу.
Албанц и су одговорили масовним устанц има од 1909. до 1912. Анар
хи ја је преп ла ви л а југ Балк а н а (Стар а Срби ја, Маке дон и ја, Тра к и ја и
албанска територија) пред Балк ански рат.
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5. Аустроу гарска анексија Босне и Херцеговине 1908.
Од Берлинског конг реса 1878. на коме је Аустро-Угарска добила ман
дат да трупам а поседне Босну и Херцег овин у и успос тави мир, Беч се
прип ремао за њену анексију. Након доласка барона Ерентала на место
минис тра спољних послова 1906. прис ту пи ло се остварењу стратешког
циља.
С предс тавн иц и м а Руси је је разм ат ра на размена усту па к а, током
сусрета Ерентала и Извољског: аустругарска анексија Босне и Херцего
вине – заузврат руске преднос ти у пролаз у Дард анелима и проглас неза
виснос ти Бугарске.
На изненађењ е дипломата европских сила у Бечу је 6. октобра 1908.
објав љена анексија Босне и Херцег овине као поклон цару Франц у Јозефу
у част шездесетог од ишњице његовог ступањ а на прес то.
Срби ја је од свих држа в а била највише погођ ен а аустроу г арс ком
анекс ијом, упут ивш и прот естн у ноту силам а потп ис ниц ам а угов ор а
Берл инс ког конг рес а, који се нару ша в ао тим јед нос тра н им чином. Уз
осуд у аустроугарског поступк а, захтевана је и накна д а.
Српски минис тар спољних послова, Милован Миловановић рачунао
је на тери тори јални појас (Поли м ље), који би омог у ћа вао спој Србије и
Црне Горе, умес то повезива њ а Босне и Херцег овине, преко Новопа зар
ског санџака, с Косметом.
Идеја није прих ваћена ни у Србији ни у Европи.
Ратоборна струја је била за рат прот ив Двојне монарх ије, да се војно
запосед не Новопа зарс ки санџак и прип рем и терен за свес рпско ује д и
њењ е. Образован је Сред ишњи одбор Народне одбране, с циљем ујед и
њавањ а националних снага и форм ирањ а добровољ ачк их јединица.
Концепт Народне одбране је био свенар одн и рат. За кратко време
форм ир ано је 220 месних одбор а Народне одбране и упис ано 5.000
добров ољ а ц а.У одбор е Народ не одбра не јавља л и су се и добров ољц и
из сред ин а под хабз бурш ком и османс ком влаш ћу, али и из Итал ије,
Русије... Биле су форм иране и ђачке и стрељ ачке чете. Одбори Народне
одбране образовани су и изван граница Србије. Протестне поворке пре
пла ви ле су беог радс ке улице, спа љив а не су аустроу г арс ке заста ве и у
унут рашњос ти, спонтано је осуђивано аустроу гарско насиљ е. Аустроу
гарски посланик барон Форгач извес тио је Беч о стању у Србији: „Сви су
спремни да гину!”.
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6. Од анексионе кризе ка Балканском савезу
Велик и рат је избегн ут током више криз а, нароч ит о око Марок а
(1905/6. и 1911), у време аустроу г арс ке анекс и је Босне и Херцег овине,
супротно одлуц и Берл инс ког конг рес а, као и током рата Итал ије и
Османске империје 1911. и Балк анских ратова 1912-1913.
Мла де балк анс ке хриш ћанс ке држа ве су уви де ле, после изневе ра
вањ а обећањ а Младот урске револ уц ије и анексионе кризе, потребу пове
зивањ а и стварањ а заједничке снаг е за коначно ослобођењ е од вишеве
ковне османске влас ти на југоис ток у Европе.
Анекс ион а криз а 1908-1909 била је велик а опомен а, не само за
Србију, него и за друг е балк анс ке државе. Показало се да велике силе
нису прот ив Аустро-Угарске у њеној намери да опстане у Босни и Херце
говини, нити да су без сопс твених интереса у решавању Источног питањ а
на рачун народ а Балк ана.
Спољн а поли т ик а Срби је нашла се у делик ат ној ситуа ц и ји. Било је
нереа лно тежит и истовременом ослобођењу делова територије насељ ених
српс ким ста новн иш твом, под Хабзбурш ким и Османс ким царс твом, без
обзира на његове тежње и расположењ е. Такво стратешко опредељ ењ е од
1903. могло је имат и тешке послед ице по Србиј у у суочавању са силом Хаб
збуршког царс тва, без моћне спољне потпоре, уз подршку само Црне Горе.
На то је указив ало и искус тво из деветнос тог века, из времен а
Велике источне кризе 1875-1878 и из 1897. Аустро-Угарска је била једина
од велик их сила без колонијалних посед а, па је, мада закаснела, насто
јала да надокнад и проп уш тено запосед ањ ем Балкана, што се видело и у
шестогод ишњем вођењу царинског рата прот ив Србије.
У врховима балк анских држава уочено је, пошто су минуле опасно
сти од анексионе кризе, да су неминовно упућене једна на друг у у поку
шај у да се, после више векова, коначно ослободе османске влас ти.
Османско царс тво је било као никад раније на издисај у, у дугом пери
од у у опад ању моћи, тако да се почетком двадесетог века назирао крај
његовог прис ус тва у Европ и. Да би се то и остварило било је потребно
савезниш тво балк анских држава, објед ињ ена снага прот ив заједничког
прот ивника. То је значило потребу стварањ а Балканског савеза.
Срби ја се, после одус таја њ а од радик алне поли т ике прем а АустроУгарс кој по питању ослоб ођ ењ а подр учја с оне стране Дрине, Саве и
Дунава, оријент исала на југ, с обзиром на слабос ти које су прат иле већ
дуже време „Болесник а на Босфору”, „Европску Турску”.
Умес то модернизац ије и реформе, коју је најавио младот урски режим
у време Младот урске револ уц ије 1908. стањ е се погоршало после годин у
дана, посебно због отоманизац ије и гушењ а покрета поданичк их народ а.
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У однос у на бугарс ки, грчк и и српс ки покрет, албанс ки је био сна
жни ји. Нароч и т о око Кичев а и Дебра, у југоз а пад ној Маке дон и ји, где
је било највише Алба н а ц а. Албанс ки побу њ ен иц и су има л и подрш ку
аустроу гарске дипломат ије у борби за остварењ е далекосеж них циљева.
Током албанских устанак а од 1909. до 1912. страд ало је и српско станов
ниш тво. Вође уста н ик а су упорно истиц а ле свој националн и зах т ев за
аутоном ијом своје облас ти, у коју би ушли и крајеви у којима је живело
грчк о и ста новн иш тво слов енс ког порек ла. Албанс ки мусли м а н и су
могли да јачају свој покрет и под османс ким утиц ајем, уз ширењ е у
чети ри вилајет а, косовс ком, ска д арс ком, битољс ком и јањинс ком, у
окви р у порет к а „Европс ке Турс ке”. Албанс ко насилн иш тво је угрож а
ва ло опста нак нелојалн их пода н ик а у новонас та л им услови м а мла до
турског режима. То је определило Србију, Црну Гору, Грчк у и Бугарску
да трагај у за спасом своје поробљене браће.
Српс ка поли т ик а била је ори јен т ис а н а на ствар а њ е Балк анс ког
савез а, најп ре на повезив а њ е с Бугарс ком, уз осла њ а њ е на балк анс ку
полит ик у Русије.
После анализе односа с велик им силама, окретање Русије Балкан у
било је јасно мотивисано:
а) преду п ред ит и експанзиј у Аустро-Угарске на југис ток у Европе и
б) истовремено подрж ат и балк анс ке ослоб од и лачке сна г е у борби
прот ив дека дентног османског порет к а.
У позад ини руске балк анске полит ике били су геополит ичк и инте
рес и, стиц а њ е сопс твене сфер е утиц аја, нароч и т о у облас ти море у з а,
Босфора и Дард анела, као и Цариг рад а.
У поглед у Бугарске, Србија је страховала од евент уа лног аустроу гар
ско-бугарског спораз ума, што би угрозило њену независност и онемог у
ћило остварењ е ослобод илачк их циљева на југу Балкана. Полазило се и
од претпос тавке да је Бугарска и даље у руској интересној сфери, што би
значило подршку и са Исток а у њеним амбиц ијама да постане водећа на
Балкан у. На то је опом ињ ала и „Санс тефанска епизод а” из не тако давног
времена, с краја руско-османског рата 1877-1878.
У поли т иц и два сусе д а на источном Балк а н у маниф ес тов а но је
ривалс тво између Србије и Бугарске по питању Македоније, чије је ста
новниш тво трпело све веће патњ е у оквирима османског поретка захва
ћеног дубоком кризом.
Како прев азић и не мале, очигледне, преп реке на путу ка Балк ан
ском савез у?
Рачу н а ло се на утиц ај Руси је, која се врат и л а Балк а н у, нароч и т о
после анексионе кризе, што је претпос тав љало полит ик у зближењ а бал
канских држава.
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Јавност у Срби ј и је била огорчен а аустроу г арс ким анекс ион им
поступком. На то је, можда, најб ољ е ука з ао аустор у г рас ки посла н ик
барон Форгач у извеш тају Бечу о спонтаној народној реакц ији у стил у:
„Сви су спремни да гину”.
Мла дот урско усме рењ е ка Немачкој уда љи ло је руску поли т ик у од
Порт е. Самим тим је отпа ла и вари јан та поде ле Балк а на у комбинат о
риц и с Аустро-Угарском. У руским анализама Беч је могао да се посма
тра и као нека врста предходн ице немачког поход а ка крајњ ем југои
сток у Европе.
Шта учинит и да се осујет и експанзија средњ оевропских сила?
У руским концепц и ја м а ује д ињ ен и Балк ан је могао бити акцен т и
ран и као средс тво прот ив продора Немачке на Исток (Drang nach osten)
и истовремено респект ивна сна г а за коначно потис кив а њ е Османс ког
царс тва из Европе. Руси ја је у новонас та л им околнос ти м а процен и ла
да је најбољ а солуц ија одус тајањ е од идеје о „Санс тефанској Бугарској”.
Бугарс ки влад ар, Краљ Ферд инанд није био дослед ан у спољној поли
тиц и: час би да се ослањ а на Русиј у, а затим би да се преок рене Бечу. Све
то је дефинит ивно одред ило нови смер у руској полит иц и.
Српска полит ика, оријент исана на Балкански савез, добила је подршку
у руским спољнополит ичк им круговима. Такође и од сила Антанте, посебно
од Франц ус ке. Никола Харт виг, нови руски послан ик у Беог рад у, од 1909.
је подрж а в ао балк анс ку ори јен та ц и ј у у спољној поли т иц и Срби је. Посе та
Русији (Петрог рад у) коју су учинили српски Краљ Петар I, с Николом Паши
ћем и Милова ном Миловановићем, само је учврс тила руску подршку срп
ској спољној полит иц и. Руски минис тар спољних послова, Извољски је обја
снио да се одус таје од полит ике „Санс тефанске Бугарске”, којом је, како је
признао, нанета неправд а Србији у време разрешењ а Велике источне кризе.
Силе Антан т е рачу на ле су да ствара њ ем Балк анс ког савеза при доби ј у све
његове чла нице за савезнице, као значајн у сна г у у конфрон т и ра њу с Цен
тралним силама. Српски државниц и су очек ивали потпору од сила Антанте,
у првом реду од Франц уске и Италије, у настојању да преду п реде намере и
иниц ијат иву Аустро-Угарске у поглед у њених освајачк их аспирац ија на југу
Балкана, с циљем избијањ а на Солун и Егеј. Бечк у подршку албанског кон
цепта „Велике Албаније“, која би обух ват ила Стару Србиј у и даље... подручје
до Вард ара и Битољ с ког вилаје та, смат ра л и су првора зред ном опас нош ћу
по српске виталне интересе. То поготово ако се узме у обзир аустроу гарска
тежња за запосе д а њ е Новопа з арс ког санџа к а у духу пројек ц и ја о балк ан
ској сфери утицаја од севера ка крајњ ем југу Балкана на мапи Двојне монар
хије. Аустро-Угарс ка се упињ ала да овлад а Отрантс ким врат им а, како би
конт ролисала улаз-излаз Јадрана и преду х ит рила у томе ривалк у Италиј у, с
њеним нескривеним претензијама на тај геос тратешки изузетно важан део
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југоза пад ног Балка на. Аустроу гарска експанзионис тичка пожуд а пога ђа ла
је и стратешке српске пројекц ије о изласку на Јадран. Србија и из тих раз
лога није била за подршку албанском покрет у, него за подел у албанског под
ручја, и то у комбинаториц и с Грчком и Црном Гором.
Односи Аустро-Угарске и Србије према национално ослобод илачк им
покрет има у том поглед у могу се смат рат и прот ивречним.
Аустроу г арс ка вла д а се прик лон и л а народ нос ном наче л у када су
били у питању Албанц и, али га није поштовала у однос у према српском
становниш тву унутар Хабзбуршког царс тва.
Обратно је чинила Србија, ненак лоњ ена покрет у Албанаца, иако се
трад иц ионално позивала на народносно начело у борби за коначно осло
бођењ е својих сународ ник а – поробље не браће у окви рима Османског и
Хабзбуршког царс тва.
У тим неприц ипијелним однос им а оглед ала се експанзионис тичк а
црта у тери т ори јалним комбина ц и ја м а Аустро-Угарс ке и Срби је током
пада османске влас ти и повлачењ а „Болесника с Босфора” из Европе.
Краљ Петар I је посет ио Цариг рад у пролеће 1910. како би стекао увид
у османска глед иш та према немирима унутар „узаврелог југа Балкана”.
Српс ка дилом ат и ја је ори јен т ис а ла „поли т ик у балк анс ке сарад њ е”
и у однос и м а с Грчком и Руму н и јом, прип рем ај у ћ и терен за успос та
вљањ е Балканског савеза.
У контакт има с грчк им и румунским предс тавниц има истицани су
напори који се чине да би се постигао спораз ум с Бугарском, смат рај ућ и
је важном буду ћом чла ницом Балк анског савеза.

7. Српско-бугарски преговори и споразуми о Балканском савезу
Србија је од 1909. била заок уп љена Балк анс ким савезом и склапа
њем спора з ум а с Бугарс ком. Бугарс ки челн ик Ферд инанд је калк ул и
сао у проценама којим путем да поведе Бугарску. Да ли да се прик лони
Бечу или Петрог рад у, како да потпише спораз ум са Србијом и Грчком
у околнос ти м а спорењ а с њима око Маке дон и је, истовремено свес тан
неминовног скорог пада „Европске Турске” и опаснос ти од пасивнос ти у
време неминовне расподеле тери торија.
Међу балканским сусед има било је сагласнос ти у поглед у опаснос ти
од мешањ а велик их сила у евент уа лн у „деобу плена” османског наслеђа
на југоис ток у Европе.
Србија је срач унат им потезима тежила да се што више приближ и Бугар
ској и преду п ред и њено прик лањ ањ е Аустро-Угарској. Оглашавањ е српске
владе поводом аустроу гарске анексије Босне било је одвојено од предход
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ног прогласа неза вис нос ти Бугарс ке. Истовременост аустроу гарс ке анек
сије и проглашењ а бугарске независнос ти никако није била случајна.
Из Беог ра д а су упу ћ ива не пору ке Софи ји о словенс кој соли д арно
сти у време када се цариг радски трон на балканском југу ближ ио крај у.
Ипак, иниц и јат иве до 1911. нису има ле неки опип љиви ји резул тат, тек
од тада су дога ђаји утиц а л и на промене у однос и м а међу балк анс ким
државама, пре свега Србије и Бугарске.
Доласком на чело бугарске владе Ивана Гешова, у март у 1911. био је пово
љан моменат за стварањ е Балканског савеза, јер је био његов прис талица.
Крајем септембра исте године, Италија је почела рат прот ив Осман
ског царс тва, што је додатно подс так ло балканске државе у проценама
да је Балкански савез потребнији него икад.
Ризов, бугарс ки изас ланик, донео је предлог е у Беог рад за српс кобугарски спораз ум. Кључна је била варијанта о подели Македоније, и то
тако што би њен највећ и део припао Бугарској. Српска страна је траж ила
тери т ори ј у Вард арс ке Маке дон и је до Брег алн ице, али на то бугарс ки
саговорниц и нису прис та ли. Деоба Маке дони је је предс та в ља ла тешко
решиву енигм у. Област од Шар-планине до Родопа била је посебан камен
спот ицањ а. Разг оварало се и о арбит раж и руског цара, коју би обе стране
требало да прих вате. Бугарски прег оварачи су конс ултовали краљ а Фер
динанд а, па се дошло до предлога о новој линији поделе, или аутоном ије
спорне облас ти. Нова рун д а прег овора Милова новића и Гешова, српског
и бугарс ког председ н ик а вла де, одви ја ла се у строг ој тајнос ти, у ноћи
11. октобра 1911. у железничком вагон у од Беог рад а до Лапова. Сагла
сност је постигн ута о свим тачк ама уговора, уз избегавањ е изјашњавањ а
о линији деобе Македоније. Ни на преговорима краљ а Петра и Ризова,
при ликом истовремене посе те Париз у, нису елим иниса ни спорови.
До приближ авањ а српских и бугарских глед иш та дошло је тек после
усту па к а обеј у стра на. Српс ка стра на се одлу чи ла на ком п ром ис када
се појавила нова несугласица о Кратову, Кривој Паланц и и Овчем пољу.
После попуш тањ а Миловановића превазиђено је разм имои лажењ е, па је
српско-бугарски договор коначно био на помол у.
Разлике у глед иш тима на српској страни биле су најош трије између
председ ник а вла де Милова на Ђ. Милова новића, уме реног радик а ла, и
Николе Пашића, вође Радик алне странке.
За Пашић а је било битно да се не преп уш та Бугарим а лева обала
Вард ара, па макар се покушало и с албанским покретом. Миловановић
је смат рао спораз ум с Бугарском од животне важнос ти за Србију, опре
деливши се за излаз на Јадран као примарним циљем. Но, вођа радикала
није инсис ти рао код Милова новића, свог радик алског колег е, по сва к у
цену да се усвоји лично његова стратешка варијанта.
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После пет месец и српс ко-бугарс ких прег ов ор а, пот п ис ан је уго
вор 13. фебруара 1912. који се састојао из два дела: први део о савез у,
док је друг и део био тајни додатак, у коме је регулисано ратно савезни
штво. Пред виђ ено је у том тајном додат к у („Уговор у о при јат ељ с тву и
савез у између Краљ евине Србије и Краљ евине Бугарске”) да Србији при
пад не тери торија „неспорне зоне” на северу и запа д у од Шар-пла нине;
Бугарској је требало да припадне „неспорна зона” источно од Родопа и
реке Струме. За сред ишну територију, између „неспорних зона”, била је
пред виђ ена аутоном и ја, или подела међу угов арач им а, уз поштов а њ е
мишљењ а руског цара као арбит ра.
Убрз,о затим, 12. маја 1912. потписан је и војни спораз ум, који је пре
цизи рао рат но садејс тво две савезнице, Срби је и Бугарс ке. Бугарс ка је
постигла спораз ум с Грчком 29. маја 1912. тако што је избегн уто „слово”
о тери т оријалном проб лем у поделе спорне македонс ке облас ти. Војн и
спораз ум између Бугарс ке и Грчке је потп ис ан 5. октобра 1912. непо
средно пред почетак Балк анског рата. Црна Гора је постигла с Бугарском
усмени спораз ум, а са Србијом, након преговора на Цетињу и Луцерн у, у
Швајцарској, потписан је полит ичк и и војни савез 23. септембра (6. окто
бра) 1912. Тиме је био заок ружен и утемељ ен Балкански савез.

Слика 1: Владари држава у Балканс ком савез у
Упоредо са стварањ ем полит ичк их услова за Балкански рат, стањ е у
„Европској Турској” се погоршавало, што је навод ило на његову неизбе
жност.
У штампи велик их сила удруж ивањ е балканских земаљ а је прот ума
чено и као стварањ е нове силе на мапи света. Била је то нереа лна оптим и
стичка најава стварањ а „Седме велике силе” од стране минис тра спољних
послова Русије.
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8. Велике силе „за” и „против” Балканског рата
Уговор о савез у балк анских држава, нарочито тајни додатак о рату,
био је непознаница за велике силе, осим за Русију. Франц уски председ
ник, Рејмон Поенк аре, током посете Русији, у авгус ту 1912. прот умачио
је Балк анс ки савез, за који је први пут тада чуо, као „оруђ е за рат”. У
полит иц и Енглеске наступиле су промене у однос у на ранији смер одр
жа њ а „Европс ке Турс ке” због однос а Порт е прем а немачкој поли т иц и
„продора на исток”.
Парола „Балк ан-балк анским народ има”, која је проистек ла из идеја
просвет итељ а и велике Франц уске револ уц ије о ослобод илачк им покре
ти м а народ а, афирм ис а на је од стра не „апос тола либера л изма”, Глед
стона и друг их у друг ој половини деветнаес тог века. Та идеја је покре
тала балканске вође ка тражењу пута међусобног повезивањ а у покушај у
самоос лоб а ђ а њ а од вишев ек овне османс ке влас ти. Промен а у поли
тиц и Порт е прем а Немачкој, збли ж а в а њ е Цариг ра д а и Берл ина, пла
нови о изград њи пру г е Берл ин-Багд ад, дове л и су до скла па њ а бри тан
ско-руског савеза 1907. године у циљу спречавањ а немачког продора на
исток. Тако је Балк ански савез могао да нађе „зелено светло” у полит иц и
две значајне велике силе као реална снага која би се активирала у осу
јећ ива њу немачко-османске сарад њ е. Насу п рот Петербург у, Беч је био
за stat us quo, прот ив зближењ а балк анских земаљ а, а поготово непом ир
љив с њиховом евент уа лном заједничком ратном опцијом. У томе није
била брига за судбин у европс ких тери т орија Османс ке империје, него
за овлад авањ ем Балк аном и избијањ ем на Егеј, као сопс твеним страте
шким интересом.
Немири на Балк ан у потрес ал и су османс ки поред ак, ионако у све
дубљој кризи, поготово без коренит их реформ и, које су у дугом период у
најав љиване и изос тајале, тако да нико више не би ни поверовао у њихово
пропа г анд но ланс и ра њ е. Да ли је уопш те било могу ће да се ана х рона
оријентална деспот ија ревитализ ује најав љиваним мерама, чије прово
ђењ е не би ни долазило у обзир, и без додира вековне праксе насилне
влад авине, којој најзад није било лека.
У лето 1912. у крвавим неред има у Кочанима, Беранама и Сјениц и
Срби су били највеће жртве. Албански побуњ ениц и су ушли у Пећ, При
штин у, Призрен и Скоп ље, што је значило најаву ширењ а покрета и рас
пламсавањ а сукоба, а не њихово гашењ е. Нису утихн ули ни немири на
црног орс ко-османс кој гра н иц и, него су пре т и л и да пре р ас ту у неми
новн у ратн у конфронтац иј у. Зато се с османске стране прис тупило вој
ним прип ремама, које су изазвале реакц иј у балканских држава. У знак
протес та, оне су 30. септембра 1912. провеле ратн у мобилизац иј у.
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Балкански рат је био на помол у.
Аустроу гарска и руска дипломат ија су се спораз умеле да, као ман
датари Европе, упозоре нотом од 8. октобра 1912. балканске савезнице:
нема промене терит оријалног стат ус а, без обзи р а на исход њихов ог
евент уа лног рата прот ив „Европске Турске”. Нота, међут им, није имала
никак вог ефекта, као ни ранији покушај Франц уске и Италије да одврате
балканске државе од ратног савеза.

9. Први балкански рат (1912-1913)
Опер а ц и ја м а црног орс ке војс ке прот ив османс ких тру п а, упра в о
истог дана кад је одас лата нота Аустро-Угарске и Русије, 8. октобра 1912.
почео је Балкански рат. Предс тавниц и Србије, Бугарске и Грчке упут или
су ноту Порт и и траж ил и реформе на македонс ком тлу под надзор ом
балканских држава. Будућ и да је изос тао одговор, војске ових земаљ а су
крен уле у напад.
Ратни планови, однос снага, распоред, концент рац ија, морал, реше
ност војн ик а за остварењ е циљева... били су на стран и војс ки члан иц а
Балк анског савеза. Војне сна г е држа ва Балк а на броји ле су око 600.000
војника, мада су касније могле да нарас ту (по некима и јесу) и на милион
људи под оружјем. Биле су надмоћније два према један у однос у на рас
полож иво бројно стањ е војске Османског царс тва за рат.
У изра д и рат ног пла н а војс ке Османс ког царс тва учес твов ао је
немачк и генерал Вон дер Голц, који је, полазећ и од објект ивних процена,
предлож ио да османска војска иде на првобитне полож аје.Минис тар вој
ске Османског царс тва, Назим-паша је преценио сопс твене снаге, наро
чит о на вард арс ком и трачком бојиш ту, што се показ ало већ у првим
борбама.
Балкански рат Србије имао је масовн у подршку, можда као нијед ан
дру г и у модерно време. Сви у борб у за коначно ослобођење „колевке срп
ства”! Борбено расположењ е није обузело само становниш тво из Србије,
него и српског живља из још неос лобођених облас ти. Из тих сред ина био
је велик и при лив добровољ а ц а. Највише из Босне, Војвод ине и Дал м а
ције, одак ле је упућ ивана и материјална помоћ, посебно у новц у и леко
вима. Смат рало се срамотом за онога ко би изос тао из учешћа у великом
делу ослобођењ а и испуњ ењ а косовског завета. Чули су се покличи „У бој
за ослобођењ е старих српских прес тоница: Скад ра, Раса, Призрена, Ско
пља!”. Балкански рат је назван и светим ратом (Јован Скерлић).
Војска Србије је, од свих војски балк анских савезница, била најброј
нија. Укупно под оружјем је било 402.200 људи, што је предс тав љало
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висок процен ат у однос у на број становн ик а: 2. 922.000! Анри Барби
је израч унао да би Франц ус ка, с обзир ом на већи број становн ик а од
Србије, требало да подигне преко 7 милиона људи! Офиц ири су испољ а
вали изузетн у иниц ијат иву и храбро држањ е, оглашавај ућ и се командом
за напад: „За мном!”
Балканске војске биле су усмерене на три одвојена војиш та, без да је
постојао јединс твен ратни план и заједничка ратна команд а нити план
коорд инираног садејс тва.
Војне команде балк анских савезница су имале своје ратне планове и
стратег ијске циљеве прот ив заједничког прот ивника.
Савезничке војске имале су успех а на свим војиш тима.

Ратни планови, моби лизације, концентрације војс ки, борбе
Ратни план српске војске био је усаглашен с полит ичк им циљевима.
Идеја плана је била да се главн им снаг ам а, 1, 2. и 3. армија, наступа
јужноморавс ким, косовс ким и кривор ечк им правцем, обу х ват е тру пе
османске Вард арске војске и разбију њене главне снаге на Овчем пољу,
како је процењ ено да ће тамо бити.
Идеја војске Црне Горе била је да се главним снагама, Зетски и При
морски одред, дејс твује западно и источно од Скад арског језера, прод ре
и освоји Скад ар. Помоћне снаг е, Источни одред, требало је да дејс твује
према Новопазарском санџак у и Метох ији.
Идеја бугарс ке војс ке била је да се пред узме офанзив а с 1, 2. и 3.
армијом на маричком војиш ту, с тим што би 2. армија блок ирала Једрене,
а друге две армије напале у бок османских трупа између Једрена и Кир
кларелија. Дивизија у рејон у Ћустенд ила била је предвиђена за дејс тво
на македонс ком војиш ту у састав у српс ке 2. армије. У резерви је био
Родопски одред у рејон у Батак а и Фотинова.
Идеја грчке војс ке била је да се главним снагама (7. дивизија) пре
дузме офанзива из северне Тесалије, разбиј у османске трупе на гранич
ном фронт у, а потом освоји Солун. Дивизија у рејон у Флорине требало
је да штит и бок главних грчк их снага од евент уа лног османског удара из
Битољ а, док је друга била усмерена на освајањ е Јањине.
Војска Османског царс тва је пред почетак рата усвојила ратни план
по коме је била пред виђ ен а офанзив а на вард арс ком војиш ту прот ив
српске војске и на трак ијском војиш ту прот ив бугарске војске.
Моби л из а ц и ја српс ке војс ке спров е д ен а је по пла н у, пеша д и је за
четири дана, док је коњиц и и артиљ ерији требало још два дана. Моби
лис ано је 356.000, док се мимо плана пријавило још 20.000 обвезник а.
Концент рац ија је извршена за дванаест дана, истовремено и стратег ијски
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развој.Врховни команд ант је био Краљ Петар I Карађорђевић, а начелник
Штаба Врховне коман де генерал Радом ир Пут ник; коман д ант 1. арми је
био је Прес толон ас лед н ик Алекс ан д ар Кара ђ орђ ев ић; коман д ант 2.
армије био је генерал Степа Степановић; команд ант 3. армије био је гене
рал Божид ар Јанковић; команд ант Ибарске војске био је генерал Миха
ило Живковић, а Јаворске бригаде потп уковник Миливоје Анђелковић.
Врховн и команд ант и војс ки балк анс ких савезниц а били су челн иц и
држава: Врховни команд ант црногорске војске био је Краљ Никола I Петро
вић Његош; Врховн и команд ант бугарс ке војс ке Краљ Ферд инанд I Кобур
шки; Врховни команд ант грчке војске био је Прес толонас ледник Конс тант ин.
Мобилизац ија османске војске на балканском тлу трајала је готово
месец дана. Албанц и су одбијали да ратују даље од својих кућа, док су
се хриш ћа н и нера до ода зив а л и војном позив у. Укупно је моби л ис а но
307.000 људи, што је досегло тек пола мобилизац ијског плана.
Ток Првог балк анског рата, од 8. октобра 1912. до 4. маја 1913. може
се посмат рат и у два период а, до и после двомесечног прим ирја, од 4.
децембра 1912. до 3. фебруара 1913.
Први период је трајао од 8. октобра до 4. децембра 1912.
Друг и период је трајао од 3. фебрура до 4. маја 1913.
Начелн ик Штаб а Врховне команд е, генер ал Путн ик је наред ио 3.
армији, пошто је требало да пређе дужу деониц у у однос у на друге две
армије, да раније крене како би учес твовала у заједничкој бици на Овчем
пољу. Због борби на граничној линији код Мерд ара, 3. армија је крен ула
исто кад и друге две армије. Око 16.000 наоруж аних Албанаца одступило
је, после већих борби са српс ким једин иц ам а, које су за кратко време
ослобод иле Приш тин у, Призрен и Ђаковиц у. У Грачаниц и су прис ус тво
вале свечаном богос лужењу. Након протеривањ а османских граничних
снага с Рујена и Козјак а, 1. армија је, 22. октобра, избила на куманов
ске полож аје на јужним падинама Рујен планине. Како је коњичка диви
зија била иза пешад ијске, то су обавеш тајни подац и били веома оскудни.
Чекањ ем 2. и 3. армије, проп уш тена је могућност изненадног напад а на
османске трупе. Друга армија је у две колоне, десном, главнина, избила,
преко Ћустенд ила и Криве Паланке, на Страц ин, док је левом, преко Осо
говских планина, стигла до Кратова.
Увече 22. октобра српске армије су биле на великој међусобној уда
љенос ти (Приш тина-Кума ново-Стра ц ин-Крат ово), не концен т рис а н их
снаг а, како је било план ир ано, ради заједн ичког напад а на османс ке
трупе на Овчем пољу.
Зеки-паша, коман д ант Османс ке Вард арс ке арми је, распол а г ао је
пода ц и м а о ситуа ц и ји и распоре д у српс ких сна га, што му је омог у ћ и ло
да план ира напад само на 1. српс ку армију. Супротно српс ким предви
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ђањим а о бици на Овчем пољу, османс ке трупе су почеле напад раније.
У одсудном момент у, када је изглед ало да српс кој војс ци нема спас а,
мајор Војис лав Николајевић изненад а је устао на брисаном прос тору и са
високо подиг н у т ом заста вом крен уо с војн иц и м а у јуриш. У двод невној
Кумановс кој бици, 23. и 24. октобра 1912., постигн ута је велик а српс ка
побед а. После почетних османских успех а, захваљуј ућ и храброс ти нижег
командног кадра 1, 7. и 18. пука и високом борбеном морал у бораца, срп
ске снаг е су успеле да се одуп ру османс ким ударим а уз велике губитке
на обе стране. Велике борбе су се водиле на Сртевиц и, на којој је, поред
7. пука, дејс твовао и четничк и одред војводе Вука Поповића. Другог дана
борбе српске и османске снаге су крен уле једна према другој, при чему су
српски јуришниц и прин уд или османског прот ивника на повлачењ е. Осва
јањ ем Зебрњ ака, с којег је дејс твовала османска артиљ ерија, битка је била
одлу чена удар ом српс ке војс ке, уз укупне губит ке: 723 погин ула, 3441
рањена и 603 нестала војник а. Кумановско поприш те било је је освојено
и поред изнен ад ног напа д а бројн и је османс ке војс ке. Српс ке једин ице
ушле су у Куманово 24. октобра 1912. Велик и успех је слав љен касније и
под слоганом „Куманово за Косово”. Тако је био отворен пут победе срп
ске војске. Кумановска битка је умногоме одред ила даљи ток рата. Након
два дана, 26. октобра јединице 1. армије ушле су у Скоп ље, стару српску
прес тон иц у. Штаб 1. армије није, након пораза османс ких трупа, уочио
нити имао податке о њиховом повлачењу с кумановских полож аја, већ је
наред ио опрезно надирањ е. Тек по избијању на Овче поље и пред Велес
постало јасно да је требало преду зет и брзо гоњењ е османских трупа, али
касно. У Кумановс кој бици нису учес твов але 2. и 3. армија, али су сво
јим дејс твима утицале на растројс тво и брзо одступањ е османских трупа.
Трећа армија је, после четвород невних борби са слабијим османским тру
пама и напорних маршева, стигла 28. октобра у рејон Скоп ља.
Друга армија, наступај ућ и од Страц ина према Кратову, проп ус тила
је могућност заузимањ а Црног врха и пресецањ а одступнице османским
трупама, чиме би српски кумановски успех био још већи.
Ибарс ка војс ка је за кратко време, већ 18. октобра, овлад ала гра
ничним фронтом, а потом разбила слабе османске трупе и, 23. октобра,
ушла у Нови Пазар. Током трод невних прип рема организовала је офан
зиву према Косовској Митровиц и.
Јаворска бригад а је 21. октобра преш ла преко границе и, после кра
ћих борби, сутрад ан ушла у Сјениц у, а потом, преко Пријепољ а, 28. окто
бра ослобод ила Пљев ља. Ту су се српске снаге, ослобод ивши Новопазар
ски санџак, сусреле са црног орским јединицама. Од Кокиног Брод а је 4.
пук III позива крен уо 23. октобра, убрзо прешао границ у и за два дана
заузео Нову Варош и Прибој.
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После Кумановске битке, по концент рисању српских војних снага у
рејон у Скоп ља и Овчег Поља, донет је план о њиховом прег руписавању и
даљем наступ у. Тимочк а II је задрж ана у Велес у, као армијска резерва.
У оквиру нових задатака јединице 1. армије наступале су, почев од 30.
октобра, једним делом од Велеса ка Прилеп у, док је друг им делом снага
офанзив а била усме рена од Штипа ка Кривола к у. После побе донос них
борби прве групе на Присад у, освојени су висови на Бабуни, док је друга
група, разбијај ућ и османске трупе, освојила Тетово, Гостивар и Кичево.
Објед ињ еним снагама, 1. армија је, почев од 16. новембра, у трод невној
Битољској бици поново порази ла у међу времен у консоли дова н у осман
ску Вард арс ку арми ј у, прин уд ивш и је на повлачењ е прем а Флорин и и
Рисну.У Флорин и су српс ке снаг е дошле у везу са савезничк им грчк им
снаг ам а, а потом наставиле продор и освојиле Ресен, Охрид, Дебар и
Елбасан. Степа Степановић је са својим снагама притекао у помоћ бугар
ској војсци у борби за Једрене, изузетно важан град за овај део Османског
царс тва. Српс ка војс ка је ослобод и ла Косово и део Метох и је почет ком
новембра 1912. остваривши ратни циљ: ослобођење своје поробљене браће.
Српско становниш тво је у дугом период у било изложено прогонима,
наси љу и злоч ин и м а од стра не Алба н а ц а-мусли м а н а, који су има л и
подршку османских влас ти из панис лам ис тичк их побуд а у процес у ото
манизац ије поданик а. У бежању са својих вековних огњиш та налазило је
спас, што је предс та в ља ло својеврс тан вид етничког чишћењ а српс ких
територија, које су потом насељ авали Албанц и. Од 1804 до 1912 број срп
ских становника се смањио за половин у, а албанских удвос тручио!
Аустроу гарс ка пропа ган д а је хушка ла Албанце прот ив српс ке вој
ске. На то је одговорено са српс ке стра не прок ла м а ц и ја м а албанс ком
покрет у о миру и пред аји оружја. Већина је одус тала од сукоба, док су
вође преш ле на албанску териториј у.
Косово је ушло у састав Србије, по деловима у лапски, призренски и
приш тински округ.
Српска војска је за само месец дана ослобод ила териториј у од Ристовца
до Битољ а, потис нувш и османс ке трупе и османс ку власт под којом је
живело македонско и српско становниш тво.
Црногорске јединице су на јужном фронт у ослобод иле већи део Мето
хије, који је потом подељ ен на пећк и и ђаковичк и округ. Главнина црно
горс ке војс ке, ори јен т ис а н а ка јужном Јадра н у, опсе д а л а је Ска д ар на
Бојани и прод рла до Медове.
Војска Грчке је, попут српске и црног орске војске, постигла значајне
побе де. После проби ја њ а османс ке одбра не код Саран та порос а и Сел
фиџе, опколила је Јанин у, прод уж ила продор ка Битољу и Солун у, који је
ослобод ила 8. новембра 1912.
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Бугарске трупе су у Трак ији извојевале побед у код Кирк Килисе, затим
опколиле Једрене.
Поход 3. армије на јужни Јадран почео је 31. октобра 1912. покре
тима снага из рејона Скоп ља и Приш тине у Призрен и Ђаковиц у, као и
црног орског Источног одред а.
Дипломат ије велик их сила преду зеле су акције на спречавању срп
ског и црногорског подух вата. Аустроу гарска и италијанска пропаганд а
је отпочела кампању прот ив изласка Србије на Јадранско море и заузи
мањ а Скад ра од стране црног орске војске.
Вла д а Срби је је пре доч и ла својој Врховној коман д и да је изу зет но
важно да српс ка војс ка што пре избије на Јадран и тако стави велике
силе пред свршен чин. Због тога је брзо форм иран Шумад ијско-албан
ски одред, 6.500 војн ик а, и преф орм и р а на Дринс ка II, 9.200 војн ик а.
Шума д ијс ко-албанс ки одред је насту пао долином Белог Дри м а прем а
Љум Кули и даље долином реке Мати-Љеш, док се Дринс ка II кретала
правцем Ђаковица-Ћафа е Прушит-Пука-Љеш.
У проглас у српс ке војс ке непри јат ељ с ким „Албанс ким тру па м а” ,
наведено је и ово: „...наша је неодољива тежња... да нашој отаџбини отво
римо слобод ан пут и за цео свет”, због чега и водимо рат.
Требало је да ове снаге буду снабдевене опремом за овлад авањ ем пла
нинс ког земљиш та по киши и снег у и преко набујал их река, што је изо
стало. Замор, исцрп љеност и глад прат иле су их током маршев а који су
трајал и и до 20 сати, па се и умирало на тешком борбеном путу. Српс ке
и црног орс ке јединице избиле су за десетак дана на Јадран 18. новембра
1912. Након краткот рајне борбе с османском посадом, освојиле су Љеш, а
потом и Крују, Тиран у и Драч. Организоване су посаде у тим облас тима и
објед ињ ене снаге под називом Приморс ке трупе и јединс твеном коман дом.
Вести о ослобод илачкој борби балк анских народ а наиш ле су на сим
пат ије у слободном свет у. За становниш тво словенског порек ла, посебно
унутар Аустро-Угарс ке био је то дуго очек ив ан и сан. Мисије и добро
вољц и из више земаљ а на балк анс ком ратиш ту открил и су нови свет
посвећен борби за слобод у. Мисионари из Сканд инавије били су импре
сион и ра н и вишевековном жељом српс ког народ а за слободом. Диви л и
су се Црногорк ама које су снабдевале фронт у изузетно тешким ратним,
земљиш ним и временс ким услови м а. Војс ке балк анс ких држа в а су за
око месец дана савлад але одбран у Османског царс тва на Балкан у. То је
био поче так краја османске петовековне вла д а вине на европском тлу.
Порта је проценила да неће моћи да избегне неповољ ан ратни исход
и да одрж и балк анске поседе, тако да се већ 4. новембра обрат ила вели
ким силама за посредовањ е.
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При м ирје измеђ у османс ке и војс ки балк анс ких савезниц а, сем
Грчке, почело је 4. децембра 1912. Грчк а је настојала да добије Јанин у
пре потписивањ а прим ирја, што је условило одугов лачењ е њених пред
ставника на прег оворима у Лондон у.
Сва к а стра на је задрж а ла полож аје, а опсед н у т е тврђ а ве, Једрене,
Скад ар и Јањина, нису могле да се спољ а снабдевај у.
Амбасадори велик их сила су у то време на конференц ији у Лондон у
били саглас ни о обра з ов а њу Алба н и је. Истов ремено су респек т ов а л и
територијална освајањ а балк анских савезница.
Преговори о миру су почели 13. децембра 1912. у Лондон у. Предс тав
ниц и велик их сила су траж или од османс ких господара да уступе терито
ри је запад но од лини је Родос то-Мидје балк анским савезница ма, као и
острва у Егејском мору, укључ уј ућ и и Крит.
Како то није при х ва ћено с османс ке стра не, прег овори су прек и
нут и.
Порта је после десетак дана, уваж авајућ и савет велик их сила, при
хват ила понуђени предлог. Но, већ сутрад ан, 23. јануара, група офиц ира
Мла дот у рак а, предвођена Енвер-бејом, убила је Назим-пашу, оборила
влад у и преу зела трон.
То је довело до прек ид а прег овора о миру 29. јануара, а рат је наста
вљен 3. фебруара 1913.
Прим ирје су најбољ е искорис тиле османске и бугарске трупе за поја
чањ а и снабдевањ е оружјем, муниц ијом и храном.
Српс ка и црногорс ка војс ка на Јадран у, подршка и противљења
Србија је у Првом балк анском рату 1912-1913. планирала излазак на
Јадран. Био је то њен главни страт еш ки циљ. Истоветан циљ је биo и у
рат ном опре де љ ењу Црне Горе. У томе се најбољ е огле д а ла могућ ност
њихове сарадњ а на војном и дипломатском план у.
Таква стратег ијска оријентац ија две савезнице косила се с настоја
њима албанског покрета за стварањ ем државе албанског народ а на под
ручју за које су испољиле претензије Црна Гора и Србија, као и АустроУгарска и Италија. Аустро-Угарска је сасвим очек ивано стала на албан
ску стран у.
Догађаји су се одвијали тако да су проу зроковали супротнос ти и зао
штравањ е односа међу појед иним велик им силама, запрет ивши да иза
зову европски рат.
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Осваја њи м а српс ке војс ке на албанс ком тлу супротс та в ља л и су се
српс ки социјал ис ти, јер се тако кршило народнос но начело на које се
Србија позивала у захтевима за ослобођењ е српског живља под хабзбур
шком и османском влашћу.
Сви који су подрж авали освајањ е, почев од државног врха, па до дела
интелигенц ије, смат рали су да „албански народ није до краја оформљ ен,
већ да је то скуп племена, подељ ени вером и обичајима и у међусобном
сукобу, помешани са српским и грчк им живљем”.
Наступ српске војске је наишао на оштру реакц ију Аустро-Угарске,
која је зах т ев а ла њено момен тално повлачењ е како би се успос та ви ла
аутоном на Алба нија.
Поли т ик а Беча виде л а је у Алба н и ји интер ес ну сфер у на Јадра н у,
којом би се осујет ио утицај Италије у овој облас ти и компензовали губиц и
Новопазарског санџака и Косова, запоседн ут и од стране српске војске.
Лондонс ка конференција и Прог лашење Албаније
Челниц и албанског покре та, оку ра жени аустору гарском подршком,
одлуч ил и су се на историјс ки корак. Велик а народн а скупш тин а, у
Валон и, 28. новембра 1912. проглас ила је нову држав у: Албан ију. Нај
више заслуга за њен настанак имао је Исмаи ли Ћамили. Форм ирана је
албанс ка влад а, с Исмаи лом Кемалом Бејом на челу. У врху оснив ача
смат рало се да је створено језгро „Велике Албаније”, у духу прог рамског
концепта Албанске лиге. Сам назив „Велика Албанија” указивао је и на
комп лекс малих народ а да стварај у такозване велике државе. Процењи
вано је и да мале државе немају будућност. Албанска држава је настала
супрот но пла нов и м а и очек ив а њ и м а балк анс ких савез ниц а, Грчк е,
Србије и Црне Горе.
Аустро-Угарска и Италија су подрж але стварањ е нове државе Алба
није, рачунај ућ и да ће им такав однос обезбед ит и геос тратешки значајн у
сферу утицаја. Међународно признањ е Албаније стигло је од предс тав
ника велик их сила са скупа у Лондон у.
Да би се пред у п ре д и ла аустроу гарс ка ору ж а на интервенц и ја у „бал
канске конфликте” Рејмон Поенкаре, франц уски председник, предлож ио
је да се ангаж ују велике силе. Владе велик их сила су се одазвале позиву
и сазвале конференц иј у својих амбасадора у Лондон у, како би се мирним
путем решил и спорови у вези с Балк анс ким ратом. Одлуком Лондонс ке
конференц ије, 17. децембра 1912. призната је независна држава Албанија.
То је знач ило неминовно повлачењ е војс ке Србије и Црне Горе са
спорних тери тори ја.
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Сазанов, руски минис тар спољних послова, био је прин уђен да попу
сти и савет ује то исто својим штићеницама, српској и црногорској вла
ди. Српска полит ик а се руковод ила максимом „Што јачи отпор – сукоб
ни по коју цену” и прих ват ила савет велик их сила, настојећ и да границ у
помери што више на запад.
Скадарс ка криза 1913.
Црног орс ка војс ка је од почет к а Балк анс ког рата поку ш а в а л а да
освоји Скад ар.
Ратни савет Црне Горе је, под председниш твом Краљ а Николе, засед ао
на Цетињу 20. септембра 1912. Размат рано је питањ е ратног плана. Донета
је одлука да главне снаге иду на Скад ар, који је био од животне важнос ти
за Црну Гору, а помоћне на Новопазарски санџак и Метох иј у. Ка Скад ру је
упућено 35.000 војника. Том операц ијом је почео Балкански рат.
Српс ка вла д а је пози т ивно одгов ори л а на позив кра љ а Николе да
упут и војне снаге у помоћ за освајањ е Скад ра. Српска Врховна команд а
је форм ирала јединиц у, Приморски кор, под командом ђенерала Петра
Бојовића.
Наредбом краљ а Николе црног орска војска је став љена под Бојови
ћеву команд у.
У обраћању војниц има, команд ант, ђенерал Бојовић је истакао да је
удос тојен велике части да команд ује братским војскама у овлад авању и
послед њ ом тачком раз лом љене османс ке царевине и горд им Ска д ром:
„Јунац и, ви сте досад ашњом храброшћу и побјед ама освет или Косово и
задивили цио свијет, с вама се дичи и поноси српс тво, на вас и на Скад ар
сада су управ љене очи и наде цијелог српс тва.”
Борбе су се одликовале оштрином, што је имало за послед иц у велике
губитке.
Мотив војник а Краљ евине Црне Горе и Краљ евине Србије био је да
се ослоб од и Ска д ар и као нека д а ш ња прес тон иц а стар е српс ке земље
Зете, у чије зидове је сазид ана млад а Гојковица, како ју је опевала чувена
епска песма.
Црног орс ко-српс ка опса д а је узнем и ри ла заинт ер есов а не силе за
Балкан, заош тривши врхунац кризе у март у 1913. Аустро-Угарска је пре
ти ла да ће напус ти т и конф е р енц и ј у у Лон дон у, прис тавш и да Срби ји
припад не Ђаковиц а, а Ска д ар Алба н и ји, што су при х ват и л и и амбаса
дори, учесниц и лондонског скупа.
Како је опсад а прод ужена и бесц иљно бомбардовањ е Скад ра, западне
силе су извеле поморску демонс трац иј у, која се прет ворила у блокад у од
Бара до ушћа Дрима у Јадранско море.
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Аустро-Угарс ка је при мен и ла мере војног при т ис ка и прот ив Црне
Горе, што није дало резултат.
Руска дипломат ија је, након процене ситуа ц ије, саветовала црногор
ској и српској страни одус тајањ е од Скад ра. Српска влад а је преп ус тила
одлук у црногорској влад и, поштуј ућ и дух савезниш тва. Под прит иском
Русије, Србија је одлучила да прек ине учешће у опсад и.
Црног орс ка војс ка је одлу ком кра љ а Николе прод у ж и л а дејс тво,
прод ревш и у Скад ар 24. априла 1913. Тек пред непос редн им нападом
аустроу гарске војске, краљ Никола је попус тио, пред авши, 4. маја 1913.
Скад ар велик им силама.
Шестомесечно напад ањ е војске Црне Горе и Србије на тврђаву Ска
дра, резул т и ра ло је његовим ослобођењ ем од османс ке одбра не и вла
сти. На скад арском подручј у погин уло је преко 10.000 војника црногор
ске и српске војске.
На ослобођеној тери т ори ји и на теме љу тих жрта в а је прогла шена
нова држава Албанија.
Црногорско-српски бој на Скад ру водио се, како је испало на крај у, за
туђу државу. То што је Лондонска конференц ија доделила Скад ар Алба
нији могли су да проп рате стихови епског бард а Хаџи Радована Бећиро
вића у песми „Зар туђи Скад ар”.
Крај Првог балканс ког рата
Ма како тумач и л и разр ешењ е Ска д арс ке криз е, њоме је окон ч ан
Први балк анс ки рат, започео 1912. а прес тао наредне, 1913. Грчк а вој
ска је заузела Јанин у, док је коначно и Крит ушао у састав грчке државе.
Бугарс ка војс ка је, уз помоћ српс ких једин иц а, освојила Једрене, упу
тивши се потом на Чаталџи, угрож авај ућ и и сам Цариг рад.
Порта је била прин у ђена да при х ват и новонас та ло ста њ е створено
Првим балк анс ким ратом, пот п исавш и мировни уговор у Лон дон у, 30.
маја 1913. Тери т ори је европс ких посе д а Османс ког царс тва до лини је
Енос-Мидије припале су балк анским државама.
Карактер Првог балканс ког рата
Ослобод илачк и смисао наступа српске војске у балканском ратовању
оглед ао се, како се истицало, у коначном ослобађању своје поробљене браће,
после више веков а тамновања у Османс кој империји. Била је искрена,
масовна и спонтана побуд а српских војника и великог броја добровољ аца
да се ослобод и територија која је за српско становниш тво, расуто на бал
канском и друг им прос торима, предс тав љала колевк у српс тва.
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Слика 2: Промене граница на Балкан у
Стара Србија је име за српс ку земљу која је постојал а у средњ ем
веку, којим се израж авао њен насилно промењ ен идент итет османским
освајањ ем и вишевековном влад авином. Назив Стара Србија се односио
на териториј у првобитне српске државе, након што је зачета Кнежевина
Србија („Нова Србија”) Првим српским устанком (1804) и стварана током
модерног доба.
Успон Србије у средњ ем веку је означен и као српс ко цветно доба.
Србија је постала царевина, Стефан Душан цар Срба и Грка. Стара Србија
је захвата ла, по Јова н у Цијићу, Рашку, Косовскоме тох ијску и Скопскотетовску област (Горњ е Повард арје). На том прос тору био је велик и број
српс ких манас ти ра, црка ва и црквиш та, прем а попис у нови јег датум а
1.445, а подац и су прик уп љени за 1.300.
Седиш те Патријаршије Српске правос лавне цркве било је у Пећи од
1346. године. Међу значајнијим српским духовним достигн ућ има и све
тињ ама су Грачаница, Висок и Дечани, Милешева, Богород ица Љевишка,
Ђурђеви Сту пови, Сопоћа ни, Све т и Арханђе ли код Призрена... од којих
су најзначајније уврш тене у светску култ урн у баштин у од стране Унеска.
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На тлу средњ овековне Србије био је велик и број задужбина. Од зна
чајнијих на подручј у око Скоп ља и Куманова, биле су: Марков манас тир,
Андреа ш, Псача, Свет и Спас, Старо Нагоричино, Матеи ч... Државне пре
стонице биле су у Расу, Приш тини, Призрен у и Скоп љу.
Међу познат ијим српским средњ овековним дворц има били су: Свр
чин, Пауни, Нерод им ља, Штим ље, Рибник код Призрена и друг и.
У тим оквирима су корени српс ког историјс ког, духовног и културног
идентитета.
Све до почетк а осамнаес тог века српско становниш тво је на том про
стору у апсол утној већини.
Етничка структ ура мењана је насилно, антиц ивилзац ијски, ислам и
зац ијом правос лавног живља и њиховим потискивањ ем од стране мусли
мана, уз насељ авањ е албанских колонис та. Ма како да је тај процес био
стих ијски, могао је да се одвија уколико је одговарао османској влас ти.
Након Берл инс ког конг рес а 1878. прот ерив а њ е српс ког ста новн и
штва је у фокус у полит ике Албанске лиге, у духу пројекц ија о етничк и
чистој „Великој Албанији”.
Национално-ослобод и лачк и карак т ер Првог балк анс ког рата 1912.
може се иден т ификоват и у лицу народ а који су стек ли слобод у ору ж а
ном борбом и настојањима да се ујед ине и живе у сопс твеној слободној
држа ви.
Када је у питању македонски народ и право на ослобођењ е, његово
очек ивањ е је изневерено деобом територија међу балканским државама
као савезницама и победницама у рату.
Вође покрета Албанаца и Македонаца су смат рали да је дошло само
до „промене господ ара”, тако да је прод ужена борба за национално осло
бођењ е.
Међу балк анс ким савезниц а м а маниф ес тов а л и су се спор ови око
поје д иних тери т ори ја,што је ука зива ло на манир освајача, а не истин
ских ослобод илаца. Бугарска је траж ила од Грчке Солун и освојене обла
сти у Егејској Македонији и Трак ији. Захтев за поседом Солуна је обра
злаг ан тиме што је то подр учје с бугарс ке стране смат рано „врат им а
западне Македоније”.
10. Други Балкански рат 1913.
Током прег овора о склапању Балк анског савеза испољ ена су несла
га њ а међу балк анс ким држа в а м а по спорн им тери т ори јалн им пита
њима. Спораз ум и су постигн ут и, али супротнос ти нису отклоњ ене.
Војне победе у рату 1912. и освајањ е територија изнед рили су про
блем њихове поде ле и разг ра н и чењ е међу балк анс ким савезниц а м а у
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још оштријем виду него раније. Постигн ућа у рату 1912. одуд арала су
од уговор а на који м а је почив ао Балк анс ки савез. Бугарс ка, назив а на
„Балканском Пруском”, није била у рату на нивоу ратног имиџа. Војска
Србије је имала више успех а на бојном пољу, на основу којих су тражене
измене уговорних клауз ула и већа терит оријална добит на основу рат
них резул тата. Бугарс ка и Грчк а истовремено су настоја ле да оствар е
што већу територијалн у добит поделом ратног плена након побед а над
османском војском.
Показало се да што су била већа постигн ућа на бојиш тима, то су била
и све дубља разм и мои ла жењ а око тери т ори јалн их поде ла и разг ра н и
чењ а. За мање од месец дана освојени су Новопазарски санџак, Косово,
Метох ија, Македонија, северни Епир и Трак ија, као и васојевићко под
ручје, што је предс тав љало изненађењ е и за велике силе.
Грчк и предс тавн иц и су већ крајем октобра 1912. зва н ично затра
жили да им се призна право на анект ирањ е јужне Македоније са Солу
ном. Бугарски врх се томе оштро супротс тавио, наводећ и да су то бугар
ске националне територије. Размен у нота прат ило је погоршањ е бугар
ско-грчк их односа и прип реме за међусобни оруж ани сукоб.
Српска војска је постигла највећу побед у у Кумановској бици, што се
одразило и на пукот ине у сред иш ту османске балканске одбране. Осво
јивш и велик и део тери т ори је и преко лини је разг ра н и чењ а у Вард ар 
ској Македонији (дијаг оналом повученом правцем од Големог виса код
Криве Паланке до манас тира Свет и Размо на Охридском језеру) по спо
раз ум у с Бугарском, није прис тајала на повлачењ е. Српска влад а је обра
злагала своје територијалне захтеве бугарској страни мимо ранијег тај
ног додатка Уговору о пријатељс тву и савез у зато што се бугарска војска
није држала клау з уле о помоћ и српској савезниц и на бојиш ту Вард арске
Маке дон и је, него је било обрн у т о: српс ка војс ка је помогла бугарс ким
снагама у освајању Једрена.
Српске јединице су биле прин уђене одлукама велик их сила на Лон
донс кој конференц ији да се пову к у с освојеног дела јужног јадранс ког
приморја, што је посебно утицало на расположењ е српске војске и њених
жртав а за туђе циљеве. Бугарс ка настојањ а за ширењ ем преко линија
освојених територија подсет ила су на ожив љавањ е идеја о „Великој, сан
стефанс кој Бугарс кој”. Зато се са српс ке стране тежило и из безбедно
сних разлога, с обзиром и на могућност ожив љавањ а бугарског експан
зион изма у будућнос ти, на успос та в ља њ е гра н ице с Грчком. Бугарс ки
краљ Ферд инанд Кобург и влад а су доказивали како су поднели главни
терет у рату у борб ам а прем а Цариг рад у. У Србији и Бугарс кој огла
сил и су се војн и круг ови који нису ни помиш љал и на комп ром ис или
тери т ори јалне уступке. Коми т е су пре т и ле убис твом Николи Пашићу!
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Бугарс ки генерал Савов упорно је траж ио бугарс ки напад на Србију и
Грчк у. Ни помисао бугарског краљ а Ферд инанд а од одус тајањ а, не само
од делова Вард арске и Егејске Македоније, него и од Солуна и Трак ије!
Бугарске територијалне претензије сезале су и до Албаније!
Србија је у фебруару 1913. неизос тавно траж ила ревизиј у уговора с
Бугарском и навела аргументе:
1) Бугарска није упут ила договорене војне снаге на бојиш те у Вар
дарс кој Македон ији за садејс тво српс кој војс ци, тако да је она
сама поднела све жртве у рату.
2) Србија је, мимо уговора, на молбу Бугарске упут ила 50.000 вој
ника и артиљ ериј у на маричк и фронт.
3) Србија је током тромесечних оруж аних борби помагала Бугарску
у настојању да освоји Једрене и друге облас ти на које није рачу
нала при потписивању спораз ума.
4) Срби ја се повинова ла зах т еву запад н их сила и напус ти ла запо
сед н у то под руч је на јужном Јадра н у, жртвова ла свој у неспорн у
зону да би сачу ва ла зајед н ичк и успех балк анс ких савезниц а на
бојном пољу.
Силе Антант е, а посебно Русија, настојале су да се нађе мирно
решењ е у спорењима балк анских савезница. Српском државном врху је
предочено да ће Србија изгубит и симпат ије у Европи уколико не би при
хват ила комп ром ис.
Никол а Пашић, који је на месту председн ик а српс ке влад е заме
нио изненад а прем ин улог Милована Миловановића, одговорио је веома
оштро, мимо диплом атс ке увиђ авнос ти. Српс ки прем и јер је обра з ло
жио зашто Србија не може допус тит и да се Бугарс ка прош ири између
ње и Грчке до гран ице Албан ије, јер би тако била окружена државам а
чије су аспирац ије на њене терит орије нескривене. То су били страт е
шки разлози због којих није могла да повуче војску из спорних облас ти,
„па макар изгубила симпат ије целога света”, по мишљењу категоричког
Пашића, који је иначе намеравао на пут у Русиј у, да у личном контакт у с
руским царем разјасни позиц иј у Србије.
Непоп ус тљив ост у погле д у тери т оријалног прош и р ењ а довеле су
Бугарску у сукоб са својим балк анским савезницама, Србијом, Грчком и
Румунијом. Аустро-Угарска је подрж авала Бугарску у спору са Србијом
и Грчком, настојећ и да разбије Балк ански савез и лакше држи под кон
тролом „фрагментавизовани Балк ан”.
Након непријатељс тава у минулом рату бугарске и грчке војске код
Нигри т е и Кава ле, грчк а вла д а је процен и ла да је потребно постиз а њ е
спор а з ум а са Срби јом, како би створи л а повољн и је услов е у слу ч ај у
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напад а Бугарске, односно треће стране. Сред ином маја1913. склоп љена је
војна конвенц ија, а 1. јуна и уговор о савезниш тву између Грчке и Србије.
Тиме је требало да буде обезбеђена граница између Србије и Грчке, те да
се осујет и евент уа лни територијални бугарски уплив. Грчка се обавезала
да Србији учини транзитне олакшице у извоз у преко солунске луке.
Русија је преду зела нову дипломатс ку мисију да се мирним путем
превазиђу неслагањ а балк анских држава и очува Балкански савез. Саза
нов је позвао балк анс ке минис тре-председ н ике на прег овор е, али без
очек ив аног резултата. Руски цар је послао 8. јуна 1913. личн у порук у
у Софију и Беог рад да одрже Балк ански савез и прих вате његову арби
траж у, како је то раније било и предвиђено њиховим спораз умом.
У Бугарској је дошло до полит ичк их промена, умереног председника
Гешова је сменио ратоборни Данев.
У напет ој ситуа ц ији на бугарс кој и српс кој стран и, када се Скуп
штина Србије, после две оставке, сагласила с путовањ ем Николе Пашића
у Русију, услед ио је изненадн и бугарс ки напад. Бугарс ки краљ Ферд и
нанд Кобург веровао је да се бугарској армији не могу успешно супрот
ставит и српске и грчке снаг е, тако да је издао наређењ е команд ант има
4. и 2. армије да, без преходне објаве рата, отпочн у оперц ије током ноћи
29/30. јуна 1913. дуж целе демарк ац ионе линије у Македонији.По наре
ђењу генерала С. Кочева бугарске трупе су извршиле изненадни ноћни
препад на српске полож аје на Брегалниц и. Тако је почео Друг и Балкан
ски рат 1913.
Српска војска се сучила са савезничк им трупама, 4. бугарском арми
јом у улози напад ача на Брегалниц и, Злетовској реци и Кривој Лакавиц и,
на планини Серт и и масиву Осог ова, код Ђевђелије, Криволака, Штипа и
Кочана. Успела је да побед и бугарску 4. армиј у на ратиш ту у Вард арској
Македонији. Највећ и успех је постигла у Брегалничкој бици. Била је то,
по жестини, сукобљеним снагама, прос тору на коме се одвијала и вели
ким обос траним губиц има претеча велик их битака Првог светског рата.
Бугарски напад на грчке снаг е на подручј у Солуна услед ио је 30 јуна
1913.
Друг и балкански рат међу дојучерашњим савезницама није се више
могао заус тавит и, већ се ширио. Бугарска је зарат ила са својим балкан
ским савезниц а м а, игнориш у ћ и позив руског цара на рани је уговором
предвиђен у арбит раж у у случај у несугласица.
Друг и балкански рат је трајао од 29. јуна до 10. авгус та 1913.
Бугарски напад ачи, 2. армија, прет рпели су пораз у судару с грчк им
сна га м а у бици код Куку ша, пред вођен им грчк им кра љ ем Конс тан т и
ном, уз велике губитке обеј у страна. После побед а код Калинова, Лахне
и Дојрана, грчке снаг е су наступале уз долин у Струме ка Горњ ој Џумаји.
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Бугарс ка Врховна коман д а поку ш а ла је, пред у зи м а њ ем офанзиве
прем а Влас ин и, Пирот у, Кња жевц у и Зајеч ар у, да надомес ти брег ал
ничк и пораз, који је одред ио исход у рату, али то није успело.
Србија и Грчк а су објавиле рат Бугарској 8. јула 1913. иако је бугар
ска влад а покушала да оспори операц ије прот ив њих.
У Друг ом балк анс ком рату 1913. Србији и Грчкој убрзо су се при
друж иле, не само војс ке Црне Горе и Румун ије, него је прот ив Бугар
ске зарат ило и Османско царс тво. Османске трупе искорис тиле су тежак
полож ај бугарске војске и поврат иле Једрене.
Бугарс ки краљ Ферд ин анд Кобург је сред ином јуна 1913. упут ио
апел аустрогарском цару, Франц у Јозефу да га спасе од пропас ти. Ни то
није довело до обрта и побољшањ а изглед а у рату.
Због премоћ и балк анс ких савезниц а, Бугарс ка је за крат ко време
била поражена и прин уђена на мир. Бугарска влад а је у изгубљеној ситу
ац ији упут ила молбу својим прот ивницама да се хитно обус таве непри
јатељс тва и прогласи прим ирје. Ратна дејс тва су вољом победница пре
стала 31. јула 1913.
Мировн и спора з ум је, после два десет дана прег овора, постиг н ут у
Букуреш ту 10. авгус та 1913.
Србија је у балк анским ратовима остварила велике победе на боји
шту и у мировним прег оворима. Укупан број губитака износио је 83.000
људи. Материјални трош кови били су велик и. Никола Пашић је уочио
ратн у исцрп љеност Србије, проценивши да ће јој бити потребно двадесет
година да се опорави од високе цене рата.
Територијално проширењ е Србије је обух ват ило заузете облас ти, осим
северне Албаније. Србији су припојена подручја некад ашње Рашке обла
сти (Новопазарског санџака), Косова, дела Метох ије и Вард арске Македо
није, укупно 39.000 квад ратних километара, са око 1.290.000 становника.
Македонија је подељ ена између победница у балканском ратовању:
Грчкој је припа ла Егејс ка Маке дон и ја, Срби ји Вард арс ка Маке дон и ја,
Бугарској Пиринска Македонија.
Први балк анс ки рат 1912-1913 је предс тав љан као велик и успех
Срби је, означ ио је побе д у на војном и поли т ичк ом (диплом атс ком)
план у, коначно ослобођењ е у борби која је трајала 500 година с осман
ском силом. Балк анске државе као победнице прошириле су своје гра
нице обу х ватањ ем новоос лобођених територија.
Ако је Први балк анс ки рат подрж а в ан као ослоб од и л ачк и, Дру г и
балкански рат је означен империјалис тичк им, чак и као „производ вар
варс тва” ратоборних освајача, које би требало да конт ролиш у „цивили
зова не држа ве”. Срби ја је опту ж ива на да намеће само свој у кул т у ру и
несрпском становниш тву, што је изазивало његов отпор и незадовољс тво.
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Превиђало се да је Србија још пред рат понуд ила Албанц има аутоном иј у
по узору на ирску самоу п раву. Аустругарска пропаганд а је водила кам
пању прот ив српске и црног орске војске, припис уј ућ и им ратне злочине,
особит о над албанс ким ста новн иш твом, окрив ља в ај ућ и „српс ке сил
нике” за наводно убијањ е трећ ине становниш тва у Приш тини. Аустроу
гарски конз ул у Призрен у, Прох аска је покушао да предс тави и себе као
српску жртву, што је раск ринк ано. У штампи европских земаљ а могло се
често читат и о суровос ти српских војника, о њиховим неделима, чак и
о најгорим злоделима. То су били производ и аустроу гарске пропаганде,
која је плаћала појед ине новинаре за наручене клеветничке написе.

Слика 3: Србија после Друг ог балканског рата 1913.
Хенрик А. Ангел је извеш тавао и о тим неис тинама, живећ и међу срп
ским војниц има у миру и рату, у Македонији и Србији. Навео је пример
допис ник а из Будимпеш те, који је плас ирао у енглес ком листу гнус ну
измиш љот ин у. Писао је о хиљад ама масак рираних Албанаца на потез у
између Куманова и Скоп ља (Искуба)! Истакао је да повешани чине праву
алеј у! То је била уобичајена лаж, нечувена дрскост, а не „нечувена суро
вост” српских војник а, јер на том делу нема ни грма где би се обесила и
мачка, а некмоли људи у тако великом број у.
Хенрик Ангел је, са својим норвешким земљац има, лекарима и дру
гим особама, као што је био и капетан Нерегор, уверавао да српски вој
ниц и и српске влас ти на новос лобођеним територијама поступај у хумано,
племенито и витешки са заробљениц има, избеглицама и становниш твом
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и да заслу ж у ј у највећу хва л у. Пона ша њ е ослобод и ла ц а било је узвише
није и од припадник а војних и цивилних влас ти народ а Европе у слич
ним ситуа ц ијам а, који смат рају себе да су на вишем култ урном нивоу
од Срба. Норвешки очевид ац је сведочио како је сусрео стот ине мухаме
данс ких и бугарс ких удовиц а и њихове деце како сва код невно доби јај у
брашно и гориво. У српском манас тиру је видео исто, само у још већем
обим у. Дисцип лина српских војника је проист ицала из дисцип лине срп
ског народ а. Опраш тај ућ и се од Срба, изразили су своје искрено дивљењ е
према онима који су успешно успос тав љали ред и мир након тешког, хао
тичног стањ а под османском влашћу и усред ратног метеж а.
Извеш таји Лава Троцког и друг ии х извеш тача с балканских попри
шта указивали су и на насилничке поступке балканских оруж аних снага
недос тојне модерног све та.
Карнег ијев а задужбин а за међун ар одн и мир је упу т ил а међун а
родн у комис ију с циљем да испита узроке и начин вођењ а балк анс ких
ратова. Њен извеш тај је објав љен почетком 1914. на основу кога је већи
број оптужби демант ов ан. У време грађ анс ког рата на тлу некад аш ње
Југос лавије (СФРЈ), западн а проп аг анд а је понов о објавил а извеш тај,
настојећ и да зачини затамњ ен у предс таву о „Балкан у као бурет у барута”
српском „верт ик а лом зла”!
Балкански ратови 1912-1913 су били увод у Први светски рат годин у
дана касније.
11. Закључна размат рања
Новонас та ло ста њ е се ком п ликов а ло односом Србије и Црне Горе
прем а захт евим а сила, чије су војс ке одбијале захт еве да се повук у с
албанског дела Јадрана.
Русија је настојала да диплом атс ким путем подрж и њихова насто
јањ а, али су се томе успрот ивиле западне силе.
Аустру г арс ка је при мен и л а мере војног при т ис ка прот ив Срби је.
То је довело до примене ових мера и међу Русијом и Аустро-Угарском,
обос трано. Руска полит ик а је рачунала на српско и црногорско запосе
дањ е дела Јадрана, што би јој обезбед ило интересну сферу и макар на тај
начин остварењ е вековног сна о изласку на топла мора.
Србија се тако нашла у делик атном полож ај у. Бечу никако није одго
варала територијално проширена Србија, нити било која већа држава на
Балкан у.
На гран иц ам а Србије је била аустроу г арс ка војс ка од око 200.000
војн ик а, наспрам њених 25.000 војн ик а! Аустроу г арс ке рат не прет њ е
прот ив Србије појачаване су наредних дана. У Сарајеву је била одштам
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па на прок ла м а ц и ја о рату Аустро-Угарс ке прот ив Срби је. Аустроу гар
ски посланиц и у Беог рад у и на Цетињу добили су инструкц ије да спале
архиве чим почне рат чији су дани одбројани.
Уочи Првог светс ког рата у хистеричној аустроу г арс кој антис рп
ској пропа г ан д и обја в љено је у аустроу г арс кој штам п и: „Срби ја мора
умрет и!” (Serbien muss sterbien!). Била је то необична најава рата Двојне
монарх ије Краљ евини Србије у форм и морбидне карикат уре!

Слика 4: карик ат ура објав љена у аустроу гарској штампи:
„Србија мора умрет и!”
Балкански рат 1912. може се посмат рат и у контекс ту догађајне исто
рије и као самоос лобођењ е Балкана, односно југоис тока Европе. Са ста
новиш та историје цивилизац ија, анализа упућује на испит ивањ е и тума
чењ е односа поја ва и процеса дугог траја њ а, с јед не стра не, и дога ђаја,
с друг е. Ослоб ођ ењ е и ујед ињ ењ е као циљ народ а који су живел и под
османском влашћу у дугом период у, више векова (500 година), указ ује на
милени ј умс ко време и напоре за његовим постиза њ ем.Источно пита њ е
се прет ворило у неод лож ни Источни проблем, тешко решив на мирнодоп
ски начин, пре свега, због супротс тав љених интереса, тако да је решењ е
потражено војним путем, у рату балк анских држава 1912. прот ив дека
дентног поретка Османског царс тва, као заједничког прот ивника.
Шта је покрен уло догађаје, рат 1912.?
У објект ивне чиниоце спад а тешко стањ е становниш тва под осман
ским порет ком на делу Балк а на, после ослобођ ењ а њихових сунар од
ник а у матичним државама, почев од Првог српског устанк а, па преко
самоос лобод и лачк их постиг н у ћ а у време Велике источне кризе.Изне
вер ен а очек ив а њ а самоос лоб од и л а ц а у време Велике источне криз е,
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велико неза довољс тво ста новн иш тва под осман л ијс ком режи мом, као
и под Хабзбурзима, подс так ло је водеће снаге и највише влас ти балкан
ских држава, да након ујед ињ ењ а и успона Италије и Немачке, остваре и
саме сопс твене истоветне националне циљеве.
Балкански рат 1912. може се разумет и и као наставак (прод ужетак)
самоос лобод илачк их напора из не тако давно минулих времена, почев од
Херцеговачкобосанског устанк а из 1875. из доба Велике источне кризе...
Довршењ е самоос лоб ођ ењ а почет ком два д есе т ог века било је још
ургентније из више разлога.
1. Јачањ ем балк анских држава, будио се национални дух и расла је
свест о могућнос тима остварењ а ослобођењ а још увек неос лобо
ђених националних тери тори ја.
2. Погорша њ е живот них при лик а неос лобођеног ста новниш тва под
османском влашћу било је извор растућ их самоос лобод илачк их
снага у облас тима које су тежиле ослобођењу и припајању матич
ним државним заједницама.
3. Моћ Османског царс тва је опад ала, те је оно дожив љавано у лицу
све беспомоћнијег „болесника на Босфору”.
4. Проб у ђ ен национ алн и дух код потлачен их подс тиц ао је нара
ста њ е „уну т ра ш ње сна г е” за коначно оствар ењ е вековног сна о
слобод и.
5. Новон ас та ле повољн и је међу н ар од не околнос ти уочене су од
стране влад а балк анских држава, пронађен је „спољни ослонац”,
пре свег а у лицу Русије и Енглес ке, после промена у њиховим
балканским полит ик ама.
Дугот рајне тежње становниш тва и жеље за (само)ослобођењ ем нису
у подуд арнос ти с принц ипима и начелима, ма како их истицале велике
силе у време народних покрета и националних подух вата, полит ичк их
и војних видова (само)остварењ а (устанака, ратова и револ уц ија), него,
пре свега, с њиховим интересима, отвореним или прик ривеним, који су
се стек ли у време Првог балк анског рата
За ослобод илачке подух вате малих народ а потребно је да се стекн у
уну т ра шњи и спољни чиниоц и на прос тору иза зовних сукоба, које они
преду зимај у, поготово удружени. Њихови успеси позит ивно се рефлек
ту ј у на односе заин т е р есов а н их сила. Могу да буду извор лан ч а ног
ширењ а сукоб а и да иза зов у промен у равнот еже сна г а на хије рарх иј
ској лествиц и моћи, као и пре у ређењ е на неу ралг ичном прос тору или
у ширим, регион алн им, европс ким, чак и светс ким оквирим а (попут
„сарајевс ке варн ице”). То знач и да и локалн и догађ ај (конф ликт, кри
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за, сукоб...) може имат и далекосеж не импликац ије. Светско се одвија у
локалном, с опасношћу ланча ног ширењ а на великом прос тору.
Балканске државе су склопиле Балк ански савез, заједничк и прот ив
ник „Европска Турска” их је зближ ила, не и ујед инила, јер су међу њима
постоја л и непом ирљ иви супротс та в љен и инте р ес и, који нису откло
њен и, него су прив ремено прет поч ињ ен и зајед н ичк им тежња м а под
јармљ ених народ а за ослобођењ ем од вишевековне османске влад авине.
Друг и Балкански рат – 1913. показао је империјално лице самоос ло
бод илаца из 1912.
Освајачке побуде нису мањк але ни у првом Балканском рату, ако се
одгонетн у наступи војних снага балк анских држава на територијама на
који м а су народ н и покре т и пре т еж но насељ еног ста новн иш тва разл и
чите етничке припаднос ти манифес товали тежње за самоос лобођењ ем,
не само пробуђеним националним духом, него и оруж аном борбом, као
у поглед у Албанаца, и намерама од стране Македонаца.
Војне побе де балк анс ких држа ва над Османском силом значи ле су
за њих само промен у господ ара, не и истинско национално ослобођењ е,
што је прет пос та в ља ло њихове напоре у наред ном период у и коначно
оствар аењ е дугор очн их историјс ких циљев а, ствар а њ ем албанс ке и
македонске државе.
У борби оруж аних снага балк анских народ а прот ив османске војске
откривао се велик и ослобод илачк и потенц ијал и енерг ија за остварењ е
највиших људских вреднос ти. Проп уш тена је могућност истинског збли
жењ а, повезивањ а и ујед ињ ењ а у заједниц у народ а на југоис ток у Европе.
Изневерено је глед иш те о рађању нове, „седме силе” на тлу Европе, само
ос лобођеном после више векова од османске влад авине.
Колико је повратак из Исламске у Европску цивилизац иј у покрен уо
процес европеиз а ц и је, у духу (само)еманц ипа ц и је и модерн из а ц и је, с
циљем стварањ а грађанског друш тва и новог света?
Побед ама војски балк анских савезница над османским трупама није
донета слобод а свим народ има који су тежили ослобођењу, и то израж а
ва ли кроз неми ре, устанке, покре т е и раз ли чи т е видове отпора. Поли
тика влад а балканских земаљ а, после успех а на бојиш тима, посегла је за
што већим рат ним пленом, нарочи то за тери тори јалним проши рењ ем,
што је било својс твено освајач им а, којих су пуне стран ице европс ке и
светс ке истори је. Проб лем разг ра н и чењ а се заош трио и изнад могућ
нос ти раније договорених арбит раж а, тако да је дошло до неочек иваног
обрта, до рата између дојучерашњих савезница. Ни рат 1913. није разре
шио њихове непом ирљиве тери т оријалне спорове. Тако је настао нови
појам, балканизација, што се однос и на тери т ори јалн у фрагмен та ц и ј у,
услов љен у супротс тав љеним ставовима око и најситнијих територијал
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них подела. Балк ан је означен као „буре барута”, изазов за мир у блиској
будућнос ти.
Нерешена питањ а дала су повод а избијању Првог светског (Великог)
рата већ 1914. (мада су узроц и били дубљи), који се завршио 1918. чуве
ном кри лат ицом „Никад више”.
Само двадесетак година касније услед ио је Друг и светски рат (19411945), најв ећ и у људс кој истор и ј и. Умес то искор ењ ив а њ а злоч ин а,
посебно над циви л и м а током оруж а н их сукоб а, поштов а њ ем рат н их
правила, усавршаваних прописа и кодекса, свет се суочио с холокаус том
и геноц идом, покушајима насилног затирањ а читавих нација и раса, што
је најтамнија мрља на савес ти људског рода од кад постоји, па до савре
меног доба.
Балк ан је у „кратком веку”, веку светс ких ратов а трет ир ан и као
„меки трбух Европе”, подручје трад иц ионалних немира, на коме су силе
демонс трирале моћ у насилним променама светских поред ака, демаго
шки и пропа ганд но идеа л изова н им као праведно пре у ређе ње све та, а у
суштини за што бољом позиц ијом на лествиц и хијерарх ијске структ уре
моћи.
Мину ц иозно реконс тру ис а њ е, научно истра ж ив а њ е и раз умев а њ е
минулих догађаја и процеса у нашем времен у, почетком трећег милени
јума је потреба пред новим изазовима у потрази за будућношћу.
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SELF LIBER ATION OF SOUTHEAST EUROPE
Balkan Wars (1912 – 1913): New Views – Events and Processes

Summary: The text was created as a result of scient if ic research of cult ures
and civilizat ions in contemporary Serbian and European history, with interdisci
plinary approach. It contains new standpoints of events and processes just before
the World War I, with crit ical intonat ion regarding stereotypesand myths about
the Balkans.
The events took place in the atmosphere of slogan „Balkans to Balkan Peo
ples”. Struggling not only on the battle fields, but also polit ically and diplomat i
cally, as well as in the sphere of internat ional relat ions, the freedom was won after
cent ur ies of Ottoman Empire. In histor ically short period of time self liberat ion
of southeast Europe was accomplished. Balkan League was formed, war actions
planned and per for med, winnings achie ved, and great ter r itory liberated, cer
tain parts of which became object of disputes and attacks by Bulgar ia against its
allies Serbia and Greece. The Second Balkan War was entered by Montenegro and
Romania as well against Bulgar ia, with Ottoman army troops reclaiming Edirne.
Peace was established in 1913 by the Treaty of Bucharest after Bulgar ian defeat
and plea for the truce.
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Год. V (2013): стр. 725-766

ПРИК А ЗИ

УДК: 78.091.4(497.11)"1972/2010"(046)(049.32)
ID: 203633420

Мр Александра Паладин
Одговорни уредник за уметничк у музик у
Првог програ ма Радио Београда

БЕМУС У ЗБИРЦИ МУЗИЧКИХ КРИТИК А
(Смиљка Љ. Исаковић, „БЕМУС преп лет ум мобиле”,
Службени глас ник и Музика Клас ика, Београд, 2012.)
У неве ликој изда вачкој делат нос ти која се бави српс ком музичком
извођ ачком праксом било савременом, било прош лих времена, књига
„БЕМУС преп лет ум мобиле” Смиљке Љ. Исаковић предс тав ља значајан
допринос литерат у ри која се бави хронолог ијом култ урних деша ва њ а.
Дефин ис а на као збирк а музичк их кри т ик а наста л их као кри т и чарс ки
став у однос у на музичке прог ра ме јед ног од најрефе рент н и јих дома
ћих музичк их фестив а л а, Беог радс ких музичк их свеч а нос ти, а које
је ауторк а писала током скор о четрдесет година (од 1973. па до 2010.
године, са крат к им прек и д и м а), она истовремено предс та в ља и слик у
српског култ урног живота уопш те, који се оглед а у сусрет у са различи
тим музичк им аспек т и м а које Иса ковићев а проб лем ат из у је у својим
текс товима. Она је значајна и из социолошког угла, као слика једног дру
штва, његових стрем љењ а, моде, умет нос ти и идеја, однос но дру ш тва
које је свој одраз свак ако имало и у култ ури.
Опре де љу ј у ћ и се за кри т ике БЕМУС-а, ауторк а чини два под виг а:
објед ињује своје написе у целин у, на основу које можемо прат ит и хроно
лог иј у развијањ а Беог радских музичк их свечанос ти, а истовремено она
од заборава чува мног е чињенице које су од изузетне важнос ти за српску
музичк у истори ј у. Такође, она се од кри т и чара трансформ ише у мета
крит ичара, чија је улога да системат из ује, а потом и селект ује постојеће
написе, вршећ и мета к ри т ичке процене сопс твен их радов а, одаби рућ и
их по принц ип у избора најау т ен т ични јих, као репере раз ли чи т их спе
цифичних слојева једног фестивала, и онога што се око њега дешава. Из
тог раз лог а књиг у „БЕМУС преп ле т ум моби ле” треб а сагле д а в ат и као
релевантни одабир општих крит ичк их ставова, који, као слика српског
музичког живот а, постај у својеврс не кри т ичке сцене предс та в љене, у
виду крок ија, конк ретним карактерима ситуац ије.
Годишњак Факултета за културу и медије, год. V (2013): стр. 769-772

770

Александра Паладин

След текс това својеврсна је музичк а историја извођачке праксе на бео
градским концертним подиј ум има, који се могу саглед ат и и из домена има
нентне крит ике која омог ућ ав а да се једна мисао или систем мисли про
цењу је на основ у сопс твен их ста вов а. У кон т екс ту помен у т ог, концепц ија
књиг е заснов ан а на музичк им крит ик ам а у себи носи и велик у моралн у
одговорност, које је ауторк а свесна, а која се препознаје у њеном ставу, да
је „бити музичк и крит ичар веом а незах вално”. Међут им, књиг а је у свом
концеп т у сасвим дру гач и ја упра во због односа прем а самој кри т иц и Иса
ковићеве. Њени напис и нади ла зе при м арн у интенц и ј у кри т ике, која сама
по себи има некол ико фаза настајањ а. Прву фазу чини непос редно иску
ство, које ауторк а покушава да сажме у свом мисаоном комп лекс у, у функ
цији предс тав љањ а онога што говори. Друга фаза је вредновањ е, не само на
нивоу подат ка, информ а ц и је, већ на нивоу посебног ауторс ког кон т екс та
који Иса ковићев а успос та в ља, који носи спец ифичнос ти саме кри т ике, а
то је да је све што је у њој суштински важно, без претензија за очек иваном
ака демс ком ученош ћу.Трећ а фаза јесте емоц ион алн и однос прем а самој
уметнос ти, без којег нема праве крит ике, а које у напис им а можемо пре
познат и преко емпат ијских рецептора. То је естет ичк и суд. Четврта фаза је
обликовањ е претходних слојева у целин у, на основу које се дефинише да ли
је предмет крит ике уметничко дело или не. Истовремено, ова фаза отвара и
питањ е да ли је и сама уметничк а крит ик а уметничко дело или није.
Спец ифичност кри т и чарс ког језик а Смиљке Љ. Иса ковић огле д а се и
у чињен иц и да се ауторк а активно бави извођаш твом. Њена прис утност у
репрод укт ивној пракси јесте незамењиво искус тво које се не може надокна
дит и списатељским искус твом или временом којим се неко бави овим дело
вањ ем. Унутарњ а спознаја уметник а који је у непос редном сусрет у са самом
музичком уметнош ћу, са њеном транф орм а ц ијом из домена напис а ног у
домен чулног, са слојевит им изазовима извођаш тва у однос у на самога себе
и у однос у на публик у, предс тав ља надг радњу крит ичарске мисли ауторке,
која музик у перц ип и ра раз ли чи т им чули м а, као и искус тви м а. У тој ком
бина ц ији професионалнос ти, елок вентнос ти, стручнос ти и профињ енос ти
естет ичког суда одвија се њен мисаони свет разм иш љањ а о музиц и, чији је
крајњи резултат крит ик а уметнос ти, не само као суд без става у однос у на
време, већ као суд у контекс ту времена.
Крит ик ама Исаковићева потврђује да је свесна и сопс твене одговорнос ти
као крит ичара у однос у на самог уметник а-извођача, који не може да егзи
стира ако нема коментара о ономе што је радио, а то су крит ике крит ичара,
хроничара извођаш тва и музичк их догађаја у једној култ урној сред ини. Без
жеље да мистифик ује, без потреб е за било којом врстом идолопок лонс тва,
ауторк а пока з у је да има јасно искрис та лиса не ста вове, да пише она ко како
мисли, да је модерна у сваком времен у у којем пише, те да не страх ује од
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свог бритког пера, већ га корис ти у служби уметнос ти. Истовремено, пола
зећ и са основ а да крит ик а има за циљ да информ ише, вредн ује, и да еду
ку је рецип иен т е, она искорач у је изван строг о ака демс ке кри т ике, и делу је
у правц у васп и та в а њ а укус а публике. То знач и да кри т ик а не садрж и само
помен уте четири фазе, већ сегменте вишес лојнос ти препознајемо и у домен у
коришћењ а ауторк иних професионалних и култ урних спознаја које став ља у
функц иј у самих текс това. Став љена у контекст спознаја савременог друш тва,
њена уметн ичк а крит ик а, која у основи, својим садрж ајем, не мора бити
доступна свима, постаје ближ а сваком конз умент у уметничк их дешавањ а.
Смиљк а Исаковић нема прет ензију да пише као музиколог, јер то по
вокац ији и није. Она пише као култ ур олог и као стручњ ак за кутурн и
менаџмент, чија је прецепц ија саме уметнос ти сасвим другачија од музич
ких научник а. Њене крит ике, тиме, не губе од своје стручнос ти. Оне доби
јај у на списатељској вештини, која омог ућава да саму уметност саглед а из
различит их углова савремене култ урне индус трије, у корелац ији са соци
олош ким и кул т у ролош ким, као и профес ионалн им ста вови м а, без којих
текс тови овак вог типа губе на суштин и. Ауторк а не хвал и без апсол утног
веров а њ а у то. Она не манип ул ише ни својим емоц и ја м а, ни емоц и ја м а
уметник а и уметнос ти. Она не пише ’оно што се од ње очек ује’, нити кори
сти неут ралн у дескрипц иј у, или игнорантску неут ралност, која је честа код
кри т и чара који не желе да изнес у негат ивн и суд. Иса ковићева као кри т и
чар има тзв. ’јавно поверењ е’, које је стек ла на основу утемељ ене, стручне
и проницљиве крит ике. Ауторк а, такође, показ ује и вештин у писањ а, јер је
формат крит ике у медијима најчешће лимит иран, те траж и крит ичара који
има способност у доношењу језгровит их синтет ичк их закључак а, што значи
да штед љиво корис ти аналит ичк и инструментариј ум.
Сагле д а н а из угла музичк е умет н ос ти, књиг а „БЕМУС преп ле т ум
мобиле” предс тав ља вишезначн у, поливалентн у слик у БЕМУС-а, на основу
које можемо да саглед амо профил овог великог и значајног фестивала. То
је, истовремено и кри т ик а његове прог рес и је у раз ли чи т им социолош ким
и поли т ичк им времен и м а. То је кри т ик а раз л и ч и т их трен у та к а музичког
извођаш тва и стваралаш тва. То је крит ик а публике. То је књига која, после
читањ а, буди моралн у одговорност према уметнос ти и свим њеним сегмен
тима уопш те. То је књига уметнос ти, људи, односа, ставова, који се препо
знај у већ у самом наслову, не као механичк и ’перпет ум мобиле’ – покрет без
краја, већ као ’преп лет ум мобиле’ – као беск рајни преп лет идеја, маштањ а,
надањ а, очек ивањ а, истраж ивањ а, кајањ а, радос ти и друг их емоц ионалних
стањ а у неум итном проласку времена сваког уметник а.
„БЕМУС преп ле т ум моби ле” је слик а првих четрдесе т ак годин а фести
ва ла. У енерг ичном крит ичарском пром иш ља њу Смиљке Љ. Иса ковић сигурно
је већ отворена нова страница, као ново поглав ље за нове деценије.
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Милоје М. Ракочевић, редовн и проф есор на Одсек у
за хеми ј у При р од но-матем ат ичког факу т е т а Унив ер
зит ет а у Нишу (од октоб ра 2003. у пензији). Живи и
ради у Беог ра д у. Првенс твено се бави истра ж ив а њ ем
могуће егзис тенц ије универзалног кода природе, израже
ног најп ре у генетс ком коду, хемијс ком коду (период
ном систем у хемијских елемената Дмит рија Ивановича
Мендељ ејева), природном говорном језик у, а затим и у
делима класик а: с једне стране, у делу Мојсија и Светог
Јована Богос лов а, и, с друг е стране, у поетс ким делим а Хомер а, Дант еа,
Шекспира, Гетеа, Пушкина, Његоша и Толс тоја, предочавај ућ и тај и такав
код као једно из мнош тва могућ их „читањ а” Логоса („Универзална свест као
универзално поимањ е универзалног кода”).
Обја в ио је некол ик о научн их моног рафи ј а: Генет ичк е информ ац ије
(1988), Гени, молек ули, језик (1988), Logic of the genet ic code (1994), Genet ic code as
a unique system (1997). Објавио је и већи број научних радова, како у домаћ им,
тако и у страним часописима интернац ионалног стат уса и значаја (Journal of
theoret ical biology; Biosystems; Bulet ten of mathemat ical biology). Такође је обја
вио и неколико сред њ ошколс ких уџбеник а из хеми је, као и при ручник а за
наставнике и средњ ошколске професоре. О Његош у (највећем јужнос ловен
ском песник у, филозофу, влад иц и и поглавару Црне Горе у XIX веку) и Њего
шев ом поетс ком делу, као и о ствар а л а ш тву клас ик а лите р ат у р е уопш те,
објавио је радове, првенс твено у часописима Књижевност и Српс ки књижевни
глас ник, али и у друг им публик ац ијама. Члан је више домаћ их и интернац и
оналних друш тава и асоц ијац ија; експерт је за област опште хемије и генет
ске биохе мије у Србији, као и за област иницијалн е генетичке информ ације
при интерна ц ионалној фон д а ц ији Origin-of-Life (Meryland, USA). Сарађује са
више научних и стручних инстит уц ија. По позиву је и професор на послед и
пломским и докторским студ ијама на Машинском факултет у Универзитета
у Беог рад у, као и на Мегат ренд универзитет у у Беог рад у.
Радом ир В. Ивановић заврш ио је Филозофс ки факул т ет
(Гру п у за југос ловснску књи ж евност и јужнос лов енс ке
језике) у Новом Саду (1960). Докторирао је на Филолошком
факул т е т у Унивeрзит е та у Беог ра д у тезом „Милу т ин М.
Ускоковић и његово доба” (1965). Од 1976. године ради као
редовн и проф есор на Филоз офс ком факул т е т у у Новом
Саду (Одсек за српс ку и упор едн у књижевност), на коме
је пре д а в ао Српс ку књи жевност XIX века и Маке донс ку
књи жевност, све до пензион ис а њ а (2003). Осим књи жев
ном историјом, теоријом и крит иком, бави се још и позо
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ришном историјом и кри т иком. Радови су му обја в љива ни на српс ком, слове
начком, македонс ком, бугарс ком, русинс ком, слов ачком, румунс ком, албан
ском, турс ком, ита л ијанс ком, шпанс ком, франц ус ком, енглес ком, немачком,
јапанс ком и јерменс ком језик у. Ива новић је до данас обја вио 23 моног рафи је
и 29 књиг а студ и ја и огле д а посвећен их југос ловенс ким књи жевнос ти м а. Од
маја 1991. Ива новић је редовн и члан Маке донс ке ака дем и је нау к а и умет но
сти у Скоп љу, а од децембра 2000. године и члан Црног орске академ ије наук а и
умјетнос ти у Подг ориц и. Члан је Удружењ а књижевник а Србије, почасни члан
Друш тва писаца Македоније, стални члан – сарадник Матице српске у Новом
Саду и почасни доктор наук а Универзитета „Свет и Кирил и Метод и” у Скоп љу.
Зоран Аврамовић је диплом ирао 1976. године на Фило
зофс ком факул т е т у у Беог ра д у (Оде љ ењ е за социоло
ги ј у) са радом „Идеја дру ш твеног прог рес а у дели м а
Маркса и Енгелса”. Докторску дисертац иј у је одбранио
1992. године, под називом „Полит ичк а мисао Милоша
Црњанс ког и његово књи жевно ствар а л а ш тво (ком п а
рац ија две друш твене делатнос ти)”. Од 1976. до 1991.
године радио је као професор социолог ије у Првој бео
градској гимназији, а од 1991. до 1995. као истраж ивач у
Завод у за проу чавањ е култ урног развитк а Србије у Беог рад у. Од 1995. ради
као научни сарадник у Инстит ут у за педаг ошка истраж ивањ а у Беог рад у. У
звањ е научног сарадник а биран је 1995, у звањ е вишег научног сарадник а
1998, а у звањ е научног саветн ик а 2001. године. У звањ е ванр едног про
фесора за пред мет Кул т у ролог и ја биран је 2004. године на Филозофс ком
факул т е т у у Косовс кој Митровиц и У зва њ е редовног професора за област
социолош ких и филозофс ких пред ме та биран 2007. на Факул т е т у за кул
ту ру и меди је Мегат ренд универзи т е та. Пред ме т и: Социолог и ја масовних
комуник ац ија, Социолог ија култ уре и уметнос ти и Култ ура и нови медији.
Невена Милет ић рођен а је 1982. године у Јагод ин и.
Диплом ирала је Српску књижевност и језик са општом
књи жевнош ћу на Филолош ком факул т е т у у Беог ра д у,
где је завршила и мастер студ ије Српског језик а и књи
жевнос ти. Студент је треће године док т орс ких студ и ја
Кул т у р е и меди ја на Факул т е т у поли т ичк их нау к а у
Беог рад у. Од 2010. године је асис тент на Факулт ет у за
кул т у ру и меди је Мегат ренд универзи т е та у Беог ра д у
на предмет има Комуниколог ија и Психолог ија ствара
ла ш тва. Коау т ор је „Кому н иколош ког лекс икона” (2012), аутор и коау т ор
неколико научних радова и учесник два научна скупа.
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Епископ Јован (Пурић) је рођен 1965. године у Мија
чима, код Ваљева, добивши име на крштењу Младен. Са
одличним успехом завршава Богос ловиј у Светога Саве
у Беог рад у. Потом упис ује Богос ловске студ ије на Бого
словском факултет у Српске Правос лавне Цркве у Бео
град у, и настав ља студ ије у Петрог рад у, где са одличним
успехом диплом ира на тему Иконопоштовања и симво
лике. Замона шен је на дан Све т их Миронос иц а Мар т е
и Марије 1992. у Острог у, руком Епис коп а захумс кохерцег овачког Г. Атанасија. У чин јеромонах а рукополож ио га је блажено
почивши Патријарх српски Павле, 1995. године, у Милешеви. Митрополит
црног орско-приморског Г. Амфилох ије увод и га 2001. године у Трон Остро
шких Игум а на. На достојанс тво епис копс ког слу жењ а изабран је одлу ком
Све т ог Архи је р ејс ког Сабор а Српс ке Пра в ос лавне Цркве 2004. године, а
блаженопочивши Патријарх српски Павле га је исте године хиротонисао у
Под г ориц и.
Осим ових слу жби, вла д ик а Јован кон т ин у и р а но се бави и науч н им
и педаг ош ким радом, тако да је аутор књиг а: Лествиц а тајн оводс твен ог
путовања, Острошки источник, Глас пастира из Острога, Руковети из бого
словља, Глас у пустињи, Света Служба Острошка, Философија и васпитање,
Агиологија са химнографијом, Имена и натпис и на иконама и фрес кама, Бого
словс ке основе педагогије по Св. Јовану Златоус ту, Богос лужење и васпитање,
Острошки трос лов, Људс ко лице Бога, Химнографс ка егзе геза Све тог Писма,
Правос лавље пред изазови ма савремнос ти. Приред ио је и Антолог иј у моли
твеног богос лов ља (Тајн а Спас ењ а). Уредн ик је и рецез ент више књиг а и
зборник а, затим и црквено-просветних емисија на Радио Све тигори. Сцена
рис та и прод уцент је научно-образовних ТВ серијала и књига Света Литур
гија и Икона.
Од 1990. године пред авао је више предмета и био васпитач у беог радској
и цетињској Богос ловији. Од 2007. године професор је Светог Писма на Ака
дем ији Српске Правос лавне Цркве у Беог рад у. Члан је Комисије просветног
одбора СПЦ, где креи ра наставни прог рам за све богос ловије из Догмат ике
и Литург ичког богос лов ља. Учес ник је више сим пос иона и међу народ н их
конф е р енц и ја. Тајном икон ичног васп и т а њ а бавио се два д есет годин а у
просветним инстит уц ијама Српске Правос лавне Цркве, које су крунисане
одбраном докторске тезе на Философском факултет у – Пале, Источно Сара
јево, 2009. године: Философија васпитања у делу Св. Јована Златоус та.
Ван р ед н и је проф есор на Ака д ем и ји Српс ке Пра в ос лавне Цркве за
уметнос ти и консервац иј у у Беог рад у, на катед ри за Иконолог иј у, и на док
торс ким студ ијама Универзитет у уметнос ти у Беог рад у.
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Драган Никод ијевић диплом ир ао је 1976. године на
Факул т е т у драмс ких умет нос ти у Беог ра д у. На истом
факултет у је магис трирао 1983. године. Докторирао је
1988. године у Цент ру висок их војних школа.
По завршетк у студ ија каријеру је започео као про
ду ц ент у информ ат ивном прог ра м у ТВ Беог рад. Од
1978. до 1994. године на служби је у Цент ралном дому
војске, где обав ља послове начелник а за култ уру и про
паганд у. Уређивао је и организовао мног обројне мани
фес тац ије најраз личит ијег карактера: концерт и, изложбе, филмске пројек
ције, разноврсни књижевни прог рам и, курсеви, семинари, научни скупови,
амат ерс ке сек ц и је, забавн и прог ра м и... Учес ник је већег броја научн их
скупова посвећених различит им питањима из домена култ уре. Уредник је
бројних књижевних издањ а. Један од већих издавачк их пројек ата који пот
пис ује као уредник су изабрана дела Милета Корд ића „Злос лутна времена”
у 10 томова. Рецензент је и аутор прик аза мног обројних уметничк их оства
рењ а. У оквиру наставних активност, проф. др Никод ијевић је као пред авач
дужи низ година био ангажован у Цент ру висок их војних школа ЈНА, те као
пред авач по позиву на Факултет у полит ичк их наук а и на Факултет у драм
ских уметнос ти у Беог рад у, а у звању ванредног професора са сталним рад
ним односом радио је на Академ ији лепих уметнос ти у Беог рад у. Редовни је
професор и продек ан за наук у на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд
универзитета.
Објавио је књиг е: Војна организација и култура (1992), ОВСИШ ТЕ – родно
место Радоја Домановића (2004), Маркетинг и уметност (2005), Марке тинг
у уметнос ти (2006), Марке тинг у култ у ри и медији м а (2007, 2009), Увод у
менаџмент медија (2008), Менаџ мент позоришне делатнос ти (2008), Менаџ
мент електронс ких медија (2009), Менаџ мент музејс ке делатнос ти (2010),
Менаџ мент масовних медија (2012), Менаџ мент и марке тинг у уметнос ти
(2012). Објавио је и мнош тво радова у стручн им и научн им часоп ис им а и
учес твовао на бројним научним скуповима
Пред аје: Увод у менаџмент култ уре, Увод у менаџмент медија, Менаџ
мент елект ронс ких медија, Менаџмент позоришне и музејс ке делатнос ти,
Маркет инг у култ ури и медијима (основне академске студ ије); Маркет инг
у уметнос ти (дипломске академске студ ије); Креат ивна индус трије, Савре
мене теорије управ љањ а у култ ури (докторске студ ије)
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Миливоје Павловић диплом ирао је на Катед ри за срп
ски језик и југос лов енс ку књи ж евн ост Фило лош ког
факул т е т а у Беог ра д у. Магис три р ао и док т ор и р ао
наук у о књижевнос ти.
Бавио се новинарс твом, изда ва ш твом, књи жевн им
и јавним пословима у култ ури и информ исању, и педа
гошким радом. Од 1969. до 1980. био је новинар и уред
ник недељног листа „Рад”. Од 1980. до 1987. замен ик
главног уред н ик а изда в ачке куће „Рад н ичк а штам па“.
Од 1987. до 1991. управн ик Култ урно-прос ветне заједн ице Србије. 1991. и
1993. биран за републичког минис тра за информац ије. Од октобра 1994. до
фебруара 2001. директор Радио Беог рад а. Од октобра 1998. професор Ака
дем ије уметнос ти у Беог рад у за предмет Односи с јавношћу. Од фебруара
2002. професор Факултета за пословне студ ије Мегат ренд универзитета. Од
2005. декан Факултета за култ уру и медије.
За новинарс ки рад добио је две годиш ње награде Удружењ а новинара
Србије (1981. и 2003). За „Књиг у о химни” 1986. добио признањ е „Издавачк и
поду х ват године” на Међу нар од ном сајм у књиг а у Беог ра д у. За допринос
развоју култ ур е Беог рад а 1988. добио „Златн и беоч уг”, а за укупан рад у
култ ури Србије 1999. прим ио Вукову наград у.
Књи ж евне и интерме д и јалне радов е обја в љив ао и изла г ао у земљи
и инос транс тву. Засту п љен у дома ћ им и инос тра н им антолог и ја м а неоа
вангардне уметнос ти. За интермед ијална истраж ивањ а у литерат ури 1998.
прим ио медаљу и диплом у Међународног биог рафског цент ра у Кембриџ у
„The 20th Cent ury Award for Achievement”.
Обја в љене књиг е: Бела књига (1974), Култ у ра од до, (1980), Култ урни
фронтови и позадин а (1984), Књига о химни (1984, 1986, 1990), Свет у сиг
на лима (1996), Химна – сто питања и сто одговора (1998), Кљу чеви сигна ли
стичке пое тике (1999), Авангарда, неоавангарда и сигна лизам (2002), Српс ке
земље и дијас пора лицем према Хиландар у (2003), Српс ка знамења (2007).
Књиг е у коау торс тву: Сигнализам – авангардни стваралачки покрет (1984),
Речник заблуда (1994), Србија (моног рафија на српс ком и енглес ком језик у,
1998), Дежурно ухо епохе (књига о радиј у, 2000), Сигналис тичка утопија (2002),
Уметност трећег миле ниј ум а (2003), Managing Media Economy, Media Content
and Technology in the Age of Digital Convergence, Media XXI, Lisbon (2011).
При р е д ио за штам п у роман Алекс ан д ра Сол жењ иц ин а „Један дан Иван а
Денисовича”, поводом 80. годишњице ауторовог рођењ а (1998). Уредник за област
„Радио и телевизија“ научног пројекта „500 Срба који суобележ или XX век”.
Уџбен иц и: Однос и с јавнош ћу (седам издањ а), Оглаш авањ е у медији м а
(коау тори мр Марија Алексић и мр Даница Шиљег, 2008) и Пословна коре
споденција (2008).
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Милослав Шутић рођен је у Мечи (Херцег овина) 1938.
године. Гимн азију је заврш ио у Бачкој Паланц и, а на
беог радс ком Филолош ком факул т ет у диплом и р ао је
1963, магис трир ао 1965, и одбран ио докт орс ку тезу
„Слик а света у поезији Момчила Настасијевића”, 1978.
године. У Инстит ут у за књижевност и уметност, где се
запос лио одмах по завршетк у постд ип ломских студ ија,
руковод илац је пројекта „Теорија књижевнос ти”.
Књиж евн от еор ијс ким студ иј ам а филоз офс коес тет ичк им расп ра
ва м а, есеји м а и кри т ичк им текс тови м а др Шутић је засту п љен у дома ћ им
и страним књигама антолог ијског типа. Осим низа радова публикованих у
период иц и, до сада су му обја в љене сле деће самос талне књиг е: Мисао која
не одус таје (1971), Песничка слика (1978), Слика све т а у поез ији Момчи л а
Настас ијевића (1979), О дирљивом (1983), Поезија сликовног исказа (1984), Пое
зија и онтологија (1985), Лирс ко и лирика (1987), Одбран а лепе душе (1990),
Визија, двос труко укорењена (1990), Ветар и меланхолија (1998), An Anthology
of Modren Serbina Lyrical Poet ry /1920-1995/ (1999), Књи жевна архе типологија
(2000), Антол огија модерн е српс ке лирике /1920-1995/ (2002), Лед и плам ен
(2002). Др Шутић је један од 25 редовн их чланова међународне Независ не
академ ије за естет ик у и слободне уметнос ти, са седиш тем у Москви. Члан је
Удружењ а књижевник а Србије, Естет ичког друш тва Србије, редакц ије часо
пис а Relat ions, који издаје УКС на енглес ком језик у, и часоп ис а Књижевн а
историја. У оквиру научне сарадњ е, више пута је боравио у Париз у и Москви. Био је уредник осам до сада објав љених теоријских зборник а Инстит ута
за књижевност и уметност. Поред научног рада, пише поезију и бави се већ
40 година ликовним стварањ ем. Објавио је две књиг е стихова са цртеж има
(библиофилс ка издањ а): Витлејемс ка звезда (1992) и Лађица снова – Анђе ли
(1993), као и ликовн у моног рафиј у Цртеж и руке која пише (1997).
Марио Калик је рођен у Ваљеву, а основн у школ у и гим
назиј у завршио је у Беог рад у. Диплом ирао је филозофиј у
на Филозофс ком факул т е т у. Научне облас ти који м а се
бави су антрополог и ја, соци јална и поли т ичк а филозо
фија. На Факултет у за култ уру и медије запос лен је као
асис тент на предмет има Социолог ија култ уре и уметно
сти, Социолог ија масовн их кому н ик а ц ија, Антрополо
гија, Теорије јавног мнењ а и Теорије модернос ти. Обја вио
је више научних радова у којима, између осталог, разма
тра идеје Сократа, Марк узеа, Гелена, Жижек а, Михаи ла Марковића и друг их
мислилац а. Осим тога, бави се публиц ис тиком, и до сада је објавио велик и
број текс това у дневним и недељним новинама, и на интернет порталима.
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Дејан Ђорђевић је рођен 1970. године у Беог рад у, где је
стек ао факул т етс ко обра з ов а њ е. Магис три р ао је 2007. и
докторирао 2010. године на Филозофском факултет у у Бео
град у. Објавио је књиг е Филозофија измеђ у Истока и Запада
и Увод у филозофиј у абнормалног, као и већи број радова у
дома ћ им часоп ис и м а. Учес твов ао је и на међу н ар од н им
филозофс ким ску пови м а. Проф есор је на Високој школ и
струковних студ ија за образовањ е васпитача у Пирот у, где
пред аје Филозофиј у, Филозофиј у васпитањ а и Етик у.
Зоран Бранковић је докт ор анд на Факулт ет у за кул
ту ру и меди је Мегат ренд универзи т е та у Беог ра д у, на
одсек у Kомуникологија. На Факулт ет у за култ ур у и
меди је Мегат ренд унив ерзи т е т а у Беог ра д у заврш ио
је Мастер студ и је и стек ао зва њ е Диплом и ра н и кому
николог – мастер (2010) са заврш ним радом под нази
вом: „Човек у доба медијс ке прои звод њ е надс тварног:
поређ ењ е теоријс ких схват а њ а Марш а л а Маклуа н а и
Жана Бодријара”. Објавио је већи број новинарских, стручних, уметничк их
и научних радова из различит их облас ти.
Татјана Миливојевић је доцент на Факул т е т у за кул
ту р у и меди је Мегат ренд унив ерзит ет а. На основн им
студ ија ма пред аје Психолог иј у стваралаш тва и Антро
полог иј у, на мастер студ ија м а Мотив ац иј у, етик у и
кому н ик а ц и ј у и на док т орс ким студ и ја м а Персона л и
стичк у антрополог и ј у. Диплом и ра ла је филозофиј у на
Филоз офс ком факулт ет у у Беог рад у, магис три р а л а и
докт ори р а л а филоз офи ј у на Филозофс ком факулт ет у
Универзит ета Nice Sophia-Antipolis у Франц ус кој. Заврш ила је Инстит ут за
обук у психотерапеута, ETAPE у Ници (Франц уска). Поред научних и струч
них радова, објавила је уџбенике Пси хологија ствара лаштва (2011) и Увод у
културну антропологиј у (2012), студ иј у Мотивација за рад – теорије и стра
тегије (2009), филоз офс ку моног рафи ј у Leon Chestov – penseur des conf ins
(2010), као и два романа – Confessions d’une psychothérapeute (2008), преведен
и објав љен на српском језик у (2013), и Нерођен од оца (2009).
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Михајло Миња Ђорђевић, ком поз и т ор и научн ик у
облас ти музичке науке, медија и комуник ац ије, редовни
професор Мегат ренд универзитета у Беог рад у од 2007.
После основн их студ ија теорије на ФМУ (1979) маги
стрирао у Праг у (ХАМУ, 1988-1990) из Теорије компози
ције и Спец ијалне теорије композиц ије („Пројектовањ е
музичке композиц ије”), а ориг иналн у интерд ис цип ли
нарн у док т орс ку тезу (акус тик а, аудиолог и ја, музик а)
„Диск ретне тонс ке рела ц ије детрм ин ис а не феном е
ном чујнос ти у окви ру петод имензионалног звучно-музичког конт ин у ума”
одбран ио на ФМУ 1995. Око децен ију ипо у РТС – Радио Беог рад на раз
ли ч и т им и одговорн им послови м а. Значајан као пион ир педа г ош ког уте
ме љ ењ а дизајна зву к а у Срби ји са ориг иналн им прис ту пом познат им као
Семиотика аудио-визуе лних медија. Оснивач и шеф катед ри за дизајн звук а
и музичк у прод укц иј у на Академ ији уметнос ти и Филмској школи „Дунав
филм” у Беог рад у. Добитник више наград а и признањ а, две награде за сцен
ску музик у, затим „Златни беоч уг” (2002) за култ уру Беог рад а и Србије. Од
2009. живи у Грац у и Бечу, где је основао удружењ е за музик у и мулт име
дијску уметност – „Мињон”.
Миљојко М. Базић рођен је у Белом Брду на Копаоник у.
Завршио је Филозофс ки факул т ет, магис три рао и док
тори р ао на Факул т е т у поли т ичк их нау к а у Беог ра д у.
Редовн и је професор на Мегат ренд универзи т е т у, геде
пре д аје на основн им студ и ја м а Однос ие с јавнош ћу и
Пословн у комуник ац иј у; на мастер студ ијама Комуни
кац иј у и пословањ е организац ије и Методолог иј у науч
ног истра ж ив а њ а; и на док т орс ким студ и ја м а Мето
долог и ј у научног истра ж ива њ а у кул т у ри и меди ји м а.
Осим Мегат ренд унив ерзи т е т а, пре д а в ао је и на дру г им факул т е т и м а у
Србији и Високој струковној школи из Љубљане.
Објавио је велик и број књига, студ ијског град ива и упутс тава, међу којима
се издвајај у књиг е: Истраж ивање комуникацијс ких процеса, Савремени однос и
с јавношћу, Комуникационе вештине и ефективно лидерс тво, Пословна комуни
кација – савремени пут до успеха, Вештина комуницирања, Пословно комуници
рање, Идентитет и културно наслеђе Срба, Искушења културне политике. Обја
вио је мнош тво научних радова, учес твово на великом број у научних скупова
дома ћег и међу народ ног значаја, и извршио значајан број истра ж ива њ а која
се односе на рад, комуниц ирањ е и пословањ е организац ија. Резултат и истра
живањ а могу да буду од велике корис ти у креи рању и реализац ији пословних
полит ик а малих и средњих преду зећа, као и локалних самоу п рава.
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Из облас ти пословног кому н иц и ра њ а, односа с јавнош ћу, орга низа ц и
оне култ уре и друг их сегмената који утич у на ефик асност рада и пословањ а
организац ије, одрж ао је на десет ине семинара на којима је прис ус твовало
више стот ина полазник а који су запос лени у: НИС, Телеком Србија, „При
вредни саветник” Беог рад, ПК „Беог рад”, „Здрав ље” Лесковац, „Керам ик а”
Мла д енов ац, „Хемоф арм” Врша ц а, „Тоза Марк ов ић” Кикин д а, „Рубин”
Крушевац, Привредна комора Србије, Самос тални синд ик ат Србије, Само
стални синд ик ат Војвод ине, као и запос лени у великом број у малих и сред
њих преду зећа у Републиц и Србији и Републиц и Српској.
Александар М. Базић завршио је Факултет за пословне
студ и је у Беог ра д у и дипломс ке ака д емс ке студ и је –
мастер на Факултет у Организац ионих наук а у Беог рад у.
Уписао је док т орс ке студ и је. Коау т ор је књиг е „Савре
мени односи с јавношћу”. Објавио је неколико радова из
облас ти Односа с јавношћу и пословног кому ниц и ра њ а
и учес твовао на неколико научних скупова.
Љиљана Манић рођена је 1966. године у Беог рад у. На
Екон омс ком факулт ет у у Беог ра д у диплом и р а л а је
1990. године, магис трирала 2008. године на Факултет у
за пословне студ и је и док т ори ра ла 2010. на Факул те т у
за култ уру и медије Мегат ренд универзитета. Учес тво
ва л а је на више конф е р енц и ја и стручн их ску пов а у
земљи и инос транс тву. Аутор је мног их радова објав ље
них у домаћ им и међународним часописима из облас ти
маркет инга и односа с јавношћу. Доцент је Факултета за култ уру и медије у
Беог рад у од 2011. године
Сања Филиповић рођен а је 1984. године у Беог рад у.
Основне студ ије завршила је на Факултет у за пословне
студ ије Мегат ренд универзитета 2007. године, а мастер
студ ије на Факултет у за култ уру и медије 2010. године,
после којих је уписал а докторске студ је на истом
факултет у. Од 2007. године ради у облас ти маркет инга
и однос а с јавнош ћу, а трен утно ради као директ ор за
односе са клијент има (Client Serv ice Director) у СВА аген
цији за тржишне комуник ац ије.
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Мира Ракић је рођена у Беог рад у, где је завршила основн у
и средњу школ у. Диплом ирала је на Економском факул
тет у у Беог рад у, а магис трирала и докторирала на Факул
тет у за пословне студ ије. Ванредни је професор у облас ти
марке т инг а на Факул т е т у за пословне студ и је. Пре д аје
Маркет инг и Понашањ е потрошача (на основним академ
ским студ ијама), Стратег ијски маркет инг (на мастер сту
дијам а), Маркет инг и менаџмент услуга (на спец ијал ис тичк им академс ким
студ и ја м а). Самос тално и у сарад њ и са дру г им аутори м а обја ви л а је већи
број радова у облас ти маркет инга, укључ уј ућ и уџбенике Међународни марке
тинг и Понашање потрошача. Учес твовала је на бројним научним скуповима
и конф е р енц и ја м а. Као члан пројект ног тима учес твов а л а је у истра ж ив а
њима на пројект у „Национална стратег ија прилива страног капитала у циљу
реинтег рац ије Србије у светске економске токове”, који је подрж ан од стране
Минис тарс тва за наук у и технолошки развој Републике Србије. Кључне обла
сти истраж ивањ а: страт ег ијс ки маркет инг, дигиталн и маркет инг, понашањ е
потрошача, међународни маркет инг и маркет инг у здравс тву.
Беба Ракић је рођен а у Београд у, где је заврш ил а
основн у и сред њу школ у. Диплом и р а л а је, магис три
ра ла и док т ори ра ла у облас ти марке т инг а на Економ
ском факул т е т у у Беог ра д у. Редовн и је проф есор на
Факул т е т у за пословне студ и је Мегат ренд унив ерзи
те т а. Аутор и коау т ор уџбен ик а Марке тинг, Међун а
родни маркетинг и Понашање потрошача, као и бројних
радова у облас ти маркет инга. Добитник је признањ а Фонд ац ије Марк-План
(под покровитељс твом Привред не коморе Србије) за уна п ређењ е маркет ин
шке праксе у школс кој 2003/04. годин и. Прем а резул т ат и м а анке т и р а њ а
студената факултета у Србији је, као наставник Факултета за пословне сту
дије, међу 20 „топ професора” у 2012. години. Предс тав љена је у моног ра
фи ји Даме у марке тингу (у Србији) 2013. године. У облас ти маркет инга, у
фокус у њених истра ж ив а њ а и радов а су: упра в ља њ е марке т инг ом, диги
тални маркет инг, међународни маркет инг и понашањ е потрошача.
Предраг Јеленковић диплом ирао је 1993, а магис три
рао 2001. године на Одсек у за хемиј у ПМФ-а Универзи
те т а у Нишу. Док т орс ку дисер т а ц и ј у „Однос и с јавно
шћу у облас ти заштит е животне сред ине” одбран ио је
на Факул т е т у за кул т у р у и меди је Мегат ренд универ
зитета у Беог рад у 2011. године. Из облас ти природних
нау к а обја вио је радове Припре ма и реа лизација школ
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ских екс пе ри ме ната у хемији (1997) и Научни и наставни аспекти про у ча
вањ а структ у ре аминокис е л ин а (2013). Из облас ти заштит е животне сре
дине при р е д ио је при р учн ик Заштит а животн е средин е у докум енти м а
Европс ке уније (2012) и моног рафиј у Однос и с јавношћу у облас ти заштите
животне средине (2012), као и радове Данас екологија, сутра економија (2012)
и Локална самоуправа и заштита животне средине (2013). Такође је објавио
радове: Цртиц е српс ке историје права у контекс ту кому николошких прин
цип а (2012), Кому никација академс ке заједниц е, локалн е само у праве и гра
ђанс ке иницијативе у циљу обу ке пливања особа са инва лидите том у Нишу
(2012), Системи комуникације у функцији избора профес ије (2013), Решавање
проблема у комуникацији човека и природе (2013), Историјс ки прег лед развоја
комуникологије (2013).
Љиљана Јеленковић диплом ирала је 1993, а магис тар
ску тезу одбран ил а 2010. године на Одсек у за хемију
ПМФ-а Универзитета у Нишу, где прип рема докторску
дисер т а ц и ј у. Из облас ти при р од н их нау к а обја ви ла је
радове: Научни и наставни аспекти проу чавања струк
туре аминокис ел ин а (2013), Скрининг инхиб иције ами
ла з е са одаб ран им комп он ент а м а етарс ких уља као
потенцијалних агенаса за превенциј у дијабетеса (2013) и
Утицај одабраних компонената етарс ких уља на актив
ност дијагнос тички најчешће праћених ензим а (2013). Из облас ти заштит е
живот не сре д ине била је коау т ор у докум ен т у локалне самоу п ра в е за
зашти т у живот не сре д ине ЛЕАП општине Ниш (2001), прир ед ила је при
ручн ик Заштита животне средине у документи м а Европс ке уније (2012) и
моног рафиј у Однос и с јавношћу у облас ти заштите животне средине (2012).
Такођ е је обја ви л а радов е Данас екол огија, сутра економија (2012); Реша
вање проблема у комуникацији човека и природе (2013); Локална самоу права и
заштита животне средине (2013).
Маја Радонић је диплом ирала 1989. године на Групи за
југос лов енс ку и светс ку књиж евност на Филоз офс ком
факултет у у Новом Саду са просечном оценом 9,40. Маги
старску тезу „Поет ик а прозе Вељк а Милићевића” одбра
нила је у јануару 2010. године на Филолошком факултет у
у Беог ра д у. Док т орс ку дисер т а ц и ј у „Есејис тичк о дело
Миод рага Павловића” одбранила је 2013. године на Фило
лошком факултет у Универзитета у Беог рад у.
Од 1995. била је уредн ик ТВ серијала Људи, јед ночасовн их порт ре т аинтервјуа значајних стваралаца наше култ уре – песник а, писаца, превод и
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лаца, слик ара (Павле Угринов, Живојин Павловић, Давид Албах ари, Мило
ван Данојлић, Стеван Раичковић, Момо Капор, Жарко Команин, Вук Крње
вић, Слоб од ан Шијан, Живко Никол ић, Љуба Поповић, Бата Михајловић,
Драган Јовановић Данилов, Сава Бабић и друг и). Такође је била гост-уред
ник емисије Летопис. Штампане верзије неких интервјуа из емисије Људи
објавила је у часопис у Књижевност.
Од 2002. уредник је у редакц ији за историог рафију РТС и сарадник на
пројект у Пола века РТБ. Од 2005. стални је сарадник и коментатор Нове срп
ске политичке мисли у облас ти култ урне полит ике и феноменолог ије. Од
2007. аутор је прилога за емисиј у Раскршћа у прод укц ији НСПМ. Од фебру
ара 2008. аутор је документарних филмова Портрет у Документарно-обра
зовном прог рам у РТ Војвод ина, а филм о Пеђи Ристићу Литургија од опеке
учес твовао је на фестивал у документарног филма у Бохум у.
Од септембра 2008. ради на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд уни
верзи т е та као асис тент на пред ме т и м а Сти л ис тик а и реторик а, Пословна
корес пон д енц и ја и Књи ж евност и новин арс тво. Облас ти истра ж ив а њ а:
наук а о књижевнос ти, култ ура и медији, култ урни феномени.
Будим ир Поточан новинар и књижевн ик, истраж ивач
и педаг ог у новинарс тву. Основне студ ије завршио је на
Филолош ком факул т е т у у Беог ра д у, Гру па за југос ло
венске књижевнос ти и српскох рватски језик. Магис ти
рао је 2007. одбранивши рад о агенц ијском новинарс тву,
а докт ор и р ао 2010. дисерт а ц иј ом „Кому н ик олош ки
аспект и новинарс ког мулт и д ис цип линарног истра ж и
ва њ а – студ и ја слу ч аја Вронс ки/Рајевс ки”, после два д есет пе т ог од иш њих
истраж ивањ а. У звању доцента пред аје Новинарс тво у штампи на основним
и Истраж ивачко новинарс тво на дипломским студ ијама Факултета за кул
ту ру и меди је Мегат ренд универзи т е та. Обја в љен и радови засту п љен и су
му у Конг ресној библио тец и САД, у Британској националној библиотец и, у
Библиотец и у Јасној Пољани, као и на читавом низу универзитета у САД и
у Великој Британији. Потиче из некад ашње „Полит ик ине” школе новинар
ства. Прешао је пут од сарадник а до главног и одговорног уредник а. Писао
је и путописе за радио и сценарија за документарне и документарно-игране
фил мове на телевизи ји. Година м а се бавио новинарс ким истра ж ив а њи м а
и објавио је на десет ине фељтона у новинама и магазинима широм некад а
шње Југос лавије. Писао је и пише лирску проз у, приче, књижевне прик азе
и есеје. Објавио је и књиг у документарне прозе Азбучник у камену о рату у
Сла вон и ји 1991. године. Његова студ и ја Вронс ки – част и љубав, у издању
„Филипа Вишњића” из Беог рад а, осим у Србији, добила је запажене прик азе
у САД и у Великој Британији. Објавио је више стручних и научних радова.
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За књиг у Од локалне до глобалне информације – мултидис цип линарно истра
живање добио је Спец ијалн у наград у Удружењ а новинара Србије „Жика М.
Јова новић” (2011).
Славица Стевановић рођен а 1967. године у Беог рад у.
Докторанд је на Факултет у за култ уру и медије у научној
облас ти Кому николог и ја. Од 1990. до 2001. године про
фес ионално се бави ла новинарс твом, радећ и као нови
нар-уредник у информат ивном прог рам у Радио Телеви
зи је Срби је, у редак ц и ја м а Беог радс ке хронике и Днев
ник а. Од 2002. године каријер у настав ља у Канад и, у
маркет инг у Компаније „Трејдер Корпорејшен”. Од 2008.
године је менаџер за односе с јавношћу ГСП „Беог рад”.
Александра Бокан рођена је у Беог рад у, где је завршила
основн у школ у и гимназиј у. Диплом ирала је на Високој
елек т рот ех н ичкој школ и у Беог ра д у, на сме р у за елек
тронс ко послов а њ е, као студ ент гене р а ц и је са темом
„Елект ронско пословањ е и односи с јавношћу”. На Факул
тет у за култ уру и медије, на смеру за односе с јавношћу,
диплом ирала је 2008, а мастер рад „Значај комуник ац ије
у унап ређењу пословних система у условима глобализа
ције” одбранила је 2009. године. Ради као аситент на Факултет у за култ уру и
медије (предмет и: Корпорат ивни идент итет, Оглашавањ е у медијима и Увод
у визуе лн у култ уру), на којем је запос лена од 2008. године. Такође је докто
ранд на овом факултет у у научној облас ти Комуниколог ија. Аутор је мног их
радова у земљи и инос транс тву, а највише из облас ти социолошко-антропо
лошког прис ту па савременом човек у Говори енглески, шпански, руски и ита
лијански језик. Члан је Друш тва Србије за односе с јавношћу.
Дивна Вуксановић диплом ирала je на Факултет у драм
ских уметнос ти и на Филоз офс ком факулт ет у у Бео
град у. Магис тар је теат ролог ије и доктор наук а из обла
сти савремене филозофије и естет ике. Ради као редовни
професор на Факул т е т у драмс ких умет нос ти, на пред
мет има Естет ик а, Теорија култ уре и Филозофија медија,
као и на интерд ис цип лин арн им мастер и док т орс ким
студ ијама Универзитета уметнос ти у Беог рад у, на пред
мет има Теорија медија, Естет ик а комуник ац ија и Есте
тик а и утопија. Објавила је преко 80 научних и стручних радова у домаћој
и страној период иц и, четири научне студ ије: Барокни дух у савременој фило
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зофији: Бењамин – Адорно – Блох, Aesthet ica Minima, Филозофија медија I и II,
као и девет књига из облас ти књижевног стваралаш тва. Чланица је Извршног
одбора Естет ичког друш тва Србије, председница НВО за уметност, култ уру,
меди је и дру ш твена пита њ а „Мла д и гра шак” из Беог ра д а и уред н иц а еди
ције „Мулт имед иа” издавачке куће „Клио” из Беог рад а.
Маја Вукадиновић диплом ирала је Филмску и ТВ про
дукц иј у на Факултет у драмских уметнос ти. Магис три
ра ла меди је на The New School у Њујорк у. Докт ори ра ла
у облас ти Студ ија медија на ФДУ. Аутор студ ије Звезде
суперм аркет култ у р е: медијс ка слава у потрош ачком
друштву. Дугог од ишњи је новинар, аутор аналит ичк их
текс това из облас ти култ уре, ТВ крит ик а и интервјуа са
јавним личнос тима. Пред авач по позиву у облас ти сту
дија медија, популарне култ уре, новинарс тва и сродних
облас ти. Активно ради на развој у академске каријере и повезивању теориј
ског знањ а и практ ичног искус тва у сфери култ уре и медија.
Зоран Јевтовић теоре т и чар меди ја и новинарс тва, про
фесор Филозофс ког факул т е т а у Нишу. Магис три р ао и
докт ори р ао кому н иколош ке нау ке на Факулт ет у поли
тичк их наук а у Беог рад у. Више од две деценије радио је
као новинар у РТС-у, Радио-Ђерд ап у у Кладову и РадиоПриш тини. Посебно се бави проблемат иком јавног мњењ а
и медија. Најзначајније књиг е: Велики-мали радио (1993),
Дија л ог на радиј у (1997), Тота л ит ар из ам и мас-медији
(2000), Јавно мнење и политика (2003), Амнезија јавнос ти
– од пропаганде до терориз ма (2004), Новинарс тво у тео
рији и пракс и (2004), Историја новинарс тва (2006). Објавио је већи број науч
них студ ија и чланак а у референтним домаћ им часописима.
Мирко Милет ић рођен је 1958. године у Деспот овц у.
Диплом ирао је новинарс тво, а магис трирао и докторирао
у научној облас ти Комун иколог ија на Факулт ет у поли
тичк их наук а у Беог рад у. Редовни је професор Факултета
за култ уру и медије Мегат ренд универзитета у Беог рад у,
где на основним академским студ ијама пред аје Комуни
колог иј у и Маркет инг и јавност, на дипломским академ
ским студ и ја м а Кому н ик а ц ионе страт ег и је и Медијс ки
систем Србије, а на докторским студ ијама Теориј у кому
ник ац ије I и II. Пред авао је Kомуникологију на Учитељ
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ском факултет у у Јагод ини, Филозофском факултет у у Косовској Митровиц и,
Факул т е т у поли т ичк их нау к а у Беог ра д у, Одсек у за медијс ке студ и је Фило
зофског факултета у Новом Саду и Филолошком факултет у у Беог рад у. Обја
вио је књиг е Кому ницирање у новим медијс ким услови ма (1998), Мас-медији у
вртлог у пром ен а (2002), Менаџм ент медија (2003), Комуницирањ е, медији и
друштво (2005, 2006, 2008; у коау т орс тву са М. Радојковићем), Ресет овањ е
стварнос ти (2008), Основе менаџмента медија (2009), Комуниколошки лекс и
кон (2012, у коау торс тву са Н. Милет ић), као и мнош тво научних и стручних
радова у домаћ им и инос траним, класичним и елект ронским часописима.
Весна Балт езаревић, док т ор правн их нау к а, пре д аје
Пра в о инте л ек т уа лн е свој ин е и Медијс ко пра в о на
Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд универзитета.
У досад аш њем научном раду објавил а је седам књиг а
од којих су две доби ле награ д у Удру жењ а пропа ган д и
ста Србије. Аутор је више од седамдесет радова који су
публиков ан и у домаћ им и међун ар одн им часоп ис им а
и саопш тени на научним скуповима. Активни је члан је
Европске академ ије наук а и уметнос ти, Удружењ а новинара Србије, члан је
Уређивачког одбора часописа Друштвени огледи, који издаје Центар за дру
штвена истраж ивањ а и Интернац ионални универзитет из Сарајева, и пред
седник је Суда части удружењ а за тржишне комуник ац ије Србије.
Радос лав Балт ез ар евић, докт ор кому н ик ол ош ких
нау к а, пре д аје Марке т инг на Високој пословној школи
за пословн у економ иј у и преду зетниш тво, Беог рад. По
завршет к у док т орс ких студ и ја усврш а в ао се у Ослу –
Норв еш ка, где је заврш ио МА курс. Аутор је више од
два десет радова који су делом публикова ни у реном и
ра н им часоп ис и м а, а делом презен т ова ни на научним
скуповима у земљи и инос транс тву.
Драган Јаковљевић рођен је у Краг ујевц у, а већ двадесе
так година живи и ствар а у Будим пеш ти. Диплом и р а н и
је новин ар, мастер кул т у р олог и је и док т ор анд у науч
ној облас ти Кому н иколог и ја на Факул т е т у за кул т у р у и
меди је Мегат ренд унив ерзи т е т а. Главн и је и одгов орн и
уредн ик Српс ких недељних новин а – зва н ичног глас и л а
српске националне мањине у Мађарској. Стални је сарад
ник Радио-телевизи је Срби је, као допис ник из Будим пеш те. Иниц и јат ор је и
активни учесник у организац ији бројних култ урних и едук ат ивних прог рама
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српске мањине у овој земљи. Објавио је три збирке поезије, два романа и четири
књиг е есеја. Члан је Удру жењ а књи жевн ик а Срби је, будим пеш танс ког Удру
жењ а уметник а „Круг”, беог радске уметничке групе „Арте” и Удружењ а нови
нара Србије. Прозна дела и поезија Драгана Јаков љевића превођени су на више
језик а и публиков ан и у некол ико зборн ик а и антолог ија, а сегмент и ствара
лаш тва уврш тени у гимназијске уџбенике књижевнос ти у Мађарској. Редовно
објав љује колумне у Српс ким недељним новина ма, дневном листу Политика и
на интернет портал у РТВ Б92. Аутор је више научних радова из облас ти кул
туре и медија, објав љених у стручним часописима и зборниц има.
Ната ша Симеу новић Бајић рођен а је у Аранђ е ловц у
1979. године. Диплом и р а л а је Српс ку књи ж евност и
језик са општом књижевношћу на Филолошком факул
те т у у Беог ра д у. Магис тарс ке студ и је Кому николог и је
успеш но је заврш и ла на Факул т е т у поли т ичк их нау к а
у Беог ра д у. Док т орат у облас ти кул т у ролош ких нау к а
и звањ е доцент а стек ла је на Факулт ет у за култ ур у и
меди је. На истом факул т е т у пре д аје Моде ле кул т урне
полит ик е и Историј у комун иц ир ањ а. Њене облас ти
истра ж ив а њ а су: медијс ке и кул т урне студ и је, етничке мањине и марг и
на л из ов а не дру ш твене гру пе, књи жевност, култ урн а полит ик а, историја
комуниц ирањ а. Објавила је велик и број радова у домаћ им и међународним
научним часописима и учес твовала на неколико научних скупова у земљи и
инос транс тву. Трен утно је ангажована на два пројекта које подрж ава Мини
старс тво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Нада Сенић (1965), социолог, диплом ирала је на Филозоф
ском факултет у у Нишу на Катед ри за социолог ију. Бави
се истра ж ив а њ ем у облас ти масовн их кому н ик а ц и ја и
аутор је мног их истраж ивачк их пројек ата публикованих
у едиц ијама Цент ра РТС-а за истраж ивањ е јавног мњењ а,
прог рама и аудиториј ума где је трен утно и запос лена.
Славица Јосифовић (1959) диплом ир ала је на Филозоф
ском факултет у у Приш тини на Катед ри за филозофиј у и
социолог иј у. Радила је као руковод илац службе Истраж и
вањ е и развој у Радио-телевизији Приш тина и била аутор и
водитељ телевизијских емисија „Научни форум” и „Еколо
шки круг”. Од 2007. руковод илац је Цент ра РТС-а за истра
живањ е јавног мњењ а, прог рама и аудиториј ума. Аутор је
мног их истраж ивачк их пројек ата из облас ти масовних комуник ац ија.
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Дра га на Трифу новић је рођена 1984. године у Чачк у.
Диплом ирала је 2008. године на Факултет у за пословне
студ ије Мегат ренд унив ерзит ет а, смер Међун ар одно
пословањ е, а затим на истом смеру и факултет у одбра
нил а мастер рад 2009. године. У школс кој 2009/2010.
годин и упис а л а је зајед н ичк и прог рам док т орс ких
студ и ја Факул т е та за пословне студ и је и Факул т е та за
међу нар од н у економ и ј у, полож и ла све испи т е и завр
ши л а изра д у док т орс ке дисер т а ц и је „Утиц ај интера к ц и је високообра зов
них инстит уц ија и преду зећа на динам ик у привредног развоја путем креи
ра њ а и трансфера инова ц ија”. Од 2008. године запос лена је на Факултет у за
пословне студ ије као сарадник у настави. У звањ е асис тента за ужу научн у
област Менаџмент изабрана је 2010. године. Била је истраж ивач на пројект у
„Национална страт ег и ја при л ива стра ног капи та ла у циљу реин т ег ра ц и је
Србије у светске економске токове”, финанси ра ног од стране Минис тарс тва
за наук у и технолошки развој. До сада је објавила осамнаест радова.
Мирјана Танкосић је рођена 1983. године у Земун у. Сти
пенд иј у Факултета за трговин у и банк арс тво Универзите тa
БК добила је 2002. године на основу просек а оцена. Дипло
мирала 2006. и уписала постд ип ломске студ ије на Факул
тет у организац ионих наук а 2007, смер Односи с јавношћу,
и исте године их заврш ила. Од 2010. године је докт оранд
Факулт ет а за култ ур у и медије на коме је полож ил а све
испите и прис тупила израд и докторске дисертац ије „Улога
односа с јавношћу у јачању конк урентске преднос ти високообразовних инстит у
ција”. Од 2008. године запос лена је на Факултет у за пословне студ ије Мегат ренд
унив ерзи т е т а као сарад н ик у наста ви. На овом факул т е т у изабра н а је 2010.
године у звањ е асис тента за ужу научн у област Маркет инг, реклам а и однос и
с јавношћу. Учес ник је бројних конференц ија у земљи и инос транс тву, и аутор
научних радова који се баве темом односа с јавношћу у светлу нових техноло
гија. Посед ује ИТ серт ифик ате: HP ATA Connected Devices Solut ion, HP ATA Network
Solut ions, HP ATA Server & Storage Solut ions, HP ATA Cloud, HP ATA IT for Business.
Ивана Булут је рођена 1983. године у Чачк у. Диплом и
рала је Менаџмент 2006. године на Факултет у организа
ционих наук а Универзитета у Беог рад у, а затим на смеру
Марке т инг менаџ мент на истом факул т е т у одбра н и ла
мастер рад 2008. године. У школској 2009/2010. години
упис а л а је зајед н ичк и прог рам док т орс ких студ и ј а
Факултета за пословне студ ије и Факултета за међуна
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родн у економ иј у Мегат ренд универзитета у Беог рад у, полож ила све испите
и прис ту п и л а изра д и док т орс ке дисер т а ц и је „Утиц ај дру ш твен их мре ж а
на послова њ е компа н ија”. У школс кој 2012/2013. годин и уписала је и док
торске студ ије на Факултет у организац ионих наук а. Од 2007. године запо
слена је на Факултет у за пословне студ ије Мегат ренд универзитета у Бео
град у као сарадник у настави. У звањ е асис тента је изабрана 2010. године на
Факултет у за пословне студ ије у Беог рад у, ужа научна област –Маркет инг,
реклама и односи с јавношћу. До сада је објавила осамнаест радова.
Татјана Цветковски редовни је професор на Факултет у
за пословне студ ије Мегат ренд универзит ет а. Бави се
истра ж ив ањ им а у облас ти (визуе лне) комун ик ац ије,
људских ресурса и орга низа ц ионог пона ша њ а. Учес тво
вал а је на бројн им дома ћ им и међун ар одн им конф е
ренц ија ма и пројект има, и има низ обја в љених радова
из наведених облас ти. Аутор је више уџбеник а и моно
графи ја.
Ана Ланг овић-Милићевић је редовн и проф ес ор на
Факултет у за пословне студ ије и Факултет у за култ уру
и меди је Мегат ренд унив ерзи т е т а. Диплом и р а л а је и
магис три р а л а на Факул т е т у орга н из а ц ион их нау к а, а
докторирала на Факултет у за пословне студ ије. Радила
је на Факул т е т у орга н из а ц ион их нау к а, као тален ат
за научноис тра ж ив ачк и рад, на страт еш ком пројек т у
„Управ љањ е транс форм ац иј ом предуз ећ а”, који је
финанс и р а ло Минис тарс тво за нау к у и тех нолог и ј у. Један је од чла нов а
стратешког пројекта Мегат ренд универзитета, који финансира Минис тар
ство за нау к у, под назив ом „Страт ег ијс ке опци је умре ж а в а њ а прив ре д е
Србије у светс ке прив ред не токов е – утиц ај елект ронс ког послов а њ а на
реструк т у ри р а њ е дома ћег тржиш та”. Аутор је више обја в љен их радов а и
коау т ор неколико књига.
Срђан Бабић рођен је у Беог рад у, где је завршио основн у
и сред њу школ у. Диплом и р а ло је на Факул т е т у орга
низ а ц ион их нау к а у Беог ра д у, а на истом факул т е т у
заврш ио је и мастер студ ије. Радио је на руководећ им
позиц и ја ма у прод аји у пред у зећу „Штам па комерц” и
у „Фриком у”, а потом и као директор људских ресурса у
„Фриком у” и у преду зећу „Идеа”. Трен утно је директор
ИДЕА академ ије.
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Јадранка Божић рођена је 1959. године у Беог рад у. Дипло
мирала је на Филолошком факултет у (Општа књижевност
са теори јом књи жевнос ти), а магис три ра ла на Филозоф
ском факулт ет у (Интерд ис цип линарне студ ије антропо
лог и је) у Беог ра д у. Док т орс ку дисер т а ц и ј у „Легат и као
чиниоц и очу в ањ а култ урног и национ алног идент ит ет а,
с посебн им освр т ом на легат е у Народ ној библиот ец и
Србије” браниће на Факултет у полит ичк их наук а у Беог рад у. Ради у Народној
библиотец и Србије, у Одељ ењу за научноис траж ивачк и рад.
Станк а Јанковић Пивљан ин рођен а је у Београд у
1979. године. Диплом ирала је и стек ла звањ е мастер на
Филолошком факултет у у Беог рад у, на Катед ри за срп
ску књижевност са јужнос ловенс ким књижевнос тим а.
Докторанд је на истом факултет у. Уред ила је неколико
моног рафија из облас ти опште и националне култ уре и
историје, учес твов а ла на међунар одн им конф ер енц и
ја м а. Бави се истра ж ив а њ ем кул т у ре карнев а ла, књи
жевнос ти ренесансе, барок а и просвећенос ти на Приморј у, антрополошким
студ ијама и теоријама читањ а.
Смиљк а Исаковић рођена је у Беог рад у, где је заврш ила
основн у школ у и прва два разред а гимназије, коју је матури
рала у Атини на Amer ican Community School of Athens. Дипло
ми р а л а је кла вир 1974. године на Музичкој Ака д ем и ји у
Беог рад у, магис трирала клавир 1979. године на Факултет у
музичке умет нос ти у Беог ра д у, а чемба ло на Кра љ евс ком
Конзерваториј ум у у Мадри д у (Real Conser vator io Super ior de
Musica de Madrid). Докторирала је на Факултет у за култ уру
и меди је Мегат ренд универзи т е та 2008. године. У зва њ е ван ред ног професора
на истом факултет у изабрана је 2013. године. Усавршавала се у Шпанији (Бил
бао, Гранад а), Италији (Венец ија, Удине), Русији (Конзерваториј ум „Чајковски”
у Москви). Наступала је широм Европе, у САД, Јужној Америц и, на Исланд у и
на Куби. Говори енглески, шпански и грчк и, а служ и се руским, порт угалским
и франц уским. Објавила је књиг е Зубати осмех Макса Графа (2007), Менаџмент
музичке уметнос ти (2010), БЕМУС пре п ле т ум моби ле (2012) и Виђе ња – Muzica
modus vivendi (2013). Засутп љена је у Internat ional Who is Who in Music, међу на
род ној енцик лопе д и ји познат их музи чара која преко 30 година изла зи у Кем
бриџ у, а Америчк и биог рафски инстит ут уврс тио је у 5000 личнос ти света као
„Прву даму чембала”. Такође је заступ љена у „Ко је ко у Србији” и у међународ
ној Енцик лопед ији чембалис та и оргуљ аша (Санкт Петерсбург).
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Жељко Ђурић рођен је 1965. године у Ваљеву. Богос лов
ски факулт ет у Беог рад у је заврш ио 1996. године. На
истом факултет у је одбранио магис тарски рад на тему
из теолог ије светог Атанасија Великог. На Богос ловском
факулт ет у у Фочи одбран ио је 2011. године докт орс ку
тезу из канонс ког и црквеног прав а. Од 2003. године
пре д аје теолог и ј у иконе на Ака дем и ји СПЦ за конзер
ва ц и ј у и обнов у живоп ис а у Беог ра д у. Главн и и одго
ворни уредник је научног часописа Живопис који издаје
Академ ија СПЦ за консервац иј у и обнову живописа. Објавио је низ чланак а
у домаћ им и страним научним часописима. Објавио је три студ ије: Соти
риолошке претпос тавке учења светог Атанас ија Александријс ког о стварању
света и рађању Сина (2003), Свет идола и васкрсење у Хрис ту по светом Ата
нас иј у Великом (2004) и Служење епис копа: канонс ко предање (2011). Од 2009.
године члан је Удружењ а књижевник а Србије. Објавио је три књиг е поезије:
Талас и (2007), Свет који нестаје и свет који настаје (2008) и Слепи во и друге
песме (2010). Учес твовао је на преко сто групних изложби уметничк их фото
графија у земљи и инос транс тву, награђив ан је 80 пута за појед иначне и
фотог рафије у колекц ији, и имао је пет самос талних изложби уметничк их
фотог рафи ја. Као предс тавн ик Ака дем и је СПЦ за консерв а ц и ј у и обнов у
живописа из Беог рад а, учес твовао је на изложби икона у Минхен у, Бостон у
и Њујорк у. Живи и ради у Смедереву.
Виолета Цветковска Оцокољић магис три р а ла је 2006.
године на Факул т е т у за пословне студ и је, а док т ори
рал а 2008. године на Факулт ет у за култ ур у и медије
Мегат ренд универзи т е та. Ради као ван ред н и професор
на Факул т е т у за кул т у р у и меди је. Од 1997. проф ес ио 
нално излаже дела из облас ти ликовне уметнос ти. До
сада је самос тално излагала 60 пута у земљи и инос тран
ству. Добитник је бројних наград а из облас ти иконописа,
порт рет а и мозаи к а. Аутор је и коау т ор бројн их радов а из облас ти еконо
мије, визуе лних уметнос ти, култ уре, религ ије и комуник ац ије, објав љених у
земљи и инос транс тву. Аутор је књиг е Комуникација: Човек и култура (2009) и
коау тор књиг е Пословна комуникација (2007), као и превод илац књига Смисао
иконе (2008) и Иконе и тајновити извори хришћанс тва (2009).
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Драган Ћаловић рођен је 1976. године. Диплом ир ао
је слик арс тво 1998. године и арапс ки језик и књижев
ност 2006. године. Магис трирао је теориј у уметнос ти и
медија на интерд ис цип линарн им студ ијам а при Уни
верзитет у уметнос ти у Беог рад у 2005. године, а на истој
груп и је и докт орирао 2008. године. Ванр едн и је про
фесор и продек ан за наста ву на Факул т е т у за кул т у ру
и медије Мегат ренд универзитета, где пред аје Теориј у
меди ја и Теори ј у умет нос ти, на основним ака демским
студ ијама, и Семиолог иј у, на докторским студ ијама. Као гостуј ућ и профе
сор пре д аје Исламс ку умет ност и Исламс ку архи т ек т у ру на Филолош ком
факул т е т у Универзи т е та у Беог ра д у. Учес твов ао је на више научн их ску
пов а национ алног и међу нар од ног значаја. Обја вио је моног рафиј у Јосип
Броз Тито: студија имиџа (2006), уџбенике Увод у теориј у медија (2009, 2010)
и Увод у теориј у модерне и постмодерне ликовне уметнос ти (2011), као и већи
број текс това у научним часописима и зборниц има.
Бранко Р. Златковић је диплом и р ао Српс ку књи жев
ност и језик са општом књижевнош ћу на Филолош ком
факул т е т у Универзи т е та у Беог ра д у. На истом факул
тет у је магис трирао („Први српс ки устанак у говору и
у твору”) и докторирао („Настајањ е нове српске државе
у усменом народ ном ствар а л а ш тву”). Запос лен је у
Инсти т у т у за књи жевност и умет ност у Беог ра д у, на
пројек т у Српс ко усме но ствара л аштво. Био је вишег о
дишњи руковод илац Међународног кампа фолк лорис тике (Тршић-Беог рад)
и Међународног омладинс ког сабора српс ке и балканс ке духовнос ти (Аранђе
ловац-Беог рад). Одговорни је уредник Задужбине, листа Вукове задужбине
и 1804, часописа Задужбинског друш тва „Први српски устанак”. Пред авао је
Стилис тик у и реторик у на Факултет у полит ичк их наук а у Беог рад у, као и
Обрад у вести и Репортаж у на Факултет у хуманис тичк их наук а у Беог рад у
при Интернац ионалном универзитет у у Новом Пазару. Учес твовао је у раду
више дома ћ их и међу н ар од н их научн их ску пов а. Обја вио је књиг у Први
српс ки устанак у говор у и у твор у (2007), као и више студ ија из облас ти срп
ске усмене књижевнос ти и српс ке књижевнос ти 18. и 19. века. Уредн ик је
песничке едиц ије Одзиви Филипу Вишњићу.
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Филип Шкиљан рођен је у Загребу 1980. године. После
завршених додип ломских студ ија историје и археолог ије,
уписао је послед ип ломске студ ије Хрватске повијес ти 20.
стољ ећа. Магис трирао је тезом „Полит ичк и затворениц и
у логори м а Стар а Гра д иш ка и Јасенов ац” 2006. године.
Исте године упис у је изван д ок т орс ке студ и је Хрват с ке
пови јес ти 20. стољ ећ а и док т ори р а 2009. године дисер
та ц и јом „Поли т ичк а опре д је љива њ а у Хрватс ком загорј у 1941-1945”. Између
2003. и 2006. године радио је у Спомен-подручју Јасеновац као кустос збирке
фотог рафија, видео-материјала и дигиталних записа, а од 2008. године пре
даје као пред авач-сарадник на Хрватским студ ијима Свеу чилиш та у Загребу
пред ме т е Балк анс ке земље у 20. сто љ ећу и Хрватс ка пови јест у два десе т ом
стољ ећу. Од 2006. до 2010. ради као водитељ Архива Срба у Хрватској при Срп
ском народном вијећу. Од 2010. године запос лен је у Инстит ут у за миграц ије
и народнос ти као научни сарадник. Године 2011. изабран је у звањ е доцента
на Хрват с ким студ и ји м а Све у ч и л иш та у Загребу. Бави се Дру г им светс ким
ратом и националн им мањинам а у Хрватс кој. Аутор је девет моног рафија и
више изворних научних радова, стручних чланак а и прегледних радова.
Јован А. Ђукановић диплом ирао је менаџмент и кому
ник ац ије у култ ури на Факултет у драмских уметнос ти
у Беог ра д у 1991. године. Спец и ја л ис тичке студ и је из
менаџмента инстит уц ија култ уре завршио 1993. Године
на Universite Paris IX, Dauphine, у Франц уској. Током 1993.
године био је на стручној пракс и на Radio France Inter
nat ional, дирекц ија за развој и комуник ац ије, у Париз у.
Радио на: ФПН Беог рад – менаџер за односе са јавно
шћу, у Конг рес ном сервис ном цент ру – директ ор мар
кет инга, Logos PR – пројектни менаџер; ЕАР – Европска агенц ија за рекон
струк ц и ј у – стручн и сарад н ик порт парола, EUMM – Посмат рачк а мисија
ЕУ – помоћник шефа мисије за односе са јавношћу, у Савезном секретари
јат у за информ исањ е – руковод илац одељ ењ а за инос тране медије SSI; био је
шеф вла д иног Прес-цент ра у Буја новц у портпарол државног Коорд ина ц ио 
ног тела за југ Србије, РТС ТВ Беог рад – информат ивни прог рам РТС – уред
ник спољнополит ичке редакц ије, ТВ Студ ио Б – информат ивни прог рам ТВ
Студ и ја Б – уред н ик спољнопол и т ичке редак ц и је, Радио Новос ти – уред
ник ноћног прог рама, Глас Америке – редакц ија прог рама за Србиј у, Esprit
Direct, Paris – директн и маркет инг, АЗУР Беог рад – спортс ки маркет инг,
оснивач и менаџер. Од 2008. године ради као сарадник у настави и асис тент
на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд универзитета на предмет има
Маркет инг у култ ури, Оглашавањ е у медијима, Маркет инг и јавност.
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Aна Стевановић рођена је у Беог рад у 1984. године. После
матурирањ а у Петој беог радској гимназији, 2003. Године
упис ује се на Катед ру за менаџмент и прод укц иј у у позо
риш ту, ради ј у и кул т у ри на Факул т е т у драмс ких умет
нос ти у Беог рад у. У јулу 2008. године диплом ира оства
ривши просечн у оцен у 9,73. Исте године упис ује доктор
ске студ ије менаџмента култ уре и медија, на Факултет у
драмс ких умет нос ти. Полож и л а је све испи т е просеч
ном оценом 9,44 и трен ут но спрем а одбра н у док т орс ке дисер та ц и је. Током
десет ог од иш њег профес ионалног ра понајвише се бави ла кому н ик а ц ион им
страт ег и ја м а и однос и м а с јавнош ћу, радећ и као дирек т ор кому н ик а ц и ја и
пи-ар мена џер највећ их и најзначајни јих кул т урних и умет ничк их манифе
стац ија, попут Међународног филмског фестивала ФЕСТ и Фестивала Cinema
City. Током студ и ра њ а, била је стипен д ис та Минис тарс тва прос ве т е и нау ке
Репуб лике Срби је, Скупш ине Гра д а Беог ра д а, Репуб личког завод а за развој
научног и уметничког подм латк а, а прим ила је и стипенд иј у Еуробанке ЕФГ
намењ ене најб ољ им студен т и м а у Срби ји. Била је стипен д ис та Вла де Репу
блике Грчке, која јој је омог ућ ила школовањ е на Арис тотеловом Универзитет у
у Солу н у. Послед њ их некол ико година интензивно се бави истра ж ив а њ и м а
креат ивнос ти у култ урном менаџмент у као и орга н иза ц ион им инова ц ија м а
у инсти т у ц и ја м а кул т у ре и меди ја. Учес тву је на конфе ренц и ја м а у земљи и
инос тарс тву, а обја ви ла је десе так научн их радова у дома ћ им и међу народ
ним научн им часоп ис и м а како о креат ивнос ти, тако и о етиц и у меди ји м а.
Запос лена је у Сред њ ој умет н ичкој школ и „Арти ме д иа” као професор Про
дукц ије у култ ури и медијима, Култ уролог ије и Историје уметнос ти.
Ана Јурчић рођена је 1981. године у Земун у. На Геоеко
номс ком факул т е т у Мегат ренд универзи т е та у Беог ра д у
диплом и р а ла је 2004. године као студент гене р а ц и је са
просечном оценом 9,63. Магис трирала је 2008. на истом
факул т е т у, одбра н ивш и магис тарс ку тезу „Евро-азијс ки
менаџ м ент у услов и м а глоб а л из а ц и је; интерк ул т урн и
аспект и” и исте године изабрана је у звањ е асис тента. Док
торску дисертац иј у „Међузависност националне култ уре
и менаџмента; улога интерк улт урног менаџмента у стварању мулт ик улт урне
организац ије” одбранила је 2013. на Факултет у за пословне студ ије у Беог рад у.
Као стипенд ис та америчке владе 2010. године завршила је усавршавањ е за раз
вој наставног особ ља на Џорџ Вашинг т он универзи т е т у у Вашинг т он у (Дистрикт Колумби је). Доцент је на Мегат ренд универзи т е т у, пре д аје Менаџ мент
и Интерк ул т урн и менаџ мент, а волон т и ра као фаси л и тат ор Open World про
грама професионалног усавршавањ а који финансира Конг рес САД.
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Никол ина Врцељ рођен а је 1984. године у Огул ин у.
Диплом ир ал а је 2007. на Факулт ет у за пословне сту
ди је Мегат ренд универзи т е та. Исте године упис а ла је
докторске студ ије на Факултет у организац ионих наук а
у Беог рад у, смер менаџмент. Полож ил а је све испит е
пред виђ ене наставн им пла ном и прог ра мом са про
сечном оценом 10,00 и трен утно прип рем а докт орс ку
дисертац иј у. Асис тент је за ужу научн у област менаџ
мент од 2008. године на Факултет у за пословне студ ије.
Објавила је више од 20 научних и стручних радова, моног рафиј у и практ и
кум. Истраж ивач је на пројект има које финансира Минис тарс тво просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Мариа Поповић рођена је 1978. године у Бару. Дипло
мир ал а је на Одсек у за српс ки језик и књиж евност
јужнос лов енс ких народ а на Филоз офс ком факулт ет у
у Ник ш ићу. Школс ке 2008/09. упис а ла је постд ип лом
ске студ ије на истом факулт ет у и стек ла звањ е маги
стра социолош ких нау к а, одбра н ивш и тезу из облас ти
социолог ије култ у ре „Социолошки аспект менаџмента
слоб од ног времен а у туриз му”. Док т ори р а л а је 2013.
године на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд универзитета, дисер
тац ијом „Спец ифичнос ти култ урног туризма Црне Горе”. Радила је у Сред
њој економској школи у Бару и Средњ ој мешовитој школи „Данило Киш” у
Будви. Била је ангажована као сарадник у настави на Факултет у за туризам
и Факултет у за стране језике Универзитета Медитеран у Бару. Сада је доцент
на Факулт ет у за бизнис и туризам у Будви, а хонорарно је ангажов ана на
Поморском факултет у у Бару и ХЕЦ Факултет у за интернац ионални менаџ
мент у туризму и хотелијерс тву.
Александ ра Палад ин, музиколог, одговорн и уредн ик
за уметничк у музик у Првог прог рама Радио Беог рад а,
аутор и водитељ емисије „Сусретањ а”. Оснивач и главни
уредн ик прве ревије за клас ичн у музик у у Србији –
„Музик а Клас ик а”, уметн ичк и директ ор фестив ал а
„Музик а класик а лајт”. Радила је као сценарис та и води
тељ у бројн им емис и ја м а Музичке редак ц и је Телеви
зије Беог рад. Бави се научним радом из облас ти култ урног менаџмента и
темам а из српс ке музичке историје. Јавно излаже научне радов е о овим
темама. Пет сезона била је модератор музичк их пред авањ а пред концерте
Беог радс ке фил х армон и је. Бави се музичк ом кри т ик ом. Теоријс ки и у
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пракси бави се терапијском применом музике у медиц ини. Аутор је уџбе
ник а за пред мет Музичк а кул т у ра за више разре де основне школе. Скоро
децениј у задужена је за односе с јавношћу фестивала „Мокрањчеви дани”.
Радила је као промотер мног их музичк их догађаја, писала рецензије разли
чит их музичк их издањ а. Аутор је брош ура Сусретања – 30 година и Трагом
музике у Србији – фестивали, као и књиг е Дечји хор РТС (1947-2012).
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Упутство ауторима
1. О часопису
Годишњак Факулт ета за култ уру и медије „Комуник ац ије, медији, култ ура” је
интерд ис цип линарн и, првенс твено комун иколош ко-култ у ролош ки научн и часо
пис који објав љу је:
1. ориг иналане научни радове (у којим а се износе претходно необјав љивани
резултат и сопс твених истраж ивањ а научним методом);
2. прег лед не радов е (који садрже ориг ин а л ан, дета љ ан и кри т ичк и прик аз
истраж ивачког проблем а или подручја у коме је аутор остварио одређени
допринос, видљив на основу аутоц итата);
3. кратк а или претходна саопш тењ а (ориг инални научни рад пуног форм ата,
али мањег обим а или прелим инарног каракт ера);
4. научне кри т ике, однос но полем ике (рас п ра в е на одређ ен у научн у тему
засноване искључиво на научној аргументац ији) и осврт е;
5. стручне радове (у којим а се нуде искус тва корис на за унап ређењ е профе
сионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном метод у);
6. информ ат ивне прилог е (уводник, коментар и сл.) и
7. прик азе (књиг е, зборник а, научног или уметничког догађаја и сл.).

2. Услови за објављивање радова
За објав љивањ е у часопис у прих ватај у се искључиво радови који нису прет
ходно објав љивани и нису истовремено поднет и за објав љивањ е у друг им публи
ка ц и ја м а, што аутор гаран т у је сла њ ем рада. Сви радови се анон им но рецензи
рај у, после чега редакц ија донос и одлук у о објав љивању.
Рукопис и се шаљу елект ронс ком поштом или на компакт-диску и не вра
ћај у се.
Адреса редакц ије:
Е-mail: godisnjak@megat rend.edu.rs
Годиш њак ФКМ, Факулт ет за култ уру и медије, Гоце Делчева 8, 11070 Нови
Беог рад.
Рад при ложен за обја в љи ва њ е треба да буде при п ре м љен пре м а стан д ар
ди м а часоп ис а да би био укљу чен у проце д у р у рецензи ра њ а. Неод г ов арај у ће
прип рем љени рукоп ис и биће враћен и аутору на дорад у.
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3. Стандарди за припрему рада
Рада треба да буде прип рем љен у прог рам у Microsoft Word, форм ат стра н ице
А4, све марг ине 25,4 mm, врста слова Times New Roman, величина слова (font size) 11,
једнос трук и проред (line spacing: single), нови ред (first line) 12.7.
Радови се пишу на српс ком језик у ћирил ичн им писмом (тастат ур а: Serbian
Cyrillic), а делови текс та или текс тови у целини на страним језиц им а одговарај ућ им
писмима.
Оптим алан обим текс та за радове под редн им бројевим а 1, 2. и 4. је 16 стра
ниц а; за радове под редним бројевим а 3. и 5. – 10 страниц а; и за радове под редним
бројевим а 6. и 7. – од 3 до 5 страниц а.
Радови садрже:
1. Звањ е и титул у, име и презиме аутора и коау т ора* (у првом реду, сред ина),
као и пун назив и седиш те инстит уц ије у којој раде (у друг ом реду, без про
ред а, сред ина).
2. Наслов рада и, евент уа лни, поднас лов пишу се малим словим а (и наслов и
поднас лов: сред ина, без проред а ако су у више редова).
3. Подац и о ауторим а, наслов и поднас лови пишу се црним словим а (bold).
4. Сажетак на српс ком језик у садрж и од 150 до 200 речи и пише се иза одред
нице Сажетак, која почињ е новим редом, а иза ње став љај у се две тачке (:).
5. Од 5 до 10 кључних речи које се пишу иза одреднице Кључне речи: велик им
словим а, а свак а кључна реч је од друг их разд војена запет ом, са тачком на
крај у наведених кључних речи.
6. Међунас лови су обележени редним бројем одељк а на које се односе и пишу
се на сред ини црним словим а (bold).
7. Директ н и и инди р ект н и цитат и означа в ај у се на крај у цити р а ног текс та,
у загра д и, прези меном или прези меном и ини ц и ја лом имен а, годином
изда њ а публик а ц и је, која мора да буде садрж а на у лите рат у ри, и стра н и
цом са које је цитиран текст. Примери: (Марк узе, 1968: 15) или (Марковић,
М. 1971: 96).
8. Слике, графикон и и табе ле обе ле ж а в ај у се ред н им бројеви м а и пот п исом
испод сли ке, гафи кона или табе ле, сре д ина.( При ме ри – Слика 1: Потп ис;
Графикон 1: Потпис; Табела 1: Потпис)
9. У фуснот ам а дају се краћ а објаш њењ а делов а основног текс та (до пет
редова), а у енднотам а шире експ лик ац ије (до 15 редова) које се односе на
одређени део основног текс та.
10. Разм ак између сваког структ уралног елемента текс та (имена и презимена
аутор а, наслов а текс та, апстракт а, кључн их речи, међун ас лов а, такс та и
табела, однос но, слик а, графикона итд. је један ред (настао прит ис ком на
тастер: eneter).
11. На крај у текс та дају се Литерат ут ра и, евент уа лно, Вебог рафија. Примери:
*

У фусноти на првој страни рада даје се и-мејл за конакт са аутором или првим аутором.
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Литерат ура:
(књиге)
•

Марк у з е, Херб ерт (1989): Човјек једн е дименз иј е; Сарај ев о: Весе л ин
Маслеша – Свјетлост.

•

Марковић, Михајло (2006): „Глобал изац ија и глобал изам”, Филозофеме,
бр. 1; Нови Сад: Српс ки филозофс ки форум (стр. 5-19).

•

Прњат, Бранк о (2012): „Кул т урн а поли т ик а и умет ност”, Зборник радова
„Култура и друштвени развој”; Беог рад: Мегат ренд универзит ет (стр. 3-11).

(часопис и)

(зборници)

Вебографија:
•

U.S. Aggress ion & Propagand a Against Cuba: Why the unrelie ved U.S. anta
gonism toward Cuba? by Michael Parent i, „Z magazine”, September 2004.
http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/US_Aggression_Cuba.html
(датум посет е веб-сајт у у заград и)

•

http://www.juvent ud rebelde.co.cu/about-us/ (датум посет е веб-сајт у у
заград и)
1. Текст се заврш а в а, после Лите р ат у р е и, евен т уа лно, Вебог рафи је, зва
њем, титулом, именом и презименом аутор а и коау т ор а, као и пуним
називом и седиш тем инстит уц ије у којој раде, насловом рада, сажетком
и кључним речим а на енглес ком језик у, који треба да буду обрађени као
исти елемент и текс та на српс ком језик у (ред. бр. од 1. до 5. овог упутс тва).
2. Уз текст треб а при лож и т и кра ћу биог рафи ј у (опти м ално 15 редов а) и
фотог рафиј у у јpg форм ат у.
НАПОМ ЕН А: текс тове за Годиш њак треба послат и редакц ији најк ас није до
30. јуна за број који се објав љује у текућој годин и.
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Студијски програми који се остварују на факултетима и високим школама Мегатренд универзитета
концепцијски су јединствени у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитовани код надлежних органа Републике Србије.

ГОДИШЊАК

M

Мегатренд је јавна, самостална и аутономна високошколска установа чији је задатак да – обједињавањем образовних, научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи ка свеобухватној,
систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему.
Остварујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и уметничким областима, Мегатренд уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде наставе, учења, евалуације и примене знања и уметничких вештина. Модерно засновани, за нове идеје стално отворени
наставно-образовни, научни и уметнички програми Универзитета настоје да буду снажан инструмент
комуникације и интеракције с другим научним и културним амбијентима; у креативном преплету с
интернационалним и космополитским духом, Мегатренд твори неку врсту обједињујуће, транснационалне основе општијих идеала и концепције модерности.
Мегатренд, практично, постоји од 1989. године, када је у Београду основана Пословна школа „Мегатренд“, прва домаћа приватна образовна институција у области пословних наука.
Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе, једног института и
једне медијске куће. То су:
•
Факултет за пословне студије, Београд
•
Факултет за културу и медије, Београд
•
Факултет за међународне економске студије, Београд
•
Факултет за уметност и дизајн, Београд
•
Факултет за државну управу и администрацију, Београд
•
Факултет за компјутерске науке, Београд
•
Факултет за биофарминг, Бачка Топола
•
Факултет за пословне студије, Вршац
•
Факултет за пословну економију, Ваљево
•
Факултет за пословне студије, Пожаревац
•
Факултет за менаџмент, Зајечар
•
Висока пословна школа „Мегатренд“, Београд
•
Висока школа за кошарку „Борислав Станковић“, Београд
•
Висока школа за менаџмент и бизнис, Зајечар
•
Институт за нове технологије, Београд
•
ТВ Метрополис, Београд.
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