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Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе и једног института.
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ФАКУЛТЕТА ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ

Децембра 2009, поводом двадесете годишњице плодотворног деловања у култури, просвети и
науци, Мегатренд универзитету додељена је Вукова награда.
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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.
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Ј У БИ Л Е Ј И

СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА
УДК 811.163.41:929 Караџић В. С.
316.72(=163.41)

1Татјана Костић*1
Завод за уџбенике
Београд

ЗНАЧАЈ ВУКА СТЕФАНОВИЋ А КАРАЏИЋ А
У ПОВЕЗИВАЊУ СРПСКЕ КУЛТ УРЕ
СА ЕВРОПСКОМ ЦИВИЛИЗАЦИЈОМ
Сажетак: И на почетк у двадесет првог века Срби се суочавају са пита
њем односа Србије и Европе, Србије и света. Још увек смо у потрази за иден
титетом. Сложен је одговор и на питање од када Србе треба рачунати у
европс ки народ. Темељи модерне српс ке државнос ти су постављени током
Устанака (1804, 1815). Вук Стефановић Караџић је највише допринео европ
ској интеграцији српс ке културе. Срби су имали историјс ки дисконтинуи
тет, али ипак постоји културни континуитет. Први западни културни
покрет који Срби прихватају јесте просвећеност преко кога Доситеј Обра
довић поставља темеље српс ког модерног, новог доба. Вук је највише од свих
ојачао српс ко национално биће и такође је највише од свих укључио Србе у
Европу. Вук је био човек свог, новог доба, код кога су револ уционарно и наци
онално били у духу актуе лних европс ких дешавања повезаних са утемеље
њем модерне нације. Култура је социјални капитал преко кога земље трећег
света могу доспети у први свет, њу творе личнос ти које превазилазе, спа
јају и надилазе околнос ти, разлике, време…
Кључне речи: ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ, НОВОВЕКОВН А СРБИЈА,
КУЛТ УРНИ КОНТ ИНУИ Т ЕТ, ДОСИТ ЕЈ ОБРАДОВИЋ, НАЦИОН АЛНИ И
ЕВРОПСКИ ТОКОВИ, КУЛТ УРНИ КАПИТАЛ.

*

Контакт: 7tatjana@gmail.com
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1. Однос Србије и Европе

„Ко смо и шта смо, откуда долазимо и куда идемо?
Побуњена раја и кротки маловарошани, устаничке војводе и царс ки
генерали, „источни” трговци, митрополити, гувернад ури, граждани, хај
дуци, силеџије, панд ури, измећари, вождоубице, ускоци, гуслари, мореп лов
ци, пастири, френтери... Сколас тика, правос лавље, туђе језиковке, и туђи
плутарс и, барокни олтари по Лики и у Бачкој, цркве брвнаре по Шумадији,
врачаре, нарикаче, србуље у сребро и злато оковане, латинс ке и славјанс ке
оде, романтичес ка собитија, псалтири, јеванђеља, гатке, бајке, поскочи
це, јуначке песме, калфенс ке винопојке и девојачке тугованке, манас тири,
рускос лавјанс ке школе и правос лавно-угарс ке гимназије. Делигради, Грахо
ва, Мишари, посечене главе на бедемима, шопс ке и босанс ке буне, чиновници
у руским и аустријс ким мундирима, крв проливена на Валмију, у Италији и
код Лајпцига, бежање у Русију, много смрти и много црних Југовића Мајки.
Једни смо се продавали за рубље и форинте, други смо аргатовали часно
и поштено за исти новац. У туђој земљи, на туђим пољима граничарили
смо, фелдвебловали и терали волове у Будим, Беч и Трст. Цареви су нам се
звали Терезије и Фрање, Александри и Николе. Душана и Лазара гледали смо
само на манас тирс ким зидовима и на сликама отис нутим са бакрореза.
Распети измеђ у старинс ких цехова, требника, часловаца, славјанс ког
језика и руског појања, на једној, и Европе, на другој страни, траж или смо се
цео век и више, још од сеобе Чарнојевића, на друмовима који са Балкана воде
у свет, у будућност. И вечно смо се питали јесмо ли Славеносерби, Сербљи,
Раци, Серби, или само Срби.” (Поповић, М. 1964: 378)
Миод раг Поповић, историчар српске књижевнос ти, истовремено сли
ковито и таксат ивно предс тав ља национални и култ урни пут српског наро
да. У истом текс ту Миод раг Поповић навод и да су знаменит и Срби крчили
пут напред и да су народ „разбијени, истргани, расут и на све стране” тра
жили, окуп љали и веровали у „нам бизум ослун” (наша ће бити слава).
Шта чини српску култ уру и какав је њен однос са европском циви
лизац ијом? У чему је прих ватањ е Србије од стране Европе, као и при
хватањ е Европе од стране Србије (оних правила и станд ард а који чине
Европ у)? Потребно је разм ис лит и зашто је европски вид одобравањ а
потребан српском народ у. И што је најваж није – да ли Срби могу себе
да прих вате ако нису уважени од стране Европе. И на почетк у двадесет
првог века Срби се суочавај у са давно отвореним питањ ем своје државе
и друш тва, као и са односом Србије и Европе, Србије и света. Посед ује
мо све оно што чини идент итет народ а: корене, језик,писмо, духовно и
култ урно наслеђе, веру, геог рафско-природне одлике, изворне каракте
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рис тике становниш тва, домете у облас ти науке и уметнос ти... И још увек
смо у потрази за идент итетом.
Сложен је одговор и на питањ е од када Србе треба рачунат и у европ
ски народ. Има аргумената да је то одвајкад а, или да је од доласка Сло
вена на Балкан, или да је то неоспорно тек после ослобађањ а од Турака
у устанц има 1804. и 1815. године. Ако се прих ват и став да су Срби и пре
деветнаес тог века део Европе, ипак се мора признат и да је нововековна
Србија настала са пет векова закашњењ а у однос у на европске нације.
Темељи модерне српске државнос ти су постав љени током првог устан
ка (1804-1813), да би тек седам деценија касније на Берлинском конг рес у
(1878) дошло до међународног признањ а државне независнос ти и сувере
нос ти нововековне Србије. Процес признањ а Србије, у извесном смис лу,
ипак ни данас није доведен до краја. Саглед авањ ем прош лос ти стичемо и
сазнањ а неоп ходна да се у свом добу нађемо и снађемо.
Љубинко Милосав љевић је на научном скуп у Друштвена и политич
ка мисао Вука Караџића, који је 2005. године организовала Српска ака
дем ија наука и уметнос ти у наслову свог реферата Вук и Милош – обнова
српс ке државнос ти и нова духовност истакао две заслуж не личнос ти које
су свака на свој особен начин обавиле различите националне послове.
„Обојица су били сиротињс ког, сељачког порек ла, као што је уоста
лом био сав наш народ, у коме тада друкчијег породичног педигреа готово
да није било. Милош је био непис мен и то углавном остао до краја живо
та, Вук је био самоу ка, несис тематично образована особа, којој је лична и
национална судбина одредила да посвршава велике националне културне
послове.” (Милосав љевић, Љ. 2005: 131)
Милосав љевићево виђењ е значајних нововековних личнос ти треба
допунит и и претечама Вука и Милоша, Доситејем и Карађорђем који су
у склад у са временом свог деловањ а такође незаобилазни у новијој срп
ској полит ичкој и култ урној историји.
Ипак, даровит и појед инац, интелект уа лац, устаник који је највише
доп ринео европској интег рац ији српске култ уре је Вук Стефановић Кара
џић. Значај његовог деловањ а је толик и да се и период српске историје у
којем живи и ствара, рачуна и назива по њему иако је имао још истакн у
тих савременика (устаниц и, влад ари, црквени великодос тојниц и, осни
вачи и чланови учених друш тава, професори, писци, велепоседниц и).
„Предвуковски период” и „Вуково доба” – постале су одреднице српске
историје и култ уре. Вук је имао и прот ивнике и подрж аваоце и епигоне у
свом веку, па и данас не јењава интересовањ е за његов култ урни допри
нос и опредељивањ е „за и прот ив”.
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2. Култ ура и цивилизација

Култ ура и цивилизац ија су општи појмови, комп лексног, развојног и
прот ивречног садрж аја. Проблем дефинисањ а култ уре и/или цивилиза
ције није лако решив. Могуће је идент ификоват и тројаке односе појмова
култ уре и цивилизац ије: антином и, синоним и, суборд инари.
Култ ура је врло слојевит појам, а значењ е и упот реба су му шароли
ки. Нају же значењ е се односи на спец ифичне духовне активнос ти који
ма се баве култ урни ствараоц и, уметниц и, интелект уа лц и, по овоме је
култ ура елитна област. Најшире схватањ е култ уре подраз умева све што
човек ствара духовно и материјално, свет у коме живи, а није искључиво
свет природе. Под култ уром се може смат рат и и целок упан живот једног
народ а. Култ ура је и друш твено наслеђе које појед инац добија од групе
којој припад а. Склад иш те акум улираног знањ а је такође једно од схва
тањ а култ уре. Култ ура је и начин мишљењ а, осећањ а, веровањ а, умећа,
понашањ е, односи међу људима, организац ија, инстит уц ије, правила,
делатнос ти и активнос ти...
Цивилност се оглед а у опхођењу људи, прис тојнос ти, толерантно
сти, дијалог у којим се решавај у сукоби. Цивилност је одлика грађан
ства, цивилно друш тво је образовано супротно друш тву средњ евековног
раздобља (свеш тено-влас телинско-војно). Концепт о цивилном друш тву
јавио се као супротност ожив љавању феуд алног наслеђа и као прот ив ље
ња апсол ут изму током кога је власт настојала да подред и себи све што је у
њој постојало. Цивилно друш тво има либералан дух и прот иви се апсол у
тис тичкој држави. Велика идеја о цивилизованом друш тву је дело умова
модерног доба.
У период у просвет итељс тва расте оптим изам у поглед у усавршавањ а
човека путем побољшањ а нарави, интелект уа лног напредовањ а... Инте
лект уа лни напред ак је означавао меру прог реса. Мисија је почињ ала од
појед инца који је своја искус тва делио и преносио на масе, утич ућ и на
њихов преображ ај. Западне земље крајем 18. и почетком 19. века су виђе
не као цивилизац ијске које треба да помогн у остатк у света; нарочито је
слав љена мисионарска улога Франц уске. Волтер по коме се читав 18. век
назива Волт ровим веком, смат рао је да је добар живот еквивалент циви
лизац ије и да су његове одлике: добра влад авина, разборита филозофи
ја, материјално благ ос тањ е, естетски укус, истанчани манири, ширењ е
знањ а и култ урних творевина.
Иако су просвет итељи имали велика очек ивањ а од цивилизац ије,
обрт је донео франц уски филозоф Жан Жак Русо, такође просвет итељ,
који је крит иковао напред ак цивилизац ије као човеково удаљ авањ е од
природе. Ослањ ај ућ и се на Русоово учењ е, романт ичари у цивилизац ији
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виде деструкц иј у и отуђењ е, а идеа лиз уј у култ уру (ово преу зимај у рево
луц ионари из период а романт изма). Романт изам уздиже народн у култ у
ру, народни језик, народн у историј у, народн у духовност, уздиже се држа
ва која се идент ифик ује с култ уром и нацијом.
Период изац ија историје Л. Моргана и Ф. Енгелса на дивљаш тво, вар
варс тво и цивилизац иј у довела је до промене у разумевању цивилизац ије
тако да је цивилизац ија почела да се посмат ра као виши облик култ уре,
као највиша фаза у развој у човечанс тва.
Теорије о култ ури и цивилизац ији су бројне. У овом излагању кул
туру саглед авамо као национално обележје, а цивилизац иј у саглед ава
мо као шири појам, карактерис тичан за прос тор Европе и света који има
тековине цивилног – грађанског друш тва, либералног, које се залаже за
систем који обезбеђује квалитетан живот у заједниц и; цивилизац ија су
општечовечанска остварењ а корисна и неоп ходна свим људима, без обзи
ра на веру, расу и нациј у.
Српска култ ура се увек колебала између источног и западног модела.
Од новог века до данас разапињ ала се између руског и германског утица
ја. Ширењ е култ уре је појава која се означава као култ урна динам ика у
оквиру које се могу разликоват и: акулт урац ија, асим илац ија, дифузија.
Срби су током своје историје мног о пута били у опаснос ти да ће култ ур
но бити угрожени, па су се ипак одрж али и њихова култ ура је дифузијом
само обогаћена. Фернан Бродел, франц уски историог раф, размат ра Рај
ну и Дунав као духовн у границ у европске цивилизац ије на којој је некад
Рим заус тавио своја освајањ а. Српски народ се такође налази на Дунаву,
тј. на границ и европске цивилизац ије.
Немц и су после пораза Пруске на Јени (1806) од стране Наполеона за
почели супротс тав љањ е појмова цивилизац ије и култ уре. Немачк и народ
се ујед ињује на принц ип у немачке култ уре коју величај у као ориг инал
ну. За њих је цивилизац ија појам који везуј у за Франц уску и Наполеоно
ва освајањ а. Према немачком поимању култ ура је везана за уметност и
духовност, за онтолошко и тиме је сврс тана у више сфере, док је цивилиза
ција смат рана пролазном и свод или су је на размен у материјалних доба
ра, технолог иј у. Важно је имат и на уму немачк и модел схватањ а култ уре
и цивилизац ије јер су Срби у великој мери, управо преко германског ути
цаја обликовали свој у нововековн у култ уру. Када се посмат ра Вуков рад
неизос тавно се мора узет и у обзир да је живео и интелект уа лно се форм и
рао у Аустрији као и да је боравио у Немачкој и контакт ирао са Немц има
(Вук живи у Бечу, борави у Халеу и Лајпциг у, Јернеј Копитар преноси Вуку
идеје Хердера, Гетеа и Грима одушев љава српски народни дух, Леополд
Ранке у сарадњи са Вуком пише о српској револ уц ији...).
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3. Корени српског култ урног идентитета

Српска култ ура може се прат ит и од стварањ а државе Немањића у
средњ ем веку. Све што се догод ило пре Немањиног доласка на власт пало је у заборав и ишчез ло из живе историјске свес ти. Пренебрегавањ е
да је нешто било пре, став је и Светога Саве и Стефана Првовенчаног. И
један и друг и су очеви биог рафи, али очигледно намерно прећутк уј у све
што претход и Немањић има. Иако нису искључиво Немањић и почетак
наше историје, преок рет који се са њима догод ио је толико далекосеж ан
да се донек ле све раније чини као предис торија. Држава Немањића се
одрж ала око два столећа, напредовала је од жупаније, преко краљ ев
ства до царс тва. У свес ти српског народ а остаће идеа лан образац државе
коме ће тежит и све наше полит ичке формац ије. Упоредо с полит ичком
и верском еманц ипац ијом српске државе, одвијали су се формат ивни
процеси на свим плановима националног живота. То је период форм и
рањ а српске полит ичке и култ урне индивид уа лнос ти. Та самосвојна и
самосвесна култ ура оставила је дубок траг у колект ивној свес ти народ а.
Ниједна наша каснија државна творевина није на тај начин изград ила
свој култ урни идент итет. Срби су се тада издвојили од околних народ а
својом култ урном индивид уа лношћу с изразит им народносним обележ
јима. Почетак српске култ уре обележ авај у личнос ти Стефана Немањ е
и Светог Саве, најп ре као државот ворц и, а Сава још и као књижевник и
просвет итељ.
Савин одлазак из Србије, боравак на изворима духовнос ти и учено
сти, после чега је услед ио повратак у Србиј у и унап ређењ е државе и про
свећ ивањ е народ а, прелазак с рада на личном усавршавању на усаврша
вањ е друг их, лик Саве као просвет итељ а, учитељ а народ а, цивилизатора
своје отаџбине – образац је који ће се у српској култ ури поновит и у миси
онарс тву Доситеја Обрадовића и Вука Караџића. Код Вука је овај моме
нат појачан чињеницом да, поред цивилизац ијских европских тековина
које настоји да уведе у Србиј у, он предс тав ља Европи српску култ уру.
Српска култ ура се најасније може прат ит и преко српске књижев
нос ти и хришћанс тва. Српски манас тири су били и остали оличењ е и
чувари српске култ уре, писменос ти и вере. Уосталом, утемељивач срп
ске култ уре је Свет и Сава. Ориг инално светосав ље утиче на прих вата
ње хришћанс тва, а Свет и Сава је и први српски писац. Конс тит уисањ е
државе, цркве и књижевнос ти код Срба је сјед ињ ено.
Судбина српске култ уре је нестабилност, повремено јој је прет ило
ишчезнуће. Стварана је и у оквиру и ван националне територије, често
у удаљ еним цент рима међу којима нису постојале везе (Турска, Аустро
угарска, Дубровник, Хиланд ар). Научниц и се не слаж у приликом сагле
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давањ а конт ин уи тета српске култ уре од нестанка државе Немањића па
до новог доба. Полож ај једног народ а могуће је саглед ат и кроз темат ик у
националне књижевнос ти јер књижевност и уметност поред тога што су
чиниоц и култ уре, истовремено су и бележ нице свега што се дешава у
једном друш тву; уосталом књижевност и уметност су непос редни одјец и
друш твених токова. Јован Скерлић саглед авај ућ и књижевност пре епохе
просвећенос ти, у читавој српској култ ури види дисконт ин уи тет, а Јован
Дерет ић у истом уочава конт ин уи тет и види у основи српске култ уре
колект ивно, народно начело наводећ и да се са појавом Доситеја и Вука
убрзава српска култ урна свест. Према Дерет ићу, без обзира на сва раз
двајањ а, постојала је јасна свест о влас титом почетк у, трад иц ији и имен у
код Срба. Свест о идент итет у јесте интег рац иони чинилац српске култ у
ре. Срби су имали историјски дисконт ин уи тет, али ипак постоји култ ур
ни конт ин уи тет. Оно што је почело паганским обред има, било у средњ ем
веку у делу Светог Саве, преносило се кроз доба турског влад ањ а преко
непознат их писара, као и преко народних гуслара преко Доситеја и Вука,
па све до Андрића и Црњанског и даље – све је то део једне заједничке
историје која подраз умева и облик ује српско култ урно пред ањ е.
У Европи средњ евековно раздобље траје од 5. до 15. века (пад римске
империје –почетак епохе ренесансе). Ипак, развој је у различит им дело
вима Европе неравномеран. У феуд ализму хришћанска црква доминира
над свим сферама живота. Цркве су најваж није грађевине. Манас тири
су духовни и култ урни цент ри. Свеш тениц и, као једини писмени људи
обав љај у духовне дужнос ти и световне послове. Службени језик је језик
цркве, то је језик образовањ а. Пољоп ривред а је главна грана привреде
(земљорадњ а и сточарс тво).
Ново доба, нови век траје од ренесансе до 20. века. Нововековни пери
од се дели на период до Франц уске буржоаске револ уц ије (1789) и после
Револ уц ије. Поред друг их промена, јављај у се тежње да народни језиц и
постан у инструмент и култ уре. Наук а и филозофија се одвајај у од цркве.
Развија се техник а. Образовањ е се заснива на световнос ти, научнос ти и
стручнос ти. Расте број школа у којима се опис мењ авај у масе.
Тек је деветнаес ти век за Србе ново доба. У време пре Устанака, срп
ски живаљ под Турц има има све наведене друш твене карактерис тике
средњ ег века. Знаменит и балканолог Сима Трајковић оцењује Србиј у
пред устанак као земљу ближ у неолит у него средњ евековним узорима.
За Србе су 18. и 19. век време преображ аја које обележ авај у прек ретнич
ки догађаји: Велика сеоба и Први српски устанак. Геополит ичк и полож ај
народ а се изменио. У период у новог доба Срби су прос торно расп рше
ни, налазе се у оквиру Отоманског и Хабзбуршког царс тва. Чак су и Срби, поданиц и Хабзбурга, такође, неговали култ уру средњ ег века. Они су
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дошли на нове територије као народ спец ифичне култ уре, различите од
окружењ а у коме су се нашли. Пренели су из постојбине рукописне књиге,
иконе, мошти... Српска култ ура је била поствизант ијска. Како би очували
свој култ урни идент итет, Срби су стварали и радили на трад иц ионалним
основама. Срби су у оквиру две велике цивилизац ије, а нису прих ват или
ни једн у од њих, они су правос лавц и у оквиру ислама и католичанс тва.
Упоредо се дешавала акулт урац ија и промене које ће форм ират и култ у
ру новог типа. Ова култ ура је једна од основних претпос тавк и култ урног
развитка друг их делова српског народ а на путу култ урне еманц ипац ије
и борбе за ослобођењ е. Од Срба који су преш ли Саву и Дунав форм ира се
у каснијим друш твеним процесима српска грађанска класа.
Са покретом просвет итељс тва, српски народ прилази европским токо
вима. Идеје просвет итељ а мењај у цивилизац ијске токове, доводе до рево
луц ионарнос ти. Просвет итељи прок лам уј у слобод у, једнакост и братс тво
за све. Њихов мото је: „Знањ е је моћ”. Марија Терезија (1740-1780) огра
ничава утицај цркве на државу и просвет у, отвара школе. Јосиф II (17801790), Патентом о толеранц ији, регулише слобод у вероисповес ти, укид а
кметс тво; проглашава немачк и за званични језик и тиме започињ е процес
германизац ије. Срби страх уј у од реформ и просвећених влад ара јер то води губитк у српског идент итете, пошто слаби утицај правос лавне цркве,
а обавезно је школовањ е у немачк им школама. Због тога се Срби окрећу
Русији и њеној заштит и. Посредник Србима приликом преласка од визан
тијске на модерн у европску култ уру била је европеизирана Русија.
Држава-нација је творевина европског порек ла, зачета је у позној
ренесанси, а завршни процес је током 16-17. века. Успос тав љањ е модер
не нововековне државе ишло је заједно са рађањ ем нације. Од почетка
модерне епохе, држава се смат ра обликом организац ије која је изнад
оних који њоме влад ај у. Нововековна држава не може без ослањ ањ а
на култ уру, економ иј у и право. Без култ уре и њених инстит уц ија није
могуће замис лит и модерн у државу новог доба. Нема ниједне друш твене
заједнице без особеног типа култ уре.
Нововековни темељи код Срба су постав љени током Првог и Другог
српског устанка. Значај ових устанак а у однос у на претходне је у томе
што они предс тав љај у револ уц иј у која је имала двос трук и значај: наци
онално-полит ичк и и социјални. У овом период у оформ ила се и српска
модерна култ ура. У Србији до устанак а, доминирала је трад иц ионална
усмена култ ура. Већина устаничк их вођа је била непис мена или полу
пис мена. Ослобађај ућ и се турског ропс тва, Срби се окрећу интелект уа л
ном потенц ијал у српског живља у Аустроу гарској. Код Срба се форм ира
нови друш твени слој, грађанска интелиг енц ија, „учена” или „виша кла
са” српска. Ова класa прво постоји на прос тору Аустроу гарске (цент ри
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су Беч, Пешта, Нови Сад, Сремски Карловц и, Трст). Од оснивањ а Велике
школе може се говорит и о форм ирању беог радског устаничког круга срп
ске интелигенц ије, тако да Беог рад постаје култ урни центар. Од Првог
устанка (1804) до Берлинског конг реса (1878) успос тав љене су многе нај
важ није инстит уц ије националне култ уре:
- 1808. оснива се Велик а школа из које 1838.год. настаје Лицеј као
претеча универзитета (тек 1905.);
- 1831. Књажевска српска печатана – прва државна штампарија;
- 1832. Народна библиотек а;
- 1834. прве новине које настав љај у трад иц иј у „Новина сербских”,
покрен ут их ван Србије 1813;
- 1834. Јоак им Вујић оснива Књажевско-српски театар; 1868. Народ
но позориш те;
- 1844. Народни музеј;
- 1846. прва јавна читаоница;
- 1863. Виша женска школа.
4. Темељи српског новог доба
Први западни култ урни покрет који Срби прих ватај у с пуном свешћу
о његовом значај у јесте просвећеност у 18. веку. Доситеј Обрадовић је цен
трална личност овог период а. У свем у што ради истиче неоп ходност „про
свеш тенија” српског народ а. Реч „просвеш теније”, тј. просвећеност, тј.
просвет итељс тво везана је за појам светлос ти схваћеног у његовом метафо
ричном значењу; светлост треба разумет и као духовно полазиш те, најп ре
као светлост култ уре, знањ а, науке, светлост, људских дела и међуљудских
односа. Потребно је истаћ и да просвећеност ни као појава, ни као реч није
била непознаница Србима. Она је стајала у полазиш тима српске култ уре.
Ћирило и Метод ије, творц и словенске писменос ти, смат рај у се просвет и
тељима. Свет и Сава има обавезну одредниц у првог српског просвет итељ а.
Чак у оквиру народног пред ањ а о Светом Сави постоји антолог ијска, сим
болично обликована прича у којој Свет и Сава град и прозоре и учи народ
како да живи лепше и боље, пуштај ућ и светлост у кућу. Средњ евековна
просвећеност је свакако битно различита због свог примарно теолошког
значењ а, од просвећенос ти коју доноси 18. век. Пре Доситеја, у новим при
ликама које су настале после Велике сеобе, мног и учени Срби схватали су
да је просвећ ивањ е најп реча потреба народ а и оружје прот ив мног их зала:
Гаврил Стефановић Венц ловић, Еман уе л Козачински1 Јован Рајић, Заха
рија Орфелин... Кад је Јосиф II спровео антик лерикалне реформе добио
1

Димитрије Обрадовић из Србије.
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је одушев љене прис талице међу образованим Србима. Српски јозефини
сти или „националис ти”, како су их још звали, видели су у цару духов
ног ослобод иоца, мудрог влад ара који је у склад у са Платоновим идеа лом
да филозофи влад ај у државом. Преко јозефинизма, Срби су приг рлили
просвет итељс тво. Спец ифичност просвећенос ти у хабсбуршким земља
ма је што се спровод ила одозго, од царског прес тола. То је омог ућ ило и
Доситеј у Обрадовићу да обелод ани свој прог рам. Тај прог рам је обух ватао
питањ а језика као инструмента демок рат изац ије култ уре, европеизац иј у,
филозофску крит ик у стварнос ти, оријентац иј у на морална и полит ичка
питањ а, осуд у верских гоњењ а, толеранц иј у... Књижевност је за Доситеја
била главно средс тво у ширењу идеја.
Посмат рано у целини, дело Доситеја Обрадовића је симбиоза фило
зофије или науке, како је он радије говорио, и књижевнос ти. Циљ рада му
је била пропаганд а да народ прип рем и на слободно мишљењ е и расуђи
вањ е, да се реши предрас уд а и досегне највиши облик слободног мишље
ња – крит ичко мишљењ е. Основу Доситејевог прог рама чини наука и ако
се анализирај у његови радови, види се да је то наука о морал у, „нараво
учитељна” филозофија, етик а. Проблем практ ичног живота и делањ а је
тематски најраспрос трањ енији проблем Доситејеве филозофске мисли.
Књижевно-просвет итељски рад Доситеј је започео 1783. године са
два дела Писмом Харалампију (прог рамски манифест) и првим делом
аутобиог рафије Живот и прик љученија. Иако пише аутобиог рафиј у, код
Доситеја је главна окрен утост друг има, идејама, то је широка експ лика
ција просвет итељског учењ а примењ ена на српске прилике. У овом делу
је излож ио неоп ходност заок рета од трад иц ионалне црквене култ уре
ка грађанској култ ури. Потребно је од Доситејевих дела помен ут и још
и Совјете здраваго разума (1784) у којима је изнео култ урни прог рам од
општенац ионалног значаја, у коме су нашле место школе, штампарије,
васпитањ е младеж и, васпитањ е жена, списак научних дисцип лина које
треба учит и. Доситеј први у нашој нацији упот ребљава изразе: етика,
персона, женска права...
Као што је Свет и Сава поставио темељ е старијег дела српске култ уре,
тако и Доситеј постав ља темељ е српског модерног, новог доба, и то син
тезом источне и западне европске култ уре, са живот ворним народним
наслеђем. Постоји историјски податак, надасве необичан животни чин
Доситејев, испуњ ен симболиком – попуњ авај ућ и каталог Универзитета
у Лајпциг у, 1783. године, у који је свак и студент уносио своје податке,
Доситеј упис ује: „Demet rius Obradov ic aus Serbien”�. Како ово разумет и
када је јасно да је у том трен утк у Доситеј поданик Хабзбуршке монар
хије, који иако је мног о путовао, још није поход ио Србиј у? Могуће је
у овом чину видет и доказ духовне и историјске свес ти о Србији коју је
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имао Доситеј. Ово је симбол конт ин уи тета и егзис тенц ијалне доследно
сти српске култ уре и нововековне самосвес ти српске култ уре. Доситеј је
био човек новог доба, човек путовањ а и култ уре који доласком у Кара
ђорђеву Србиј у упознаје епско, убилачко и хаот ично организовано дру
штво. У Србији је Доситеј, јозефинис та и космополита 18. века, постао
Доситеј националис та 19. века који је у националној ослобод илачкој бор
би свога народ а нашао ново поље свога рада. Доситеј инсис тира да је
култ ура вид борбе за ослобођењ е. Преко Доситеја је у Србији прис утна
просвет итељска мисао 18. века. Он у Србији учес твује, поред култ урног,
и у полит ичком и у дипломатском живот у. Саветод авац је Карађорђу,
са којим је засновао трајно узајамно поштовањ е, васпитач његовом сину Алекси и минис тар просвете у првој устаничкој влад и. Радио је на
оснивању Правитељс твуј ушћег совјета – у ствари, закона о првој српској
нововековној влад и. Свечано је било отварањ е Велике школе, 31. авгус та
1808. године у Беог рад у у бившој кући турског бега. Карађорђев син је
био први на листи ученик а, а ту су били и синови попа Луке Лазаревића,
Миленка Стојковића, Јакова Ненадовића, Васе Чарапића. Међу момчи
ћима из српског плебса нашао се и Вук Стефановић. Све војводе су биле
у празничном руху.
Доситеј је одрж ао свечани говор О дужном почитанију к наукам у
коме је рекао да се отаџбина избавила од сужањс тва турскога и поручио
учениц има да се морај у старат и да се избаве од незнањ а и слепоте ума.
Ретко се навод и да је том приликом и Карађорђе држао говор, израж ава
јућ и врло артик улисан осећај за просвећ ивањ е иако је једва био писмен.
Допринос Доситејев на изграђивању дипломат ије у обнов љеној српској
држави на почетк у 19. века треба посмат рат и у склоп у времена у коме
Доситеј живи и идеја тог времена о томе шта је држава и какав је циљ
њеног постојањ а, шта је варварс тво, а шта напред ак и цивилизац ија. На
Доситејеве ставове како Срби могу да остваре напред ак, цивилизац иј у и
државу, утицале су спољ ашње прилике. У том смис лу могуће је разлико
ват и три период а у Доситејевом раду:
- Доситеј долази у Беч (1761) и асим илира јозефинизам до смрт и цара Јосифа (1790),
- период када у Аустрији укид ај у напредне реформе, па до одласка
Доситеја у Србиј у, и
-д
 олазак у устаничк у Србиј у, бављењ е дипломат ијом и коришћењ е
знањ а стеченог у претходна два период а.
У Аустрији је просвет итељс тво било део државних реформ и, у истом
оквиру било је и „источно питањ е” које се односило на борбу за насле
ђе европских територија Отоманског царс тва. Цар Јосиф је настојао да
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придобије Србе за предс тојећ и рат. Доситеј је својим просвет итељскопропагандним радом био укључен у ово. Аустрија је хтела да у своје гра
нице стави и балк анске Србе којима ће пруж ит и развој у свом оквиру.
У Писму Харалампију Доситеј позива цара Јосифа да ослобод и Србиј у,
Босну, Бугарску и Грчк у. Доситеј је смат рао да је за Србе боље да прих ва
те цивилизован у управу него да живе у племенској слобод и. За њега је
Турска деловала варварски, а још више се ужасавао племенског уређењ а
које је спознао боравком у Албанији где јачи са слабијима раде шта им је
воља. Овоме он супротс тав ља идеа л мирног грађанина који својим радом
остварује материјални и култ урни напред ак. Циљ просвет итељс тва је да
се прих вате високе моралне и култ урне вреднос ти до којих је дошао 18.
век. Према овоме су сви народ и могли да постан у цивилизовани и да
буду део јединс твеног човечанс тва. За Доситеја није важна полит ичка
самос талност колико напред ак. Нажалост, после цара Јосифа, Аустрија
прави заок рет од источног питањ а и склапа мир у Свиш тову са Турц има
(1791) а тој сарадњи се прик ључила и Русија. Завлад ао је страх од фран
цуске револ уц ије. Доситеј сада прави заок рет, остварењ е свог циља да се
Срби увед у у круг просвећених народ а види у отварању школа и штам
пању књига. У Трсту је започео организовањ е просвет итељског покрета,
окуп љао је интелект уа лце (Павле Соларић, Атанасије Стојковић...). Иде
ју напретка види у ослобађању из заос талос ти кроз образовањ е, привре
ду, законод авс тво... Тежи да оснује српско училиш те које би било основа
за препород и обраћа се Петру I Петровићу, али овај то није остварио
у Црној Гори. Када је после две године устанка схват ио да се не ради о
локалној кратковекој појави, Доситеј је отишао у Србиј у. Од њега је Кара
ђорђе очек ивао да му тумачи намере страних сила и одрж ава контакте
са њима. У Србији су постојале три различите полит ичке оријентац ије:
руска, аустријска и оријентац ија за српску независност. Пошто је увидео
да Аустрија у том момент у жели само поданике, Доситеј је био окрен ут
Русима. Карађорђе је чак прис тао, да би добио руску помоћ, да се Србија
дефинише као део руског царс тва; ипак ти односи су били комп ликовани
на релац ији Петрог рад-Беч-Париз-Истанбул. Доситеј је форм улисао иде
ју о коришћењу туђих интереса за постизањ е сопс твених циљева што је
било обележје спољне српске полит ике кроз цео 19. век. Ову докт рин у је
корис тио и кнез Милош Обреновић. Проблем овак ве дипломат ије је како
направит и правилн у процен у стварних туђих намера и правовремени и
правилни избор савезник а. У време најжешћих борби у Србији, Доситеј
разм иш ља о грађанском виду сигурнос ти, покреће оснивањ е осиг урава
јућег друш тва, залаже се за градњу кућа од чврс тог материјала, за садњу
кромпира који чува од глад и. Карађорђе је одобрио његов план о при
влачењу млад их, школованих људи међу Србима у Јужној Угарској који
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су хтели да помогн у устаничкој Србији. По повратк у из Русије (1811), где
је био на преговорима пише Карађорђу из Кладова и износи идеј у да ако
држава не служ и уздизању народ а, онда поданиц и немај у ништа од њене
величине и моћи. Према Доситеј у полит ичк и развој не вред и без циви
лизац ијског напретк а.
Доситеј је умро 1811. године. Сахрањ ен је као јеромонах, опело су му
држали митрополит и сви свеш тениц и беог радски. За санд уком је сту
пао вожд, његов син Алекса, сви совјетниц и, српски и руски ратниц и...
И много народ а. Сахрањ ен је уз стару митрополијску цркву, одатле су
посмртни остац и пренет и 1897. године у порт у нове Саборне цркве, где
данас почива поред Вука Караџића. Његов епитаф је гласио: „Он је љубио
свој род”. Доситеј није доживео српско разочарењ е у Русе, ни да Турц и
униш те Беог радско народно училиш те и Доситејеве књиге у њему (прву
српску библои тек у модерног доба јужно од Саве и Дунава), да се уселе у
његову кућу и остан у у њој дуго. Срби су много пута након Доситејевог
доба водили ратове, страд али у њима, али од његовог доба су култ урно и
цивилизац ијски напредовали.
5. Допринос Вука Стефановића Караџића
Доситеј и Вук Стефановић Караџић (1787-1864) су две важне тачке
српског конт ин уи тета и трајањ а. Али док су Доситеја прих ватали и ува
жавали, Вук је водио најд уж и рат у култ ури, дуг преко тридесет година,
где је за прот ивнике имао читаву учен у јавност док се није појавила гене
рац ија млад их која је прих ват ила Вукове идеје.
Однос Доситејеве и Вукове оријентац ије се може посмат рат и на два
начина. Први начин посмат рањ а је опречан однос грађанске култ уре 18.
века и народне култ уре. У овом домен у су се водили жесток и сукоби нај
више око језик а – славеносерпског и народног српског. Постоје тезе да
Доситеј и Вук ни у чему нису имали сличне погледе и да је Доситејев
рационализам и космополит изам био супротан Вуковом романт изму и
национализму. Навод и се да је Доситеј настојао да цивилиз ује Србе иде
јама просвећенос ти и увод ио западне узоре, а да се Вук бавио обичајима
и народним духом и желео да се Србија развија независно од запад а. Ово
је погрешан прис туп и треба га једном за свагд а напус тит и. Друг и начин
посмат рањ а је саглед авањ е конт ин уи тета у српској култ ури и виђењ е
Вуковог доба као прод ужетк а Доситејевих стрем љењ а према цивилизо
ваном европском контекс ту. Збирно глед ано, појавама Доситеја и Вука
дешава се утемељ ењ е новије српске култ уре где се два паралелна тока
култ уре, инстит уц ионални и народни, спајај у у један ток. Ако се пажљи
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 3-28

16

Татјана Костић

во анализира деловањ е Доситеја и Вука јасно је да су обојица интелек
туа лц и који су крит ичк и прис тупали свем у лошем, ограниченом и неху
маном што је требало побед ит и у друш тву, полит иц и и култ ури свог вре
мена. Доситејева тежња да језик постане инструмент култ уре Вуковом
активношћу је реализована. Вук је умео да системат из ује и примени све
неоп ходне новине у српској књижевнос ти и култ ури на које су његови
претходниц и указали.
Пре двес та година (1814) објав љене су Мала прос тонародна славеносербс ка пјес нарица и Писменица серпс кога језика по говор у прос тога народа
написана чиме је Вук ударио две главне смернице свога рада: на саку
пљању народних умот ворина и на језик у. Поред овога Вук је први српски
етнолог, објект ивни историчар, књижевни крит ичар, биог раф, превод и
лац, значајан је и као писац, а његово дело има елементе социолог ије,
полит иколог ије, геог рафије... Вук је својим делом највише од свих исто
ријских личнос ти допринео јачању српског националног бића новог доба
и такође је највише од свих историјских личнос ти допринео укључењу
Срба у европску цивилизац иј у. „И тим прик уп љањем народних песама,
опис ивањем живота целог српс ког народа, истицањем етничке чистоте
и националне особенос ти српс ке, Караџић је можда главни творац српс ког
национализма у двадесетом веку.” (Скерлић, Ј.1967: 270)
Уврежено је мишљењ е да је Вук сакуп љањ ем народних песама, обо
гат ио духовн у ризниц у Европе новим садрж ајима, да нас је због естет
ских и етичк их вреднос ти духовног блага Европа прих ват ила, да је свет у
засићеном класичном култ уром била потребна егзот ика. Чак и без сумњ е
у вредност сопс твене баштине и Вукове генијалнос ти, понекад наведено
звучи попут фраза и довод и до потребе за аргументованијим објашње
њем како је Вук „од Јадра” заједно са оним што је имао да понуд и успео
да привуче пажњу најпош тованијих Европ љана свога времена. Одговор
се налази у недовољно истакн утој чињениц и да је Вук био човек свога
доба и да је његов рад био у духу актуе лних европских дешавањ а. Херде
рова романт ичарска теорија садрж ала је интересовањ е за народни дух
и творевине. То је било у склад у са Вуковом укорењ еношћу у родно тле
или је тачније рећи, да је Вук био у склад у са духовном „модом” Европе.
Вешто се уклопио у идеје романт изма и европско интересовањ е за народе
који су се ослобађали од Отоманске империје. Почео је да скуп ља народ
не умот ворине и да ради на језик у који је израж авао „негдашње битије
Сербско, и име”, како сам навод и у предговору, као каквом поетском и
идејном манифес ту у Малој прос тонародној Славено-сербс кој пјес нарици.
Површна је конс татац ија да је Вуково схватањ е српске култ уре самони
кло, као да је једини у Европи народн у култ уру ставио у први план. Он је
модел таквог прис тупа преу зео од својих савременика европских инте
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 3-28

Значај Вука Стефановића Караџића у повезивању српске култ уре...

17

лект уа лаца, првенс твено од Немаца. Да није упио њихове утицаје веро
ватно никад а не би био свес тан своје „тршићке” вреднос ти.
Вук је био образовани Европ љанин и када се узму у обзир његови
филолошки ставови. Од 70-их година 18. века (у склоп у терезијанских
реформ и су отворене умес то црквених грађанске школе) до 1848. годи
не десила се национална еманц ипац ија култ урно и полит ичк и спутаних
народ а средњ е и југоис точне Европе. За ова збивањ а у словенским култ у
рама може се рећи да су значили препород-ренесанс у. Иначе, и код Сло
вена и код друг их народ а Европе (који су током 14. и 15. века имали фазу
ренесансе), нови век почињ е отварањ ем језичког питањ а, средњ овековни
линг вис тичк и дуализам се превазилазио и утемељивао се народни књи
жевни језик. Идеја о националном објед ињ ењу по принц ип у језичке особе
нос ти била је модел и друг их европских народ а, нпр. Италијана, Мађара,
Немаца, свих Словена. На филолошкој основи су израс ле многе европске
нације. Нарочито су у то доба немачк и интелект уа лц и, филолози насто
јали да духовно и полит ичк и здруже свој народ који је живео у четрдесе
так државица. Код Срба, проблем језика (почев од старос ловенског, преко
српскос ловенског, тј. црквенос ловенског, рускос ловенског, па до славе
носербског) Вук решава својом реформом. Појам језика је повезан са још
једним важним појмом – утемељ ењ ем модерне нације. Нов појам нације
се прво јавио код Доситеја у Писму Харалампију. За Доситеја националн у
заједниц у чине сви који говоре истим језиком без обзира на њихову веру,
Доситеј је овај језик назвао славеносербски. Вук се наслањ а на Доситеја
у ставовима религ ије, али је по питању језика прец изнији. У чланк у Срби
сви и свуда, Вук навод и да су Срби они чије је наречје штокавско, без обзи
ра на веру којој припад ај у. Вуково мишљењ е има упориш те и код друг их
признат их славис та његовог времена, тако је мислио и најбољи зналац
српских и јужнос ловенских прилика Павле Јосиф Шафарик, као и браћа
Грим (сви су били део исте филолошке европске школе).
Иако није припад ао покрет у просвет итељс тва, на начин као Доситеј,
Вук је имао просвет итељске планове за Србе и увиђао је важност обра
зовањ а, васпитањ а, књига и школс тва, инстит уц ија... Намеравао је да
кнеза Милоша и друг е совјетнике опис мени. Придобијао је Милоша за
увођењ е закона. Визија просвећеног и умног влад ара потиче из европ
ског искус тва. Као први председник Суда нахије и вароши беог радске
иако безуспешно, Вук је ипак покушао да уведе ред, мир и морал у запу
штен у оријенталн у варош. Довео је у Беог рад Димит рија Исаи ловића
(1830) који отвара Велик у школ у из које ће убрзо настат и прва гимназија
у Краг ујевц у. Коначно је успео да добије штампариј у у Беог рад у (1831). У
Вуковом писму кнез у Милош у (1832) налази се зачетак српске полит ичке
мисли као и упозорењ е да је власт због необразованос ти и презира према
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малобројним ученим људима створила горе стањ е у Србији него у време
Турака. Вук траж и да кнез: успос тави правни систем, укине кулук осим
за потребе државе, уред и школс тво, ослобод и трговин у и сам се прес тане
бавит и њом, дозволи слобод у јавног мишљењ а и говора. Данило Н. Баста
у Европс ко мерило реформс ког програма Вука Караџића запаж а: „Већ са
становиш та језик а тог писма никако не може бити случајно што Вук на
више места упот ребљава придев „европејски” (код њега писан велик им
словом) или упућује на Европ у”. Баста набраја изразе из писма: „као што
се и по свој Европи чини”, „пошаљу у Европ у”, „по најбољ ем у Европеј
ском начин у“, „или макар где у Европи”, „по Европејском начин у”, „сва
ки данашњи Европејски влад алац”, „послат и у Европ у”, „Србија... налик
на Европејску државиц у свога реда”. Баста закључ ује да се учес талост
ових израза не може смат рат и узгредном. Настав ља: „Напротив, посреди
је својеврс тан језички путоказ, који недвос мис лено показ ује главни смер у
којем треба разумети основни карактер и свеодређ ујући смисао Вуковог
писма, а тиме и његовог предлога/програма политичке (делимице и кул
турно-просветне) реформе у Србији Милошевог времена. Не може бити
никакве сумње да је Вук, пишући Милошу о рђавим странама његове вла
давине и предлаж ући му шта да учини, имао на уму, ни мање ни више, него
европеизациј у Србије”. (Баста, Д. 2005: 44)
У приликама српског устанка међусобно се сустич у и додируј у сви
видови српске култ уре: средњ евековна црквенос ловенска трад иц ија, гра
ђанска култ ура угарских Срба и народна усмена култ ура. И црквена и гра
ђанска култ ура су биле сталешки оријент исане, насуп рот њима народна
култ ура је била широко расп рос трањ ена од обичне раје, па до знамени
тих устаника и самог вожда. Вук Стефановић Караџић је носилац великог
преок рета. Са њим у српску култ уру улазе нове појаве, до тада периферне,
слободно речено и субк улт уралне: народни живот, обичаји, колект ивно
стваралаш тво, усмена поезија. Ове појаве разарај у дотад ашњу средњ ове
ковн у трад иц иј у и са њима започињ е дугот рајна борба после које ће срп
ска култ ура доживет и преображ ај. Вука недовољно прец изно квалифик у
ју као реформатора, његов рад се не може свес ти на поправк у нечега, он
је донео преображ ај и стога је револ уц ионар. Захтеви револ уц ионара из
1848. године – слобод а, демок рат изац ија, укид ањ е цезуре – оглед али су
се непос редно и у Вуковој борби. Још један битан разлог да се Вук саглед а
као револ уц ионар лежи у чињениц и да је Вук извршио раск ид са црквено
словенском трад иц ијом, због чега је био и остао оспораван. Вероватно је
српска култ ура овим прек идом изгубила нешто значајно, али треба имат и
на уму да је добитак у овом случај у огроман јер је извршена демок рат иза
ција култ уре. Неоспорно је да је језик старе српске књижевнос ти био пет
векова удаљ ен од народ а, и да је рез у корист народног језика и народне
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књижевнос ти био неминован, а славеносерпско решењ е српске грађанске
елите је у филолошком смис лу било вештачка творевина и чист макарон
ски говор који није могла правилно да зна ни образована елита, а камоли
народ. Вукова реформа није спречавала никога и никад а да истраж ује
српску средњ овековн у култ уру. Да је Вуково дело за то отворено доказ уј у
изучавањ а старе књижевнос ти у двадесетом веку. Вукова благонак лоност
према старој књижевнос ти види се и у Српс ком ријечник у из 1818. године
у коме је остварена Вукова реформа језика, због које је био оспораван.
Вуково подређивањ е целог свог живота познавању и проу чавању српскога
народ а у његовој етнонац ионалној целини највише долази до израж аја у
раду на речник у који је синтеза свих његових послова. Одреднице речни
ка се могу читат и као фрагмент и из историје и култ уре. Језик Рјечника
био је из Вуковог завичаја, јадарског краја, њега је Вук прогласио при
родним наследником језика којим се код Срба говорило у доба Душана.
Године 1852. издаће друго издањ е Ријечника, допуњ ено речима са срп
ских територија на којима је боравио. У предговору Вук каже да је извр
шио реформ у чистећ и језик од рускос ловенских и славеносербских речи,
а не од српскос ловенских. Треба подсет ит и на чињениц у да је Свет и Сава,
за време боравка на Светој Гори учес твовао у реформ и српског правописа
чија је сврх а била прилагођавањ е начина писањ а црквенос ловенског јези
ка српском изговору. Овај правопис је у науц и назван рашки, за разлик у
од претходног зетско-хумског. И он ће бити замењ ен у време деспота Сте
фана Лазаревића тзв. ресавским правописом. Овако посмат рано Вуко
ва реформа је била природ ан наставак трад иц ионалне српске култ уре.
У превод у „Новог завјета” налази се, такође, црквена лексика која се не
може оправд ат и искључиво нефункц ионалношћу народног језика јер је
Вук корис ти чешће него што је то било неоп ходно.
Вук је током свог рада, па чак и данас када су већ увелико побед иле
његове идеје, напад ан због приврженос ти Европи. Много пута су изр
жаване сумњ е да је оштет ио српски језик и преок рен уо историј у српске
култ уре, називан је „хром им антих рис том”, издајником који Србе одваја
од заштитнице Русије, плаћеником који је хтео да поунијат и Србе...
Око 1830. године избио је Вуков рат са „Матицом српском”. Најсна
жнији прот ивник му је био један од оснивача и председник Матице, Јован
Хаџић. Десет година је трајала полем ика око схватањ а књижевног језика у
којој прот ивниц и нису бирали ни речи ни средс тва да један другог нагрде.
Милован Видаковић је у свом времен у уважени и највише читани романо
писац. Крит ике романа Милована Видаковића нису само борба два књижев
ника око морала и језика, већ и битка ко ће водит и српски народ: конзер
ват ивни „граж дани” или демок ратска, европски оријент исана грађанска
интелигенц ија ослоњ ена на народне снаге. Не смеј у се Вукови прот ивниц и
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олако трет ират и као тупи конзерват ивц и. Они су страховали од некрит ич
ног примањ а европске култ уре у времен у које је захтевало утемељ ењ е соп
ствене српске култ уре. Доситеј им је својим ставовима, такође, указивао
на Европ у, али је био прих ватљив јер је везаношћу за славеносербски језик
и Русе остајао у визант ијско-правос лавним оквирима. Квалифик уј ућ и
народни језик као „свињ арски и говед арски”, учени грађани нису искључи
во вређали Вуков рад, већ су указивали на чињениц у да народни језик није
довољно изграђен и функц ионалан и да се на њему не могу развијат и нау
ка, религ ија и уметност, јер народ ове делатнос ти и потребне речи за њих
није имао. Вукове идеје су побед иле када је 1847. године са сарадниц има
Бранком Радичевићем, Ђуром Даничићем, Његошем и својим преводом
Новог завјета, доказао књижевне могућнос ти народног језика. Вук је био
свес тан да народни језик није савршен, али је био намењ ен циљу лакшег и
природнијег опис мењ авањ а народ а. Он је истицао да су свој у култ уру тако
град или и друг и народ и, а тек онда „када се почело љепше мислит и, онда
су и језиц и љепши постали”. Вук се надао да ће се језик временом обогат и
ти, а не остат и онакав какав је из народ а потекао.
Важно је осврн ут и се и ко је био и ко јесте за Вука, а ко је био и ко
јесте прот ив Вука.
Однос „књаза српског” Милоша Обреновића спрам Вука је веома сло
јевит и прот ивречан. Њих двојица имај у додирн у тачк у, за Србе прес удно
важну – укључ уј у српску култ уру у европску цивилизац иј у, Милош обна
вља државност, Вук обнав ља духовност. Ако би се узели у обзир карактери
ових водећих Срба, уочила би се и понека заједничка црта: прагмат изам,
спремност на „љубљењ е скута” зарад даљих циљева, борбеност, истрајност...
Неоспорно је да су обојица били изузетни. Какав је Милош био иначе према
ученос ти и какав је био спрам Вука зна се и на основу Вукових списа, тајне
књиге о Милош у и Вуковог писма упућеног кнезу 1832. године. Вук је писмо
написао имај ући лично искус тво у кнежевој ужој околини. Писмо је, исто
рија потврђује, разг невило Милоша толико да је Вук био у смртној опасно
сти, али чињеница је да се влад ар-тиранин обуздао и ипак морао замис лит и
над оним што му је нају гледнији Србин 19. века казао. Држао је Милош Вука
на мукама, отворено му показивао нипод аш тавањ е, прет ио, избегавао да се
лично опис мени... Сарађивао је са Вуковим жесток им прот ивниц има, попут
митрополита Страт им ировића. Али, постоји неоспоран доказ да је Милош
лукаво проценио Вуков рад као добробит – дозволио је Вуку да образује
кнеза Михаи ла. До двадесете године млад и кнез је био образован од учите
ља из Угарске, писао је на славеносербском језик у, а Вук га у ново европско
образовањ е упућује преко учењ а српског народног језика.
Вукова револ уц ија, бар за првих година, само је по свом предводни
ку србијанска.
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У српском народ у који се ослобађао Турака тешко је очек иват и да је
Вук могао да оствари признањ е; под појмом „школа” забележено у „Срп
ском ријечник у”, стоји да у Србији, Вуку савременој, нема ни у сто села
једна школа. Прис талице Вуковог покрета више су, пак, испрека (но, међу
пречанима било је и немало прот ивника). Највећем делу „соотечсет ве
ника” Вукових, како сам каже, било је више стало до „сланине” и „раки
је” него до књиг е, или до „дебелих волова”, како пише један од сакуп ља
ча претп лате на његову књиг у. У потписима прен умераната на Вукове
књиге мало је из Србије, већина је „граж дана”, најбројнији су трговц и,
следе чиновниц и и свеш тениц и, а има и понеког човека од пера. Раст у
рени српски национ налазио је у народној поезији потврд у некад аш ље
моћне државнос ти, а у разум љивос ти народног језика је била остварена
практ ичност којој тежи преду зим љива грађанска класа. Вукове књиге су
објед ињ авале сународнике у полит ичком и култ урном поглед у.
На Вуковој страни увек су били они који су на страни прог реса, са
смис лом за ново. Круг „вучића” чинила је на почетк у образована мла
деж. Упркос наредбама школских управа, ђаци су у Бечу, Пешти, Грац у,
Сегед ин у прих ватали „вуковиц у”. Форм ирана је „Ујед ињ ена омлад ина
српска” а потом и „Друж ина српске младеж и”. У новембру 1863. године,
на Митровд ан, Вук је славио последњи рођенд ан, а млад и су обележ или
педесетогод ишњиц у његовог књижевног рада. Видео је побед у свега што
је бриж љиво и доследно читавог живота радио и проповед ао.
Ове, 2014. године се обележ ава сто педесет година од смрт и Вукове,
умро је 8. фебруара 1864. године. На гробу је омлад ина, на парас тос у,
умес то свеће, запалила Огледало и Србобран Јована Хаџића, једног од нај
већ их непријатељ а Вукових идеја, да би симболично показала да треба
да изгоре све лажи о Вуку као издајник у свога народ а. Инспирисан овим,
песник Лаза Костић саставио је стихове:
„Да још је жив! У грудма нам је жив,
из речи наших и он говори,
уз песме наше припев нам је он.” (Костић, Л. 1984: 208)
Списак следбеник а који су иступали у име Вука је подуж и и то су
неизос тавно умно и родољубно потврђене личнос ти: Лукијан Мушицк и,
Сима Сарајлија, Његош, Бранко Радичевић, Ђура Даничић, кнез Миха
ило, Лаза Костић, Јован Скерлић, Слобод ан Јовановић, Иво Андрић,
Милош Црњански, Меша Селимовић, Јован Дерет ић, Владета Јерот ић,
Петар Милосав љевић... Настојат и да се наведе неколико имена знаме
нит их Срба који су прот ив Вука је тешко, тако да произи лази да иако
има напад а, они долазе од оних структ ура које се труде да због влас ти
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те неизг рађенос ти сруше Вукову гранд иозну зиданиц у и тиме поткопај у
српску култ уру и нациј у.
О Вредонос ти Вуковог рада сведочи и став образованих Европ ља
на. Немц и су у склад у са Хердеровим идејама, помогли Вуку да српски
народни дух уђе у свет култ уре и науке (Грим, Гете, Тереза Талфј, Јохан
Фатер, Леополд Ранке...). Гетеу се у то доба дивило цело култ урно чове
чанс тво и његово мишљењ е је отварало пут ка слави. Немц и су Вука иза
брали за почасног доктора Јенског универзитета и за члана Гетингенског
ученог друш тва. Словени и Германи носе наклоност духовнос ти, мета
физиц и, мистиц и, а можда и неке исте обичаје из заједничке паганске
прош лос ти и могуће је да се то показало у немачком интересовању за
српски народни дух. У Русији је Вук срдачно прим љен. Изабран је за чла
на „Московског друш тва, љубитељ а руске књижевнос ти” и члана „Кра
ковског друш тва за наук у”. Приметан је парадокс. Срби су Вука сатани
зовали због првод а Новог завјета и Српс ког ријечника, видећ и ове књиге
као претњу одвајањ а од српс тва, Русије и правос лав ља. Руси су поштова
ли Вука. Руска Академ ија наук а је на предлог свог председника додели
ла Вуку сребрн у медаљу за састав љањ е речника. Император Николај му
је одред ио пензиј у од сто златник а због прилога словенској писменос ти.
Европски значај Вуковог рада схватали су и: Италијани, Франц узи, Енгле
зи, Пољац и, Чеси, Мађари. Вук је од европских признањ а добио двадесет
диплома цењених академ ија и научних друш тава, четири одличја од три
цара (руског, аустријског и немачког), одличје црногорског кнеза Нико
ле, бројне медаљ е и прстењ е које је примао као дар или уздарје за своје
књиге. Вуков савременик Платон Кулаковски, Рус, професор на Великој
школи (1878-1882) написао је моног рафиј у о Вуку и оценио да се цео Вуков рад може прот умачит и само његовом оданошћу свом народ у.
И данас се међу Србима чују повиц и прот ив, али, заним љиво је, да
када оне који су склони да веруј у да је Вук био агент римске пропаган
де, упитате за доказе, обично се одговори своде да је Вук био Копитарево
оруђе. Ово је бесмис лица, јер из сваког поступка, иза сваке речи Вука
Стефановића Караџића стоји дубок а умност, индивид уа лност и самосве
сност, коју би било немог уће да заузда и себи потчини ни најс угес тивнији
карактер што, уосталом, показ ује и Вукова несалом ивос ти пред кнезом
Милошем, митрополитом Страт им ировићем, Јованом Хаџићем...
Иако је на Вукову сарадњу са Јернејом Копитарем много пута глед а
но са неповерењ ем због страх а од губитк а српског националног идент и
тета, ипак је велик а добит за Вука и за Србе био њихов сусрет. Обојица
су радили најбољ е што су могли у народном или неком другом интере
су. Заступај ућ и полит ик у бечког двора, неоспорно је да је Копитар хтео
да оствари језичк у блискост на словенском југу и анулира могуће Руске
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 3-28

Значај Вука Стефановића Караџића у повезивању српске култ уре...

23

утицаје на полит ичке токове Балк ана. Копитар је беснео на српско све
штенс тво које је инсис тирањ ем на црквенос ловенском језик у укид ало
једнакост говора међу Словенима. Вуков текст о пропас ти српског устан
ка привукао је Копитареву пажњу и због Вуковог негат ивног односа пре
ма Русији. Вук је био прот ивник Русије док је боравио у Србији. Постао је
и прот ивник Аустрије, када је након бекс тва из Србије видео нечовечно
поступањ е према српској нејачи у збеговима. Истицано је да је Вук био
самоу к и геније, без системат ичног образовањ а, али он је захваљуј ућ и
Копитаревој подршци стек ао знањ е и идеје које су у Европи биле најмо
дерније и форм ирао свест о сопс твеној националној индивид уа лнос ти.
Вук без Копитаревог упућ ивањ а не би могао да помогне свом народ у да
умањи закашњењ е за европским култ урним домет има . Копитар није
успео да од Вука начини своје оружје. По питању писма, Вук и Копитар
су се такође разилазили. Српски језик у Вуково време корис тио је два
писма. Копитар је тежио приближ авању ћирилице и латинице како би
се дошло до заједничког писма свих Јужних Словена. Вук је ћирилиц у
коначно уобличио у Српс ком ријечник у 1818. године. Латиниц у је тако
ђе реформ исао 1827. године у Првом српс ком буквар у и ово је писмо звао
илирско писмо или српска латиница.
Друг и најчешћи аргумент прот ив Вука је склапањ е Бечког књижевног
договора са Хрват има 1850. године. Хрват и су се плашили да Вук насто
ји да их посрби, а Срби су говорили да Вук хоће да их „пошокчи”. Хрват и
су се одрек ли језика којим су њихови прец и говорили и писали, да би се
приближ или илирском заједниш тву, прих ват или су штокавско наречје.
Овакав уступак делује необично. Потребно је и да се саглед ај у догађаји
након Договора. Проблем је што је српска култ ура која је у сталној бор
би за очувањ е свог идент итета овом приликом угрожена хрватским пре
тензијама на језичк и идент итет. Код јужнос ловенских народ а језик није
само филолошко питањ е, већ култ уролошко и полит ичко. Петар Милоса
вљевић у Вук Караџић и српс ка мисао доказ ује да је текст Договора у цели
ни ослоњ ен на Вукове ставове из књиге Писма Платону Атанацковићу
(1845), да је Вукова мисао несумњиво српска мисао и да је Вук више него
ијед ан Србин у време стварањ а нововековне Србије имао идеј у о инди
вид уа лнос ти српске трад иц ије и култ уре. Вук је смат рао да су сви који
говоре штокавским наречјем један народ. Вук је водио борбу за увође
ње народног језика у књижевност, а Хрват и за полит ичк у еманц ипац иј у.
Милосав љевић излаже: „Хрватс ка је стратегија: одузети Србима језик,
проширити хрватс ки етнички прос тор на рачун српс ког, одузети Србима
што више њихове књижевнос ти, анулирати српс ку филологију, србис тик у”.
(Милосав љевић, П. 2005: 94) Даље, Милосав љевић конс тат ује да је најпо
губнији за српску култ уру био прог рам Штрос мајера и Ватрос лава Јаги
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ћа према ком је у филолошку област унет нефилолошки принц ип поделе
једног језика према верском критериј ум у на источни (Срби) и западни
део (Хрват и). Прих ватај ућ и ставове хрватских идеолога, Срби су напу
стили свој у, Вукову филолошку трад иц иј у и неоп резно су спровод или
туђи филолошки прог рам. Милосав љевић опом ињ е да велик у одговор
ност сносе српски интелект уа лц и који су дозволили да се српска мисао
расточи нарочито у времен у југос ловенс тва. Мишљењ а је да су Вукови
филолошки поглед и били у Вуково врема исправни и да су били у склад у
са српском мишљу, као и у склад у са европском славис тичком филоло
шком школом. Милосав љевић упозорава да су Вукови филолошки погле
ди у годинама после разбијањ а Југос лавије посебно актуе лни. „Данас
Срби у Србији, и у другим државама у којима живе, могу да се окупе и да
за себе нађу историјс ки излаз обнављањем српс ког филолошког програма и
неговањем србис тике. У основи сваког националног програма је филолошки
програм. А да би се тај програм успешно спровео, потребно је да се на томе
усаг лашено ради у науци, у просвети и издаваштву.” (Милосав љевић, П.
2005: 99) Петар Милосав љевић своје излагањ е закључ ује да Срби своје
национално биће треба да испољ авај у тамо где су га одувек испољ авали
– пре свега у језик у и књижевнос ти, а затим и у друг им видовима нацио
налне култ уре, да је витални српски интерес да се понашамо као и друг и
европски народ и, да смо сведоц и шта је произвела несрпска и антис рпска
мисао која не само да је ненау чна, већ је антинау чна, нарочито у Босни
и Херцеговини где је остварена Штрос мајерова теза да је „религ ија водо
делница народ а”. „Српс ка мисао, оличена у Вуку Караџићу, која је у пуном
смис лу европс ка мисао, никад такво стање не би произвела. Заснована по
европс ком модел у, она и за ту популацију нуди европс ка решења.” (Милоса
вљевић, П. 2005:101)
6. „Человођа свега што смо данас...”
Пре Вука, Срби су своја историјска знањ а заснивали на старој средњ е
вековној српској књижевнос ти (житијама) и народном пред ању. Ни једно
ни друго се не може смат рат и реалис тичним, а још мање се може прих ва
тат и као научни документ. Вукови историјски списи су тачка преок рета,
он пише о знаменит им догађајима и личнос тима свога доба настојећ и да
поступа као објект ивни историчар. Вук, „српски Плутарх”, био је свес тан
да народ са државот ворним амбиц ијама мора да има свој у писан у исто
риј у. Прош лост добија смисао тиме што јој га у садашњос ти удахњује
мо, руководећ и се жељеном будућношћу. У процес у повезивањ а српске
култ уре и европске цивилизац ије нарочито је значајна сарадњ а Вука и
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немачког историчара Леополд а Ранкеа. Ранке је уз Вукову помоћ обра
дио стварањ е новог доба код српског народ а у делу „Српска револ уц ија”.
Важно је да у Ранкеовој књизи Први и Друг и српски устанак нису схва
ћени само као део српске историје. Устанц и (ново доба) су и саставни део
европске и светске историје. Они се уклапај у у револ уц ионарни период у
Европи који је започео Франц уском буржоаском револ уц ијом. Независно
шћу Србије на Берлинском конг рес у (1878) делим ично је решено „источно
питањ е”, једно од најзначајнијих у светској историји 19. века. Ранке види
српски устанак као део светске историје, као тежњу изласка из варвар
ства. Још је конс татовао да, иако су створили државу, Срби морај у много
да раде на духовном образовању и стварању инстит уц ија које су основ за
развој и улазак у круг цивилизованог друш тва. Без ових достигн ућа, срп
ски устанц и и период који настаје након њих , нису део светске историје,
већ догађаји од локалног и споредног значаја за Европ у. Карактер ових
догађаја одређује даље напредовањ е Срба. Важан је наш избор, шта је за
нас кључно. Да ли је то само успех на бојиш ту, убис тва наших вођа, број
жртава или доношењ е закона, развој привреде и економ ије, успос тав ља
ње просветних, здравс твених, правних основа, толеранц ије, уваж авањ а,
сигурнос ти, развојних шанси (укратко цивилизац ија). Шта су чињенице
од приоритета – ми правимо хијерарх ијски поред ак.
Сложен је одговор на питањ е да ли су Срби у Европи или су ван ње.
О уласку Срба у Европ у годинама уназад говори интелект уа лна елита,
полит ичари, обичан свет. Под уласком у Европ у надај у се геос трате
шком и полит ичком удруж ивању који би донео боље економске, а тиме
и више култ урно-цивилизац ијске услове и лакши и квалитетнији живот.
Постоји и мишљењ е које је такође веома расп рос трањ ено и које засту
па такође интелект уа лна елита, полит ичари, обичан свет, да Срби неиз
ос тавно јесу у Европи јер јој и геог рафски и култ урно-цивилизац ијски
припад ај у, чак и онда када нису у полит ичком и правном поглед у део
европске заједнице. И једно и друг о мишљењ е се може донек ле прих ва
тит и и донек ле оспорит и.
Срби, нема сумњ е, имај у култ урни конт ин уи тет. Вук Стефановић
Караџић у оквиру конт ин уи тета има своје место настав љача трад иц ије
(ма како некоме то деловало нетачно) и он је метафора српске новове
ковне култ уре. Вук је настојао да форм ира нововековни српски нацио
нално-култ урни идент итет и позиц ионира га у европској цивилизац ији.
За улазак у Европ у поред независне државе потребан је и улог у духов
ној заједниц и. Отуд а је српски народни језик и књижевност створена на
њему израз самосвес ти, али и доказ да Срби „имај у нешто своје, особито”
што им је улазница у духовн у заједниц у Европe и нешто чиме показ уј у
националн у зрелост и оправд авај у полит ичк у егзис тенц иј у државе.
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Татјана Костић

И данас Вукова личност и његов период побуђуј у многе страс ти, број
не фантазије, реакц ије искључивос ти, потеж у се тешке речи... Некад је
био гласно оспораван. Данас су доказане његове заслуге и данас је гласно
оспораван. Несрећа Вука је што је био интелект уа лац, посвећени просве
титељ једног дубоко непросвећеног народ а. Срећа тог народ а је што упр
кос свем у у њему постоје светлице у мрак у – просвет итељи посвећениц и.
Вук није имао ниједно школско сведочанс тво, а за свој народ је урад ио
више од научне академ ије. У Срба влад а ирац ионално и „расипничко”
понашањ е према даровит им личнос тима, као да их има много. Поднело
би се што се ништа не чини на помоћ изузетнима, када се не би чинило
ништа да им се одмогне. Вук је био помирен са тиме да његов нараш тај
неће или не може да га разуме, али је веровао да је то пролазна појава која
прат и пионире напретка када је рекао да „у сваком почетк у има више луди него паметни људи” и „не да се, али ће се дати”. Српски национ и њего
ва култ ура почивај у на супротнос тима: колект ивног и индивид уа лног,
домаћег и страног, источног и западног, правос лавне духовнос ти и запад
ног рационализма. Увек одабир једне стране претпос тав ља негац иј у дру
ге. Вук је тако од једних слав љен као заслуж ни чувар српског народног
блага, а од друг их куђен као униш титељ српске трад иц ије. Потребно је
да се у опозиц ијама спроведе начело укрш таја, прих ватањ а и поштовањ а
различитос ти. Сусрет и, чак и различит их међусобно, обогаћуј у, допуњу
ју, поправ љај у недос татке и половичнос ти.
Српска култ ура је са петовековним закашњењ ем крен ула пут европ
ске цивилизац ије. Култ ура је социјални капитал преко кога земље тре
ћег света могу доспет и у први свет, њу творе личнос ти које превазилазе,
спајај у и надилазе околнос ти, разлике, време… Путоказ за цивилизац иј
ски успон у српском народ у су достигн ућа велик их личнос ти. „То је живи
Вук, человођа (реч је његова) свега што смо данас и што смо могли бити до
данас.” (Селимовић, М. 1968: 121)
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THE SIGNIFIC ANCE OF VUK KARADŽIĆ
AND CONNECTING SERBIAN CULTUR E
WITH EUROPEAN CIVILIZATION
Summary: Even at the beginning of the 21st cent ury, Serbian people are facing the question of the relat ions between Serbia and Europe, Serbia and the rest
of the world. We are still searching for ident ity. The answer to the question since
when Serbs should be considered as European people is complex. The foundat ions
of modern Serbian statehood are laid during the Uprising. Vuk Stefanov ić Kara
džić cont ributed most toEuropean integrat ion of Serbian cult ure. There was a
discont inuity in Serbian history, but in spite of that cult ural cont inuity exists. The
Enlightenment was the first cult ural movement that Serbs accepted from Western cult ure and in that way Dositej Obradov ić laid the foundat ions of Serbian
modern period – New Age. Vuk strengthened the Serbian national being and also
cont ributed to European integrat ion more than anybody else. Vuk was a man of
New Age, who took the terms ’revolut ionary’ and ’national’ in the spir it of con
temporary European developments connected to the foundat ion of modern nation.
Cult ure is social capital through which count ries of the Third World can reach the
First World, it is formed by personalit ies who connect and go beyond the circum
stances, differences, time…
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ПЕСНИК ВЕЛИКОГ РАТА МИЛУТИН БОЈИЋ
– Поезија бола и поноса –
Сажетак: Први светс ки рат предс тавља гранични моменат епоха у
културној и политичкој историји Европе, а Србија је у њему имала једну
од кључних улога. О Великом рату остала су бројна сведочанс тва, факто
графс ка и уметничка, а књижевна дела инспирисана овим преломним дога
ђајем светс ке историје, још увек нису до краја истражена. Једно од умет
нички, али и историјс ки највреднијих сведочења епохе налази се у поезији
српс ког песника Милутина Бојића, једног од најталентованијих предрат
них модернис та, аутора химничне „Плаве гробнице” и збирке песама које
су настајале приликом повлачења преко Албаније и током изгнанс тва на
Крфу. „Песме бола и поноса”, објављене у Солуну непос редно пред песников у
смрт, предс тављају тако поетс ки транс поновану и филозофс ки сублими
сану суму историјс ког искус тва целог једног народа који се вољом историј
ских и судбинс ких околонос ти нашао у средишту четворогодишње епопеје
библијс ких размера.
Кључн е речи: ВЕЛИК И РАТ, МИЛУ Т ИН БОЈИЋ, „ПЕСМЕ БОЛА И
ПОНОС А”, ИСТОРИЈСКА СВЕСТ, „ПЛАВА ГРОБНИЦ А”, КЊИЖ ЕВНОСТ.
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Маја Радонић
Увод

Однос историје и књижевнос ти је сложен, вишезначан и вишес меран
процес који измиче дефиниц ијама и коначним оценама, док истовреме
но пруж а могућност плодоносних компарат ивних истраж ивањ а двај у
диск урса. Први светски рат предс тав ља свакако изазов и за друге научне
дисцип лине, али пред историог рафијом и књижевном историјом изнова
се отварај у бројна питањ а која траже прец изне одговоре, а још увек нео
довољно истражена грађа неретко захтева упоредна истраж ивањ а двај у
дисцип лина. Велик и рат је несумњиво гранични моменат епох а култ ур
не и полит ичке историје Европе, а Србија је у овој траг ичној епопеји била
један од кључних актера. У време када се готово цела државна, војна и
култ урна елита Србије налази са својом војском у изгнанс тву, српски
писци и песниц и остав љај у у својим делима неизбрисива сведочењ а о
епопеји библијских размера чији су учесниц и и сведоц и, дајућ и јој лич
ни тон, проговарај ућ и гласовима непознат их војника, живих и мртвих,
певај ућ и о патњ ама, радос тима, надама и страховима. Без сведочењ а
књижевнос ти, историја Великог рата остала би лишена индивид уа лне,
личне, људске димензије ратне драме која се уздиже до универзалног
значењ а и зрачењ а и остаје жива кроз векове.
Први светски рат долази у време успона и пуног проц вата писаца
модернис та у српској књижевнос ти, а крај тог „малог златног века”, како
се често назива у нашој књижевној историји, симболичк и означава 1917,
када у рату губимо Диса и Бојића1. Српску књижевност у период у од 1914.
до 1918 године предс тав ља хетерог ен, недовољно истражен и несис тема
тизован корп ус дела, а чине га, поред дела наших истакн ут их писаца и
текс тови непознат их писаца, настајали на фронт у, у изгнанс тву и еми
грац ији, у болницама на Крфу и Бизерт и, објав љивани у нашим часо
писима тог период а,2 често наивног тона и невеш тог израза, али пуни
1

2

У предговору првог издања Антологије српског песништва од 13. до 20.века, о периоду модерне у српској поезији Миодраг Павловић бележи: „Почетак века, дакле
перидо од 1900. до условно узете 1917, када су у рату нестали Дис и Бојић, представља један мали златан век наше поезије. То је време највишег просека наше језичке
писмености, време највеће концентрације песника трајније и трајне вредности. (...)
Мешавина парнаса и симболизма у Дучића даје печат целом периоду, који почиње
доста космополитски, да би пред крај добио јачу националну обојеност (Ракић, В.
Петровић. Бојић, Дис).” (Павловић, 2010: 37)
За време Великог рата наше периодичне публикације излазиле су у Србији, Грчкој,
Француској и Хрватској и представљају драгоцен извор аутентичних историјских,
војних, документарних и књижевних сведочанстава о овом значајном периоду: Српске новине, Београд, Ниш 1914–1916; Српске новине, Крф 1917–1918; Забавник, додатак
Српских новина, Крф, 1917–1918; Летопис Матице српске 1914; Дело, Београд, Ниш,
1914–1915; Књижевни југ, Загреб 1918–1919; Ратни дневник,Крагујевац 1915, 1917,
1918;Југословенски гласник, Ниш, 1915; Гласник југословенске омладине, Париз, 1917–
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чистог патриотског осећањ а или носталг ичне чежње за завичајем и бли
жњима. Уз дела наших велик их писаца, они чине незаобилазно сведо
чанс тво и документ о непос редном ратном искус тву и дожив љај у драма
тичних догађаја кроз призму личног, субјект ивног искус тва.
Већина значајних српских писаца тог времена учес твовала је у Вели
ком рату, било као војниц и на фронт у или као цивили који прелазе Алба
ниј у, или губе своје најближе и домове у ратном вихору – Станис лав Вина
вер, Бранис лав Нушић, Сима Панд уровић, Милут ин Ускоковић, Бора
Станковић, Исидора Секулић, Влад ис лав Петковић Дис, Милут ин Бојић,
Тодор Манојловић, Растко Петровић, Драг иша Васић, Станис лав Краков,
Стеван Јаков љевић, Раде Драинац, Иво Војновић, Милош Црњански, Иво
Андрић, Душан Васиљ ев. Своја искус тва преточили су у књижевна дела
која поред естетске, уметничке димензије, предс тав љај у трајна сведо
чанс тва о времен у библијских размера кроз које је народ коме припад ај у
прошао голгот у, страд ањ е и васк рснуће у само четири године. Ратна књи
жевност српских писаца не предс тав ља унисон у слик у ратних збивањ а,
нити је настајала само за време рата – нека од значајнијих дела појавила
су се после одређене временске дистанце, која је ауторима пруж ила неке
нове, мирнодопске увиде, или другачиј у перспект иву виђеног и дожив ље
ног. Основна, и може се рећи оштра разлика у књижевној транспозииц ји
ратних збивањ а видљива је између наших писаца који су рат доживели са
овдашње, српске стране, и српских писаца које је рат затекао „преко”, често као војнике Аустро-Угарске монарх ије и који су прож ивели можда и на
тежи начин ужасе галиц ијског и осталих источних фронтова, управо због
дубоког унут рашњег расцепа који их је прат ио. Одатле потич у иронија и
антиратни бунт код младог Црњанског, филозофски записи Ива Андрића
пуни скепсе према прок ламованим идеа лима, или стихови песме Човек
пева после рата прерано прем ин улог Душана Васиљ ева „ја сам газио у
крви до колена, и немам више снова”. У послератној атмосфери идеоло
гије интег рат ивног југос ловенс тва, дела писаца који су рат доживели са
победничке, српске стране, остајала су у сенц и антриратних, бунтовних
и често револ уц ионарних покрета и праваца авангард ис та који су завла
дали нашом и европском књижевном сценом, па су мног и родољубиви
песниц и и писци прерано одбачени као пригодна или минорни стварао
ци, архаи чни и превазиђени. Таква судбина прет ила је да задеси и Милу
тина Бојића, песника химничне Плаве гробниџе, који заједно са Дисом3
3

1919; La Patrie Serbe, Париз 1916–1918; Београдске новине (Авала), немачко и српско
латинично издање, 1916–1918, Ратни записи, Београд, 1915, Брка, Београд, 1915.
Песник Утопљених душа, једне од најлепших и најзначајнијих песничких збирки
српске књижевности, Владислав Петковић Дис, био је пребачен у Француску после
преласка Албаније. 17. Маја 1917. Укрцао се на лађу Италија и кренуо ка својима,
али је пред зору лађу погодила немачка подморница. По сведочењу малобројних
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није дочекао ослобођењ е отаџбине – умро је у солунској ратној болниц и
у 26. години живота, новембра 1917, непос редно пошто је објавио свој у
последњу збирк у Песме бола и поноса.
1. Прекраћена песничка биог рафија
Песник Милут ин Бојић, кога је неприкосновени крит ичарски арби
тар предратног времена Јован Скерлић хвалио као највећ и таленат и
залог будућнос ти српске поезије, а није дочекао његове најбољ е песме,
јер га је смрт однела пред сам Велик и рат4, био је једна од песничк их
звезда тадашњег доба. Изузетно талентован, апсолвент Филозофског
факултета, књижевни и позоришни крит ичар, песник истанчаног осећа
ја за звучност језик а и мелод иј у дванаес терца, којим је посебно овлад ао
у својим драмама у стиховима, као да је био предод ређен за блис таву и
дугот рајн у књижевн у будућност. Међут им, као и много пута до тада у
српској историји, бурни историјски догађаји променили су потп уно ток
његовог живота и стварањ а, па је песник заноса и страс ти, космополит
ских назора, форм иран уз парнасовске и симболис тичке песничке узо
ре, постао један од најзначајнијих српских родољубивих песника, испе
вавши песме антолог ијске вреднос ти и значаја. Животни и песничк и пут
Милут ина Бојића, „једна прек раћена биог рафија” како је назива песник
Миод раг Павловић у есеј у о Бојићевом песниш тву, дубоко је повезана са
судбином његовог сопс твеног народ а и његове домовине, и то не само у
једном олујном, траг ичном и узвишеном историјском времен у Балкан
ских ратова и Првог светског рата. Наиме, у једном дубљем, супт илнијем
и суштинском смис лу, данас нам изглед а као да се Милут ин Бојић родио
да вечним гласом поезије испева и у вечност пренесе духовн у истин у јед
ног целог народ а у једном конк ретном историјском времен у.
За свега 25 година живота (рођен је у Беог рад у 1892, а умро у војној
болниц и у Солун у на Митровд ан 1917. године), Милут ин Бојић је објавио
своје Песме 1914, написао драм у у стиховима Краљева јесен 1913, која је са
великом успехом изведена у Народном позориш ту у Беог рад у у предве

4

преживелих, једини прибран човек у том хаосу је био Дис. Међу последњима се
укрцао на чамац за спасавање, али било је касно. Вртлог који се створио, повукао је
чамац, путнике и песника у још једну плаву гробницу„У невероватно и опасно великој гомили младих који данас певају, г. Милутин
Бојић се истиче на првом месту(...) Г.Бојић је песник од талента, од оних природних
талената који прокључају и у силним млазевима избију у једном бићу. Осећа се у
његовој поезији нешто самоникло, нешто што је природно морало доћи и што без
усиљавања долази. У њему пева његова младост, као што у пролеће шуме одјекују
од птичијих концерата.” (Скерлић, 1914: 714)
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чезје Великог рата 1914, објавио збирке песама Каин 1915, те Песме бола и
поноса 1917. у Солун у. У рукопис у су нађене и објав љене његова друга дра
ма у стиховима Урошева женидба и збирка Сонети. Писао је позоришну и
књижевн у крит ик у, публиц ис тик у и превод ио песме. Почетком Првог свет
ског рата као војни обвезник упућен је у Ниш, где је 1915. године покрен уо
дневни лист Глас ник, а потом се са војском повлачи према југу, одак ле у
октобру 1915. са братом Радивојем креће са избегличком колоном ка При
штини, Призрен у и Пећи. О том путу оставио је спис потресног сведочан
ства Србија у избег лиштву и песму Мећава. Преко Црне Горе и Албаније
успева да се пробије до Скад ра и Драча, где је постав љен за писара кума
новског начелс тва и прик ључ ује се јединиц и Дунавске дивизије. Са реком
изгладнелих, промрз лих и немоћних укрцаће се у брод за Крф, где стиже
измучен, скрх ан болом и тешким искус твом. Убрзо се опорав ља и почињ е
да ради. Ослобођен је војне службе због слабе телесне конс тит уц ије.. Преко
Албаније је пренео драм у у четири чина Урошева женидба. Песме и дело
ве епопеје Вечна стража објав љује у Српс ким новинама на Крфу. На молбу
шефа Ратног пресбироа препевао је Оду народ у српс ком Габријела Д’Анун
ција и Краљ Петрова четири вола Едмона Ростана. У авгус ту 1916. одлази за
Франц уску на двомесечно одсус тво, где ће последњи пут видет и верениц у
у Ници и брата у Тулон у. Путује у Лозан у и Женеву где се састаје са Гролом,
Вељком Петровићем и друг им књижевниц има. Почетком 1917. године пре
меш тен је са Крфа у Солун као чиновник Минис тарс тва унут рашњих дела,
у јуну 1917. даје у штамп у друг у збирк у ратних песама Песме бола и поноса.
Почетком септембра пада у постељу. Пренет је у војн у болниц у прес толо
нас ледника Александ ра, а његов измучен организам напад а туберк улоза.
Умире у Солун у, у новембру 1917, где је сахрањ ен на војничком гробљу Зеј
тинлик, не дочекавши да види ослобођењ е домовине којe је у песмама „бола и поноса” испевао, а говор на опел у је одрж ао књижевник Иво Ћипико:
„Драг и Милут ине, овде на овоме мртвом пољу наше тужне славе, где
почивај у витезови пушке и бомби, мени кога си маес тро звао, суђено је
да се опрос тим с тобом, визеже наше раскош не сликовит е речи и наше
бујне младеначке фантазије! У овој оскудној туђој јесен и где не чујемо
хуку наших план ина, ни шум река, ни буктањ е пламен их драг их нам
ватара – у лакомој јесен и без страс ти, пламена и љубави – подлегао си
ватрени песниче Бола и Поноса, једна страд алачк а раса која вековим а
гине, јер слободно хоће да живи (...) Како је овде на земљи, пред твојом
отвореном раком неут еш но тужно. Стојимо пред њом као осечен и без
мисли и без речи, О чему већ да мислимо? За чим већ да тугујемо? Па
ипак осећамо, како се из овог мртвила отим а око твога јакога, вулк ан
скога, то твоја раскош на песничк а душа брат им и се с душам а палих
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витезова твојом песмом опеван их (...) Јадн и мој Милут ине, песниче
страс на живота и отаџбен ичке љубави, мртви песниче Без домовине!
Милут ине, ми те тужни, у туђин и изгуб љен и, у туђин и остав љамо: С
Богом!” (Ћипико: 1917:16)

Песникови посмртни остац и пренет и су 1922. на Ново гробље у Бео
град у, а његово дело, толико хваљ ено за песникова живота, лагано тоне
у заборав, а нове и силовите, хетерог ене поет ичке парад игме и крета
ња, објед ињ ене заједничк им називом авангард а, доносе, између осталог
и радикалан раск ид са „старима”, онима који им непос редно претходе. У
таквој култ урној и друш твеној клим и, упркос спорад ичним похвалама,
некад ашњи „краљ речи” како га је назвао крит ичар Бранко Лазаревић
по објав љивању збирке Песме бола и поноса, незас лужено добија улог у
другоразредног песник а, епиг она Дучића и Ракића5. Иако је 1935. Иси
дора Секулић написала запажен есеј о Бојићу6, у коме нарочит у пажњу
и високе оцене даје његовим последњим, ратним песмама, то није много
утицало на књижевн у јавност између два рата7, нити је значајно измени
ло слик у која је у то време влад ала у оценама Бојићевог песниш тва.
Непос редно после Друг ог светског рата, култ урна и друш твена кли
ма још мање је погодовала ревалоризац ији Бојићевог песниш тва. Тада
шњи крит ичари и књижевни историчари у својим оценама руководе се
у првом реду идеолошко-полит ичк им критериј ум има, усаглашеним са
духом влад ај уће идеолог ије југос ловенс тва и соцреа лизма, минориз у
јућ и херојску епопеј у Првог светског рата, те несразмерно величај ућ и
тековине НОБ-а. Тако је песник химничне Плаве гробнице постав љен
међу минорне приг одне песнике, или како Миод раг Павловић у есе
ју о Бојићу примећује: „После овог рата (Другог светског, прим. М.Р.), и
последњи траг ореола националног песника нестао је са Бојићеве гла
ве” (Павловић, 1964:131). Међут им, управо је овај есеј истакн утог после
ратног модернис те, уз Васк а Попу названог песником „превратником”,
означио прек ретниц у у рецепц ији Бојићевог песниш тва, врат ивши га на
5

6

7

„Бојић је заборављан (премда не и заборављен) зато, јер оно што је он у нашој поезији успео да наговести, или чак врло одређено изрекне изван домена већ израженог, није лежало на траси непосредног наставка развоја те поезије.” (Лалић, 1980:
33)
Реч је о тексту Белешка о.М Бојићу, објављеном у Српском лњижевном гласнику
1935.
У изванредном есеју-ревалоризацији Бојићевог песништва, Миодраг Павловић
закључује да Исидорин есеј о Бојићу није наишао на значајнији одјек јер „Исидора
Секулић никад није била прихваћена за арбитра књижевног укуса, те њена реч није
имала одлучујући утицај на наша књижевноисторијска преоцењивања”. (Павловић, 1964: 121)

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 29-46

Песник Великог рата Милут ин Бојић – Поезија бола и поноса –

35

место које му припад а у српској песничкој трад иц ији8. После Павлови
ћеве аргументоване ревалоризац ије Бојићевог стваралаш тва, и скрета
ња пажње на висок у вредност његових запос тав љених, последњих песа
ма9, потоњ ег есеја Ивана В. Лалића О поезији Милутина Бојића (1968)
објав љеног у књизи О поезији дванаест песника10, те Сабраних дела која је
1978. приред ио Гаврило Ковијанић, омог ућ ивши српској књижевној кри
тиц и и историог рафији целовит увид у песниково дело, поезија Милу
тина Бојића постав љена је на заслужено место у српској песничкој тра
диц ији, а „ореол националног песник а” данас поново сија над песником
који је у изгнанс тву испевао свој у и нашу песничк у историј у.
2. Поезија и рат
Појам патриотс ке (родољубиве) поезије у теорији књижевнос ти озна
чава један широк, разнолик, нејасно одређен и недовољно ситемат изо
ван корп ус уметничке лирике11. Ознак а патриотс ка (родољубива) песма
постав ља се тако уз одређен у песму уколико њено значењско поље обу
хвата било националне, родољубиве, херојске или ратне теме, без јасног
критериј ума који би одговорио на једнос тавно питањ е: шта ову песму
чини патриотском? Појам патриотиз ма (родољубља) у поезији оптерећен
је данас и негат ивним вредносним судовима које са правом носе бројне
пригодне, удворичке, шовинис тичке и дневно-полит ичке „песме” које
се масовно производе за потребе одређеног историјског или друш твеног
трен утка, а својим ниским естетским критериј ума, манип улац ијом емо
цијама прилаг ођеним што широј рецепц ији, додатно оптерећуј у појам
8

9

10

11

Есеј о Милутнну Бојићу објављен у књизи Осам песника (1964), пример је Павловићевих огледа-ревалоризација одређене песничке појаве у контексту српске
песничке традиције, који заједно са тада новим и откривалачким интерпретацијама поезије Јована Дучића и Момчила Настасијевића, чини ову збирку есеја у великој мери књигом превредновања српске песничке традиције.
„Он није певао патриотску поезију уопште, него поезију једног одређеног народа,
чији је лик, величину и карактер успео да сагледа. Та његова родољубива конкретност изузетна је врлина његовог песништва.” (Павловић: 1964: 128)
„Могућност и потреба тачнијег вредновања његовог песничког напора јављају се
тек у тренутку када Бојићеви најдубљи и најинтересантнији акценти почињу да се,
преко лука година, додирују са гласовима чија је зрелост нова и друкчија, али који
могу да у њима осете ону врсту сродности која подстиче органски раст традиције.”
(Лалић. 1980: 34)
У Речнику књижевних термина уз одредницу Родољубива лирика стоји: Лирика у
којој долази до изражаја родољубиво осећање, односно, осећање припадности
одређеној националној заједници, земљи, крају. У свом основном значењу родољубиво осећање је позитивна емоција, али је могућа и његова негативна усмереност,
која се огледа у националистичком или шовинистичком величању једне земље или
нације. (РКТ, 1986: 663)
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патриотс ке лирике. Ипак, патриотско или родољубиво осећањ е је једно
од најс таријих и вековима опеваних људских осећањ а, па готово да нема
значајнијег песник а светске и наше лирике који се није оглед ао, уз мање
или веће домете, на варљивом пољу патриотске поезије12.
Најс тарије песме које бисмо по данашњој подели могли назват и патри
отским јесу песме о јунац има и јуначк им временима и део су најс тарије
усмене трад иц ије већине историјских народ а, који су кроз њих опевали
заједничк у историј у, славили своје битке, јунаке и победе, те оплак ивали
своје поразе. На тај начин, кроз колект ивно опеван у, прочишћен у и субли
мисан у вековн у историј у. стварало се колект ивно сећањ е, митска свест,
заједничка култ ура и идент итет. Међут им, како се кроз цивилизац ијски
развој све више развијала појед иначна самосвест и слабила колект ивна, а
писана књижевност преу зимала примат над усменом, тако се индивид уа,
личност, све више наметала као основна мера и одраз свих збивањ а. Тако
су песниц и и њихова личност постали центар уметничког универз ума,
као у доба романт ичарске пренаглашенос ти поетс ког генија, а слав љењ е
појед инца, личнос ти, као мерила свих вреднос ти постаје и остаје једна
од конс тант и модерног доба. У епох и романт изма колект ивно слав љењ е
јуначк их времена, транспон ује се у слав љењ е јуначког, личног принц ипа,
независног од националног или колект ивног аспекта, па херојс тво као чин
постаје песничка преок упац ија. Мотиви славне прош лос ти предс тав љај у
кулисе за опевањ е узора личног, херојског подвига изузетног и усам љеног
појед инца, па готово сви песниц и романт ичари пишу поеме или епове о
херојима прош лос ти (Иго, Хелдерлин, Пушкин, Лаза Костић).
Слав љењ е рата из јуначк их времена прес таје од трен утка када се инди
вид уа, личност суочи са ратним збивањ ем – она је увек прот ив рата, јер он
враћа личност у колект ив и подвргава је законима који излазе из оквира
личне слободе и далеко је надилазе. Управо је Први светски рат донео и
нове, другачије тонове у ратно певањ е, и изнед рио читаву плејад у анти
ратних песника који су непос редно учес твовали у ратним збивањима, а у
типолог ији песама са ратном темат иком њихова поезија могла би се назва
ти ратном, јер слика све ужасе и бесмисао ратних сукоба. Рат се овде сагле
дава као антрополошки феномен, независно од патриотских и полит ичк их
етикета које га скривај у, а међу српским песниц има такву поезиј у је певао
Душан Васиљ ев. Патриотс ки песниц и по овој условној типолог ији били би
они који на рат глед ај у као на питањ е победе или пораза, без саглед авањ а
тоталитета збивањ а, и међу њима је највише пригодног, патет ичног и ути
литарног тона, те по правил у њихове песме не спад ај у у највише домете ове
врсте. Ипак, и велик и песниц и су у трен ут ук у понесенос ти јаким емоц ија
12

У српској књижевности родољубиву поезију писали су између осталих Ђура Јакшић, Лаза Костић, Ј.Ј.Змај, Алекса Шантић, Војислав Илић, Милан Ракић и други.
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ма знали да склизну у ово варљиво поље, као што се то у почетк у Великог
рата десило Брук у, Рилкеу или Клодел у, а од српских песника Дису у пред
ратној збирц и Ми чекамо цара, мада је касније, суочен са ратним збивањи
ма исписао непос редне, хумане и болне стихове у Недовршеним песмама.
Како бисмо могли одред ит и песниш тво Милут ина Бојића настало за
време Великог рата, следећ и ову условн у типолог иј у корп уса песама које
означавамо терм ином патриотс ка поезија? Он није припад ао категорији
ратних песника, а није певао ни пригодн у, занесен у, патриотс ку поезиј у
– суочен са вртлогом ратних збивањ а, иако веома млад, Бојић је уз високо
развијен у историјску свест проговорио гласом свог народ а, или како је то
Миод раг Павловић луцидно запазио, он се „са индивид уа лних преок упа
ција у датом трен утк у врат ио магловитој целини свог народ а и понуд ио јој
свој глас” (Павловић, 1964: 121). У његовом песниш тву из рата сусрећу се
и складно проговарај у поезија и историја - широка слика ратних збивањ а
преточена је у историј у кроз дубоко сазнањ е и висок у поетску имаг инац и
ју, и зато се можемо слож ит и са оценом да је Бојић стварао „поезиј у исто
рије”. Овоме су несумњиво допринели, поред неспорног песничког дара и
пред аног рада на његовом развој у, и Бојићева песничка лект ира, широко
образовањ е, познавањ е филозофије, историје и библијских тема, те скло
ност ка апстраховању и сублимац ији наученог и дожив љеног. Иако је у
књижевној и широј јавнос ти слав љен и препознат првенс твено као песник
антолог ијске Плаве гробнице, неколико врхунских песама српске поезије из
времена Великог рата налазе се управо између корица његове предс мртне
збирке Песме бола и поноса, између осталих Мећава са својим ледено-сивим
пределом, мирна и блага мудрост изгнаника у песми Без узвика, избрушена
лепота у Сејачима, библијска паралела историјске судбине Кроз пустињу,
дубок и осећај историјског конт ин уи тета у песми Без домовине.
3. Песник историје
Иако у првој фази свог стваралаш тва (1910-1912) млад и Бојић пише
поезиј у страс ти и заноса, његово истанчано осећање историје13 реаг ује
муњевито на другачиј у атмосферу која се рађа у време Балканских ратова
13

Појам осећање историје (historical sense) уводи у књижевотеоријску мисао Т. С. Елиот у једном од најутицајнијих тесктова светске књижевности Традиција и индивидуални таленат: „Традиција је ствар која има много шири значај. Она се не може
наследити, а ако вам је потребна морате је стећи великим трудом. Она на првом
месту обухвата осећање историје за које безмало, можемо рећи да је неопходно сваком оном ко би хтео да буде песник и после своје двадесет пете ходине; а то осећање
историје обухвата запажање не само онога што је прошло у прошлости, већ и што
је садашње у прошлости”. (Елиот, 1963:35)
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и песник звучних парнасо-симболис тичк их александ ринаца досеже у песми Земља олује, испеваној тлу Старе Србије, до гласа аутент ичног бард а:
Мачеви дачки, секире Јапода,
Легије римс ке и хорде Татара,
Или витези с византијс ких вода
Крвавили су ова поља стара.
И питоми народ кад је пао на њих,
Збратимио је орлове и челик,
Ту, где је мржња Већих против Мањих,
Сировом душом постао је велик.
(„Земља олује”, Песме )14
Песма осликава оно што Исидора Секулић назива „филозофијом
отаџбине” у есеј у о Бојићу, јер овако јасно исказан у свест о историји као
конк ретном спој у људске судбине и одређеног конк ретног тла, нису досе
зали у то време ни много старији и зрелији Бојићеви савремениц и песни
ци. И данас, један читав век после ратова о којима је Бојић певао са истан
чаним осећањ ем историје, и ратова који су услед или да би опет крвавили
ова поља стара,/ ту, где је мржња Већих против Мањих, могу се чути мно
гобројни гласови који тврде да историја није и не мора да буде спој људске
судбине и конк ретног тла, да се ова судбинска повезаност може избећ и уз
више мудрос ти и раск идом са наслеђеним колект ивним сећањ ем. Песни
ци, ипак, виде и слуте другачији след збивањ а, а Бојић завршава Земљу
олује питањ ем које остаје без одговора - Јеси ли сита крви што спасава?
Одговор стиже ускоро, јачи и потреснији од најд убљих стрепњи – још
се тло није ни слегло од олује Балк анских ратова, почињ е велика, крва
ва и судбоносна ратна драма у којој ће се народ и земља којима песник
припад а наћи пред питањ ем опстанк а. У таквим временима и мудрији и
искуснији не налазе одговоре, а млад и Бојић, који је за својих двадесет
и пет година доживео три рата, сазрева док прелази завејане албанске
гудуре са ранцем књига на леђима,15 и бележ и стихове песме Мећава који
доносе пејзаж ледене пустињ е и јасну слик у пута којим су пролазили
десет ине хиљад а српских војник а и избеглица: Кроз тишину гробну хра
стова и ива / Ни погребно звоно не чујем да лупа ./ Кô надгробне плоче стрче
14

15

Сви стихови Милутина Бојића у раду цитирани су према књизи Милутин Бојић,
прир. Миодраг Павловић, Нолит, Београд, 1963.
Знаменити српски песник, есејиста и преводилац Станислав Винавер, учесник Балканског и Првог светског рата, као поручник у чувеном Ђачком батаљону прешао
је голготу Албаније, а о Милутину Бојићу са којим се срео на том путу и задржао у
трочасовном разговору о поезији, забележио је: „Он је дан и ноћ читао Вуков речник, који је носио и на одступању кроз Албанију...” (Винавер, 1963: 175)
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брда сива / И глечере густа сумаг лица купа. // Већ данима тако без промене
све је: / Ни цика, ни сузе у тој полутами; /.../ И подне и поноћ једнолики,
мукли. / („Мећава”, Песме бола и поноса)
Дојучерашњи победниц и које је песник славио у Земљи олује пролазе
пред његовим очима као сенке у муклој тишини и реду који је иначе вла
дао у српској војсци при повлачењу из домовине, и изазвао чуђењ е и неве
риц у, а потом и дивљењ е код савезника. Наиме, претпос тав љало се да ће
српска војска стић и у Скад ар у потп уном расул у, разбијене дисцип лине и
уз побуне, јер су дуго били у непрек идној борби, а потом пешке и гладни
преш ли ледене гудуре. Они су пак стои чк и подносили муке и слушали без
поговора команде старешина,16 а млад и Бојић је спознао и схват ио душу
свог народ а у том и таквом историјском трен утк у. Песник је на ћутљивим
лицима својих сапутника-сапатника видео оно што друг и нису могли да
виде - колон у српских ратника, сељака и грађана, који су у души прено
сили са собом и свој завичај који напуш тај у, али са поузданом вером да
одлазе да пред ахн у, одморе, сакупе снаге и врате се поново на фронт да
поврате свој у домовин у. Осетљиви Бојић, склон меланхолији и интелект у
алној скепси, са неверицом бележ и тај трен утак несумњиве вере у песми
Одлазак, упркос свем у што јој је очигледно прот ивречно. Песник се пита
одак ле тај мир и поузд ањ е упркос тешкој збиљи: Кроз зимс ку поноћ којом
очај веје / кроз вијор, кланце, сметове и воде / корачаш мукло док се судба
смеје, / корачаш мукло поробљени роде // Но нигде јаук, ни роптање глас но
/ ни тешки уздах да проломи горе / Да ли што браниш свак у стопу часно /
и што још памтиш ловорике старе? //... Знаш ли да значи сваки корак даље
/ збогом кулама што су твоје биле? / Голгота чека. Знаш ли њој да гред у /
Путови твоји маглом завијени? // Одак ле та снага у страд ању коме се крај
не назире? Ратниц и не причај у, али песник спознаје: А ти ме гледаш мирно,
без бојазни / и вера крас и твоју глав у блед у / и збориш: „Чему разговори разни?/ Јер вратићу се у истоме реду. // Поново ведар, васкрсао, смео, / са новом
крвљу охолом и здравом, срешћеш ме горда, к'о што си ме сррео / на пољанама
позлаћеним славом”.// („Одлазак”, Песме бола и поноса). Песма је написана
док је измучена и гладна војска прис тизала у Скад ар, а иоетска интуиц ија
младог песника видела је оно у шта ни његов разум није могао да верује,
али је заблеж ио ово сведочанс тво које се показало пророчк им.
При пажљивом читању збирке Песме бола и поноса, постаје јасно зашто
Бојић не може да носи етикет у патриотс ког песника, ни ратног песни
16

У својим сећањима на Први светски рат и прелазак Албаније са старијим братом
Милутином, Радивоје Бојић бележи: „Војска се повлачила у три правца: један део
ишао је преко Елбасана и Тиране ка Драчу, други преко Љум-куле и Везировог Моста за Скадар, а трећи се повлачио преко Рожаја и Чакора кроз Црну Гору, такође за
Скадар. Над сва три дела, Команда је чврсто држала у својим рукама пуну власт.”
(Бојић, Р. 2008: 286)
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ка, него само песник а историјске судбине једног народ а. Промена тона и
осећањ а, извесна амбивалнец ија прис утна у његовим песмама из рата,
која пролази пут од очаја до јаке вере и снаге, не потиче од уобичајеног
самоох рабривањ а које се осећа у декларат ивним патриотским песмама,
када песник изриче громке фразе у тешким трен уц има стрепњ е. Бојић
изриче своје стрепњ е, сумњ е, и постав ља питањ а на која нема одговор,
а бодрост, снага, вера у васк рсењ е је колект ивни глас, неизречен, али
видљив песничкој имаг инаи ји – песник води дијалог са својим народом
и својим прец изним осећањем историје добија одговоре. Он је имао спо
собност и поетску снаг у да прец изно ослика дух тог колект ивитета коме
је и сам припад ао, моћ да апстрах ује и издвоји суштин у из свега виђеног,
наученог и дожив љеног, и дар да све то преточи у једнос тавне и надах
нуте стихове дубоког сазнањ а. Песник не храбри ни себе ни друге убе
дљивим фразама – храброст у његовим песмама долази из колект ивног
духа, из народ а са одређеног тла и у конк ретним историјским околно
стима. Одатле убед љивост Бојићевих стихова лишених декламатарског,
патет ичног или егзалт ираног тона – снага и истинитост његове поезије
потич у из мира и самопоу здањ а једног историјски прекаљ еног народ а
коме је песник дао свој глас и изразио његов дух и душу.
Помен ут у извесну подељ еност осећањ а у Бојићевом песниш тву, која
се назире још од Балк анских ратова, Миод раг Павловић објашњава спе
цифичном ситуа ц ијом у којој се налази српска нација у време Првог свет
ског рата, и прец изно уочава: „Она је требало да у исти трен слави своје
победе и да опоје своје мртве и свој у сирот ињу” (Павловић, 1964:115). Та
подељ еност између бола и поноса јасна је слика сталног и једновреме
ног прис ус тва ових јаких емоц ија у душама изгнаника, а лепоте јонског
острва не пруж ај у им олакшањ е, само пред ах до коначне борбе: Опро
стите, што смо уморни се стек ли, / Да ваш врт нам пруж и сан и исцеље
ња: / Ми идемо куд су богови прорек ли: / Преко сланих гора путем васкрсе
ња.// („На острву”, Песме бола и поноса). Мир и задубљеност у себе влад а
и под опојним сунцем Крфа, а војска Без домовине се пита: Мисао нас
једна раном зором буди, / Мисао нас једна целог дана прати, / Мисао нам
једна ноћу тишти груди: / Да ли отац пати? //... / Бол нас један зором као
труба буди, / Болом једним свака налита је чаша, / Болом једним кришом
плачу наше груди: / Где су деца наша? //...Само један пут ће одговора дати:
/ Преко реке крви и мостом лешина /Дому своме стижеш, где изгледа мати
/С неверицом сина./ („Без домовине”, Песме бола и поноса). Висок и квали
тет Бојићевих позних песама видљив је у трансформац ији песникових
непос редних доживаљ аја историјских поука у поезиј у која се уздиже до
универзалног општељудског значењ а, попут библијских паралела које је
песник град ио и у ранијим песмама, али је врхунце досегао у послед
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њој збирц и, попут песме Кроз пустињу у којој досеже спирит уа лн у вред
ност, а врхунски ће је избрусит и у антолог ијској песми Сејачи, Песник
даје метафизичк у димензиј у сопс твеној свес ти о траг ичној националној
историји, и изговара је са достојанс твом мудраца: И Васељена њива наша
поста / За семе части — које сунц у сиже. / Господе, казне зар не беше доста?
/ Време је жетви, дан косидбе стиже,/ Време да плоча с гробова се диже .//
Кô луталице, које патње прате. / С чежњивог југа, са судбином Јова, / Ево
нас к теби, наш ледени брате! / Охоли, мада без рода и крова. / Спремни смо
гробља да сејемо нова.// („Сејачи”, Песме бола и поноса).
На некој имаг инанарној лествиц и поетских, сазнајних и естетских
вреднос ти Бојићевих песама бола и поноса, на самом врху нашла би се
песма Без узвика, песма чисте благ ос ти, мирног поноса и крис тално
јасног и дубоког поетског сазнањ а, која по речима песника и есејис те
Ивана В. Лалића „можда најлепше згушњава поетски искус тво изгнани
ка што у свом сећању носе дугу историјску патњу, па у свом изгнанс тву
сазнавај у само истин у о себи, непоражени пред конк ретношћу збивањ а
која су само фрагмент већег искус тва” (Лалић, 1980: 49). Долазак читаве
изгнане војске и државе у стран у земљу, није изазвао велик и потрес код
народ а навик лог на дугот рајно трпљењ е и борбе кроз богат у историј у:
Ни чудног ни новог за нас нема више,
Све су земље нама и драге и сродне,
каже песник мирно, без утученос ти и без разметањ а, сликај ућ и бла
гост изгнаник а и поверењ е у остале народе, које произи лази из вере у
сопс твене моралне врлине. Ипак, то није био тек излет у туђу земљу, спо
којан и добровољ ан:
Сред сјаја, и врх нас кад се буре свише,
Бесмо мирни, као усред земље родне.
Мирни смо на гозби у светс кој дворани
--------------------------Понављамо скал у што познас мо рано,
Скалом судбе, којом други једва мили;
Зато нама данас ништа није страно,
Чини нам се, свуда већ смо једном били.
(„Без узвика”, Песме бола и поноса).
Мудрост и самоу вереност једног историјски прекаљ еног народ а, мир
ног „на гозби у светској арени” као да осликава трајни полож ај и исто
ријску судбин у једног народ а, свик лог да савлад ава и немог уће и да при
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томе задрж и јасну свест о пролазнос ти и доброг и лошег у ходу кроз време
и историј у. Ипак, најд убље сазнањ е које су изгнаниц и стек ли јесте да је
најјача домовина у људима, у њиховој свес ти о конт ин уи тет у и трајању
њиховог искус тва, а таква домовина је неуниш тива схвата песник: И, кушам те, судбо, такву је погреби! Овај стих, поента песме Без узвика зао
круж ује на одређени начин целу збирк у и подв лачи најд убљу порук у која
извире из песама бола и поноса, што је видљиво и по стих у из Корнејевог
Серториуса (Corneille, „Sertor ius”): „Rome n’est plus dans Rome; elle est tou
te ou je suis.”17 који је песник одабрао за њен мото.
У круг у ових песама испевана је и чувена Плава гробница – велика
химнична Бојићева песма, велик а по вреднос ти, по поетској убед љиво
сти, по узвишенос ти тона, по реторичном замах у, велика по значај у и
препознатљивос ти, вечни симбол српске епопеје у Великом рату. Захва
љуј ућ и Плавој гробници песник никад а није утон уо у заборав, који је
годинама после рата лебдео над његовим делом, и није случајно баш она
постала најч увенија српска песма из времена рата. Миод раг Павловић
је назива примером врхунске поезије ''херојског култа'', а Иван В.Лалић
види у Плавој гробници синтез у „херојског опела и певањ а живима који
настав љај у иксус тво мртвих”(Лалић, 1980:50).
Можемо само слут ит и шта је све млад и песник видео, доживео и
осет ио док је глед ао колоне умирућ их како прис тиж у на Крф, да би их
одвез ли до Вида, „острва смрт и” са којег су потом спуш тани у масовн у
гробниц у под морем. Све те слике које смо виђали по старим фотог ра
фијама уткане су у ову песму, као и стално осећањ е бола и поноса код
изгнаних, а све је то песник Бојић у једном трен утк у врхунски крис тали
зоване песничке инспирац ије преточио у стихове које знај у, чини нам се,
сви потоњи српски нараш таји:
Стојте, галије царс ке! Спутајте крме моћне,
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом.
Песник заус тав ља и људе и природ у, у његовом гордом опел у позва
ни су да учес твуј у сви – и море и цео подводни свет, јер осећа да после
херојске смрт и след и људски заборав, да је мртвима једина нада реч и
песма коју ће изговарат и живи. За прометеје наде, апос толе јада који леже у огромном гробљу под морем где је сахрањ ена пролазна радост целог
једног рода, песник у химничном занос у траж и свес ну пошту – не пуко
17

Рим није више у Риму; он је свуда где сам ја.
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сећањ е на њихову херојску жртву, већ јасну и увек живу свест о значењу
те жртве за оне који долазе за њима.
Песник не завршава опело заок руженом визијом огромне гробнице
под морем, смисао овог узвишеног чина налази се тамо далеко:
Јер хоћу да влада бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Како врућим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
Јер тамо, далеко, поприште се зари
Овом истом крвљу што овде почива,
а у побож ној тишини ноћи и мора, без уздах а меких и суза он хоће:
Да мирис тамјана и дах праха здруж им
уз тутњав у муклу добоша далеких.
При крај у опела у побож ној тишини песник уз помоћ мириса и слух а
остварује додир између мртвих под светом водом и живих у борбеној лави
и његово гордо опело добија свој смисао и постиже надвременско једин
ство живих и мртвих једног народ а у великом ходу историје.
Стојте, галије царс ке! У име свес не поште
Клизите тихим ходом!
Опело држим, какво не виде небо јоште
Над овом светом водом!
Ни у трен уц има највишег химничног заноса ни у горчини пораза,
Бојић није губио из вида реалн у слик у свог народ а. У његовој поезији из
рата зато нема патет ике, ни декламаторских борбених поклича, али ни
песим ис тичког пониш тавњ а или горчине пораженос ти у трен уц има бола.
Због тога и не можемо назват и његову поезиј у патриотском, јер је он успео
да испева поезиј у једног народ а чији је суштински лик и судбин у успео да
спозна и сублим ише у једном конк ретном историјском времен у, а све то га
чини увек живим песником историје свога народ а.
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Српска књижевност из Великог рата, који је за спски народ и државу
заис та био велик и, и по жртвама и по подвиг у, дала је неколико врхунски
уметничк и транспонованих сведочанс тава о том времен у библијских раз
мера. Слике дожив љаја непос редног искус тва рата кроз призму наших зна
чајних писаца у исто време предс тав љај у и уметничк и и историјски вредна
сведочењ а, и при њиховом проу чавању неоп ходно је укључит и и истори
ог рафска и књижевно-теоријска сазнањ а, да би се добио свеобух ватан и
објект иван суд о њиховој вреднос ти и значај у. Једног од најизразит ијих и
најталентованијих предс тавника српске поезије из времена Првог светског
рата, Милут ина Бојића, са правом можемо назват и песником Великог рата,
будућ и да је у својој ратној збирц и Песме бола и поноса (1917) успео да испе
ва песничк у историј у овог преломног догађаја српске и светске истори
је. Захваљуј ућ и истанчаном поетском осећању историје, искрис талисаној
песничкој имаг инац ији и смис лу за апстраховањ е, млад и песник, који је у
трен утк у смрт и у солунској војној болниц и навршио тек 26 година, оставио
је у својој поезији неизбрисив лик и слик у историјске судбине целог једног
народ а у конк ретном историјском времен у. Песник химничне Плаве гроб
ниџе, симбола српске патњ е и подвига, и изгнаничк их песама бола и поноса,
остао је ипак готово усам љена појава по свом песничком подвиг у у срп
ској књижевној трад иц ији. Линија поезије изграђене на јасној историјској
свес ти какаву је Бојић у рату започео, а у врхунским песмама и остварио,
није имала достојне настав љаче у међуратном период у, делом због нових,
супротних кретањ а у књижевнос ти, делом због измењ ене култ урно-друш
твене климе. Ипак, појавом песника модернис та у српској поезији крајем
50-их година прош лог века (Васко Попа, Мидораг Павловић, Јован Хрис тић
и друг и), ова линија коју је Бојић започео и делом реализовао, оживела је и
плодоносно се наставила у делима наших највећ их песника друге полови
не 20.века, настав љај ућ и се на најбољ е песме историјске свес ти Милут ина
Бојића. На тај начин је полузаборав љени песник Великог рата постав љен
на место у српској песничкој трад иц ији које му по вреднос тима и доме
тима припад а, а ''ореол националног песника'' поново сија над песником
вечне Плаве гробнице.
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MILUTIN BOJIĆ – POET OF THE GREAT WAR
– Poet ry of Pain and Pride –
Summary: The First World War is the border point of the epochs in the cul
tural and polit ical history of Europe, in which Serbia had one of the key roles.
There are numerous testimonies about the Great War, both fact ual and artistic,
whereas literary works inspired by this pivotal event in world history have still
not been thoroughly researched. One of the most valuable testimonies of the epoch
in artistic but also in histor ical sense is found in poet ry of Milut in Bojić, one of
the most talented pre-war poets of modernism and the author of the anthem-like
„Blue Grave” and a collect ion of poems created during the withdrawal through
Albania and in exile, on the island of Corf u. „Poems of Pain and Pride”, published
in Thessaloniki shortly before the poet’s death, represent poet ical transposit ion
and philosophically sublimed sum of the histor ical exper ience of an entire nation,
which found itself, by will of histor ical and fatef ul circumstances, in the middle of
a four-year epic of biblical proport ions.
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ГЕГУЛА (РЕПОЊА) У РАТУ
Сажет ак: Годинама уназад испредане су многе легенде и испеване су
многе песме о јунаштву и неус трашивос ти српс ког војника. С друге стране,
сведоци смо поражавајућих статис тичких података који говоре о великом
броју погинулих или заробљених мушкараца – ратника који су бојевали у
ратовима у којима је Србија учес твовала. Укрштајући чињенице и поет
ско сведочанс тво уметника, војник који се борио под заставом ове земље
могао је бити неус трашив или непромиш љен, херој или колебљивац. Као и
увек, истина је ипак негде на средини.
Рад се бави обичним српс ким војником из прве године Првог светс ког
рата и његовим општим каракт ерис тикам а и особин ам а, које је тада
показао. Покушаћемо такође да утврдимо, да ли су те особине припадале
само једној генерацији српс ких ратника или су се оне задржале и у будућим
поколењима.
Кључне речи: ГЕГУЛ А, ГЕЏА, ВОЈНИК, ПРВИ СВЕТСКИ РАТ, РАТНИК,
ПОБЕДНИК.
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Саша Ђ. Ружесковић
Сви су певали унисоно: „зумба, зумба, зумба“, а један упадао: „Бајонет...
фишек лија... шајкача... опанак... пешак... репоња... гегула...” и онда завр
шавали сви у глас: „Ти си ову земљу ослободио”.1

Када данас говоримо о гегули, могли би смо га описат и, као нека
кво чудно створењ е налик на војник а. На глави је носио ружну капу, са
ушима упрт им нагоре, био је обучен у једн у ваздан зарозан у, поцепан у и
масну униформ у. На рамен у је носио пушку, преко леђа шарен у сељачк у
торбиц у, на ногама исте такве вунене чарапе и опанке са носевима. Вер
ни сапутник биле су му вашке. Засиг урно то није био војник са којим би
неко желео да одрж и парад у. Пуно је гладовао, а могао је много да поје
де, ’лебац му је био основна храна. Волео је да у чутури умес то воде носи
„мучениц у”. У три спојена рата у којима је учес твовао, боловао је од свих
болес ти које могу неку војску да задесе. У напад је полазио са борбеним
покличем „ура”2, и тада би тај ваљак који меље све пред собом, ретко ко
могао да заус тави. Када би бежао, и тада би га тешком муком задрж али.
Када би отишао у позад ин у, одмах су прис тизале жалбе на његове неста
шлуке, попут малог детета. Уобичајена казна за њега био је шамар, за
већи прес туп батине, а за дезертерс тво, смрт стрељ ањ ем. Његов супер
херој био је Марко Краљ евић а највећ и јунак Милош Обилић. Спавао је
под ведрим небом или у земуниц и. Мног о је псовао и чезнуо за кућом.
Удружени непријатељ га је протерао из отаџбине, своје кости је остав љао
по бесп ућ има Албаније, Црне Горе, свуд а по Европи, што код савезника,
што у ропс тву код непријатељ а, у Јонском мору, Африц и, Русији, дале
ком Сибиру, Манџ урији и ко зна где још. Неким чудом је преж ивео, видео је море и славно се као победник врат ио својој опљачканој и поруше
ној кући. Пре почетк а првог рата (Први балкански рат), светска јавност
га је омаловаж авала, након друг ог (Друг и балкански рат) приписали су
му ратне злочине, у трећем (Први светски рат) је стекао светску славу, да
су га поштовали и пријатељи и непријатељи. Где год се појавио, глед али
су га са поштовањ ем, о њему се чуло чак у далеком Јапан у, Шри Ланк и и
Америц и. После рата нашао се у некој новој држави, где је постао брат са
својим непријатељ ем. Потомц и су га се прво стидели, желећ и да избри
шу сећањ е на њега, а затим величали на свечанос тима као неко има
гинарно биће које се више никад а у његовом народ у није појавило. Чак
и данас се његови бојеви и маневри проу чавај у на прес тиж ним војним
академ ијама по свет у.
1
2

С. Јаковљевић, Српска трилогија II Под крстом, Delta presss, Београд, 1986, 9.
Српски борбени поклич „ура”, можемо упоредити са руским „ура”, бугарским „уре”
или јапанским „банзаии”.
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„Али чудан је наш гегула. На марш у се тако отромбољи и озловољи,
да човек никад не би могао замис лит и да ће се тај дроњ а на марш у пре
творит и у лафа на бојиш ту.”3
Па добро, ко је онда „Гегула”?
„Гегула” је био популарни, жарг онски назив за српског војника пеша
динца4 у Балканским и Првом светском рату, попут америчког G.I., бри
танског Tommy, или франц уског Poilu. Гегула-геџа-сељак, вероватно је
у почетк у био погрдни назив за обичног српског војника, који је дошао
из сеоске сред ине у војску, а наден ули су му његови офиц ири, који су
били претеж но из градских пород ица5. Данас његов лик, најбољ е може
мо саглед ат и у једној фотог рафији „Око соколово српске извиднице”,
лик Драг ут ина Матића, извиђача II пешад ијског „гвозденог” пука, коју
је 1915. године начинио Самсон Чернов. Погурених леђа, очиј у упрт их
у непријатељску силу. Он посмат ра душмане, док је иза његових леђа,
његова отаџбина Србија, чију слобод у он носи на својим плећ има. Његов
поглед је усредс ређен на непријатељске јединице чију бројчаност и сна
гу он одмерава својим погледом. Да, и данас таквог погрбљеног човека
можемо наћи у сваком српском засеок у.
Српски војник у Балк анским и Првом светском рату је нешто најсве
тлије што у новијој српској војној историји имамо. То су једина три рата
од Првог српског устанк а па до данашњих дана, у којима је Србија ствар
но побед ила, све остале ратове смо изгубили. Наравно, у рату 1878. годи
не Србија је била победница, али је премало добила од оног што је њена
војска освојила и због чега је ратовала. У Другом светском рату Србија је
била у саставу Југос лавије, која је била на страни победника, али пораз
у Априлском рату 1941. године, окупац ија, распарчавањ е државе, гено
цид6 у НДХ и грађански рат никако не могу српско национално биће ста
вит и у категориј у победник а или бар да се тако осећа.
3
4

5

6

П. М. Драшкић, Моји мемоари, Српска књижевна задруга, Београд 1990, 91.
Гегула се може узети и као уопштени надимак за српског војника у ратовима 19121918. године. Пешак је имао још и надимке репоња и прашинар. Надимак у српској
војсци имали су и коњаници – господа, јер су били припадници имућнијих породица како би случају да упропасте коња и спрему могли у да плате одштету, као и
артиљерци – балегари.
Чак и ако нису били из градских породица, то су били синови трговаца, механџија
или занатлија. Војвода Степа Степановић и војвода Живојин Мишић, сељачки синови били су пре изузеци него правило у српском официрском кору. М. Милићевић, Реформа војске србије 1897-1890, Војноиздавачки завод, Београд, 2002, 111.
Иако нисмо склони употреби станих речи и израза, није нам позната ни једна српска реч којом би смо могли описати планирано, систематско истребљавање српског народа на територији НДХ.
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После Првог и Друг ог српског устанк а у којима су Срби извојевали
епске победе, српска војска није имала чиме да се похвали осим победе
на Шуматовц у 23. авгус та 1876. године где је до ногу потук ла Османлије.
Српска војска се показала као лоша и недисцип линована.
„Ако ме питате ко је највећ и јунак са Шуматовца, велим вам да га
траж ите међу оним мирним сељац има што су онако ладно и мушки гле
дали смрт и у очи, што су остали у шанц у и онда кад све беше дигло руке
од њега, кад су сви свакога трен утк а изглед али његову пропаст...”
„Ако ме питате где су и шта је сад са личнос тима које сам спом ињ ао
говорећи о Шуматовачкој бици, могу вам казат и ово: шуматовачк и јунац и,
они неус трашиви сељац и, разиш ли су се по селима својим кућама да сво
јим знојем опет натапај у тврд у груд у земље, да прод ај у бакраче из куће за
исплат у државних дација, да се муче од зоре до мркле ноћи за кору сува леба, да смирено превијај у главу пред свак им полиц ијским писарчићем, који
као ’господ ин човек’, као власт има ’право’ да се над њима натреса.”7
Већ наредна мобилизац ија за рат 1877-78. године почела је Топо
лоском буном 27. новембра 1877. године када војниц и након искус тва у
претходном рату нису хтели да положе заклет ву кнез у Милан у.
Горко искус тво за гегул у била је Тимочка буна 1882. године када је
држава хтела од народ а да одузме оружје коме је он дуговао свој у слобод у.
Након пораза и срамоте у рату 1885. године прот ив Бугара, где није
недос тајало личне храброс ти, остала је само песма „Два раба” Бранис лава
Нушића у коме је описан однос српске државе према својим јунац има.
За српску државу, поставио се наизглед немог ућ проблем, од неди
сцип линованог сељак а, склоног бежанији, који је ретко напуш тао своје
село, направит и правога војник а. Прво су га затворили у касарне, на које
је он глед ао као на неку врсту казненог завод а8. Још горе је било ако би
услед болес ти морао да оде у стац ионар, болниц у, па он је на то глед ао
као на место где треба да умре. Офиц ири спец ијализовани у пруској вој
сци, где је војник био дисцип линовани део ратне машине9, свак и прес туп
кажњавали су батинама.10 Међут им, српски војник, васпитаван у патри
7
8
9

10

П. Тодоровић, Дневник једног добровољца, Нолит 1988, Београд, 115-116.
М. Јовановић, Чиме смо побеђивали, 1912-1918, Ратник XI-XII, 1923, Београд, 34.
У пруској војсци постојало је начело да се војник треба више плашити официра не
го непријатеља.
Савим уобичајена казна за српског војника било је шамарање. За већи преступ 25
по туру. То се одржало чак и у Војсци Краљевине Југославије и у јединицама Југословенске војске у отаџбини. ЈВуО је за неодазивање на мобилизацију примењивала
управо двадесет пет по туру. Овде ћемо споменути једну анегдоту, наиме прадеда
аутора овог текста Димитрије Бораковић, у Краљевини Југослaвији служио је војску
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јарх аној сред ини, показао се као дисцип линован и јако послушан, једина
недоум ица била је, како ће се показат и у рату?
Гегула у балканским ратовима
Војска са којом је Србија ступила у Први балкански рат 1912-1913.
године, била је нају ређенија и најмодерније опрем љена војска у њеној
новијој историји, од 1804. године до данашњих дана. Њено наоруж ањ е и
опрема војник а била је боља од свих зараћених страна, Турске, Бугарске
и Грчке. Такође, њено наоруж ањ е било је квалитетније и од наоруж ањ а
аустроу гарске војске. Међут им, међу страним војним стручњ ац има за
њу није било никак вог поштовањ а. Сви су фаворизовали бугарску вој
ску, те „Балканске Прусе” како су они себе називали. Вероватно најве
ћу недоум иц у о борбеном квалитет у гегуле имале су његове старешине,
међут им он се показао као изузетан борбени материјал.
„Говорећ и о добром држању и раду наших војника додао сам своје
предрас уде са којима сам крен уо у рат, а с погледом на наше неуспехе у
последњ ем рату 1885. год.”11
Основа за почетак успешних операц ија у рату је успешна мобилиза
ција. За разлик у од отоманске војске где је мобилизац ија била катас тро
фална, на позив под заставу српски војник је крен уо са одушев љењ ем.
Сви су хитали да се што пре јаве у своје ратне јединице. Поред обвезника
обух ваћених мобилизац ијом, пријавило се 20.000 војника преко пред
виђеног броја, од њих је форм ироно шест пукова под именом прекоброј
 ална13, крен уло се у
ни.12 Српска војска 1912. године била је једнонац ион
рат да се ослободе крајеви већ пет векова окупирани од Турака.14

11
12
13

14

у краљевој гарди. Сви војници краљеве гарде морали су да буду високи. Последњег
дана његовог служења војног рока јединицу је постројио изузетно низак официр.
Пред стројем поставио је питање:
„Ко, од вас није добио ни један шамар, нека иступи корак напред?”
Несрећни Димитрије сав поносан, једини је иступио један корак.
„Савиј се” – била је следећа официрска команда.
Када се савио, официр му је развукао шамарчину уз речи:
„Е, ово ти је да се сећаш кад си био у војсци.”
Сећао га се целога живота.
П. М. Драшкић, наведено дело (даље: н.д.), 56.
Д. Самарџић, Војне заставе Срба до 1918, Војни музеј, Београд 1983, 117.
Поред Срба, Власи из источне Србије, Јевреји (Срби мојсијеве вере), Цигани (Роми),
сви су се осећали као припадници српске нације.
Мобилизација за рат против Немачке у априлу 1941. године такође је била успешна на територији предкумановске Србије. У рат 1991. године за заштиту српског
народа на територији Хрватске, такође се кренуло са одушевљењем. Многи још
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Током операц ија у Првом балк анском рату гегула је почео да стасава
и да се облик ује, у Друг ом балк анском рату прот ив Бугара се прекалио,
да би у Први светски рат ушао потуно војничк и зрео, са пуним повере
њем у себе и у снаг у своје војске.
За разлик у од својих савезница Бугарске, Грчке и Црне Горе, Србија
је на свом делу фронта 1912. године решила рат успешно за месец дана.
Гегула се показао као храбар ратник и послушан и дисцип линован вој
ник, који може да издрж и изузетне напоре.
Најтеже физичке напоре у читавом рату поднела су два приморска
одред а. Наиме, после ослобођењ а Косова и Метох ије форм ирана су два
приморска одред а – Дринско-албански одред, који се састојао од дело
ва Дринске дивизије II позива, и Шумад ијско-албански одред, који се
састојао од делова Шумад ијске дивизије I позива. Они су из Ђаковице
и Призрена 9. новембра 1912. године, крен ули на албанско приморје да
Србији обезбеде излаз на море. Био је то први прелазак Албаније делова
српске војске. Слабо опрем љени, по слабо проходном албанском терен у,
праћени кишом, снег ом и великом хладноћом на терен у где се није могло доћи до довољно хране (из коњске балеге војниц и су вадили несварена
зрна кукуруза) српски војниц и су сјајно обавили постав љени им зада
так15. Били су међу ретк им Србијанац има који су видели море16.
Гегула се одлично показао и у рововском рату приликом опсаде Једре
на и Скад ра. Али тада се уочила и једна његова лична карактерис тика, да
је он много подеснији за покретан, маневарски рат него за опсад у, чуча
ње у рововима. Само по себи борав љењ е на једном месту у рову, за њега је
пре свега био психолошки напор у виду досаде и чежњом за кућом.

15

16

памте колоне ЈНА попуњене одушевљеним резервистима које су пролазиле кроз
Београд на путу ка Западном Срему. По речима тада интедантског потпуковника
Ђорђа Ружесковића, на служби у команди I армије ЈНА, у периоду од априла до
септембра 1991. године, на територији те армијске области извршене су укупно три
мобилизације резервиста на војну вежбу. Стајање у месту, узроковало је да је свака
наредна била све слабија. Отпочињањем операција без јасног циља, неспособност
вишег командовања, тактика крени-стани- повуци се, тотално су убили морал војника, тако да су све наредне мобилизације биле катастрофалне. Вероватно најгора
мобилизација у целокупној српској историји извршена је 1995. године током пада
Републике Српске Крајине. Навешћемо пример, да је позив на мобилизацију 38.
РАБР (Ракетно артиљеријске бригаде) ВЈ извршен 6. августа 1995. године. У батерију Оркан поред аутора овог текста 7. августа појавила су се само још тројица резервиста (Ристић Ненад, Качаревић Жељко и Филиповић Срђан) – укупно четири.
Б. Ратковић, М. Ђуришић, С. Скоко, Србија и Црна Гора у балканским ратовима
1912-1913, БИГЗ, Београд 1972, 130-132.
Мало је познато да су делови Косовске дивизије извршили сличан подухват у Априлском рату 1941. године, који су успешно тукли италијанску војску и Шиптаре
све до 20. априла 1941. године када су испред Скадра сазнали да је Краљевина Југославија капитулирала. В. Терзић, Југославија у Априлском рату, Титоград, 1963,
582-583.
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Колико је војничке снаг е и врлина показао српски војник, као и њего
ве старешине најбољ е показ ује пример да је команд ант одбране Једрена
Шукри-паша желео да се лично пред а команд ант у Друге српске армије
ђенерал у Степи Степановићу, што је он одбио.17 Српски офиц ири и вој
ниц и желели су да спас у што више османских војника из бугарског роп
ства, нарочито оних из Босне и Херцеговине, облачили су их у српску
униформ у и возом слали за Србиј у.18
Наравно, ни у том рату није се све одвијало сјајно. Управо у прес удној
бици Првог балк анског рата, Кумановској (23. и 24. октобра 1912. годи
не), показале су се дечје мане српске војске и тврд а гегулина одбрана.
Наиме, српска Врховна команд а по ратном план у за Вард арско бојиш те,
предвидела је да ће се главна битк а са османском војском дешават и на
Овчем пољу. Међут им, османска Вард арска армија, због пред убеђењ а да
ће се Срби разбеж ат и крен ула је офанзивно ка Првој армији која је била
дупло јача од ње. Српско извиђањ е, Коњичка дивизија и команд а Прве
српске армије тотално су подбац или, сходно наређењу да се крећу ка
Овчем пољу, читав први дан преп ус тили су Дунавској дивизији I позива
да се сама бори са целом Вард арском армијом. Битка је вођена на пар
че, остале српске јединице су глед але и питале се шта се то дешава код
дунаваца19. Ту се гегула показао као неус трашив и јако тврд у одбрани.
После првог дана Османлије су у Скоп љу славиле свој у побед у. Наредног
дана, укључивањ ем Дринске дивизије I позива Срби су до ногу потук ли
Османлије. Због несхватањ а ситуа ц ије и непознавањ а основне каракте
рис тике српског војник а, да је он изразито офанзивни војник, најбољи
у напад у није искоришћена прилик а да се гоњењ ем дотуче Вард арска
армија. Да се водила одсудна битк а открило се тек по количини опреме
коју су Османлије20 оставили, бежећ и пред српском војском 21.
Остала је анегдота да се, у трен утк у када је српски фронт почео да
попуш та, српски војник Циганин Ахмед Адемовић са својом трубом про
вукао кроз турске редове и из њихове позад ине одсвирао њихов трубни
знак за повлачењ е. У сваком случај у, после битке Ахмед је одликован је
највећ им српским одликовањ ем које се тада могло добит и у рату, Кара
ђорђевом звездом са мачевима 22.
17
18
19

20

21
22

А. Радаковић, Марш на Дрину, 33.
С. Чернов, Трагом Бугара, „Политика” 3448, 19. август 1913. године, 2.
Дунавске дивизије биле су поуњене са обвезницима са територије Београда, Смедерева и Пожаревца.
Намерно употребљавамо реч Османлије, пре него Турци јер појам турске нације,
није званично постојао пре Ататуркове реформе.
Група аутора, Војна енциклопедија 4, Београд, 1972, 762
М. Момчиловић, Ахмед одсвирао крај Турака на Балкану, Политика ONLINE, 26. јануар 2010.
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У другом Балк анском рату 1913. године српска војска се стварно пре
калила. Био је то кратак, једномесечни и веома крвав рат. Овог пута гегу
ла је ратовао прот ив свог „братк а”, бугарског војника са којим се сприја
тељио током опсаде Једрена. Бугарски војник му је био достојан прот ив
ник, лудо храбар, лукав и подм ук ао, са израженом азијатском цртом да
чини свирепе злочине.
У овом рату, гегула је желео само да задрж и оно што му по праву
припад а, териториј у коју је освојио, а нарочито га је мотивисало бугар
ско вероломс тво, мучк и ноћни напад без објаве рата, када су поклане
српске предс траже. Током читавог рата, зграж аваће се над призорима
шта су Бугари чинили са заробљениц има.
У војничком смис лу показао се сјајно. Након првог изненадног, бугар
ског напад а када је предњ е редове почела да хвата паника, брзо се прибрао.
Расп ршени српски војниц и, брзо би се сакуп љали у групе, и под вођс твом
офиц ира одмах извршавали конт ранападе. Овде се свака борба углавном
завршавала на нож, где су се прот ивниц и клали до истребљењ а. Док је у
Првом балканском рату Србија имала око 30.000 погин улих, сада је за само
месец дана имала око 41.000 мртвих. Поред свих зверс тава, српски војник
је почео да поштује бугарског војника, иако је срушио мит о „балканским
Прусима”, о њему би обично говорио: „Да нема нас Срба, Бугарин би био
најбољи војник”. Поред њега у наредном рату као војника поштовао је још
једино Немца.
Током оба рата почела су међусобна оптуж ивањ а зараћених страна о
ратним злочинима. Због тога је Карнег ијева задужбина за међународни
мир 1913. године основала међународн у „неприс трасну” комисиј у. Прете
жно су је чинили универзитетски професори из Франц уске, Велике Брита
није, САД, Немачке, Аустрије и Русије. Комисија је од почетка авгус та до
краја септембра 1913. године путовала Балканом и на терен у прик уп љала
доказе о злочинима. Србија и Грчка биле су изразито незадовољне радом
комисије, нарочито деловањ ем руског предс тавника Миљукова који је био
острашћени „бугарофил”. Карнег ијева комисија објавила је извеш тај сво
га рада 1914. године, где је закључила да су све зараћене стране у Балкан
ским ратовима вршиле злочине над заробљениц има и цивилним станов
ниш твом. Што се тиче српске војске и добровољ ачк их јединица које нису
биле у саставу регуларних трупа Комисија је објавила да су Срби убија
ли цивилно становниш тво, спаљивали села, натерали у избеглиш тво око
25.000 Арнау та (протеривањ е цивилног становниш тва), као и да су забеле
жени случајеви силовањ а. 23
23

Не можемо да не приметимо да су исте злочине Србима приписали разни „независни” извештачи и у ратовима деведесетих година двадесетог века на терторији
бивше СФРЈ.
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После два победоносна рата, нагло је скочио углед војске у српском
народ у. Тај углед у Србији војска ће изгубит и тек 1991. године, али ће га
заслужено поврат ит и током НАТО агресије 1999. године. Наравно како то
код Срба обично бива, углед војске одмах је засметао цивилним влас тима.
У април у 1914. године минис тар унут рашњих дела Стојан Прот ић издао је
уредбу, којом је дата предност цивилним над војним чиновниц има. Уредба
о приоритет у прописивала је да цивилни чиновниц и, често са нижим зва
њем и корумпирани, имај у предност полож аја у однос у на више офиц ире
при обав љању званичних дужнос ти. Уредба је давала практ ично неог ра
ничен у власт полиц ији. Најтеже је било у српском делу Македоније где су
радикали на власт поставили „необразоване и подм итљиве будале”. Уред
ба је изазвала јак револт у војсци, која ће изазват и мајску криз у. Вођс тво
незадовољс тва у војсци приписано је „Црној руци”. Криза се могла завр
шит и падом Пашићеве владе, државним ударом или можда грађанским
ратом. Међут им, ствар је стишана интервенц ијом Русије. Као послед ица
произиш ло је то да се краљ Петар I Карађорђевић, раст рзан између две
стране, повукао са влас ти и крајем јуна пренео вршењ е краљ евске влас ти
на прес толонас ледника Александ ра као принца регента.24
Гегула у биткама 1914. године
Вероватно најбољи опис значаја српског војника у Првом светском
рату дао је његов непријатељ, у трен утк у када су на фронтовима ратовале
милионске војске, немачк и цар Вилхем II у телег рам у бугарској Врховној
команд и после пробоја Солунског фронта:
„Шездесет две хиљаде српских војника одлучило је о исход у рата.
Срамота!”25
Претњ а новим ратом затек ла га је усред жетве, коју су морали да довр
ше деца, старц и и жене. На позив на мобилизац иј у, гегула се ревносно ода
звао, био је свес тан својих војничк их врлина и снаге. Рат је за њега постао
већ уобичајена ствар, само је овог пута крен уо свес тан да сада брани свој
опстанак. За разлик у од предходних ратова где је ишао да ослобађа свој у
браћу, сада је крен уо да брани свој у слобод у, то јест, свој у пород иц у, кућу
и имањ е од ропс тва.26
Полазећ и у рат мислио је да ће најд аљ е ићи ту, до Дунава, Саве или
Дрине.
24
25

26

Д. Мекензи, Апис, ЛИО, Г. Милановац,1996, 115-129.
А. Ђурић Солунци говоре , НИРО Књижевне новине, Београд, 1989, 306. Наравно
његови условно речено савезници му такву почаст нису одали до данас.
Са истим мотивом српски војник кренуо је у рат 1941 и 1999. године.
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„Срећан вам пут, па да добро излупате Швабе! - довик ивала је нека
румена цурица.
- Хајде, цуро с нама!
- Ух, ал' је слатк а!
Весело су се кикотали војниц и...
- Сине, немам шта да ти говорим. Глед ај да не будеш најгори, да ти се
не смеј у другови, али немој ни лудо главу да изгубиш. Био си у два рата, па
знаш шта је рат. Свака мајка воли да јој се син врат и жив и здрав, али што
се мора мора! А упамт и: на крај у крајева, нико ти неће рећи хвала...”27
Као по обичај у, мобилизац иј у су избегли сви они који су то могли.
Најочигледнији примери су били Раде Пашић, син председника вла
де Краљ евине Србије и Милан Стојад иновић, резервни офиц ир, касније
председник владе Краљ евине Југос лавије.
Прес толонас ледников секретар Ђурђе Јеленић умео је да се по двору
развиче:
„Ми смо у суштини пропала земља у којој сви глед ај у да се извук у из
рата. Свак и је склонио свога рођака и пријатељ а, па чак и пријатељ е сво
јих пријатељ а.
У том момент у је био склоњ ен од рата не само он лично но су и двор
ска кујна и дворски подрум били пуни његових рођака, које је склонио да
не би отиш ли на фронт.”28
У овом рату, офиц ири су већ добро познавали гегулин у филозофиј у.
„Кад је почео турски рат, њему је веома било тешко у њиховом дру
штву. Вређало га њихово понашањ е, одвратне му биле њихове шале на
рачун свас тика и шурњ аја. Неки офиц ири псовали су им у љутини мај
ку поварен у. ’Гегуло, мајк у ти покварен у!’ – зашкрипао би зубима неки
чувени дисцип линац. А да ли је тај гегула био покварен? У току времена,
живећ и са њима, и једућ и с њима хран у из истог казана, Марко је дошао
до уверењ а да они нису покварени, већ само на неки особени начин лука
ви, по атавизму неповерљиви, уверени да свако глед а да њима, сељац има,
подвали. Они су били уверени да свако глед а да очерупа сељака, па су се
инстикт ивно чували и глед али да прођу са што мање штете. Али ако испад
не прилика да и сељак дође до каквог ћара, онда зашто не узет и? Само ако
се може. А правд у и равноп равност ценили су изнад свега. Живеће они
данима о сувом хлебу, трпеће свак у оскуд иц у, под условом да свима буде
подједнако. Али ако би за једн у чету стигао хлеб, а за друг у не, онда би
гунђали и протес твовали до Бога. И свак и тај сељак воли свој у кућу и децу
27
28

А. Д. Ђурић, Страшна година, Београд 1935, 24.
П. Драшкић, н.д. 113.
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страсном, живот ињском љубав љу. Понекад и њих спопадне малод ушност.
Буне се и протес туј у. ’Зашто ми сељац и ратујемо?’ питај у се они. ’Да ли
ћемо после рата мању порез у плаћат и? Да ли ће моја њива после рата бити
већа Друг и добијај у ордене, плате и чинове, а нама сељац има шупаљ нос
до очиј у!’ Гунђај у тако, љуте се, понекад чак и прете да ће бацит и пушку,
али све то брзо заборав љај у, па се као деца радуј у кад наша артилерија
заок упи непријатељ а. А кад им се учини да артилерија без потребе троши
муниц иј у, они у поверењу питај у команд ира шта кошта једна граната, и да
ли ће то народ морат и уз порез да плат и, или ће то плат ит и неко друг и.”29
Уз гегул у, био је цео његов народ, прве борбене операц ије на српској
страни не почињ е војска, већ четниц и, жанд арм и, цариниц и и грађани
Беог рад а. Врховна команд а српске војске ратним планом није решила
хоће ли бранит и прес тониц у, јер се она налазила на месту где је требала
да буде караула. О томе је требао да реши команд ант Дунавске I позива
пуковник Миливоје Анђелковић-Кајафа, међут им његов штаб се нала
зио на Торлак у у селу Кумод раж у. Да се прес тоница не пред аје решили
су грађани и паравојне јединице, одбивши први аустроу гарски напад током ноћи 28-29. јула 1914. године.30
О развој у ратних операц ија, српска Врховна команд а поново је имала
погрешну претпос тавк у, рачунај ући да ће главни непријатељски напад а
бити преко Саве и Дунава, груписала главне снаге на прос тору од Смедерев
ске Паланке до Лазаревца. Када се разјаснила ситуа ц ија у Подрињу и Мачви,
погрешну претпос тавк у морао је да реши гегула својим ногама, усиљ еним
маршом на запад. „Побед а војске лежи у ногама.”31 Иако му је сметала авгу
стовска врућина, навикао на дуге маршеве, српски војник се показао сјајно,
ту му је помогла једна од његових особина, да при сваком пред ах у може брзо
да заспи и мало одрема како би поврат ио снаг у.32 Битка на Јадру, познат ија
као Церска битка (12-24. авгус та 1914.), школски је пример где се битка раз
вија између две војске у неочек иваном сусрет у, где се из маршевског поретка
одмах прелази у борбу. Ту је пре свега побед ило гегулино искус тво над неис
кусним аустроу гарским војником. Најзначајниј у улог у имала је Комбино
вана дивизија33 Друге српске армије, која се прва сусрела са непријатељ ем и
задржавала га до прис тизањ а осталих јединица.
29

30
31
32

33

А. Ђурић, н.д. 19-20. Ове одлике српског војника, до данас су остале непромењене.
Простије речено, нема тога што српски воник неће издржати, само док је оном поред њега исто као и њему.
Б. Субашић, Београђани без војске бранили град, Новости, Београд, 13. јул 2014, 15.
П. Драшкић, н.д. 91,
М. В. Јелисијевић, Карактерне особине српског војника, Ратник X,Београд октобар
1926,47.
Комбинована дивизија била је састављена од I, II, V и VI прекобројног пука, то су
били они обвезници који су се добровољно преко мобилизацијског списка јавили
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„По повратк у наредник је рапорт ирао да су набасали на један мали
логор, пун осед ланих коња, стоварене муниц ије и 20-30 војника на спа
вању и све смо их ножем на спавању побили.”34
На гегулино запрепашћењ е, током те битке сусрео се са нечим што
прос ти сељак није очек ивао од цивилизоване Европе, са живот ињским
масак рима над заробљеним војниц има и цивилним становниш твом, као
и са упот ребом нехумане муниц ије.35
„Мађари и Хрват и били су најг ори, а њихови офиц ири су их непре
кидно подс тицали на зверс тва,. Кад год је пук пролазио офиц ири су их
храбрили да убијај у све што је живо: краве, свињ е, живин у, све без обзира
на то да ли је то потребно за снадбевањ е војске или не.”36
Неправедно је рећи да није било Срба аустроу гарских војника који
су вршили злочине. Извесни Никола Вујичић, звани Суџук, пука сиро
тињ а, након рата хвалио се како као војник 96. инфантеријске регимен
те 1914. године на бајонет натицао српску децу.37 Ни Србијанц и им нису
остали дужни, тако је Душан Стак ић, четник из одред а мајора Танкосића
у првом сусрет у са непријатељ ем бајонетом убио Србина Ивана Сими
ћа из Град ишке.38 Мног и Срби остали су верни двојној монарх ији све до
краја рата.39

34
35

36
37
38
39

за Први балкански рат. Тако да мобилизацију неспособних за војску током Церске битке, приказану у филму Срђана Драгојевића „Свети Георгије убива аждаху”
никако не можемо прихватити као историјску чињеницу.
M. Bjelajac, Između vojske i politike, INIS, Beograd, 1997, 63-64.
Нехуману муницију, дум-дум метке и муницију са експлозивним зрнима забрањену Хашким конвенцијама, користили су војници 16. вараждинске регименте (пука) заједничке војске, 26. карловачке домобранске регименте, 27. домобранске
регименте из Сиска, 28. регименте заједничке војске, 78. карловачке регименте
и 100. регименте заједничке војске. Већина заробљеника је изјавила да је употреба нехумане муниције била популарна међу хрватским војницима – члановима
Чисте партије права Јосипа Франка. Б. Богдановић, Само за Србе нехумана муниција, „Политика Магазин” 879, Београд 3. август 2014, 28-29.
Р. А. Рајс, Аустроугарска зверства извештај, Дечје новине, Горњи милановац, 1995, 53.
Р. Милосављевић, Прећутани генерали, Јагодина 2007, 119-120.
А. Д. Ђурић, н.д.114.
Навешћемо три најупечатљивија примера. Фелдмаршал Светозар Боројевић (Уметић код Костајнице, 1856. – Клагенфурт, 1920.). 1914. године преузео је команду
3. аустроугарске армије у Галицији са којом је повратио Пшемисл од Руса. 1917.
године командовао је групом армија „Боројевић” на Италијанском фронту. Стекао
је назив „Лав са Соче”, српски војници у аустроугарској војсци звали су га „наш Свето”. После рата затражио је пријем у држављанство СХС али је био одбијен. Генерал
Милан Узелац (Комарно Мађарска, 1867. – Загреб, 1954.) у свом животу формирао
је три ваздухопловства, Аустроугарско, СХС и НДХ. У Првом светском рату био је
командант целокупног аустроугарског ваздухопловства. Ђорђе или Ђуро Грујић
(Сремска Митровица, 1887. – стрељан у Београду 1945.) аустроугарски официр,
бригадни генерал војске Краљевине Југославије. Са сином Николом 1941. године
се покатоличио и променио име из Ђорђе у Ђуро. Од децембра 1944. године главар
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С обзиром да је на почетк у рата, Србија једина побед ила у првој бици,
а да код условних савезник а40 није све ишло како треба, инсис тирало се
да српска војска пређе на непријатељску териториј у како би везала што
већи број трупа за себе. Иако истрошених залих а артиљ еријске миниц и
је, Србија се одазвала апел у савезник а и са својим трупама преш ла је у
Срем и у Босну.
Прва српска армија прешавши Саву код села Скела, развила је веома
успешну офанзиву.
„Ступај ућ и на мост, који се гибао под ногама, војниц и су се побож но
крстили, као да улазе у цркву. Чудна ствар! Полазе људи у сурим унифор
мама да убијај у људе у плавим униформама, којима се исто тако живи
као и њима, и сад се крсте и моле богу да посао срећно сврше и да се живи
и здрави врате!”41
„Близ у Купинова лежао је на ливад и украј пута мртав наш војник.
Опанц и му прашњави, а лице улеп љено од зноја...
Мало даље лежао је украј пута мртав аустријски војник. На њему нова
униформа, а крај њега чучи наш војник, па је изглед ало као да га опла
кује. Кад се приближ ише, Марко виде како се наш војник мучи да скине
ципеле са погин улог. Марк у је необично изглед ало да неко скид а ципеле
са мртвог човека, али то су објашњавале голе пете, које су се виделе кроз
поцепане опанке нашег војника...
Кроз празнин у је прој урио онај ескад рон коњице... Команд ир је чисто
молио Марка да ово наређењ е изврши што пре, али он то једва дочека,
чисто му нешто лакн у. Ипак је он тај нормални улазак у борбу бољи него
ова неизвесност у шуми. И војниц и као да једва дочекаше, јер одмах
поскакаше и кретоше напред...
Аустријски војниц и су бежали широком сеоском улицом, криј ућ и се
и прескач ућ и ограде и плотове. Кроз село се разлегла хајка: ’Држи! Не дај!
Не дај да побегне! Ено га! Уха! Уха’...
Народ омах нагрн у на улице. Девојке су износиле цвеће, и пола зади
вљено, а пола разочарано, посмат рале побед иоце. После лепих, нових
аустријских униформ и, и после лепих жутих телећака аустријских вој
ника, долазиле су српске униформе, прашњаве, старе и поцепане, и црве
40

41

(начелник) Главног стожера Оружаних снага НДХ. Био је у пратњи Павелића код
Хитлера 1944. године. Р. Милосављевић, н. д.
Израз условни савезници, употребили смо зато што је Србија била једина држава у
рату која није имала никакав формално-правни споразум, нити предвиђене обавезе са државама са којима се борила на истој страни.
Српски војник био је јако побожан. Веома се плашио велике воде, преласка преко
Саве и касније пловљења морем. Већина војника никада није видела велике реке
или море, и ретко је ко знао да плива. Поред тога није волео прелазак на непријатељску територијију, поготово у раван Срем. По његовом карактеру, више му је
одговарало брдско планинско бојиште од равнице. М. В. Јелисијевић, н.д. 40-59.
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не сељачке торбице наших војник а. Црвенеле су се сељачке чарапе на
ногама, и необични изглед али наши војниц и мештанима после аустриј
ски војника у новим ципелама.
Две девојке истрчаше на улиц у. Сигурно их раније нису пустили.
- Гле опанц и! - зачуд и се једна, као разочарана својим очек ивањима,
заус тав љај ућ и се на ивиц и тротоара.
- Како су поцепани! - додаде друга.”42
За разлик у од I српске армије и одбране Беог рад а, које су успешно
обавиле свој задатак у Срем у, код Друг е српске армије десила се права
катас трофа. Тачније, код њеног 13. пука „Хајд ук Вељка” Тимочке диви
зије I позива који је скоро комп летно униш тен. Уједно то је први пораз
неке веће српске јединице у ратовима 1912-1918. године, који је пока
зао доста о карактеру самог српског војника. Због тога ћемо нешто више
прос тора у овом текс ту посвет ит и овом догађај у.
Битка код Чеврнт ије, на Легет у или код Шашинаца су различит и нази
ви једне битке, коју су сви српски савремениц и називали катас трофом.
Због упорног инсис тирањ а савезник а да српска војска пређе на Аустроу
гарско тло, Тимочк а дивизија I позива добила је задатак да изврши пре
лаз Саве код српске карауле Чеврнт ије и да заузме Сремску Митровиц у.
После битке на Церу јединице Тимочке дивизије I позива налазиле су се
у подножј у Цера, 5. септембра крен уле су на усиљ ени марш по изузетно
топлом времен у ка Чеврнт ији удаљ еној 25-30 километара. Ту су стигли
тек око 2,30 часова после поноћ и 6. септембра, због кашњењ а инжињ ери
је прелаз Саве чамц има и понтонима отпочео је тек у 5,15 часова. Иако
су обавеш тајни подац и говорили да на том прос тору неће бити озбиљ
нијих непријатељских снага, Тимочк у дивизиј у I позива дочекало је око
100.000 аустроу гарских војник а. Упркос жестокој непријатељској ватри
цео 13. пук I позива (осим једне чете) уз велике губитке прешао је Саву
и отпочео битк у на пољу Легет. После пребац ивањ а 13. пука, прес тало је
превожењ е чамц има и понтонима те је инжињ ерија Тимочке дивизије
(најискуснија инжињ еријска јединица српске војске која је под Једреном
изград ила понтонски мост на Мариц и код места Веран Теке у Првом бал
канском рату) почела са изградњ ом понтонског моста, тиме прек ин увши
прис тизањ е појачањ а, снадбевањ а муниц ијом као и превоз рањеника на
српску обал у. Малобројнији српски војниц и држали су фронт дужине 18
километара, наневши непријатељу страховите губитке. Међут им мало
бројност српских трупа створило је бреше у посед ању полож аја, тако да
се непријатељ пробијао кроз њих и опкољ авао српске јединице. Такође,
пешад ија је трпела због малобројне своје артиљ ерије. Преко Саве пре
42

А. Д. Ђурић, н.д. 63- 72.
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бачена су само три топа 75мм „Шнајдер-Кане” М907. Бројни рањениц и,
скуп љали су се код места где је требало да се доврши понтонски мост.
Прит иснут са свих страна, гегулин морал почео је да попуш та, обузела
га је страховита паник а, коју офиц ири нису успели да спрече ни својим
револверима. Због прит иска непријатељ а, трупе су почеле да одступа
ју ка мосту, па и артиљ ерија. Очигледно збуњ ен, команд ант 3. батаљ она
мајор Старчевић, наред ио је трубни знак коњица, када су трупе отвориле
паљбу на сопс твен у артиљ ериј у. Тада је почело бежањ е ка недовршеном
мосту, када су војниц и скак али на последњи понтон моста и преврн уле
га. Иста паник а настала је и око 22,30 часова када је непријатељ крен уо
у одлуч уј ућ и напад. Војничк у част спасили су санитетски мајор Мили
воје Петровић (потомак хајд ук Вељк а) и војник Јаков Нелих који су са
заставом 13. пука преп ливали Саву како не би пала непријатељу у руке.43
Наредног дана опкољ ени са свих страна, последњи су се пред али остац и
1. и 3. батаљ она 13. пука.44 Претпос тав ља се се да је у току битке погин у
ло око 1.000 српских војник а, око 600 их се подавило у Сави, заробљено
је око 4.800 војник а и офиц ира, заплењ ено је 10 митраљ еза и три топа.
Било је то највеће заробљавањ е неке скоро комп летне јединице српске
војске у току Првог светског рата. Најд раж и плен Аустроу гарима била су
три топа 75 мм „Шнајдер-Кане” М907, које су одвук ли чак у Беч како би
их јавно предс тавили.
Основни узрок пропас ти 13. пука недовољно прип рем љена операц и
ја. Главни проблем био је недовршен понтонски мост, због чега нису при
стизала појачањ а и снадбевањ е. На морал су утицале и гомиле рањеника
које нико није одвозио. Без чврс те везе са позад ином, гегулин дух је био
слом љен. Био је захваћен паником као никад а током читавог војевањ а
1912-1918. године.
Постојао је још један озбиљ ан проблем на који историчари нису пре
терано обрат или пажњу. Гегулин однос ка оружј у са којим креће у битк у.
Током Балканских ратова, основна пушка српске војске била је 7мм „Мау
зер” М99 као и њене варијанте, М99/07 и М1910 славни српски „Маузер”
који су војниц и обож авали. Међут им пред избијањ е Првог светског рата,
српској војсци је недос тајало око 400.000 пушака. Због тога су је у Русији
купљено око 120. 000 пушак а 7,62мм „Мосин-Наган” М1891/10. Пушке
43

44

Током Првог светског рата, ни једна пуковска застава српске војске, није била заробљена.
Српски војник када би се нашао у безизлазној ситуацији да је опкољен, за разлику
од на пример Османлија код Једрена, Јањине и Скадра, 1912-1913. године, Хрвата у
Вуковару 1991. године, или босанских Муслимана у енклавама Сребреница, Жепа
и Горажде 1992-1995. године. У модернијој српској историји, најдуже су пружили
одбрану од 17 дана српски војници ВРС, опкољени са свих страна на положају Лисача на Мајевици од 8. до 25. новембра 1994. године.
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су у Србиј у стигле крајем авгус та. Пар дана пред полазак ка Чеврнт ији,
Тимочкој дивизији I позива одузете су вољене Маузерке и подељ ене су
им Мосинке. Обуке са њима скоро да није ни било, тако да су војниц и
крен ули у борбу са оружјем које нису познавали, а које је било слабије од
оног на које су навик ли.45 Да ствар буде још гора, муниц ија 7,62мм при
стигла из Русије одговарала је нишанима старијег модела М1891, тако да
нишањ ењ е није имало никак ву сврх у.46
Сремска операц ија прек ин ута је због нове Аустроу гарске офанзиве
преко Дрине. Прва српска армија повук ла се из Срема 13. и 14. септембра
1914. године.
„Ви одступате, браћо? - питали су Срби мештани тужним гласом.
Не одступамо , него идемо у Србиј у.
Па то је једно и исто.
Па... готово... право кажеш, пријатељу.
А коме нас остав љате?”47
Друга непријатељска офанзива прет ворила се у битк у на Дрини (6.
септембар/16. новембар 1914.) битк у коју кратко спом ињу историјски
уџбениц и, о којој се мало прича у јавнос ти и ретко ко би је се сетио кад
набраја битке и бојеве српске војске у Првом светском рату. Без икак ве
сумњ е била је то најд уж а и најк рвавија битка која је вођена између српске
и аустроу гарске војске, уједно и најк рвавија битка српске војске током
читавог рата. Вођена је на гребен у Гучево-Јагодњ а-Соколска планина.
Трајала је два месеца и десет дана. Била је то битка у којој је гегула био
једини одговоран за опстанак Србије, својом крвљу и месом, када је све
зависило од тога колико он може да издрж и. Овде није могао да рачуна на
било чију помоћ, чак ни помоћ своје артиљ ерије. Савршена спрега српске
пешад ије и одличне српске артиљ ерије била је главна моћ српске војске
45

46
47

Током новије историје показало се да српски војник веома цени квалитетно оружје.
Ако није наоружан најбољом пушком коју његова војска поседује осећа се понижено, као припадник другог реда. Примера је много, Мосинку никада није заволео, поједини официри су говорили да им је борбена вредност равна моткама или
копљима. Пушке којима су били наоружани трећепозивци 10,67 мм „Бердан” Но.
2 М1870 војници су подругљиво називали „угарцима” јер су се због муниције пуњене црним барутом јако пушиле. Адаптирану пушку 7мм „Маузер-Кока-Ђурић”
М1880/07. због низа њених мана војници су просто мрзели, бацали су је и ломили.
Једино су ценили своју брзометку 7мм „Маузер” М99. Током ратова деведесетих
година ХХ века, српски војник није ценио ни једну другу пушку осим свог „Калашњикова” 7,62мм М70 и њених варијанти. За солидну пушку ПАП 7,6 мм М59/66
говорили су да је добра само за притке. По речима Душана Панића 1991. године
војника 1. ГМАП-а у Крагујевцу, војници наоржани пушкама 7,62мм М59/66 љубили су пушке 7,62мм М70 које су задужили пред полазак на Вуковарско ратиште.
Б. Станковић, Просечне, али неизбежне, Калибар 33, Београд 1999, 12-13.
А. Д. Ђурић, н. д. 83.
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током читавог рата, овде је једнос тавно није било. Током претходне две
године ратовањ а, истрошена је скоро цела залих а артиљ еријске муниц и
је, тако да је број граната сведен на миним ум. На хиљаде аустроу гарских
граната, одговарао би тек по неки српски топ са једном до две гранате,
више ради одрж авањ а морала. Савезниц и нису могли да одговоре на мол
бе за хитне испоруке граната јер су и они имали својих проблема.
У првој фази битке до 25. септембра, обе стране су свакод невно изво
диле по три до четири јуриша. Борба се водила прса у прса, на нож. Поло
жаји су више пута прелазили из руке у руку. Најтеже борбе су вођене на
Мачковом камен у топог рафском чвору на планини Јагодњи. Аустроу
гарски војниц и постали су искуснији у ратовању, највеће муке српским
трупама задавала је 42. Домобранска дивизија48 13. Загребачког корп уса,
која ће током Битке на Дрини оправд ано стећ и назив „Вражја” на који
ће бити јако поносна. Такође, веома тврд прот ивник биће Срби аустроу
гарски војниц и, нарочито Личани који су себе називали „граничарима”.
Постоји анегдота са Мачковог камена када су их српски војниц и позива
ли на пред ај у, одговор је био:
„Где сте ви видели да се Срби пред ај у? Нисмо вам ми Турц и, па ногом
у тур!”
Свакод невном кланицом, обе војске изгубиле су свој у офанзивн у
моћ, тако да се преш ло у одбран у. Обе стране преш ле су на утврђивањ е
полож аја, на фронт у дужине 17 километара.
„У ствари ту се зачела ’рововска војна’ која је, касније, дуго била глав
ни вид борбених дејс тава на европским ратиш тима.”49
„Због недос татк а артиљ еријске муниц ије српски војниц и су се сво
јим рововима приближ авали непријатељу на најближе одстојањ е, како
би се онемог ућ ило дејс тво непријатељске артиљ ерије. На једном месту
размак је био 7 метара.”50
„Српски војник није љубитељ утврђивањ а и нерадо се утврђује, док
сопс твеним искус твом не дође до уверењ а о потреби и корис ти тога. Кад
пак дође до овог уверењ а, радо се и брзо утврђује.”51
Примењ ен је и један сасвим нов вид ратовањ а, касније уобичајен на
Западном и Италијанском фронт у. Крајем октобра пре једног напад а Ком
биноване дивизије прокопан је тунел испод непријатељских ровова, па је
активирана минска галерија на Еминовим водама. Кратер од експ лозије
био је око 100 метара у пречник у и 50-60 метара дубине. И аустроу гарски
48

49
50
51

Међу припадницима 25. регименте 42. Хонвед (Домобранске) дивизије били су
Влатко Мачек и Јосип Броз, касније назван Тито.
Група аутора, Први светски рат I Србија и Црна Гора, Обод-Цетиње,Цетиње 1975, 96.
M. Bjelajac, н.д. 76.
М. В. Јелисијевић, н.д. 53.
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војниц и корис тили су разна нова средс тва топове велик их калибара са
панц ирном муниц ијом, ракете и бодљикаву жицу. Када су први пут упо
требили светлећу ракет у, разбеж али су се са полож аја српски војниц и,
„који су као лавови јуришали на бајонете и међу бомбе”.
Временом се гегула навик ао на рововски рат.
„Рововски рат смањује опрезност код српског војника, утиче на њега
да се постепено навикне на тај начин живота, непријатељ му прес таје
бити мрзак и опасан и почињ е га смат рат и као неког свог комшиј у, са
којим би се радо мало поразг оварао, па чак би му отишао и у посет у.”
„У септембру и октобру 1914. године остао сам са својим батаљ оном
у борбеној линији, без смене око 40 дана на полож ај у к. 708 (на Гучеву).
После месец дана сазнам, да се моји војниц и састај у са аустроу гарским и
да воде неку врсту трговине.52 Састанак је вршен дању на једном извору,
где су и једни и друг и, криј ућ и се узимали воду, а који се налазио у једној
јарузи и на крил у обеј у борбених линија. Трговина се водила у томе, што
су моји војниц и давали аустријанскима хлеб и дуван, зашта су од њих
добивали цокуле (резервни пар).”53
„По рововима су гореле ватре, војниц и су седели око њих, кували раки
ју и разговарали.”54
Осим артиљ еријске муниц ије, српској војсци недос тајало је и све оста
ло, нарочито је било лоше стањ е са одећом и обућом. У рат су само војни
ци кадровских пукова крен ули са новом униформом, I позив је добио већ
изношене униформе из Балканских ратова, II позив је од униформе добио
само шињел и шајкач у, док је III позив ратовао искључиво у свом одел у.
Аустроу гари су увели правило да стрељ ај у све заробљенике као четнике,
уколико не би имали комп летн у униформ у, нарочито заробљенике који су
имали делове аустроу г арске опреме. То је код гегуле изазивало јак страх
од заробљавањ а. Са обућом је било још горе стањ е, због тога су купљене
огромне количине опанака из Румуније. Опанц и су били неквалитетни и
брзо су се распад али, очигледно је на тој лиферац ији неко добро зарад ио,
јер то се прет ворило у својевсн у аферу у српској скупш тини.
После огромних губитака, аустроу гарска војска је попунила своје редове
новим људс твом и крен ула у нову, трећу офанзиву прот ив изнемогле српске
војске. Изјут ра 6. новембра после снаж не артиљ еријске прип реме аустроу
гарска војска отпочела је општи напад. Српски фронт пробила је 42. Вражја
52

53
54

Трговина између непријатеља била је уобичајена ствар између непријатеља у ратовима 1991-1995. године.
М. В. Јелисијевић, н.д. 52-53.
А. Д. Ђурић, н.д. 125.
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дивизија. Управо ће 13. Загребачк и корп ус аустроу гарске војске са својом
36. и 42. дивизијом, попуњ ен искључиво Хрват има бити ударна песница у
напредовању кроз Србиј у. Пораз и срамно бежањ е које је услед ило, прет во
риће се у највећу побед у српске војске у Првом светском рату, која се про
учава на свим прес тиж ним војним академ ијама у свет у, Колубарску битк у.
Необично је то кад једна војска на издисај у до ногу потуче непријатељ а.
Због настале ситуа ц ије 8. новембра у Ваљеву одрж ана је заједничка
седница владе и Врховне команде на којој је војвод а Радом ир Путник
излож ио стањ е у војсци и на фронтовима. Навео је да су се три српске
армије морале повућ и јер, „нису могле издрж ат и кишу граната, мерзера
и велик их топова којима аустроу гарска војска у изобиљу располаже, а
наша одговара тек на њихов стот и метак”.
Како војска није имала муниц ије, начелник Врховне команде пред
лож ио је сепаратни мир са непријатељ ем.55 Због настале ситуа ц ије српска
војска се повук ла преко набујале реке Колубаре, ослањ ај ућ и се на масив
Сувобора и Маљена. Део Србије остав љен је непријатељу. Али са војском
почеле су се повлачит и и реке избеглица из западне Србије, које су поред
закрчењ а путева дотук ле морал српских војника. Пре војске и избегли
ца, повук ли су се државни чиновниц и, остав љај ућ и пуне магац ине војне
опреме, које због бирок ратских зачкољица нису подељ ене трупама. Отпо
чело је дезертерс тво, које ни смртна казна није могла да спречи. Најтеже
је било код Дринских дивизија I и II позива, које су биле мобилисане са
напуш тених територија. Гегула није дезерт ирао из својих јединица због
страх а од непријатељ а-кукавичл ука, већ зато што је хтео да се побрине
за свој у пород иц у.56 Међут им ни набујала река ни планински масив нису
могли заус тавит и острв љеног непријатељ а. У борбама код Љига прос лавио
се аустроу гарски поручник Гојком ир Глоговац, родом из Билеће, коман
дир митраљ еског оделењ а у 3. батаљ он у Друге босанскохерцеговачке реги
менте.57 После једног јуриша војника Моравске дивизије II позива испред
његових митраљ еза избројано је преко 400 лешева српских војника. За то
јуначко дело одликован је Орденом Марије Терезије, који је аутоматски
доносио баронску титул у. Једини прави савезник српске војске били су
разлокани српски путеви по којима се непријатељ једва кретао.
55
56

57

Група аутора, Први светски рат I Србија и Црна Гора, Обод-Цетиње, Цетиње 1975, 109.
Та особина српског војника остала је до данас непроменљива. Она је најбоље описана у мемоарима Насера Орића : „Нису Срби имали толико људства, а ако их
нападнеш где те не очекују, онда је расуло, јер свако се бори за своју фамилију.
Видело се то на примјеру ’Олује” у Хрватској...” A. Huseinović, Naser od Gazimestana
do Нaga i nazad, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, 197.
Друга босанскохерцеговачка пешадијска регимента била је најбоља јединица читаве
аустроугарске војске у току Првог светског рата. Њени припадници били су одликовани са 42 медаље за храброст више, него у било којој другој. Нарочито се прославила на Италијанском фронту.
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„Због нередовног снадбевањ а све команде су се жалиле да су резерве
муниц ије и хране исцрп љене...”58
Међут им, команд ант Балканске војске Оскар Поћорек (Словенац)
био је обузет сламањ ем Србије, а да није увидео стањ е својих трупа. Због
угроженос ти од непријатељ а команд ант I српске армије, ђенерал Живо
јин Мишић, наред ио је својим јединицама даље повлачењ е на нове поло
жаје 28. новембра 1914. године. Била је то смела замисао која је угрозила
остале српске армије. Због те одлуке, морало се извршит и скраћ ивањ е
фронта и напуш тањ е српске прес тонице Беог рад а, без борбе. У први мах,
та одлука имала је пораж авај уће дејс тво на морал српских трупа. Аустро
угарска 5. армија из Земуна без борбе умарширала је у Беог рад. Све свет
ске новине најав љивале су скору пропаст Србије.
„Аустроу гарски заробљени офиц ири веселили су се у Нишу у очек ива
њу својих. Причало се да се код њих пије, наздрав ља и честита побед а...
Тешка је то ствар кад се непријатељ весели.”59
„...када су се наши војниц и пред авали и дезерт ирали у масама...”60
Као и из остатк а остав љене Србије, крен уле су избеглице из Беог ра
да и околних села. Милица Влаовић, девојчица од седам година нашла
се тада у избеглиш тву у Раљи.61 Ту је дочекана онако како то у српском
народ у обично бива, са пород ицом смеш тена је била у авлиј у неке богате
бабе, која је имала пуне амбаре свега, док су избеглице гладовале. Баба
је по цео дан викала:
„Ј... вас краљ Петар, што нисте остали код своје куће да је браните!”
И тада, десило се чудо!
Гегули је било потребно само два дана, без блиског контакта са непри
јатељ ем, да се опорави, да поврат и снаг у. Резервама су попуњ ене, про
ређене трупе. Прис тизали су возови са артиљ еријском муниц ијом која је
преко Солуна путовала из Франц уске.
„Већ два дана има како се непријатељ не појав љује, а ни ми не одступа
мо... Али последњих дана довлачи се муниц ија и резервна храна за људе.”62
За 2. децембар 1914. године команд ант I српске армије, ђенерал Живо
јин Мишић издао је наредбу да се крене напред. Требало је преду зет и
напад ради узнем иравањ а непријатељ а и подизањ а морала сопс твених
58
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Група аутора, н.д. 122.
А. Д. Ђурић, н.д. 168.
М. Живковић, Одбрана Београда (1914 и 1915), ФИНЕКС, Београд, 1998, 168.
Милица Влаовић удато Стојановић (1907-1990) прабаба аутора текста. Отац Јован
јој је као војник IV прекобројног пука већ био заробљен на Мачковом камену. Мајка
Перка, са четворо малолетне деце из села Јајинаца кренула је у неизвесно избеглиштво.
С. Јаковљевић, Српска трилогија I деветсточетрнаеста, Delta presss, Београд, 1986,
247.
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трупа. У девет часова ујут ру, после два месеца огласили су се српски топо
ви. Гегула је крен уо напред, и тада се покрен уо ваљак који је млео све пред
собом, који није могао нико да заус тави.
„Тешко је предс тавит и такав гранд иозан преок рет и успех после оног
пада морала и ’срамног бекс тва’ наших војника (како је то војвод а Путник
рекао у својој наредби упућеној војсци) када су се војниц и прот ивили ста
решинама, када су их ови задрж авали у да не напуш тај у полож аје готово
без борбе и пусте непријатељу да прод ре у срце Србије. Ово је утолико
теже предс тавит и, када се узме у обзир да су биле оне исте старешине и
они исти војниц и, и она иста средс тва, која су била за време одступањ а.”63
Команд а за напад издата је у најнес рећнијем трен утк у за аустроу гарску
војску, која је у том трен утк у због непроходнос ти разлоканих српских путе
ва, почела да пребац ује јединице са запад а на север, како би из тог правца,
где су путеви били очуванији дотук ла деморализован у српску војску.
„И као што се види наша офанзива пада сасвим случајно и у најзгод
нијем момент у за нас.”64
Јурн уо је гегула да ослобод и своја села и њиве од душмана. Свуд а је
наилазио на трагове једне тотално поражене војске, путеви су били закр
чени остав љеним топовима и комором. Масе деморализованих, тотално
избез ум љених и дезорјент исаних војника пред авало се очек уј ућ и милост
од победника. А он се није заус тав љао док не ослобод и последњу стоп у сво
је земље. Најт врђи отпор пруж ио је 13. Загребачк и корп ус, нарочито 42.
„Вражја” дивизија, али после сламањ а отпора 36. дивизије и она је морала
да одступи. Некак ву чудн у човечност показао је гегула према тим заро
бљеним несрећниц има.
„Наилази један трећепозивац. Сав крвав. Кад наиђе ђенерал Мишић
са штабом, војник стаде да ода почаст команд ант у. Поред њега у ставу
’мирно’ стоји непријатељски офиц ир, сав блатњ ав. Крв свеж а полако се
цеди низ војникове прси и сасуш ује. Слика дирљива и чудновата.
Команд ант Мишић застаде и поздрав ља војника.
- Ко ти је то јуначе? Пита он показ уј ућ и на непријатељског офиц ира.
Трећепозивац познаде свог земљак а па се насмеја.
- Шваба!
- А где си рањен?
- Ама ни по јада да сам у борби рањен, него ово швапско псето ћеде
да ме упљеска... Затекох га у кукуз у, чучи... Дигнем пушку и викнем да се
пред а, да не гине лудо, а он, место да се пред а, диже ливор на мене, да!..
дан! умало што ме пасја вера не састави са земљом.
Заробљени офиц ир стоји оборених очиј у: рањеник настав ља.
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М. Живковић, н.д. 167.
Исто, 168.
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- Ја онда брзо бацим пушку, па овако врућ их рана, прискочим, догра
бим га за гушу и бацим под ноге.
Неко из ђенералове свите упаде у реч.
- А што не уби, пса?
Рањени трећепозивац чеше се по глави.
- Ама, знаш ћадох да га закољ ем, заслуж ио је... Ама кад га видех под
ногама, исколачио очи ка буљина и кркља, а ја помис лим: ваљд а и он има
оца и мајк у: јал’ жену и децу негде у свет у... дође ми га жао... Глед ам га
како кркља и греа... издише... носи га ђаво, зашто да му се свет им !”65
Због сламањ а војске на западном правц у, одморна аустругарска 5.
армија ударила је свом снаг ом на трупе Одбране Беог рад а на Космај у,
и ту су је задрж але чиче из трећег позива са својим „угарц има” све док
није у усиљ еним марш маневром стигла десеткована Тимочка дивизија I
позива са запад а, у помоћ. Ударна моћ Швабама била је слом љена. Гегула
је крен уо ка Беог рад у. У несређеном повлачењу преко Саве, као последњу
одбран у беог радског мостобрана, заштитниц у повлачењ а аустругарска
војске је чувао 8. аустроу гарски корп ус, ојачан 7. дивизијом. Кључ одбра
не били су полож аји на Торлак у, који је бранила 79. регимента аустроу
гарске војске „Бана Јелачића”, попуњ ена претеж но Србима Личанима и
мање Хрват има.66 Српски продор дешавао се на падинама Торлака ниже
села Кумод раж а, преко села Раковица и Јајинаца, Јелезовца, Манас тир
ске шуме до брда Стражевица67. Срби су се прот ив Срба огорчено борили.
Борба на Торлак у са изузетним поносом изговарала се међу гегулама.
Униш тењ е Личана било је потп уно. За српским јединицама на Торлак
су стигли краљ Петар и регент Александ ар, како би одатле посмат рали
ослобођењ е прес тонице. Ту су разг оварали са заробљениц има Србима.
Српске избеглице, враћале су се кући само пар сати после проласка вој
ске. Неке слике Милиц и Влаовић девојчиц и од седам година урезала су
се за цео живот.
„Стигли смо у униш тен у кућу без врата и прозора, све је било униш те
но. Свуд а су били мртви војниц и у плавим униформама, тек по негде наши
у зеленим. Целе ноћи, јаукали су рањениц и, што нас је јако плашило. Ују
тру сам видела војника у плавој униформ и до пола закопаног у рупу од
гранате. Свињ е су му разв лачиле црева. Моја стрина их је растерала мот
ком. Једино што је мученик изговарао било је чистим српским језиком:
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Из књиге професора М. Павловића: Војвода Мишић од Сувобора до Марибора, Београд 1922.
Торлак је брдо између Београда и Авале, на којој су се одиграле две изузетно крваве
битке у Првом светском рату, једна 1914. године, адруга 1915. године ,о којима у
српској литератури не постоји готово ништа.
Брдо Стражевица у српско јавности постало је познато тек током бомбардовања
1999. године.
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- Сестро, молим те дај ми воде!
Несрећник је умро после пар сати.”68
Гегулина побед а у Колубарској бици била је комп летна и фантас тич
на. Цео српски народ опијао се славећ и побед у своје војске. Све светске
новине огласиле су његову побед у. Војни теорет ичари и данас развијај у
теорије о врхунским потезима српског командовањ а.
„Неки виши офиц ири тумачили су то погрешном непријатељском
стратег ијом, погрешно покрен ут им фигурама на шаховској табли рата.
Непријатељ је био откривен у извођењу бочног кретањ а; био искориш тен
продор фронта; енерг ично гоњењ е. Све то није било довољно да Марк у
разјасни ствар. Све су то биле чисто материјалне чињенице, чињенице
које би се могле разумет и кад би команд ант и извод или своје потезе мртвим шаховским фигурама или каквим подешеним справама и машина
ма. Али оно што је за њега било најглавније и најваж није, није нико умео
да му објасни. Нико није умео да му објасни оне друге, моралне и пси
хичке чињенице које су деморалисане и до последњ ег степена исрпене
наше војнике подигле и покрен уле да изврши пробој, да га искорис те и
да затим енерг ично потерај у непријетељ а. Али како – тако, непријатељ
је потучен, побед а је потп уна. И зато је радост велика и дивљењ е коме
нема краја.”69
Најзад је и гегула могао мало да пред ахне, да превије ране, уред и
се, опере, побије вашке, наједе и наспава. Почела су се делит и награде и
одликовањ а, али ко би се њега тада сетио. Ка фронт у се наступало утвр
ђеним редом, прво је ишла пешад ија, затим артиљ ерија, коњица, комора,
разни штабови, па лиферант и и забушант и. После битке пала би команд а
„на лево круг”, па би прво награде добили они који су били позад и, а док
би ред дошао до гегуле, све је већ било истрошено.
„Док су појед ине старешине, свак и успех своје јединице смат рали само
као по дужнос ти извршени задатак и својим предпос тав љенима о томе успе
ху слали извеш таје у најк раћим потезима и колико је потребно ради приби
рањ а потребних службених података, дотле су друг и за најобичније успехе
својих јединица слали извеш таје у песничком стил у, прид ај ући важнос ти и
најмањ ој ситниц и, а све уопш те увеличавали са Х пута.”70
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Ауторово сећање из прича његове прабабе. Кућа у којој је Милица живела до своје
удаје налазила се на 150 метара удаљености од данашњег споменика Спомен парка
Јајинци. Чудном игром судбине, ту на обронцима Торлака где је сатрвен 79. „Јелачићев” пук налази се новоизграђено насеље, насељено претежно Личанима избеглим из Републике Српске Крајине 1995. године.
А. Д. Ђурић, н.д. 169-170.
М. В. Јелисијевић, О борбеној вредности наших (српских) пукова у минулим ратовима, Ратник, март 1924, 43.
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„Када је рађено на великом указ у о одликовању у 1915. години, онда
је Павле узео из Врховне команде цео тај предмет себи, и по овлашћењу
прес толонас ледниковом вршио корект уре и делио одликовањ а по своме
нахођењу.”71
„И онда није никак во чудо што је незадовољс тво код правих борбе
них офиц ира достигло највећ и степен и што је из њихових редова поте
као саркас тичан, али нажалост оправд ан афоризам: Линија гине да би се
наградила позадина.”72
Гегула - победник
Пре почетка писањ а овог текс та, имали смо амбиц иозну замисао да
опишемо неке од општих карактерис тика обичног српског војника гегуле
током читавог Првог светског рата. Међут им, временом смо схват или да
би то захтевало далеко обимнији рад. Због тога смо се ограничили на 1914.
годин у, с тим што смо морали описат и, у најк раћим цртама и историј у срп
ског војника која је претход ила Првом светском рату. Такође један од основ
них мотива био је тај да упоред имо гегулино понашањ е у ратовима пре и
после, теме о којој пишемо како би видели, да ли су те јуначке карактери
стике припад але само једној генерац ији или су оне својс твене српском вој
ник у уопш те. Потруд или смо се да предс тавимо ко је српском војник у био
најтеж и непријатељ на прот ивничкој страни, јер је то досад ашња историо
графија вешто прећутк ивала. Остаје питањ е да ли смо у намерама и успели.
Ни тада није све било савршено у српској војсци и држави. Било, како било,
Србија је победоносно завршила прву годин у Првог светског рата, уз огром
не људске и материјалне губитке. Два велика пораза непријатељ а, спречила
су га у намери да поново сам нападне Србиј у. А гегула је био, такав какав
је био, успео је да преброд и све материјалне и моралне кризе које је имао.
Слободни смо да кажемо да је он главни победник у тим славним биткама.
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Павле Е. Јуришић (1878-1922) пешадијски потпуковник, синовац ђенерала Павла Јуришића Штурма. Ордонанс престолонаследника, један од главних сведока
против црнорукаца 1917. године о непостојећем атентату на регента 1916. године.
После рата у нервном растројству незадовољан својим положајем који је достигао
или због гриже савести око одговорности у Солунском процесу, извршио је самоубиство.
М. Живковић, н.д. 217.
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GEGUL A (REPONJA) IN WAR
Summary: For years many tales have been told and many songs have been
sung about bravery and fearlessness of Serbian soldiers. On the other hand, we
have witnessed the devastat ing stat istical data about the large number of killed or
capt ured men - warr iors who fought in wars that Serbia part icipated in. Intert
wining facts and poet ic testimony of artists, we can imagine that a soldier who
fought under the flag of this count ry could have been fearless or reckless, hero or
the staggerer. As always, the truth is just somewhere in the middle.
This paper deals with the ordinary Serbian soldier from the first year of World
War I and its general character istics and propert ies, which were shown back than.
We will try also to determine whether these propert ies belong to only one genera
tion of Serbian warr iors or they maintained in future generat ions as well.
Key words: GEGUL A, BOOR, SOLDIER, FIRST WORLD WAR, WARR IOR,
WINNER.
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САМСОН ЧЕРНОВ: ТВОРАЦ СИМБОЛА
СРПСКОГ ВОЈНИК А ИЗ ВЕЛИКОГ РАТА
– ФОТОГРАФИЈЕ „ОКО СОКОЛОВО”
Сажетак: Документарна фотографија, а нарочито она која датира из
нешто удаљенијег тренутка у историји, од непроцењиве је вреднос ти у очу
вању културног и националног идентитета једне државе и њеног народа. У
нашој земљи се до недавно сматрало да је из периода ратова на прос торима
Србије и Балкана од 1912. до 1918. године најзначајнији фотограф српс ке вој
ске био Риста Марјановић, док се о Самсону Чернов у, који је од свих ратних
фоторепортера за собом оставио највећи број фотографија и, како се данас
говори, том обимном фото-архивом из ратова с почетка двадес етог века
задуж ио српс ки народ, необјашњиво мало зна. Захваљуј ући познатој фото
графији, његово име, на срећу, никада није у потпунос ти заборављено, али је
тек после отварања документације која се налазила у 8.000 кутија у Архив у
Србије 2008. године Чернов заузео своје место у српс кој историји.
Текст говор и о до сада познатим сегм ентим а живот а овог необ ичн ог
човека, као и његовом фотографс ком и сним атељс ком ангаж ман у за време
Првог светс ког рата и настанк у фотографије „Око соколово”, која је у међу
времену постала симбол српс ког војника из тог периода.
Кључне речи: САМСОН ЧЕРНОВ, ФОТОГ РАФИЈА, ФОТОРЕПОРТ ЕР,
ДОКУМ ЕНТАРНИ ФИЛМ, ДОПИСНИК, РАТНИ ИЗВЕШ ТАЧ, ВЕЛИК И РАТ,
ИЗЛОЖ БЕ.
1
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Увод

Фотог рафија као историјски документ предс тав ља непроцењиво бла
го у култ урном и историјском наслеђу једног народ а. Потенц ијал који она
посед ује још од саме појаве овог медија, односно од почетка комерц ијал
не упот ребе фотоа парата бивао је препознат и на нашим прос торима, па
се тако веома брзо – пошто се у Париз у са усавршеним моделом камере
опскуре, и поступка Нисефора Нијепса, под називом „дагерот ипија” све
ту предс тавио Луј Дагер – у Србији појав љуј у у почетк у путуј ућ и даге
рот ипис ти, а затим и фотог рафски атељ еи (Дебељковић, 1977б). Поред
комерц ијалне упот ребе фотог рафских апарата (снимањ е порт рета и сл.),
фотог рафи су још у зачетк у ове делатнос ти тежили да допринес у и кул
турној и историјској баштини, па је тако већ 1867. године на репортаж ним
фотог рафијама забележен одлазак турске војске из Беог рад а. Ове фото
графије су у почетк у приписиване раду Анас таса Јовановића, једног од
првих српских фотог рафа да би се каснијом анализом технике израде,
папира и камере утврд ило да не припад ај у овом пиониру српске фото
графије (Дебељковић, 1977а). Оне су, нажалост, остале без именованог
аутора, а првог ратног фотог рафа са ових прос тора о којем се данас више
зна – интригантног Руса Ивана Громана1 који је за собом оставио низ спе
цифичних фотог рафија из тог период а – изнед рио је Српско-турски рат.
Многе су, дакле, фотог рафије с краја 19. и почетка 20. века остале
необeлежене, те се дуги низ година већини слика није могао одред ит и
аутор, док се с друг е стране могу препознат и и друг и проблем и када је
српска фото и друга документац ија у питању, а који се односе на локац и
ју великог дела докумената и албума који су због честих ратних сукоба
на овим прос торима били расут и по Европи и друг им земљама учесни
цама тих дешавањ а, као и дугот рајн у небриг у домаће стручне јавнос ти.
Један мањи део архивске грађе заплењ ен у Другом светском рату враћен
је у Србиј у, па је тако из бечког Рајсарх ива 1947. године до Србије стигло
свега 106 санд ук а од око двадесет вагона документац ије, која је крајем
1943. године однета из Баната, Петроварад ина и Земуна 2, док се грађом
која је из Аустрије, као део ратне одштете, стигла до Архива Србије још
1977. године, све до 2008. године нико у тој инстит уц ији није бавио3.
Када је докуметац ија напокон стигла до руку експерата, између оста
лог било је могуће и неке фотог рафије повезат и са њиховим ауторима, те
1

2
3

Више о њему у тексту Љубодрага Ристића на http://www.doiserbia.nb.rs/img/
doi/0350-7653/2002/0350-76530233197R.pdf
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Sta-krije-becki-Rajhsarhiv.lt.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:228000-Tri-vekaskrivala-prasina
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и саме слике смес тит и у одређени контекст и у прави историјски трен у
так, будућ и да су се мног е које су до тада објав љиване везивале за погре
шан период. Тако су, рецимо, неке фотог рафије из Балканских ратова
потписиване као фотог рафије из Првог светског рата. Ово без крит ичке
анализе војних фотог рафија, која у нашој земљи није раније спровођена,
што свакако није необично будућ и да је Србија у веома кратком период у
(од три године) ратовала чак три пута (Први и Друг и балкански, а затим
и Први светски рат), па су оружје, униформа и учениц и у сва три догађа
ја били готово истоветни, све до повлачењ а преко Албаније 1915. године
(Ружесковић, 2008: 24).
Накнадном детаљнијом анализом самих фотог рафија, те захваљу
јућ и претходно објав љеним текс товима4 у којима се већ упућ ивало на
начин и технолошки поступак фотог рафског рада, утврђено је да аутор
ство већег дела фотог рафија из шестог од ишњег период а српског ратова
ња у Балканским сукобима као и у Првом светском рату припад а Самсо
ну Чернову, како је за себе говорио, Русу јеврејског порек ла.
1. Кратак сусрет – историјска фотог рафија
За време Великог рата, како се тада звао, али и у току већ помен ут их
сукоба на Балкан у који су му претход или (1912. и 1913.), сним љено је пре
гршт фотог рафија. Међут им, једна слика српског војника из Првог свет
ског рата, издвојила се и обиш ла читав свет небројано пута. Налази се у
уџбениц има и друг им књигама, на омот има плоча и разгледницама, али
поред велике „славе” саме фотог рафије, годинама се није знало како се зове војник са слике, као ни ко га је фотог рафисао. Данас обојица имај у име.
Војник је био Драг ут ин Матић, а фотог раф – Самсон Мојсејевич Чернов.
Срели су се једном и створили историј у. Међу мнош твом фотог рафија срп
ске војске које су направ љене за време ратова у другој деценији двадесетог
века, управо се она издвојила и до данас је најпознат ија широм света.
На слиц и је приказан српски ратник-извиђач из профила, у ратној
опрем и како посмат ра непријатељ а у даљини. Смат рало се да је сним љена
на Церу, негде код Текериша. Објав љивана је и штампана небројано пута,
а војник на слиц и дуго времена је бивао погрешно потписиван, док је уз
слик у углавном ишла легенд а „Око соколово” или једнос тавно, „Српски вој
ник-извиђач на Дрини”.
4

Нарочито Горана Малића, „Допринос руских фотографа српској култури у XIX и
XX веку” у Годишњаку града Београда 2004, бр. 51, стр. 287-312 и Јеремије Д. Митровића, „Заборављени ратни сликар и сниматељ Самсон Чернов”, Зборник Историјског музеја Србије, 1979, бр. 15-16, Београд , стр. 75-80
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Слика 1: „Око соколово” – Драгутин Матић, војник-извиђач
Чувена слика о којој се испред ај у приче и легенде, на којој се нала
зи Драг ут ин Матић, верује се да је сним љена на самом почетк у Првог
светског рата. Не зна се поуздано у којој се то битц и догод ило, будућ и да
више од пола века ни сâм модел са слике није био свес тан да је његов про
фил остао овековечен у виду фотог рафије, а како је сведочио за дневни
лист „Полит ика” 1968. године, та је слик а вероватно забележена током
Церске битке:
„Сигурно је негде на Церу, мислим код Текериша. Тамо је било ’најгушће’.
Знам да је био неки, чини ми се Рус. Он је сликао на Дрини. Али се не сећам
кад је мене тако насликао!” (Матић, 1998: 120)
Матићу је било познато да се „неки фоторепортер мувао око њега,
шкљоцао”, али на линији ватре није могао да обраћа пажњу на човека
који је ту био по задатк у, да посведочи једној ратној причи. Нити је могао
да зна да ће та фотог рафија, тај фотоа парат и сâм фотог раф преж ивет и
рат. Да се „родило” (и сачувало) „Око соколово”.
Фотог рафија коју је тада забележ ио Самсон Чернов, у времен у које је
услед ило, постала је једна од највреднијих слика историје српске војске.
Поглед којим је Матић осмат рао положаје аустроу гарске војске обишао је
свет и стигао чак до „Јапана где је један психолог направио студ иј у и закљу
чио како је непис мени српски сељак хтео да прод ре у тајне великог маневра
непријатељ а и да о томе обавес ти свој у команд у” (Ђурић, 1989: 285-288).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 75-100

Самсон Чернов: творац симбола српског војника из Великог рата...

79

2. Ратник „Гвозденог пука” постаје „Око соколово”
Драг ут ин Матић рођен је 10. јануара 1888. године у селу Калет инац,
у облас ти познатој као Заплањ е, на обронк у Суве планине југоис точно од
Ниша. Био је најм лађе од петоро деце оца Пеше и мајке Невене, без којих
је остао сасвим млад, па је о пород иц и наставио да се брине Драг ут инов
најс тарији брат Ђорђе. Пород ица је била угледна у селу Калет инц у, што
је у заплањском крај у значило да су као мало богат ији од друг их имали
више стоке.
Веома млад се оженио Круном Ранђеловић са којом је до одласка у вој
ску добио четворо деце, три кћерке и сина, а након повратка још једног.
Са двадесет и две године одлази на одслужењ е војног рока у Беог рад,
у касарн у на Сењак у. Регрутован је у наје литнији род српске војске, у
коњиц у, као и друг и чије су пород ице гајиле коње. Учес твовао је у прат
њи принца Ђорђа Карађорђевића који је такође био коњаник. У војсци је
научио да чита и пише, будућ и да у школ у није ишао.
Војску је служ ио две године, до 1912. када је, чекај ућ и демобилиза
циј у, прим ио вест о почетк у Првог балк анског рата. Тада бива прекоман
дован у пешад иј у, у Друг и пук „Кнеза Михајла”, првог позива Моравске
дивизије, касније познат као „Гвоздени пук”5. По завршетк у Првог, избија
и Друг и балкански рат у којем такође учес твује у војним поход има.
О Матићевом учешћу у овим битк ама није забележено много, а зна
мењ а која је добијао нажалост нису сачувана. Ипак, као члан „гвозденог”
пука сигурно је учес твовао у свим велик им сукобима, а он сâм помињ ао
је учешће у Кумановској битц и. По завршетк у Другог балканског рата,
Матић се по трећ и пут спрема да оконча службу, али га у Дебру затиче
наредба о новој мобилизац ији, те се преко Скоп ља, Тетова, Гостивара и
Ниша упућује на фронт – на Дрин у, Цер, затим Колубару, итд. Преж ивео
је српску голг от у у преласку преко Албаније 1915. и боравак на Крфу,
одак ле је после опоравк а војске почела прот ивофанзива и победе на Кај
макчалан у и код Битољ а. Према сопс твеном сведочењу, у веома важној
борби на Груниш ту лакше је рањен. После тога, услед ила је тзв. македон
ска кампањ а током 1917. године, велике рововске борбе и, напос летк у,
пробој Солунског фронта 1918. године и завршетак рата.
Матић се после деветог од ишње службе коначно врат ио у родни крај
1919. године, не слутећ и да је током свог ратног ангажовањ а на необичан
5

Славна јединица српске војске коју су чинили младићи од 21 до 31 године старости.
Други пешадијски ,,гвоздени” пук, своје необично име добио је од непријатеља, током Другог балканског рата од Бугара, Железни –Гвоздени. Ту титулу му нико није
оспоравао, и до краја Првог светског рата биће најелитнија јединица српске војске.
По сопственој жељи, са заставом тог пука, која је иначе од рупа од метака била сва
у фронцлама сахрањен је краљ Петар I Карађорђевић 1921. године.
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начин постао део српске историје. У родно село Калет инац врат ио се око
Божића 1919. године, где се бавио земљорадњ ом. Нешто касније пресе
лио се у Беог рад где је радио као циглар и ћерам иџија, а по повратк у из
прес тонице, као човек од углед а постао је сеоски старешина и општин
ски одборник, те остао упамћен као човек који је доста учинио за развој
свог краја. (Матић, 1998: 5-134)
Фотог рафија „Око соколово” се у медијима појавила 1965. године, у јед
ном од „Полит ик иних” прилога поводом педесетогод ишњице борби на Дри
ни, док је сâм Матић први пут фотог рафиј у са својим ликом видео око 1966.
године, када је од своје рођаке Костад инке Савић из Ниша поштом добио
грамофонску плоч у оркес тра Љубивоја Видосав љевића „Марш на Дрин у”6,
која је те године објав љена и на чијем се омот у нашла до данас најпознат ија
српска ратна фотог рафија (Ђурић, 1989: 286). Више од педесет година након
што је забележена.
Када су фотог раф и војник са фотог рафије идент ификовани и пошто
је Драг ут ин Матић посведочио о настанк у слике, питањ а о њој више нису
постав љана. Међут им, скоро читав век пошто је направ љена, немог уће је
не поставит и још понеко питањ е, а сумњ е које се јављај у ни мало не ума
њуј у значај фотог рафског дела, као ни херојс тво војника којег приказ ује.
По свем у судећ и, буран живот какав је водио овај српски војник, као и
догађаји којима је прис ус твовао, те сведочењ е с приличне временске дис
танце природно су резулт ирали погрешним потписивањ ем фотог рафије и
погрешним датирањ ем.
Наиме, према већ помен утом сведочењу Драг ут ина Матића фотог ра
фија Самсона Чернова наводно је настала током Церске битке, те је и после објав љеног текс та у „Полит иц и” и даље била потписивана као „Српски
војник-извиђач на Дрини”. Међут им, пажљивијом анализом фотог рафије
може се утврд ит и да је слика настала ипак нешто касније, јер је на њој вој
ник поред шајкаче и војничког шињела имао и део одеће турске војске – вој
ничк и огртач од камиљ е длаке, тзв. бешлик у, која је служ ила као заштита
од хладноће, кише и ветра и која је сасвим вероватно била део ратног плена
из Првог балканског рата7. Будућ и да се битка на Церу одвијала на самом
почетк у рата, односно сред ином авгус та 1914. године, мало је вероватно да
је због временских прилика Матић на себи могао имат и овак ву опрем у.
Иако су се војник и фотог раф без сумњ е срели на овом бојном пољу,
тај сусрет очигледно није резулт ирао најпознат ијом фотог рафијом срп
ског извиђача. Више је вероватно да се датум настанка слике може сме
стит и у период Колубарске битке јер су се, према евиденц ијама о крета
6

7

http://www.discogs.com/Ljubivoje-Vidosavljevi%C4%87-Narodni-Orkestar-CarevacMar%C5%A1-Na-Drinu/release/2176859
http://www.magacin.org/2012/11/29/srpski-vojnik-izvidjac-dragutin-matic/
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њу „Гвозденог пука” али и руског фотог рафа, Матић и Чернов тада поно
во сусрели. Ипак, будућ и да је Друг и пук „Кнеза Михајла”, првог позива
Моравске дивизије учес твовао у свим већим сукобима са аустроу гар
ском војском, као и да је Самсон Чернов већим делом рата прат ио српску
војску у њеним поход има, те својим фотоа паратом бележ ио управо бит
ке у којима је дејс твовао „Гвоздени пук”, није искључено да су се и њих
двојица више пута нашли на истом месту, те да је фотог рафија начињ ена
неком другом приликом.
3. Чернов у Србији
Ратни репортер, по професији сликар, новинар и фотог раф, дошао је
у Србиј у почетком Балк анских ратова 1912. године како би био уз српску
војску. О његовом живот у пре доласка из Русије још увек се мало зна.
Самсон Мојсејевич Чернов, предс тав љао се као Рус, јеврејског порек ла.
Рођен је вероватно исте године као и његов чувени „модел” Драг ут ин
Матић 18888. године, а са седамнаест година као добровољ ац, прис тупа
руској војсци у Руско-јапанском рату (1904-1905). Тако млад, већ се про
славио као ратни фотог раф. Убрзо се и оженио и имао троје деце. Нажа
лост, о тој пород иц и данас нема никак вих података. Пред Балканске
ратове радио је у Франц уској као дописник руског дневног листа „Ново
време”9 из Петрог рад а, „Вечерњ е време”10 (Политика 3447, 1913: 2), као
и петрог радског листа „Руско слово”11. Такође, писао је и за франц уски
илус тровани недељник „Илус трасион”12 (Ружесковић, 2011: 80). Захва
љуј ућ и својим квалитет има исказаним у рату с Јапаном, чувени филм
ски прод уцент Абрам Дранков, ангажовао га је да за потребе „Атељ еа
Дранков”13 бележ и операц ије српске војске током Балканског рата.
8

9
10
11

12
13

У америчким дневним новинама The Philadelphia record из маја месеца 1918. године
у чланку ,,Fine war pictures here'' наведено је да Самсон Чернов још увек нема тридесет година, а с обзиром да је са седамнест година учествовао у Руско-јапанском
рату долазимо до сазнања да је морао бити рођен 1888. године. Сам текст нас наводи
на чињеницу да је тих дана требало да прослави свој тридесети рођендан.
Новое время.
Вечернее время.
Русское слово; према New York Times, 17.3.1918. у тексту „Serbia's Agony Painted by
Artist Now Here; Work of Sampson Tchernoff Gives Vivid Idea of Sufferings of the Whole
Nation, from King to Humblest Peasant” http://query.nytimes.com/mem/archive-free/p
df?res=9B04E6DF153AEF33A25754C1A9659C946996D6CF
L'Illustration.
Александр Осипович – Абрам Иосифович Дранков (1880-1949), власник „Ателье А.
Дранкова”, касније „А. Дранков и Ко” А.Д.
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Из тог времена, тачније – 6. октобра, сачуван је и телег рам којим
Српско посланс тво у Бечу преко Минис тарс тва инос траних дела обаве
штава прес толонас ледник а Александ ра Карађорђевића, да је фотог раф
Самсон Чернов аероп лански стигао у Беч и да ће своје путовањ е према
Србији наставит и када стигн у ствари14. Овај телег рам указ ује на чиње
ниц у да је Чернов вероватно и пре свог доласка био у вези са српским
државним врхом, али осим телег рама до сада није пронађен ни један
друг и документ, који би ову претпос тавк у потврд ио.
На основу фотог рафског материјала сабраног у албум у „Срби у рату
на Балканском полуос трву у 1912. и 1913. години”15 („Ратни албум Њ. В.
краљ а Александ ра I Ујед инитељ а”) претпос тав ља се да је у Србиј у дошао
на самом почетк у рата, таман да сним и прве рањенике и заробљенике са
Куманова у Беог рад у. Његово се кретањ е након тога може с лакоћом пра
тит и управо на основу тог албума (Ружесковић, 2011: 80).
4. Ратни дописник
Група ратних дописник а, међу којима је и Чернов, прат и српску вој
ску све до краја Битољске битке 6. новембра, после које руски фотог раф
остаје у личној пратњи прес толонас ледника Александ ра. Неколико дана
касније, 12. новембра он прис ус твује састанк у српског принца и грч
ког прес толонас ледник а Конс тант ина на железичкој станиц и у Битољу
(Ружесковић, 2011: 80).
Једно време се кретао са српским авијат ичарима, па је тако у Нишу
крајем јануара или почетком фебруара 1913. године са висине од 1.200
метара направио први аеро-фото снимак16 тог град а, поставши тако
један од првих аеро-фото сниматељ а у Србији.
Поред фотог рафије, Чернов се бавио и кинематог рафијом, па је почет
ком фебруара, приликом посете команд анта коњичке дивизије, кнеза
Арсена Карађорђевића сним ио и кратак филм о полетању авиона Блерио
XI-2 (Циглић, 2009: 19-34), авиона из којег је и направ љена прва фотог ра
фија Ниша из вадух а.
14

15

16

А. С. МИД ПО, 1912 ф V р 570, микрофилм ролна 372. Захваљујемо се господину
Вељку Ђуровићу, сниматељу SKY NEWS на уступљеном материјалу из А.С. пронађеном током његовог истраживања ратних извештача у Србији.
Албум се састоји из четири тома, садржи 492 фотографије и налази се у депоу Архива Србије, док у Војном музеју у Београду постоје II, III, IV и V том „Ратног албума Њ. В. краља Александра I Ујединитеља” (инв. бр. А-170) у опреми „Књиговезнице и картонаже Грубер”, Вука Караџића бр. 9, Београд, чији је садржај истоветан
садржају поменутог фото-албума који се чува у Архиву Србије.
Из албума „Балкански ратови – фото-запис Самсона Чернова”, Архив Србије, стр. 92
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Слика 2: Прес толонас ледник Александар Карађорђевић, грчки прес толо
нас ледник Конс тантин, кнез Арсен Карађорђевић, ђенерал Петар Бојовић
и страни војни изас ланици на станици Битољ

Слика 3: Први авио-снимак Ниша
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Као ратни извеш тач, даље одлази у Друг у српску армиј у, која са
бугарском војском у том трен утк у већ три месеца врши опсад у Једрена.
Овде му је дозвољ ено да снима све, од штаба Друге армије у Мустафа Паши (данашњем Свиленг рад у), полож аја и команд и обе српске дивизије,
логора, до најмодерније српске артиљ ерије која је тада први пут упот ре
бљена (Ружесковић, 2011: 80-81).
Као кинематог раф, Чернов није проп ус тио прилик у да сцене из рата
забележ и камером, па су тако настали филмови „Српска војска под Једре
ном”, „Једрене после заузећа”, „Беог радске госпође и госпођице негуј у
рањенике”, као и мног и друг и који су касније приказивани и у беог рад
ским биоскопима „Коларац”, „Касина” и „Колосеум”.
Дан 4. април 1913. године је последњи датум за који се поуздано може
рећи да је још увек био са Другом армијом. Тада је сним ио генерала Степ у
Степановића са офиц ирима и војниц има на Черномен у приликом поме
на17 српским војниц има који су погин ули 1371. године у Маричкој битц и.
После тога одлази на Скад ар и Цетињ е, а затим у Париз. Убрзо се вра
тио у Црну Гору, да би после неколико дана крен уо пут Беог рад а.
Када борбе утихн у, као професионални уметник, свес тан вредно
сти свога рада, није губио време. У мају предс тав ља своје фотог рафије
минис тру војном који од њега наруч ује три албума. Минис тар просве
те и црквених дела Љубом ир Јовановић обрат ио му се са предлогом да
фотог рафије израд и увеличане, како би служ иле као украс по школама.
Желео је да свој рад приређивањ ем изложбе предс тави и широј јавнос ти.
Због тога се молбом за пријем у јуну 1913. године обрат ио председник у
српске владе Николи Пашићу.
Догађај који је услед ио, привремено је одлож ио реализац иј у његовог
плана, јер је за мање од месец дана, тачније 30. јуна Бугарска без објаве
рата напала своје дотад ашње савезнице Србиј у и Грчк у, те је као и рани
је, Чернов још једном са српском војском на фронт у.
„Након потписивањ а мира 10. авгус та, озлојеђен оним што је видео и
сним ио, као и тенденц иозним писањ ем стране штампе, нарочито руске
где се заштитничк и писало о Бугарској, послао је чланак из два дела
'Трагом Бугара'18 и 'Траг од Бугара'19 париском 'Журнал у'” (Ружесковић,
2012: 94). Ове текс тове објав љује и беог радски дневни лист „Полит ика”.
Текс тови пренесени из париског листа уједно су и први Чернов љеви тек
стови у домаћој штампи.
У текс ту „Траг ом Бугара” Чернов говори о „бугарским зверс твима у
Трак ији и Маћедонији” (Полит ик а бр. 3447, 1913: 2-3):
17
18
19

Исто, стр. 318
Политика, бр. 3447, 18.8.1913. стр. 2.
Политика, бр. 3450, 21.8.1913. насловна страна.
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Слика 4: Помен палим борцима на Черномену

Слика 5: Текс тови Самсона Чернова
у дневном листу „Политика” из 1913. године
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„Ја сам дуго ћутао, али свакога дана осећам све дубљу потреб у да са себе
скинем тајну о свирепос тима које сам видео да се дешавају тако рећи пред
мојим очима. Ћутање би ме учинило на крају стидним саучес ником.
Да, после пада Једрена, и доцније, и у најс коријој прош лос ти, дано ми
је било да будем против воље сведок злочина извршених од бугарс ких војни
ка над заробљеницима турс ким, грчким и српс ким који су пали у њихове
руке. Факта која ћу овде саопштит, без икакве литерарне претензије, с
прос тим старањем за тачношћу документовања, не бојим се да могу бити
демантована ма од кога.
Зна се да су при заузећу Једрена Бугари и Срби заробили око 50 000 тур
ских војника. Испрва, њихова судбина није била сумњива. Бугарс ка је намера
вала да највећи одведе на бугарс ку територију, да би могла свес ти на мини
мум важност улоге коју су играли у опсади Срби. Али је свако ипак знао да ови
несрећници неће бити ни храњени ни неговани и да ће пропас ти напуштени.
На покољ се још не помиш љаше; нико се и не усуђиваше да на то мисли.”
Поред тога што је своје радове редовно објав љивао у инос траним часо
писима чији је био дописник, његове фотог рафије проналазиле су место
и на страницама домаћ их листова као што су „Илус тровани мали жур
нал” и „Балкански рат у слиц и и речи”. У тим новинама своје фотог рафије
није потписивао али су данас многе од њих препознатљиве због необичног
формата. „Снимао их је једном врстом панорамског фотоа парата, неуоби
чајеног за то време: британском „шпигл рефлекс” (Spiegelref lex) камером
10x15 система Тудор са рол-филмом.20 Савремениц и тврде да су многе
фотог рафије настале у позад ини, са стат ис тима одабраним у трупама које
су се налазиле у резерви” (Ружесковић, 2011: 81). „Он је постав љао војнике
имит ирај ућ и сударе и ватрен у линиј у. Обично је наређивао: 'Ти си мртав,
затвори очи и зини, стегни песнице, искриви ноге у стран у итд. Војниц и
су се смејали, али су послушно вршили своје улоге. Тако су се фабрикова
ле ратне слике овог сликара'” (Стојад иновић, 1999: 58). С друге стране, за
мнош тво фотог рафија се ипак може рећи да су аутент ичне.
У авгус ту „1913. приред ио је изложбу у Офиц ирском дому у Беог ра
ду од 500 фотог рафија са мотивима српског и црногорског бојиш та и из
тада новоос лобођених крајева Србије. Касније је на основу истих моти
ва, по фотог рафским предлошцима, приред ио сликарску изложбу у
Петрог рад у, у Русији” (Малић, 2004: 7). Обавеш тењ е о изложби у Беог ра
ду објав љено је у „Полит иц и” бр. 3457, 28. авгус та 1913. године. У њему
се поред информац ије да се изложба отвара наредног дана, може наћи и
податак да је цео приход од улазница, које су коштале 50 пара, намењ ен
фонд у пород ица погин улих офиц ира, а о самом Чернову се говори као о
познатом српском пријатељу. Велико интересовањ е условило је да изло
20

Tudor Camera, Houghton Ltd, London.
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жба буде пролонг ирана још два пута, па је тако умес то предвиђених три,
трајала чак 11 дана.
Његово даље деловањ е као браниоца српског народ а, одред ио је и
рад Карнег ијеве међународне комисије која је, састав љена првенс тве
но од универзитетских професора из Европе и САД, имала задужењ е да
због бројних гласина о ратним злочинима на Балкан у прик упи доказе и
утврд и чињенице о њима. Србија и Грчка нису биле задовољне оним што
је комисија закључила, а своје незадовољс тво су нарочито израж авале
поводом рада руског предс тавник а Миљукова, тврдећ и да је острашћени
„бугарофил”21 (Ружесковић, 2012: 97).
Турнеј у са фотог рафијама настав ља у Париз у где држи и пред авањ а
о „бугарским зверс твима у Друг ом балканском рату [и] која потк реп љу
је” (Малић, 2004: 7) управо фотог рафијама с помен уте изложбе.
Осим у Париз у пред авањ а је држао и у Тулуз у као и у Шпанији где
је пред авао пред шпанским офиц ирима у Толед у. Како би публика што
боље саглед ала величин у бугарских злочина своја излагањ а почињ ао је
са фотог рафијама српских војника из сметова под Једреном. Затим су
след иле језиве фотог рафије бугарског дивљаш та у Македонији, а на крај у
би као конт раст после слика спаљ ених српских војника приказао фото
графије како српски војниц и деле свој хлеб са бугарским заробљениц има
(Ружесковић, 2012: 97).
5. Први светски рат камером Самсона Чернова
– сведочење или шпијунажа
Први светски или Велик и рат, Чернова враћа у војне редове, где
настав ља с радом као фотог раф и у том период у направиће неке од сво
јих најч увенијих фотог рафија. „У Војном музеј у у Беог рад у чува се јед
на руком ушивена свеска од квад ратно шпартане канцеларијске харт ије,
у којој су били означени сви ратни дописниц и са српског фронта 1914.
Поред фотог рафије сваког дописник а било је и неколико редака руком
исписаних са основним подац има о дописник у и шоферу који га је возио
по фронт у. Ту нам је сачуван лик Самсона Чернова, који је био допи
сник истог листа као и у балк анским ратовима и још дописник листа 'Но21

Карнегијева комисија објавила је извештај свог рада 1914. године, где је закључила
да су све зараћене стране у Балканским ратовима вршиле злочине над заробљеницима и цивилним становништвом. Што се тиче српске војске и добровољачких
јединица које нису биле у саставу регуларних трупа Комисија је објавила да су
Срби убијали цивилно становништво, спаљивали села, натерали у избеглиштво око
25.000 Арнаута (протеривање цивилног становништва), као и да су забележени случајеви силовања.
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вое времја'. Анри Барби и он имали су заједничког шофера (Александ ар
Николић)” (Митровић, 1979: 78).
О значај у инос траних дописник а, а посебно дописника франц уског
листа који је на прос торима Балк ана имао неколико дописника, Самар
џић каже: „Прилози неколико коресподената ’Илус трасиона’ допринели
су да франц уска јавност више сазна о рату Србије и Црне Горе. Фото
граф, сликар и филмски сниматељ Самсон Чернов дошао је као дописник
’Илус трасиона’ у Србиј у за време балк анских ратова и напуш тао ју је
само накратко. Излагао је већ 1913. године у Беог рад у своје фотог рафи
је из оба балканска рата. Корис тећ и свој сликарски дар пренео је с тих
фотог рафија неке мотиве на платно: те слике излагао је почетком 1914.
у Петрог рад у. Енглеска јавност је с великом пажњом прим ила њего
ву изложбу у Лондон у где је одрж ао и пред авањ е о страд ању Срба при
повлачењу. [...] На почетк у рата Чернов се 16. јула 1914. пријавио у Кра
гујевц у за дописник а ’Илус трасиона’ и ’Новог времена’. Помињ е се 1915.
као дворски фотог раф22. При повлачењу био је у пратњи војводе Степе
Степановића и његове Друг е армије. Забележ ио је сву драм у српске вој
ске, од поласка из Пећи до преласка Албаније, као и страд ањ е народ а
који се упут ио за војском” (Самарџић,1988: 357). Међут им, за разлик у од
рата с Бугарима, о зверс твима која су починили аустроу гарски војниц и,
за време овог сукоба, фотог раф необјашњиво ћути. С друге стране, Анри
Барби о својим утисцима говори на следећ и начин:
„Доживео сам већ доста болних часова у овој несрећној земљи, у току
прве фазе рата. Али ништа не беху они према сликама ужаса, страха, беде
и смрти којима сам касније прис ус твовао. На свим путевима тискале су
се једноличне поворке: несрећни рањеници, укочени, гладни, лутајући без
ватре, без заклона и без животних намирница, по киши, по блату, где су
сувише слаби падали да се више никад не дигну...
Ни једна слика која показ ује одступања Франц уза из Русије, не даје ни
приближ ну слик у очаја, као ова која предс тавља повлачење Срба. Цео један
народ – старци, жене, деца крећу се по блатњавом путу, под снаж ним сне
гом... Целог овог ужас ног дана гледао сам како умир у људс ка бића и како лип
савају животиње. А снег је стално падао, покривајући мртве и оне на умор у.
Шибао је оштро у очи оних који су се још борили да се спас у... Лешеви, леше
ви. И још грозније они коју умир у. Лешеви које смо толико много видели ових
дана почели су по мало да отуп љују наше милос рђе.” (Матић, 1998: 31-32)
22

Ово свакако не може бити тачно будући да је у дневницма дворске канцеларије
заведено да је С. Чернов био у посети код регента Александра, 14 и 29. марта, затим
29.априла, 7.маја и 11. и 25. јуна и код сваке посете се као његова титула тј. звање
наводи сликар. Према ондашњим правилима, у случају да је заиста био дворски
фотограф, то је у дневнику морало тако и писати – А.С. Д.К. Дневник дворске канцеларије, 1915. година.
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Ђорђе Генчић23 и Драг ут ин Дими
тријевић Апис24, због те необичне ти
шине по први пут сумњ ају у врле раз
логе Чернов љевог боравка у Србији.
Поред тога што је за свој рад био плаћен
значајним сумама, повремене изне
надне посете Букуреш ту, као и одре
ђене фотог рафије довеле су до тога да
га обавеш тајна служба сумњичи да је
шпијун. „Приведен је и испит иван, и на
крају пуштен, али је Апис фотог рафи
је задржао. Чернов без већих проблема
настав ља даљи рад, а током Колубарске
битке код Даросаве забележ иће посет у
изнемоглог Краљ а Петра I Карађорђе
вића фронт у” (Ружесковић, 2011: 84).
Апис и Генчић би могли бити у
праву, када је у питању идеја да је
Самсон Чернов највероватније био
аустроу гарски шпиј ун. У том увере
Слика 6:
њу учвршћује између осталог и јед
Портрет Самсона Чернова
на фотог рафија коју је Чернов начи
нио још за време Балк анских ратова
и која може имат и посебан значај у расветљавању његове улоге у нашој
историји. Српска војска тог времена била је нају ређенија и најмодернија
коју је Србија икад а у историји имала, али српско наоруж ањ е углавном
није предс тав љало никак ву тајн у. Оружје је куповано што у Немачкој,
што у Франц уској.
Те информац ије, дакле, нису биле скриване и он је све то фотог рафи
сао, а једна фотог рафија је посебно заним љива. На њој војник држи пушку
у руци, а две су положене на земљу. Оне се не виде посебно, али се види
да су модерне. То су пушке или 7мм „Маузер” М1999 купљене у Немачкој
или њене варијанте 7мм „Маузер” М1999/07 купљене у Аустругарској, и
оне нису посебно заним љиве. Међут им, пушка коју војник држи у руци
на којој се види свак и детаљ је српска адаптац ија старе једнометне пушке 10,15мм М1880 „Маузер-Кока” у брзометк у 7мм „Маузер-Кока-Ђурић”
М1880/1907 коју је услед недос татка модерних пушака Србија извршила у
Краг ујевц у, укупно 43.000 (Богд ановић, 2004: 58-59). Српски војник се ни у
23
24

Тадашњи министар полиције.
Генералштабни пуковник војске Краљевине Србије, у I светском рату је руководио
обавештајном службом.
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Слика 7: Српс ки војник са наор ужањем
ком случај у није поносио том пушком као што је то би случај са модерним
7мм „Маузер” М1999, већ ју је мрзео, бацао и ломио кад год би био у ситу
цаи ји да бежи. У сваком случај у, на овој слиц и Чернов даје коме год треба
да види шта је урађено, тако да се данас може рећи да је Ђорђе Генчић
свакако имао разлога за сумњу. Такође, пре почетка Првог светског рата
Самсон Чернов био је у посет и начелник у Главног генералш таба Аустро
угарске војске фелдмаршал у Конрад у фон Хецендорфу из за сада непо
знат их разлога, а фотог рафиј у са тог сусрета Чернов је са својим потпи
сом објавио 1914. године у Илус трасион у. Ту фотог рафиј у публиковао је и
Андра Николић у свом ,,Ратном албум у 1914-1918” на страни 9, а данас се
и на основу тог фото-документа може претпос тавит и да је Чернов био дво
струк и шпиј ун, који је радио за обе стране, за оно што му буде плаћено.
Поред фотог рафија, сумњу о пријатељским намерама руског фотог ра
фа даље развија и коментар који је изнео још 1928. године, према мишљењу
мног их историчара најискренији српски пријатељ доктор Родолф Арчи
балд Рајс25, у својој књизи „Шта сам видео и прож ивео у велик им данима”:
„Кад говорим о Марјановићу кога сматрам најзас луж нијим фотографом
у овој фази рата, морам поменути још једног другога, руског фотографа који
25

Арчибалд Родолф Рајс био је швајцарски форензичар, публициста, доктор хемије
и универзитетски професор у Лозани. У Србији се нарочито истакао својим радом
када је као криминолог истраживао злочине над српским становништвом у време
Првог светског рата.
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Слика 8: Уништавање српс ке државне имовине у Пећи 1915. године
је, заис та, имао исто тако много талента и који је био много човек од зана
та. Каква је чудна и загонетна личност био тај Чернов који је већ пратио
српс ку војс ку за време балканс ких ратова. Да ли је он био Рус или космпо
политс ки Јеврејин, као што су многи тврдили? Не знам. Тај мали плећати
човек са обријаном лобањом могао је бити исто тако Рус као и Јеврејин. Али
оно што знам, то је да је, поред стварне храброс ти, имао паклену дрскост.
Зар се он није усудио да доведе, на фронт, своју пријатељиц у која је била дебе
ла и пунокрвна Мађарица. Да ли је он заис та био искрени пријатељ Србије?
Не знам, али знам да је умео да добро претвори у новац своје право или тобо
жње пријатељс тво. Овај човек ишчезнуо је после повлачења кроз Албанију и
ја сам га видео само једног дана, 1916, у Солуну у једној фантазијс кој унифор
ми руске врсте. Од тада више га нико није видео” (Рајс, 1991: 53-54).
Да се може и даље сумњ ат и у Чернов љеве чисте намере, као потврд а
Рајсовом убеђењу да је франц уски дописник своје активнос ти спровод ио
из корис тољубља и ради зараде говори и податак да је „са председником
Минис тарског савета и минис тром инос траних дела Николом Пашићем,
17. фебруара 1916. године, склапа спораз ум да у Лондон у одрж и изложбу
својих увеличаних фотог рафских снимака, из сва три српска рата (Митро
вић, 1979: 78). Решењ ем Минис тарског савета од 27. фебруара требало је
да му се исплат и 60.000 франака”.26 С друге стране, иако је изложба у Лон
26

Ово наравно није једини податак у којем се говори о исплатама Чернову на рачун
његових услуга, па је тако годину дана раније док је пратио офанзиву Прве армије у
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Слика 9:
Српс ка војс ка прелази Чакор, 1915. година
дон у још увек трајала, 16. јула 1916. године, Чернов се враћа на Крф, где
прелази у правос лав ље и крсти се. Кум му је био минис тар војни Божид ар
Терзић, који му је дао име Александ ар. (Ружесковић, 2011: 83-86) Као пре
зиме, сам Чернов одабрао је име свог кума па се тако у неким каснијим
документ има може наћи и као Александ ар Божид аревић Чернов.
Ипак, ослобођен сумњи услед недос татка доказа и уз обавез у да за
јавно објав љивањ е фотог рафија мора имат и посебн у дозвол у, Чернов је
са Другом српском армијом прешао избегличк и пут српске војске, владе
и народ а преко Црне Горе и Албаније до Крфа 1915/16. године. Прис у
ствовао је униш тавању српске државне имовине у Пећи, и још једном био
у Скад ру. Тада је сним ио мног е драмат ичне фотог рафије које ће остат и
нају печатљивији запис „Албанске голг оте”. Недуго после тога, заједно са
српским избеглицама стигао је на Крф (Ружесковић: 2011: 85).
Без обзира на ћутањ е о злочинима аустроу гарске војске, Чернов је као
и у претходном рату, нарочито у помен ут им текс товима „Трагом Бугара” и
„Траг од Бугара” с посебним осећајем за патњу и стилом писањ а којим је то
могао да дочара на, мора се признат и, посебан начин писао о повлачењу срп
Срему поред камере и материјала за снимање добио и 2.000 динара у готовом новцу, док је још нешто раније, тачније на дан када је Аустро-Угарска Србији објавила
рат склопио уговор са власником биоскопа „Касина” према којем је на рачун посла
поред материјала и камере добио 1.000 динара.
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Слика 10:
На полеђини фотографије написано је: „Пожури! Деци је хладно! 1915.”
ске војске преко Албаније у свом дневник у, који је касније франц уском листу
за који је радио служ ио као „значајан документац иони материјал” (Самар
џић, 1988: 367). О тим тешким данима између осталог писао је овако:
„Трећег дана стиг ли смо у Чакор, врх од 2.000 метара где нас је дочекао
мраз од -25°. Прелази се врх. Међутим, док су се нашле на другој страни
колоне су биле смрзнуте. Многи војници и избег лице остали су на путу и
њихова смрзнута тела прекриле су стазе, које су, без сумње, друге колоне
прелазиле сутрадан...
Једна жена је пратила војс ку са два мала детета. Она их је увила и
ставила у бисаге на мазги. Када смо после 12 часова преш ли Чакор, мазга је
још увек ишла али деца су била смрзнута, спавајући вечним сном.
Војници су у Скадар стиг ли скоро у кошуљи. Они су почели да дају своје
оружје за један хлеб, затим су давали чизме за парче хлеба и на крају своју
одећу за неколико залогаја хлеба” (Самарџић, 1988: 367-368).
6. Прича без срећног завршетка
По повратк у из Лондона, а након крштењ а, у Солун у су, највероватни
је у исто време, Арчибалд Рајс, Риста Марјановић и Самсон Чернов доби
ли почасни чин капетана српске војске. Још једном се врат ио у Велик у
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Слика 11: Потпис ници Крфс ке декларације на Крфу, 1917. године
Британиј у како би од децембра 1916. до марта 1917. године својим албу
мима и сликама вршио у Лондон у корисну пропаганд у за Србиј у. Лојд
Џорџ и остали чланови енглеске владе по исказ у Чернова „симпат ично”
су прих ват или његове радове (Ружесковић, 2011: 86-87). На Крф се поно
во враћа током лета 1917. године када је и екск лузивни фотог раф пот
писника Крфске декларац ије 20. јула, али је све време под прис мот ром
српске полиц ије.
У Солун у је желео да за савезничке војнике приред и једн у изложбу
фотог рафија о српској војсци, међут им тај план није успео да реализ ује.
Тада од Николе Пашића добија најзначајниј у од свих мисија које је до тада
обав љао за српску државу, али у којој није успео. Председник српске владе
послао га је у Сјед ињ ене Америчке Државе да пропагандно ,,лобира” како
би америчка војска послала своје трупе на Солунски фронт не би ли се
Србија што пре ослобод ила. Његов пртљаг од око 50 санд ука фотог рафија
и слика, стигао је у њујоршку луку 17. јануара 1918. године путничко-тран
спортним бродом ,,С.С. Нијагара”27, док је он сâм у Америк у стигао нешто
касније. Већ тада, у својој двадесет деветој години живота био је потп уно
сед и тотално без новца. За обав љањ е ове спец ијалне мисије била му је
додељ ена плата од 300 тадашњих долара, коју је примао двомесечно по
600 долара. Одрж ао је низ изложби током 1918. године по читавој источној
обали САД у Њујорк у, Филаделфији, Бостон у, а затим Чикаг у, и још неким
градовима, а свака изложба је била запажена у дневним листовима.
27

S. S. Niagara
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Слика 12: Самсон Чернов у америчкој штампи, са капом српског капетана
За фотог рафиј у Драг ут ина Матића, рекао је да ју је сним ио док је војник
био удаљ ен од Немаца само 60 јард и.28 Пред сам крај рата, у новембру 1918.
године требало је да одрж и изложбу на западној обали у Сан Франц иску29.
Последњи траг о њему у домаћој литерат ури јесте да је током априла одр
жао пред авањ а о праведној борби Србије током Првог светског рата. Током
наредних година, што се тиче српске јавнос ти, њему се губи свак и траг.
Ипак, данас су познате још неке чињенице из послератних времена и
последњих година његовог живота. За време свог боравка у Сјед ињ еним
Државама упознао је глум иц у, певачиц у и забав љачиц у Маргарет Рид,
жену власника „Ју Ес Стила“30 која се развод и како би се удала за Черно
ва. Разводом је добила 200.000 америчк их долара одштете и 30.000 дола
ра апанаже. Бивши муж покушао је да тужи Чернова због увреде части,
али се „српски капетан” успешно одбранио.
Недуго затим, брачи пар одлази у Франц уску где у Бијариц у 1920.
године купује вилу „Марбељ а“ у којој њих двоје живе до Чернов љеве смр
ти у фебруару 1929. године.
28

29
30

На основу овога недвосмислено се може закључити да је Драгутин Матић у напетом положају осматрача снимљен 1915. године током Макензенове офанзиве, када
је војник био удаљен неких 55 метара од непријатеља (66 јарди = 54,86 метара),
с посебним акцентом на немачког, а не аустроугарског или бугарског војника. С
друге стране, познавајући Черновљев рад прилично је необично да се Чернов излагао толиком ризику.
А.С. МИД, Српско краљевско посланство у Вашингтону, Ф I, 229, 1918.
US Steel
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Слика 13: Вила Марбеља у Бијариц у
Самсон Чернов умро је млад у 40. години живота, оставивши за собом
велике новчане дугове шест месец и пре великог пријатељ а српског наро
да, Арчибалд а Рајса. Савремениц и су о Чернову имали опречна мишље
ња, и док су га једни називали велик им пријатељ ем српског народ а, дру
ги су говорили да је све у живот у радио искључиво због новца, као и да
се никад а није излагао опаснос ти по живот и да је увек на располагању
имао најбољу хран у и смеш тај. У сваком случај у, каква год да је истина,
чињеница је да је за собом оставио за Србиј у непроцењиво култ урно и
историјско благо као и да је у америчкој штампи чак и постх умно нази
ван српским капетаном. Након његове смрт и, „Марбељ а” и сво покућ
ство из ње расп род ат и су на аукц ији 18. маја исте године31.

31

www.biarritz.ovh.org/villasdisparues/Marbella.html
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SAMPSON TCHERNOFF: CREATOR OF SYMBOL
FOR SERBIAN SOLDIERS IN THE GREAT WAR
- PHOTOGRAPHY „THE HAWK EYE”
Summary: Documentary photography, especially the one that dates back to
some distant point in history, is invaluable in preserv ing cult ural and national
ident ity of a count ry and its people. In our count ry it was tought until recently
that Rista Marjanov ic was the most important photographer of the Serbian army
in the period of the wars in Serbia and the Balkans from 1912 to 1918, while about
Sampson Tchernoff, the war photographer who actually indebted Serbian people
by leav ing the biggest photo archives from the wars of the early 20th cent ury, we
knew inexplicable so lttle. Thanks to the famous photography, his name was never
completely forgotten, but only after discover ing the documentat ion which was set
teled in 8,000 boxes in the Archives of Serbia, in 2008, Tchernoff took his place in
Serbian history.
The paper is about known aspects of life of this extraordinary man and his
photographic and filming engagement during the First World War and the emer
gence of photography "The Hawkeye", which has become a symbol of Serbian tro
ops from that era, ever since.
Key words: SAMPSON TCHERNOFF, PHOTOGRAPHY, PHOTOGRAPHER,
DOCUM ENTARY FILM CORR ESPONDENT, WAR CORR ESPONDENT, THE
GREAT WAR, EXHIBIT IONS.
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Увод

Ове године, 23. априла, на Шекспиров рођенд ан, отпочела је светска
турнеја интернац ионалног позоришног ансамбла под окриљ ем чувеног Гло
уб театра. Ово позориш те, чији је оснивач Шекспир, крен уло је на велик у
турнеј у у трајању од две године са предс тавом Хамлет. Почетком турнеје
је обележено 450 година од рођењ а Вилијама Шекспира, а крај турнеје ће
означит и 400 година од смрт и великог писца. Током турнеје, назване Globe
to Globe, ова најпоп уларнија Шекспирова трагед ија биће изведена у скоро
свим земљама широм планете. Почеће са Европом, затим путује на Карип
ска острва, онда у Северн у и Јужну Америк у, даље низ западн у обал у Афри
ке до Аустралије, све до удаљ ених острва Тихог океа на. Следе Индонезија,
Јапан, Кина и Азија да би се након обиласка источне обале Африке врат ила
назад у Енглеску – тек 2016. године. Турнеја ће се, дакле, окончат и 23. апри
ла 2016.године у лондонском Глоуб театру, одак ле је и крен ула, и тада ће
њеним извођењ ем бити обележена четири века од смрт и великог писца и
оснивача овог позориш та.
Наша публика је имала прилик у да буде део ове светске турнеје и види
ориг инално тумачењ е Хамлета у јуну месец у, на сцени Народног позо
риш та у Беог рад у и у „Вили Станковић”, у Чортановц има, у организац ији
Итака арт центра.
Овај велик и јубилеј је прилик а да се подсет имо епохе у којој је наста
јало Шекспирово драмско дело које је своја прва извођењ а имало на сце
ни Глоуб театра.
1. Шекспирово дело – поновни узлет драмског стваралаштва
Шекс пир (Shakespeare William, 1564-1616), енглески драмски песник,
према општем уверењу је највећ и драмски стваралац у светској историји
књижевнос ти. То потврђује и чињеница да се датум Шекспировог рође
ња, 23. април, обележ ава као Светски дан књиге
Осим писањ ем бавио се глумом и позоришним организовањ ем у свој
ству сувласника односно акционара Глоуб театра.
Врста драмског стваралаш тва које је плод Шекспировог рада назива
се елизабетанс ка драма а позориш те тог времена елизабетанс ко позори
ште, по краљиц и Елизабети I, чија је влад авина оставила снаж ан печат
у енглеској историји. Шекспир је створио многа драмска дела која се и
данас изводе на свим светским сценама, уз популарност можда и већу
од оне коју су имали у време свог настајањ а и првобитних извођењ а.
Наспрам средњ овековних драмат изац ија које су подраз умевале стере
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от ипне ликове, Шекспир у своје драме увод и ликове „чувених личнос ти
које су починиле разне злочине свесно излазећ и из оквира тих система...
У том мнош тву срећемо грамзиве краљ еве-освајаче попут Тамерлана,
слабе, дегенерисане краљ еве попут Едвард а II, Ричард а II, Џона, Хенрија
IV, Хенрија VI, који се бојаж љиво заклањ ај у иза врховне влас ти коју више
не умеј у да бране...” (Дивињ о, 1978: 258-259) Шекспирово драмско кази
вањ е предс тав ља „неублажено и савршено приказивањ е живота онак вог
какав јесте, са свим својим свирепос тима, гадос тима и нискос тима, са
свим својим узвишеним и живот ињским нагонима – свега оног што куља
из људске природе прик азане стилом који је час обичан до баналнос ти,
час поет ичан до лиризма, а увек независан од било каквих правила, непо
везан, неумерен али неупоред иво снаж ан, стилом који је крик ватрене и
уздрхтале страс ти и који је кадар да њоме испуни душу”. (Ibid.)
Број Шекспирових драма, које се у највећем број у играј у и на савре
меним позоришним сценама широм света, је ипозантан:
– Хенри VI, друг и и трећи део, 1590-1,
– Хенри VI, први део, 1591-2,
– Ричард III и Комедија забуна, 1592-3,
– Тит Андроник и Укроћена горопад, 1593-4,
– Два господина из Вероне, Узал удни љубавни труд и Ромео и Јулија, 1594-5,
– Ричард II и Сан летње ноћи, 1595-6,
– Краљ Џон и Млетачки трговац, 1596-7,
– Хенри IV, први и друг и део, 1597-8,
– Много вике ни око чега и Хенри В, 1598-9,
– Јулије Цезар, Како вам драго, Богојављенс ка ноћ, 1599-1600
– Хамлет и Веселе жене виндзорс ке, 1600-1,
– Трои л и Крес ида, 1601-2,
– Све је добро што се добро сврши, 1602-3,
– Мера за меру и Отело, 1604-5,
– Краљ Лир и Макбет, 1605-6,
– Антоније и Клеопатра, 1606-7,
– Кориолан и Тимон Атињанин, 1607-8,
– Перик ле, 1608-9,
– Симбелин, 1609-10,
– Зимс ка бајка, 1610-11,
– Бура, 1611-12,
– Хенри VIII, 1612-13.
Прва едиц ија његових сабраних дела штампана је у Лондон у већ 1623.
године. Сва Шекспирова делу су преведена на српски језик и као сабрана
дела први пут објав љена 1963.године (Култ ура, Беог рад).
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2. Позоришта елизабетанске епохе

Шекспирово доба није чувено само по поновном узлет у драмског
стваралаш тва, након вишевековног затишја изазваног доминац ијом
црквене организац ије и њеним негат ивним односом према позориш ту.
То је и време обнове такозваног народног позориш та, позоришног орга
низовањ а и снажењ а позоришног живота у целос ти. Реч је о стицај у раз
личит их повољних околнос ти „чијим се комбинац ијама и узајамним
деловањ ем дошло до почетк а модерног доба у позориш ту”. (Харвуд, 1998:
126) Иако се на игре бројних путуј ућ их друж ина међу пуританским
делом становниш тва Енглеске глед ало и даље са осудом, као на појаву
која „шири неморал”, ипак, у повољној економској и полит ичкој клим и
влад авине Елизабете I, број оних који су у позориш ту налазили задовољ
ство и забаву био је у сталном порас ту – „Виши сталеж је био пријатељ
позориш та из два разлога: зато што је волео ту врсту разоноде, и зато што
је смат рао да драма, ако се над њом врши надзор, може бити корисно
средс тво за вршењ е утицаја на народ. Најниж и сталеж и један део сред
њег сталеж а, волео је позориш те и због уметничк их уживањ а и због јаких
сензац ија”. (Поповић, 1953: 10) Нарочито огорчени непријатељи позори
шта били су предс тавниц и лондонске општинске управе па и сам енгле
ски Парламент који је 1572. године изгласао Закон по којем се путуј ућ им
глумц има могло судит и као „хуљама и скитницама и дрским прос јац и
ма”, уколико не уживај у покровитељс тво неког плем ића – „оправд ано су
страховали да ће велик а окуп љањ а људи привућ и лопове и прос тит утке
и да ће убрзат и ширењ е инфекц ије за време куге” (Велс, 2010: 27)
Спретност људи који су били привржени позоришној уметнос ти и
тада је, као по ко зна који пут током историје позориш та, умела да се
суочи са нераз умевањ ем сред ине и изнађе решењ а која ће омог ућ ит и
живот и трајањ е позориш та. Њихова довитљивост се оглед а у томе што
су свој у делатност измес тили ван надлеж нос ти лондонске општинске
управе – изван лондонских градских зидина. Тако је 1576.године, у Шор
дич у, на закуп љеном земљиш ту, група позоришних посленика предвође
них Џејмсом Бербиџом изград ила прво ’’народно позориш те’’, назвавши
га једнос тавно – „Позориш те” (Тhe Theat re). Ово наравно није било прво
енглеско позориш те јер су у самом Лондон у, унутар варошких зидина, са
друге стране Темзе, постојала четири позориш та намењ ена „отменијем
свет у” (попут натк ров љеног Blackfriars Theat re) – „разлика између ’народ
них’ позориш та и оних за отмениј у публик у била је у удобнос ти и цени”
(Поповић, 1953: 12) и, свак ако, број у глед алаца који су могли да приме.
Позориш та типа блекфрајрс су примала око 300 а народна и преко 3000
глед алаца. Годин у дана касније, такође изван лондонских зидина у Шор
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дич у, подигн уто је и друг о позориш те по имен у „Завеса” (Тhe Curtain).
Убрзо иза тога је никло још седам позоришних грађевина, међу којима и
позориш те „Лабуд” (Тhe Swan Theat re). Заним љиво је помен ут и да Париз
у то време има само једно позориш те – Hotel de Bourgogne.
Пре изградњ е ових стац ионарних позориш та, најчешћи облик позо
ришног организовањ а биле су позоришне трупе – „Кад нису биле упос ле
не у дворц има својих заштитника плем ића, стот ин у и више друж ина које
су око 1550. развиле делатност у Енглеској приређивало је предс таве пред
глед аоц има који су плаћали улазнице, у двориш тима гостионица, у Лон
дон у и у друг им малим и велик им градовима”. (Молинари, 1982: 209)
Народ који се до јуче забав љао глед ај ућ и путуј уће друж ине по крч
мама и трговима или окрутне борбе паса и медвед а, наједном је пока
зао велико интересовањ а за супт илније садрж аје који су приказивани у
новоизграђеним позориш тима. Ансамбли ових позориш та форм ирани
су од чланова оних позоришних трупа које су већ стек ле реноме, а то су
биле трупе под покровитељс твом угледнијег дела племс тва.
3. Глоуб театар – позориште драмског писца
Име Вилијама Шекс пира, најп ре као глумца, помињ е се већ у вези
са радом једне од позоришних трупа коју је издрж авао ерл од Ланчас те
ра. Шекспир ће касније постат и и члан Бербиџовог „Позориш та”, али се
његово стваралаш тво дефинит ивно везује за делатност позориш та Глоуб (
The Globe Theat re) изграђеног 1599. године од материјала порушеног првог
теат ра „Позориш те” – „План тог узорног здањ а није ни замис лио ни нацр
тао неки град итељ, већ један глумац, пошто је сасвим природно осет ио
потребу да прес лика прос торне услове у којима је дотад радио. Његов
план предс тав ља спој структ ура двориш та крчм и и арена у којима су се
одрж авале борбе бикова, а који су били једина места изричито намењ ена
приређивању предс тава”. (Молинари, 1982: 209) Ово позориш те, захваљу
јућ и покровитељс тву краљ а Џејмса, од 1603.године (након смрт и Елиза
бете I) носи назив Краљева глумачка друж ина Глоуб. Као чланови Краљ еве
глумачке друж ине, Шекспир и остали чланови су у свечаним прилика
ма, као што је, рецимо, било крунисањ е краљ а Џејмса, носили краљ евску
ливреј у са „скерлетноц рвеним тканинама дужине неколико метара”.
Сама позоришна зград а је била дрвена грађевина круж ног облика
(„дрвено О”), пречника 25 а висине 13 метара са унут рашњим двориш тем
за највећ и број глед алаца који су стајали – око 1200 који су плаћали 1 пени
за улазниц у. Мањем број у глед алаца стајале су на располагању галерије
са клупама (по цени од 2 пенија) и „господске ложе”, разуме се по знат
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но вишим ценама улазнице (до 2,5 шилинга)1. Зград а је имала три нивоа,
ободни кров прек ривен сламом, са малом колибом на врху која је служ и
ла за истицањ е заставе. Подигн ута застава, која се видела преко Темзе из
Лондона, означавала је извођењ е предс таве. Почетак предс таве је огла
шавао трубач – „Мног и су прелазили реку преко Лондонског моста, неки
пешке, неки јашућ и, а неки у кочијама у пратњи својих слуг у. Остали су
долазили реком, помоћу бројних скела или чамц има”. (Велс, 2010: 39)
Улазнице, за које је највећи број глед алаца плаћао 1 пени, нису биле
једини извор приход а позориш та. Будући да је позориш те носило атрибут
„краљ евско” припад ала му је и значајна финансијска подршка двора. И
већина друг их позориш та је имала своје мецене – „Глумачке друж ине доби
јале су материјалн у помоћ и моралн у заштит у двора и лордова, усвојивши
њихова имена и одећу: ’Кing’s Men’, ’Аdmiral’s Мen’, ’Lord Chemberlain’s Мen’
то су биле главне друж ине Шекспировог доба...”. (Молинари, 1982: 215)
Изглед Глоуб теат ра можемо поред ит и са изгледом свих осталих енгле
ских позориш та тог времена, што се може закључит и и на основу његове
недавно реконс труисане грађевине. Чињеница је да је ово једно од најпо
знат ијих позориш та кроз читаву историј у, али се мора рећи да је оно то
постало пре свега захваљуј ућ и околнос ти да се његово постојањ е везује за
највећег драмског писца у историји позориш та а не због тога што о њему
можемо говорит и као о организац ионом достигн ућу у оквиру позори
шне праксе. Но, ипак се не може пренебрећ и чињеница да је Шекспирово
драмско стваралаш тво било у потп унос ти прилагођено како архитект ури
тог теат ра тако и начин у његове организац ије и дневном извођењу пред
става на позорниц и без сценог рафије.
Драмска извођењ а овог позориш та почивала су на текс ту који је морао
премос тит и све сценске условнос ти – „Леди Магбет која хода позорницом
са упаљ еном свећом по дану говори нам много више о мрак у и ужаси
ма ноћи неголи најбољи штим унг врсног дизајнера светла” (Н. Брад ић).
Исто тако, глумачка интерп ретац ија драмских текс това у овом позори
шту морала је бити прилагођена публик ум у од неколико хиљад а глед а
лаца. Шекспир то кроз Хамлетове речи поруч ује глумц има – „Говорите
тај текст, молим вас, као што сам га ја вама изговорио – да, прос то, клизи
са језика. Јер ако будете извик ивали као што то чине мног и наши глум
ци, онда бих ја своје стихове исто тако лепо могао дати градском телал у
да их он извик ује. А немојте ни много тестерисат и ваздух рукама – ова
ко – већ све радите меким гестовима; јер у самој бујиц и, бури и, тако да
кажем – вихору страс ти, морате постић и уздрж аност која ће ту емоц иј у
да оплемени”. Дакле, све оно што је требало дочарат и на сцени овог ели
1

У данашњем реновираном Глоубу цена улазнице за најскупљу ложу износи до 1.450
фунти!
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забетанског позориш та морало је бити постигн уто изговарањ ем драмског
текс та. Осим што су поклањ али пажњу усавршавању свог гласа и дикц и
је, од глумаца енглеских позориш та оног доба се очек ивало да знај у да
играј у, свирај у и певај у, као и да се одлично служе оружјем. Тврд и се да је
глумачко познавањ е витешких вештина понекад превазилазило и знањ е
самих ритера.
Једновремено, позориш те Глоуб се у сваком поглед у намеће и као
историјски јединс твен модел архитектонизац ије, организовањ а и сцен
ске презентац ије позоришне уметнос ти. Основа грађевине Глоуб театра
има облик који одаје утисак круж нице а заправо је многоу гаона. Осим
облика читаве грађевине која окруж ује и извођаче и публик у, сцена овог
теат ра није увучена већ дубоко залази у глед алиш те – 9 метара је дубока
и 13 метара широка а један метар уздигн ута од тла. Глоуб је као и Епид а
урус аутент ично драмско глум иш те... , „у Глоуб театру глумац је про
сторно врло близ у глед аоц има: прва галерија је са обе стране око сцене
удаљ ена само пар метара, а у партеру глед аоц и стоје уз сам просцениј ум,
тако да могу да осете дах глумца. Та близина намеће и врсту глумачке
игре – ништа се не може сакрит и, већ се мора урад ит и до краја, говорит и
пуним гласом, доживет и драмску ситуа ц иј у целином свог бића. Будућ и
да нема светлосних промена, сценог рафије, много реквизите и друг их
помагала глумац мора бити, пре свега, концент рисан на партнера у дија
лог у и на оно што треба да се догод и на сцени.... Природ а драмских тек
стова писаних за елизабетанску сцен у имала је у виду ове преднос ти. За
стварањ е драмске илузије нису коришћени физичк и предмет и, сценски
материјали којима се стварај у слике већ поетска средс тва, акције јаких
карактера, кулисе које су сликане речима. Говорило се много и брзо, тем
пераментно”. (Јевтовић, 1997: 27)
Шекспир је писао управо за позориш те са таквим глед алиш тем и сце
ном која дубоко залази у публик у и у којој глумц и тумаче своје улоге у
њеном окружењу. Зато су драмско извођењ е и илузија овог позориш та
почивале пре свега на текс ту а мање на друг им средс твима којима се доча
рава сценска илузија – „Много штош та у Шекспировој драм и постаје схва
тљиво кад се узме у обзир позорница за коју је он писао” те, сходно томе,
између осталог, „том сиромаш тву позоришне сценарије имамо захвалит и
за мнош тво дивних стихова у којима је Шекспир описивао оно што се не би
могло непос редно видет и на самој позорниц и”. (Поповић, 1953: 15) Драм
ски текс тови, глумачка интерп ретац ија и целок упно извођењ е предс тава
били су прилагођени спец ифичној архитектонизац ији позориш та – „Уну
трашњи и задњи део позорнице био је покривен неком врстом балд ах ина...
доле, у висини позорнице, налазио се зид на коме су била једна двојна вра
та кроз која су улазили глумц и... На првом спрат у налазио се проходни
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балкон и на њему су са стране заузимали места виђени глед аоц и, а сред и
шњи део корис тили су глумц и у одређеним сценама...На поду позорнице
такође су се налазили поклопни отвори кроз које су неки волшебни ликови
искрсавали одоздо, или су кроз њих изненад а пропад али у понор”. (Моли
нари, 1982: 211-212) Практ ично, у функц ији догађањ а која ће се извес ти на
сцени било је више елемената и прос тора од оних који се односе на саму
позорниц у – „Елемент и од којих се састоји сцена у доба Елизабет ине вла
давине јесу, како смо већ видели, позорница, балд ах ин, позад ина покри
вена кровом, са двоја врата или једном завесом, фоаје скривен том заве
сом и проходни балкон на горњ ем спрат у”. (Молинари, 1982: 214)
Ниједно издањ е Шекспирових драма штампано за време његовог
живота, као ни већина дела драмских писаца његовог доба, нема поделе на
чинове, што нам говори да су дела извођена без паузе – „Глед аоц и су, ако
су хтели да једу или пију, радили то за време предс таве”. (Велс, 2010: 57)
Због спец ифичне организац ије целок упног прос тора, сценског и оног
намењ еног публиц и, позориш те Глоуб је предмет анализа и извор архи
тектонске инспирац ије бројних потоњих генерац ија позоришних после
ника и њихових настојањ а да се опонашај у нека решењ а.
Изузев богат их костима, сви друг и позоришни садрж аји били су све
дени на најмању могућу меру – сцена није имали ни завес у која је одваја
од публике, без икак ве или са скромном сценог рафијом, без светлосних
ефеката (предс таве су извођене само преко дана, од 14 до 17 сати, при
дневној светлос ти, јер позориш те није имало кров), са оскудном реквизи
том... ипак, уз различите звучне ефекте (звона, грмљавина, пуцњи топа,
симулац ија ветра и звук а морских таласа, певањ е птица, разни криц и) и
музичк у пратњу(према неким изворима, извођењ е Шекспирових комад а
одвијало се уз музичк у пратњу коју су компоновали велик и композитори
оног времена – Томас Морли, Џон Дауленд, Роберт Џонсон...). Као што је
речено, целок упно позориш те је свој успех заснивало на драмском тек
сту и глумачкој интерп ретац ији. Једнос тавно речено „Шекспирова сцена
је имала ’речитост празнине’ ”. (Јевтовић, 1997: 28)
Управ љањ е позориш тима оног доба није био нимало једнос таван
посао – „Управ љањ е глумачком друж ином био је скуп посао, подлож ан
непредвид ивим опаснос тима као што су протес ти, лоше време и појава
епидем ије, нарочито куге, која је могла да затвори позориш те на дуже вре
ме”. (Велс, 2010: 67)
Улог у и одговорност менаџера позориш та, који је брин уо о свем у,
посебно о новчаном пословању, обично би преу зимао један од деоничара
позориш та којих је најчешће било осам до дванаест. Глумачк и ансамбл
је био малобројан јер су глумачке друж ине радиле по систем у сарадњ е
и размене глумаца и тако што је један извођач играо више улога – „Нај
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већ има је требало петнаест до двадесет сталних извођача. Иако неке од
Шекспирових драма имај у и по педесет улога са текс том, већин у њих
може да изведе група од петнаест људи, при чему мног и глумц и играј у
две или више улога”. (Велс, 2010: 85)
Уз глумце, позориш те је ангажовало и писце као и различито помоћ
но особље – чувари гардеробе, писари, музичари, реквизитери, вратари,
„децу-помоћнике која би радила све, од чишћењ а позориш та, стат ирањ а
у сценама гужве до качењ а плак ата...”. (Велс, 2010: 87) Глумц и су, прец и
зним и строг им уговором, ангажовани за плат у од 10 шилинга недељно –
„то није била лоша плата у време када је један занатлија зарађивао мање
од шилинга недељно”. (Велс, 2010: 117)
То дакако говори и о поједнос тав љеној организац ији, о малом број у
ангажованих људи2 и скромним средс твима која су потребна за реали
зац иј у предс тава у овом позориш ту. Наравно, све уз само један услов:
да имате једног Шекспира и његова дела на располагању! Да је то тако
потврђује пример позориш та Тhe Swan Theat re, које иако старије и слич
не грађевинске конс трукц ије Глоуб у никад а није досегло његову славу. И
данашњи позоришни ствараоц и, редитељи пре свега, тврде да се већина
Шекспирових дела може извод ит и на готово празној сцени.
Шекспир је био и један од акционара овог позориш та и самим тим
разум љиво заинтересован и за економ иј у његовог пословањ а. Историј
ски извори бележе да је радећ и у овом теат ру све до 1613. године, када је
оно страд ало у пожару (изазваном пуцњ ем топа на сцени током извође
ња Шекспировог комад а Хенри VIII), Шекспир зарад ио солид ан иметак.
Некад ашњи The Globe Theat re, изграђен 1599.године, у којем је Шек
спир и сам глум ио и у којем су настала и извођена његова многобројна
дела, у новије доба је веродос тојно реконс труисан и од 1997. године поно
во активан; функц ионише као Shakespeare’s Globe Theat re.
Иако се на обнов љеној сцени повремено изводе Шекспирова дела (на
различит им језиц има у гостовању страних ансамбала), данас је ипак више
реч о својеврсној пословно-турис тичкој активнос ти. Уз позоришне ради
онице и курсеве, клуб пријатељ а Шекспира, посет у изложби посвећеној
Шекспиру (Shakespeare’s Globe Exibit ion) и његовој родној кући у Стратфор
ду, ове активнос ти реализ ује Globe Theat re Company, дакле спец ијализова
но преду зеће. Заним љиво је истаћ и да у саставу ове организац ије делује
такође обнов љени Тhe Swan Theatar који је по грађевини врло сличан Глоу
бу али, како смо већ рекли, још старији од њега. Пошто је реч о позориш ту
на отвореном, сезона траје од априла до октобра. Није тешко схват ит и
2

То илуструје и податак да је за све време постојања овог позоришта регистровано
само 26 имена глумаца који су у њему наступали, укључујући и браћу Бербиџ који
су били и главни акционари.
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да је у овој новој пословној замис ли, ослоњ еној на Шекспира и његово
дело, реч пре о нечем у што се може назват и ’’шекспирски туризам’’ него
о обнов љеној делатнос ти некад а чувеног теат ра.
У славу највећег драмског писца и његовог позориш та, широм све
та је изграђено неколико позориш та које су реплике Шекспировог Глоуб
теат ра – у Америц и шест, у Немачкој три, у Италији, Чешкој и Јапан у по
једно. То је чињеница која пре свега има везе са Шекспировом драмским
стваралаш твом али нисмо ни далеко од идеје да један такав позоришни
прос тор нуди и мног е повољнос ти не само за што аутент ичније извође
ње Шекспирових дела већ и за саму организац иј у и реализац иј у позори
шних активнос ти.
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SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE
Summary: The following text is dedicated to the 450th birth anniversary of
the world’s greatest playwright, William Shakespeare. On this occasion, the Lon
don Globe Theat re’s ensemble, of which Shakespeare was a founder, has commen
ced a two-year world tour with the play Hamlet, ending in 2016 – the year that
marks four cent ur ies from Shakespeare’s death. The commemorat ion of this jubi
lee has inspired the author to take us back to the era when this theat re with its
activ it ies marked the new epoch of vigour and vitality of theat rical creat iv ity in
Europe, despite numerous obstacles and, most of all, thanks to Shakespeare.
Key words: THEAT RE, PLAY, JUBIL EE.
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1Проф. др Михајло Миња Ђорђевић*1
Факултет за култур у и медије
Мегатренд универзитет
Београд

СЕМИОТИК А СУБЛИМИНАЛНИХ
АУДИОВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈСКИХ ПОРУК А
И ГЕШТАЛТ ТЕХНИКЕ ЊИХОВЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ
(Сублиминални аудиовизуелни стимул уси:
Гешталт технике креације, психофизиологија
могуће несвесне перцепције
и дејство на медијског корисника)
Сажет ак: У оквирима овог рада, чији је предмет несвес на перц епција сублими
налних медијс ких садржаја, на почетк у је дата клас ификација и објашњен феномен
„супра-” и „сублимин алн е” медијс ке поруке. Потом је излож ен а семиотичка ана
лиза сублимин алних порука која је обогаћ ен а сазнањим а и техникам а Гешталт
психологије у просес има стварања и перц епције сублиминалних садржаја. Обзиром
на непримерене и инкриминисане аудиовиз уе лне садржаје које овакве поруке садрже,
разм ат ран а је псих оп ат ол огија њихов их аутор а и навед ен и могући мотив и за
такав вид активнос ти. У том контекс ту разматране су појаве које се опис уј у као:
могућа „сублиминална седукција” и „хипнотичка и патолошка стања субјекта” –
пријемника ове врсте медијс ких порука. После тога уследио је покушај аналитичке
семиотике у објашњењу конц епт уа лних аспеката теорије и демис тификације при
роде сублиминалних медијс ких порука, уз коришћење извес них одбрамбених механи
зама садржаних у одређеним психолошким конц ептима, теоријама и прис тупима,
познатим као: Теорија когнитивне праксе (ТКП), Неурално лингвис тичко програми
рање, и у мом ауторс ком Конц епт у менталне вербално-невербалне сфере (МВНС).
Објашњен је механизам „сенз орн е депривац ије”, тј. несвес ног пријем а и још увек
непознатог проц ес а несвес не когнитивне перц епције у свес ти субјекта-корис ника,
што је све праћено визуе лним примерима.
Кључне речи: АУДИОВИЗУЕЛНО, ГЕШТАЛТ ТЕХНИК Е, КОГНИЦИЈА, НЕВЕР
БАЛН А МЕНТАЛН А СФЕРА (НМС), НЕУРАЛНО ЛИНГ ВИС ТИЧКО ПРОГ РАМ И
РАЊЕ (НЛП), ПЕРЦЕПЦИЈА, ПСИХОФИЗИОЛОГ ИЈА НЕСВЕСНОГ, СЕМИОТ ИК А,
СЕНЗОРН А ДЕПРИВАЦИЈА, СУБЛИМ ИН АЛНО, СУПРАЛИМ ИН АЛНО, ТАХИС ТО
СКОПИЈА, ТЕОРИЈА КОГНИТ ИВНЕ ПРАКСЕ (ТКП).
*

Контакт: mdjordjevic@megatrend.edu.rs.
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Увод
Савремени семиотичк и кодови изобличене стварнос ти
Трећи миленијум – доба екст ремне медијске манип улације

Метафора 1: ПОВЕРЕЊЕ ЈЕ МАНИПУЛ АЦИЈА (= Поткрадање некога и нечега!)
Метафора 2: ИСТИН А ЈЕ ГРЕХ (Грех је неприх ватљив! Истина је неприх ватљива?!)

Почетком 3. милениј ума, Лета Господњ ег 2014-тог, или што би рекли
Anno Domini MMXIV, медијска манип улац ија је достигла такав ступањ и
непредвид ив ниво порас та, да то запањује поштен свет широм планете.
О поверењу као својеврсној манип улац ији1 могуће је говорит и и на
локалном као и на глобалном план у. На локалном план у издвојио бих напад
појед инаца и интересних група на Универзитет Мегат ренд и његовог Ректо
ра проф. др Мићу Јовановића, односно студенте, професоре и све запос ле
не, као својеврс тан и конт ин уи ран медијски ”линч” који је невиђено дуго
трајао, све док се повампирени духови разних медијских структ ура, који
ма су дикт ирали и управ љали делови, својевремено, релевантног комп лек
сног низа вишес лојних меродавних политичких и других структура (како то
дефиниш у аутори и теорет ичари западне прoвинијенције), здушно потпо
могн ут и медијима и новинама жуте штампе, нису уверили у истинитост
поднесених доказа од стране управе Универзитета и г. Ректора Јовановића.
Чим је дата одређена медијска инсин уа ц ија, крен ула је невиђена медиј
ска хајка и утрк ивањ е ко ће више и боље оцрнит и универзитет, ректора,
студенте, професоре и све запос лене... Осуд а је донета унап ред, без дока
за, како то бива у „линч” демок рат ијама. Семиот ика финг ираних напад а
гласи: Истина је грех и треба је изос тавити, јер је чињење греха непожељно!
Умес то указаног поверења којег су универзитет Мегат ренд, његов Ректор
и његови послениц и здушно поклањ али најширој друш твеној популац ији,
од надобудних појед инаца и интересних групац ија услед иле су оптужбе
и медијски линч невиђених размера, као чин манипулације указаног им
поверењ а. Тако је доказана друга семиот ичка теза: Поверење је манипула
1

Повод за семиотичко тумачење у уводном делу овог рада је наслов књиге аутора
др Брајана Ки Вилсона: Доба манипулације (Bryan Key, Dr. Wilson (2005): The Age of
Manipulation: The Con in Confidence, the Sin in Sincere - Доба манипулације: Поткрадање у поверењу, грех у искрености), једног од пионира у области когнитивне психологије несвесног, који је раних 70-тих указао на феномен сублиминалних медијских порука. Иначе, „Con” је сленг - жаргонски израз за „ripoff” деловање, што се
сматра као „чин поткрадањa некога”. Због силине медијске манипулације у САД,
аутори тог поднебља добро су упознати и верзирани у проблематици аудиовизуелних медијских садржаја и порука, без обзира да ли су оне у сфери супралиминалне
(свесне), или сублиминалне (несвесне) перцепције. Нап. Аут.
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ција. А то је потк рад ањ е некога и нечега. У овом случај у извршен је акт
(неуспео покушај) потк рад ањ а тековина Мегат ренд универзитета.
Знак поверењ а млад има који су желели и желе да студ ирај у на Мега
тренд униврзитет у упут ио је Ректорат универзитета понуд ивши бруцо
шима, већ трећу годин у за редом, бесп латн у прву годин у студ ија, иако
је тај чин имао веома негат ивне финасијске реперк усије.
Тако исказано поверењ е, ка комп лексној друш твеној сред ини, али и
на многе друге начине, манип улисано је и искоришћено, те је код одре
ђених појед инаца и интересних група постало основ за манип улац иј у
медијима и нападе уз невероватн у количин у медијских и друг их лажи.
Високошколско образовањ е, као основа на којој је изграђен најс та
рији и највећ и приватни универзитет у Републиц и Србији – Универзитет
Мегат ренд, са својим факултет има, предс тав ља феномен који је често
мета манип улац ије, злоу пот ребљен ради хегемоније и доминац ије и то
са више страна (од домаћ их и страних интересних структ ура), при чему
су провидно и као истина (огрез ла у грех у) комбиноване разноврсне
патолошке идеје о преу зимању материјалних и духовних благодет и које
су произвели и производе његов власник и његови послениц и.
Комп летна медијска хајк а, ујдурма и напад и на универзитет Мега
тренд, његовог Ректора, студенте, професоре и запос лене, нису ништа
друго до део прљаве игре поткрадања некога и нечега. Дакле МАНИПУ
ЛАЦИЈЕ. Семиот ичк и речено: Поверење је манипулација. Манипулација је
поткрадање. Зато се у ери масовне медијске манип улац ије и медијског
линча 2 тако добро очит ује семиот ичк и код: ИСТИН А ЈЕ ГРЕХ! Да ли то
значи, да онај који говори истин у чини грех и да га треба медијски и на
свак и друг и начин сатанизоват и, ућуткат и и казнит и!?
Такве појаве и конс татац ије, међу првима је, још 70-тих година 20.
века, запазио америчк и психолог др Вилсон Брајан Ки и објавио низ књи
га које трет ирај у ову проблемат ик у:
-	Subliminal Seduct ion: Are You Being Sexually Aroused By This Pic
ture? aka "Ad Media's Manipulat ion of a Not So Innocent Amer ica."
(1974). Introduct ion by Marshall McLuhan. Prentice-Hall, Inc. Library of Cong ress Catalog Card Number: 73-5421.
2

Линч (енг. lynching), назив за јавно погубљење без адекватне правне основе и од
стране лица која за то немају овлашћења. Термин је контроверзан и датира од
15. века из Ирске (James Lynch, градоначелник ирског града Галвеј, преузео је
закон и егзекуцију у своје руке када му је убијен син). Касније се наводе још две
особе са презименом Линч: Вилијам Линч (1742-1820) који је организовао групе за
хватање злогласних бандита и пљачкаша, као и Чарлс Линч (од 1775 до 1783) током
Америчког рата за независност (борба 13 британских колонија у Северној Америци
за осамостаљење), када су, посебно, робови црне пути били мета неоснованих
оптужби и егзекуција. Нап. Аут.
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-	Media Sexploitat ion (1976). Prent ice-Hall, Inc.
-	The Clam-Plate Orgy: And Other Subliminals the Media Use to Mani
pulate Your Behav ior (1980). Signet. Reissued in 1992 as Subliminal
Ad-Vent ures in Erot ic Art by Branden Books.
-	The Age of Manipulat ion: The Con in Conf idence, The Sin in Sincere
(1989). H. Holt.

Др Вилсон Брајан Ки био је пријатељ Маршала МекЛуена, творца фамозне индоктринирајуће
дидактичке глобалистичке фразе: Свет је глобално село, који је глобални аудиторијум, односно то
село, оставио без одговора: Чије је то село? Чије су
то овце? Ко је(су) чобанин(чобани)? Најзад, ко су
те овце, безпоговорно спремне за шишање? Да није
мислио на све НАС у глобалном селу ?
Размат рај ућ и став др Брајана Ки Вилсона,
запаж а се да је то истовремено и крит ичк и осврт
дела северно-америчке интелект уа лне елите, на
оно што се збива на локалној и глобалној медиј
ској сцени. Сличне идеје заступај у и друге групе
западних теорет ичара уваж авај ућ и концепт уа л
ну визиј у света као егзис тенц иј у само једног дру
штвеног система на глобалном нивоу. Или један
свет, или ништа 3, при чему се такав тип „свет
ског уређењ а“ посмат ра као својеврс тан „кул
туролошки универзализам“. Овакав социјални
систем ствара и са њим управ ља, према виђењу
одређених група аутора, „комплексан низ више
слојних меродавних структ ура”.4
Но, истина је, као грех, слична у једној ствари:
болна и другачија. Мултиполарни свет се напокон рађа и јача све више, тако да је хегемонија
у светлу квазиглобализације култура и медија,
диктирана из једног светског центра, показала
коначно своје право лице. Лице на чијем челу
пише „Грех”, док се на уснама (read my lips) чита:
„Манипулација”.
3

4

Др Вилсон Брајан Ки

Или један свет, или
ниједан! /рапорт јав
ном мњењу о стварном
значењу А-бомбе/

Ђорђевић, М. М. (2005-2014): Глобализација култура и медија. У канџама патологије глобалистичког ума. Скрипта у развоју. Script pending. Универзитет мегатренд.
ФКМ. Београд. стр. 128.
Лечнер Френк, Боли Џон (2006): Култура света. Зачеци и исходи. Прев. Г. Ердеи.
Clio, Београд, стр. 8/9.
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Поверење је манипулација, а истина је грех! Тако се, нажалост, завршава
семиотички код савременог тренутка, који др Брајан Ки Вилсон узима као
наслов своје књиге: Доба манипулације.
Када се говори о поверењу као својеврсној манип улац ији, онда је нај
новији случај на глобалном план у „УКРАЈИН А”, чија семиот ичка синтаг
ма, такође, гласи: ИСТИН А ЈЕ ГРЕХ.
Етика грех а садрж и и његов опрош тај, мисле манип улатори истине.
Истина је огрез ла у грех у. Онај, или они, који форсирај у истину као грех
(прочитај: највећу медијску лаж, у Гебелсовом жаргон у: Стотину пута поно
вљена лаж је истина), надај у се да ће ПРАВЕДНИ и СВЕМОГ УЋ И искупит и
њихове грешке и огромне количине лажи, јер тобоже раде у интерес у својих
држава и дела демокт ратске светске заједнице. Истина је дубоко манип у
лисана и у сплет у интереса западне алијансе, предс тав ља се свесно и вешто
као намерно учињ ен ”Грех” који се мора заменит и „правом истином” са прве
линије фронта - уствари, медијским лажима, ради спасењ а свеколиког чове
чанс тва. Медијски извеш таји са западне стране, обавијени су тешком пропа
гандном реториком, тако да истина није доступна глобалном аудиториј уму,
посебно не становниц има тих земаљ а који веруј у својим влад ама, да оне зна
ју шта раде, не сумњ ај ући ниједног трен утка да је њихова интерп ретац ија
догађаја потп уно манип улисана, тако да је немог уће спознат и право стањ е
ствари. О овој „врућој” теми, примећујете медијску анатему у којој је истина
грех и којој се суди као да је лаж. Тешко је слушат и и остат и равнод ушан, као
што је тешко прих ват ит и невероватне и тешко схватљиве ГРЕХОВЕ који су
као инквизиц ија осуђивали ИСТИНУ која је седела на оптуженичкој клупи.
Истину није могуће саглед ат и од невероватно бруталне количине медиј
ске и сваке друге манип улац ије, огромне количине лажи. Тако се догађа, да
је истина оно што је погрешно и неморално? А неморална етика медијског
извеш тача, његова манип улац ија истине, дожив љава се као релевантно и
објект ивно извеш тавањ е са линије фронта и корис тан рад у интерес у државе
за коју ради?! Тако се хомогенизује огроман део глобалног култ уролошкомедијског прос тора и шири на следећи култ уролошко-медијски прос тор.
Како се одвија процес убрзане хомогенизац ије глобалне култ уре?
Западне мулт инац ионалне корпорац ије углавном имај у слобод ан при
ступ свим друг им земљама света, тако да се дистрибуц ијом процеса „инду
стрије забаве”, култ урални, а нарочито, субк улт урални садрж аји, преносе
посредс твом радија и телевизије, филма, моде, музике, Интернета, штам
паних медија и сл., при чему преп лав љуј у (неки кажу „загађуј у”) медијски
прос тор земље домаћ ина.5
5

Џери Мандер и Едвард Голдсмит: Глобализација. Аргументи против. Превод Т. Живић, М. Марковић, И. Чорбић. Clio, Београд, 2003, стр. 97.
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„Сателит и, кабловска телевизија, вокмени, видео рикордери, компакт
дискови, таблет и, рачунари, мобилни телефони и друга технолошка чудеса,
предс тав љај у артерије посредс твом којих конгломерат и савремене глобалне
медијске пропаганде и забаве хомогенизуј у глобалн у култ уралн у сцен у.”6
Људски ум не функц ионише и даље на начин на који је функц иони
сао до скоро? Облиц и мишљењ а и стара правила понашањ а као наслеђе
трад иц ије, нису више прис утни и заменили су их нови облиц и манип у
лат ивних техник а и анатема истине.
Постав ља се питањ е: Шта је онда прис утно?
Прис утна је манипулација поверења.
Да ли је потребна радик ална промена? Какав је свет данас? Проша
ран кризама? Мизерија, конфликт и, сукоби, ратови, деструкт ивна бру
талност, агресија, финансијске кризе... али и развој, оптим изам и надах
нуће, изградњ а и надг радњ а, материјална и духовна, све то егзис тира у
истом прос тору-времен у. Какав је човек данас? Комп ликованији у одно
су на прош лост? Углавном, онак ав какав је и раније био. Бруталан, наси
лан, агресиван, посесиван, похлепан, завид ан, прим ит иван и нехуман...
али, и сасвим другачији, обрн уто од реченог: добар, коректан, искрен и
надасве, хуман!
Какав је свет човек изград ио? Не какав је желео, већ какав је могао - морао! Свесно или не, према сопс твеном узору: скоро исти такав какав је и он!
Човек је током векова изград ио инстит уц ионалан тип друш тва. Друш тво је
састав љено од низа инстит уц ија: полит ичк их, правних, религ ијских, инсти
туц ија друш твене класе, пород ичних вреднос ти, пословне спец ијализац ије,
уметнос ти, финасија, образовањ а, саобраћаја, еколог ије, итд.
Све инстит уц ије, у основи сличне или различите од земље до земље,
део су глобалног култ уролошког миљеа. Ове трад иц ионалне структ уре
дубоко су укорењ ене као парад игма која облик ује наше погледе и наше
схватањ е света.
Све инстит уц ије су дело човекове активнос ти током историјског раз
воја цивилизац ије, свесно обликоване и услов љене.
Услов љене са чим?
Инстит уц ијама монетарног система, који је поприм ио готово „рели
гијске“ размере. Зашто је свет услов љен монетарним системом? Зато, што
огроман профит обезбеђује конт рол у над свим ресурсима: и природним
и људским. Једно је поседовањ е ресурса, а друго је потреба за њиховим
поседовањ ем.
Борба за профит је борба за конт рол у над целок упним животним ре
сурсима, а тај процес, грубо речено, назива се: глобализација. Докле буде
борбе за профит, глобално друш тво биће болесно.
6

Ibidem, стр. 98.
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Профит је само синоним за глобалн у конт рол у најваж нијих ресурса
на планет и Земља, али и у ближем и даљем космичком окружењу.
У надахн утом чланк у под насловом Quo vadis homine?, познат и срп
ски нуклеарни физичар, мој уважени колега и пријатељ, проф. др Влад и
мир Ајдачић, указ ује на чињениц у да су велика технолошка достигн ућа,
закључно са 20. веком, буквално ставила судбин у планете Земља у чове
кове руке.
Човек је, навод и Ајдачић, премос тио крајњ е међе реалног света и изгра
дио јединс твен ментални мост између елементарних честица и Свем ира.
Основни земаљски и животни ресурси деград ирани су у високом степен у,
ваздух је у велик им градовима загађен а вода није за пиће. Тло је контам и
нирано тешким металима, штетним органским материјама, неупот ребљи
во за обрад у и живот.
Радиоа кт ивни отпад (активнос ти веће од 1023 бекерела7) премаш ује
збир природне радиоа кт ивнос ти Земљине атмосфере, хидросфере и тла
дубине од неколико десет ина метара. Незасито потрошачко друш тво се
поред деград ац ије човекове сред ине упус тило и у извођењ е сулуд их екс
перимената војне природе, посебно испробавањ а нуклеарног оружја, при
чему су експ лозије нуклеарних бомби у Ван Аленовом магнетном прстен у
око Земље, довеле до прег рејавањ а слојева јоносфере, микроталасног зра
чењ а, док су прог рам и оружја за „Рат звезда” H.A.A.R.P. (САД), упот реба
муниц ије са осиромашеним ураниј умом, небројене тоне вишекомпонент
них нервних бојних отрова, производ и генет ичког инжињ ерс тва, коришће
ње ултра- и инфразвучних таласа у спец ијалним оружјима и оруђима, уз
све друго што нам није доступно и познато, јасан показатељ да је човекова
цивилизац ија остварила такав ступањ технолошког развоја којег само тан
ка нит разд ваја од могуће глобалне катак лизме.
Посебна опасност прет и од глобалне конт роле људске свес ти и човеко
вог мисаоног процеса, означена као неокортикални рат. Данас постоји низ
нових развијених оружја о којима се мало зна, а која су створена ради напада
на људс ки мозак. Крећу се у дијапазону од разноразних секти и удружења до
посебно креираног оружја којем је мета људс ки ум – при чему противник нај
чешће није свес тан напада, навод и пуковник др. Св. Радишић, бивши порт
парол ВЈ у књигама Неокортикални рат и Сатана се више не крије.
Крајем октобра 1999. објав љено је да NATO увод и нове врсте „хума
ног наоруж ањ а“ – оружја које производ и апсол утно несносну буку (јаки инфразвучни таласи) и тако дезоријент ише прот ивника. Таква пушка
производ и звукове великог интензитета који наносе болове. Друго оружје
емит ује непријатне мирисе и ирит ира кожу, треће изазива мучнин у, про
7

Becquerel, јединица за приказивање распада једног језгра радиоактивног материјала у 1 секунди. Нап. Аут.
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изведени су пиштољи који се пуне лепком, пенас те бомбе, и читав арсе
нал сличног наоруж ањ а.
Део глобалног аудиториј ума квалифик ује ово стањ е као резултат теорије завере, непозната и скоро невероватна факта, док његов крит ичк и све
снији део, проналази у њима антих умане глобалис тичке идеје наговеш те
не у визији сер В. Черчила саопш теној 6. септембра 1943. англофилима на
Харвард у: Наше две земље су те које контролишу судбину света, које контролишу науку и технологију, које контролишу културу. Будуће империје
биће империје ума. Контролисати оно што човек мисли, нуди веће добити
од одузимања земље и провинција других народа или њиховог исцрпљивања
експлоатацијом.8
Да ли је то баш тако, и да ли је то могуће?
У овом случај у у питању је супралим инална9 линг вис тичка (аудио)
медијска порука, која се налази сним љена у архиви универзитета Хар
вард, коју је могуће безброј пута понав љат и и анализират и. Некак ва већа
анализа је бесп редметна, јер је исказ веома експ лиц итан и не садрж и
никак ву семиот ичк у метафору или скривена значењ а, једнос тавно је ого
љен и прост.10
2. Савремени облици манип улације
и извори потенцијалних сублиминалних медијских порука
Ово је веома значајан моменат, јер манип улац ија досеже своје пико
ве, због којих треба застат и и испитат и докле далеко и дубоко досеже
патолог ија моћних и агресивних у конт роли ума непросвећених, осиро
машних и немоћних?11
Још 1922. године, америчк и писац, новинар и полит ичк и коментатор
Волтер Липман (Walter Lippmann, 1889-1974), добитник две Пулицерове
награде, у књизи под насловом Јавно мишљење (Public Opinion) предс та
8

9

10

11

Овај перфидни психолошки третман као да је поникао од специјалиста краљевског
Тависток института за психолошке студије и злогласних наследника осведочених
мајстора психо-драме новог светског поретка, Х. Џ. Велса, Џ. Орвела и браће Хаксли. Оп. Цит.. Ђорђевић, М. М. (2005-2014): Глобализација култура и медија. У канџама патологије глобалистичког ума. Скрипта у развоју. Script pending. Универзитет
мегатренд.ж ФКМ Београд стр. 72.
лат. supra (изнад), лат. limen (prag – „праг перцепције”) – дакле, медијска порука
перципирана на уобичајен начин као део перцептивног аудио-визуелног процеса и
свесног перцептивно-когнитивног стања. Нап. Аут.
Ђорђевић, М. М. (2009-2014): Ху из Ху ин Глобализејшн. Полиграфија патологије глобалистичког ума. Скрипта у развоју. Script pending. Мегатренд универзитет, Београд, стр. 488.
Ibidem, оп. цит. стр. 73.
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вио је студ иј у о манип улац ији јавног мњењ а. Липманова студ ија коју
је „неко” наручио у Лондон у од Краљевс ког института за међународне
послове, објашњава методе и технике манип улац ије јавног мњењ а:
Јавно мишљење се бави невероватним, невидљивим и збуњујућим чиње
ницама о којима нема ничег очиг ледног. Ситуације на које се јавно мишљење
однос и су познате само као мишљења, слике унутар глава људс ких бића, сли
ке о њима самима, о другима, о њиховим потребама, сврхама и однос има. То
су њихова јавна мишљења. Те слике, на које делују групе људи или појединци у
име група, су службено „јавно мишљење“. Слика у глави неке особе често ту
особ у наводи на погрешан пут у њеном однос у на свет изван њене главе.
После искус тва у манип улац ији јавног мњењ а посредс твом штампаних
медија током Бурских ратова, британска интелект уа лна елита прион ула је
1917. године у Краљевс ком институту за међународне послове да израд и сту
дије о манип улисању ратним информац ијама, а задатак је поверен лорд у
Норт клифу, лорд у Ратм иру и члан у MI5(6). Пројект је смеш тен у Велингтон
Хаус (Wellington House) а у помоћ су позвани америчк и спец ијалис ти Вол
тер Липман и Едвард Бернајс.
Циљ је био разрад а техника за постизањ е масовне подршке рату, посеб
но међу енглеским радниц има чији су синови у великом број у требали да
одлазе на фронтове у Франц уску (Фланд рија – где су погин уле стот ине
хиљад а британских омлад инаца).
Креатори студ ије о манип улац ији открили су да само мала група људи
разуме процес расуђивањ а и има способност посмат рањ а проблема без
прих ватањ а понуђеног мишљењ а. При томе је 87% британске јавнос ти при
хват ило понуђено мишљењ е о рату, на основу чега је закључено да се то исто
начело може применит и и на свак и друг и могућ и проблем и манип улисат и
јавно мење или друш тво у целини. Касније је по налозима председника Т.
Вудроу Вилсона (зли језиц и кажу, пуковника Хауса) форм ирана компани
ја Крил (Creel Company) као прва организац ија у САД спец ијализована за
прав љењ е анкета и масовн у пропаганд у која се корис тила методолог ијом
Краљевс ког института за међународне послове. Таква пракса настав љена је
и током Другог светског рата, па све до данас.
Липманов сарадник, Едвард Бернајс12, наставио је злокобно размат ра
ње идеја о манип улац ији јавног мњењ а што је резулт ирало новим књига
ма: Крис талисање јавног мишљења (Crystalizing Public Opinion) и посебно,
Пропаганда, обе објав љене 1928. године.
Е. Бернајс је иначе нећак Зигм унд а Фројд а „оца психоа нализе” и бли
зак пријатељ са маес тром за култ уралн у манип улац иј у Х. Џ. Велсом, тако да је у његовим бројним романима проналазио идеје за осмиш љавањ е
метод а којима се може конт ролисат и људски ум. Иначе, Велс је тврд ио
12

Father of Propaganda Edvard Bernais (Отац пропаганде Едвард Бернајс).
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како може да порази свак у земљу, не војном силом, него разумевањ ем
људског ума, чије сфере, погодне за манип улац иј у, означава као „забачене
менталне пределе скривене иза сваке особе.”
Бернајс је назван „оцем пропаганде” те су га многе компаније ангажова
ле да осмис ли побољшањ е и повећањ е прод ај у њихових производ а као нпр.
Дуванс ка индус трија Америке, затим Procter & Gamble, the Amer ican Tobacco
Company, Cart ier Inc., Best Foods, CBS, the United Fruit Company, General Elec
tric, Dodge Motors, the fluor idat ionists of the Public Health Service, Knox-Gelat in,
због чега је он, корис тећи савремен у технолог иј у аудиовизуелних апарата,
радија и ТВ, окупио читаве тимове сарадника, манекенк и, манекена, атрак
тивних модела који су сви били укључени у прод укц иј у реклама.
У књизи Пропаганда, Е. Бернајс закључ ује:
Тротер и Г. Л’ Бон који су прис тупили теми са научног становишта, затим Грахам Волас, Волтер Липман и други, који су наставили истраж ивачке
студије о мишљењу групе, установили су да група посед ује менталне каракте
рис тике различите од оних код индивид уе, које су мотивисане импулс има и
емоцијама које се не могу објас нити посредс твом онога што ми знамо о пси
хологији индивид уе.13
Како цивилизација постаје сложенија и како се све више показала
потреба за невидљивом владом, измиш љена су и развијена техничка сред
ства којима се јавно мишљење може контролисати. Са моћном штампом и
новинама, телеграфом, радиом и авионом, идеје се могу брзо ширити, чак и
тренутно, по целој Америци.
Затим додаје: Свес но и интелигентно манипулисање устаљеним обича
јима и мишљењима маса је важан елеменат у демократс ком друштву.
Они који манипулишу тим невидљивим механизмом друштва чине
невидљив у влад у која је истинс ка владајућа сила у нашој земљи.
Развијај ући тезе Херберта Џорџа Велса, тачније његовог романа Отво
рена завера – Планови за светс ку револ уцију, Едвард Бернајс у књизи Пропа
ганда открива и следеће: Над нама владају, наше умове облик ују, наше укусе
стварају и наше идеје усађ ују углавном људи за које никада нисмо чули. Какво
год стајалиште човек да одлучи да заузме према овом стању, остаје чињеница
да у скоро сваком чину нашег свакодневног живота, било у сфери политике или
посла, нашег друштвеног понашања и нашег етичког размиш љања, над нама
влада релативно мали број особа, незнатан део наших стотину и двадесет
милиона, који разумеју менталне процесе и друштвене образце маса.
Да ли је фраза Ед. Бернајса : Свес но и интелигентно манипулисање уста
љеним обичајима и мишљењима маса је важан елеменат у демократс ком дру
штву – блиска истини?
13

Edward L. Bernais (1928): Propaganda. Chapter IV The Psychology of Public Relations.
р. 47.
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Тако се рађа један нови феномен који се означава или дефинише изразом
„ОСПОРАВАЊЕ КУЛТ УРА”. Стратег ија корпорац ије „Кока- Кола” супротна је
оној прок ламованој и познатој и гласи: „Разм иш љај локално и делуј локал
но”. Зашто? Па зато, јер је то према теорет ичарима тзв. „turning point” (тачка
„преображаја”, „промене”, „заок рета”). Идеолог ија и полит ичка парт ија су у
семиот ичком коду, метафорични: „превозна средс тва” до циља. Ако се „пре
возно средс тво” „поквари”, појед инац узима друг у врсту „превозног сред
ства” (друг у парт иј у) да стигне до циља. То је „такт ика” или „тачка заок рета”,
којој се ортодоксне прис талице једне идеолог ије или парт ије чуде. Али то је,
нормална реакц ија човека који треба да настави пут до „циља”. Да стигне на
„жељено” место. При том се може прих ват ит и теза: Интелектуа лно господа
рење светом делимично је било намеран пројект!14
У сфери односа са јавношћу, терм ин спин је облик пропаганде, којим
се постиже и пруж а тумачењ е догађаја или кампањ е, која треба да убед и
јавно мњењ е у корист или прот ив одређене организац ије односно јавне
личнос ти.
Док се трад иц ионални и конвенц ионални односи са јавношћу ослањ а
ју на креат ивно предс тав љањ е чињеница, интересантна је масовна појава
„спин” технике, која често подраз умева неиск рен у, обмањуј ућу и/или екс
тремно манип улат ивн у такт ик у.
Неки полит ичари су често оптужени од стране њихових прот ивника,
који тврде, да док они траже истин у, полит ичари корис те спин такт ик у
да би манип улисали јавним мњењ ем. Због тесне везе спинoвања и кон
ференц ија за штамп у (посебно конференц ија за штамп у које организ ује
Влад а неке државе), прос торија у којој се одвија конференц ија, често се
назива спин соба (spin room). Појед инц и и групе људи који развијај у спин
техник у, могу бити упућени као "спин доктори", који се баве „спин лече
њем”, за особе или групе које су их унајм иле.
Сама хијерарх ија, по узору на медиц инску, указ ује колико се огром
на пажња посвећује манип улац ији јавног мњењ а, без чије је сагласно
14

Фенк Џ. Лечнер, Џон Боли: Култура света. Зачеци и исходи. Прев. Горан Ердеи. Clio,
Београд, 2006. стр.101.
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сти немог уће спровес ти ниједн у полит ичк у одлук у, или преду зет и било
какву конк ретн у акциј у.
Едвард Бернајс је називан „отац спина” и „отац пропаганде”...
Да ли је „делим ичност“ прерас ла у „тоталитаризам“? Од силине инте
лект уа лног набоја, „за“ или „прот ив“ глобалис тичк их идеја, почела су да
се ломе копља и мачеви глобалне интелект уа лне елите, за чија људска,
идеолошка и свака друга стањ а свес ти, заправо нисмо сигурни одак ле
потич у. Шта жели да „увијено“ каже интелект уа лна елита и да ли су те речи резултат искреног, сопс твеног, или „преобликованог“ и под присилом
изреченог мишљењ а које је у функц ији неког глобалног цент ра моћи? У
„теоријама“, „књигама над књигама“, „идејама над идејама“, увек мора да
се застане! Да се дубоко замис ли и пром ис ли. Да се разуме „шта је писац
хтео да каже“? Да ли је нешто ново рекао? Да ли је то објект ивно реле
вантно мишљењ е, или је само субјект ивна пројекц ија, покушај софис ти
циране пенет рац ије у наше менталне сфере, перфидни покушај преобли
ковањ а наших ставова, јер је тај „широко признат“ и од интелект уа лних
кругова (чијих, којих и каквих) цењени „мислилац“, изрекао низ теза са
којима јесмо, или нисмо, у стању да се слож имо и да их прих ват имо?
Велики брат те гледа, стоји у натпису! Они не могу да те узму, али
могу да уђу у тебе! 15 и 30! Најважније вести у 15 и 30! Гледајте да их
не пропустите! 15 и 30! Тако ће „Нови говор“ као официјелни језик
„Океаније” иначе у функцији идеолошких потреба INGSOC-а, тј. енглеског социјализма, заменити „Стари говор“ до 2050. године, при чему ће
сви чланови партије, у међувремену, све више
и више употребљавати „нови говор“. Верзија
речника из 1984. је само пролазног карактера
и она је дата у Деветом и Десетом издању Речника Новог говора и још увек садржи архаичне
изразе (грчко-римске архаизме, турцизме и европеизме, итд) који ће касније бити супресирани новом и перфектном верзијом језика у Једанаестом издању Речника.
Чија је то била намера? Од кога је то Орвел
чуо, или ко је то чуо или прочитао код Орвела?
Вероватно они који су као део култ уролошког рата
са већ давно опробаним идејама култ уролошког
империјализма (превод и библијских текс това са
латинског на енглески) поставили као циљ да свет
Насловна страна
преоблик уј у у сваком култ уролошком сегмент у,
Орвеловог романа:
започевши од језика, јер је језик један од најва
1984.
жнијих.
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Најновија филмс ка верзија романа Х. Џ. Велса Рат светова
(2005, главна улога: Том Круз)
Радови Х. Џ. Велса (Herbert George Wells, 1866-1946) предс тав љај у, пре
ма добронамерним, неки кажу недовољно обавеш теним, крит ичарима,
заједно уз радове Ж. Верна, футурис тичке и научнофантас тичне бајке, а
према друг има, софис тиц иране видове интелект уа лис тичке индоктри
нац ије читалачке публике, штиво које је тако здушно интерп рет ирано и
имплемент ирано од стране „оних” који влад ај у из „сенке”. Ко су то „они”?
Како кажу упућени, „комп лексан низ вишес лојних мерод авних сукт ура”
на глобалном нивоу.
Џорџ Орвел је дошао у конфликт са Х. Џ. Велсом 1941 године. Као дечак,
Орвел је био ватрени прос талица Велса, прочитао све његове књиге (Вре
менс ка машина, 1985, Невидљиви човек, 1897, Рат светова, 1898. и друге).
Међут им, као четрдесетогод ишњак, Орвел је Велса разумео као „неприја
тељ а”, посебно после књиге Отворена завера (Open Conspiracy, 1928).
Тим поводом Орвел је написао чланак: Велс, Хитлер и Светс ка држа
ва (Wells, Hitler and the World State), приказ уј ућ и га као писца изгубљеног
у једноум љу и безум љу, плитког и неод говорног мислиоца. Велс, који је
тада имао 75 година, није могао да поднесе крит ик у и узврат ио му је у
писму обраћај ућ и му се са „you shit”!
Да ли постоји конспирац ија за светском доминац ијом? Према Велс у
она постоји и он се смат рао поносним што је био део тога. У делу Отво
рена завера Велс је описао организац иј у која стоји иза покрета са идеја
ма глобалис тичке доминац ије која је водила ка садашњем стању лоших
односа националних држава на глобалном план у.
Они који су добро разумели и развили Гебелсове идеје информат ичке
пропаганде, одлучили су да у глобалном селу сви морај у говорит и само један
језик. Интелект уа лис тичка фарса интерп рет ирана у новелама енглеских
аутора „новог поретка“ или „светске владе”, или претход и, или след и ствар
ним догађајима. Не као пром иш љено или езотеријско предвиђањ е, већ као
преобликовањ е ових идеја у футурис тичк у пракс у која се њима даље инспи
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рише и надахњује. Током 60-тих 20. века нагло су ревитализована и пону
ђена младој бунтовничкој хипи популац ији дела тројице опробаних енгле
ских новелис та: Хакс лија, Орвела а нарочито Велса. Широм света, па гле
чуда, и код нас, млад а популац ија их је „гутала“ и уживала у својој побед и, у
конс татац ији да је бунт оправд ан и да живи заис та у „орвеловском“ друш тву
испраних мозгова са идеолог ијом INGSOC-а, док је непрес тано посмат ра
велики брат, а та идеолог ија јасно је сведена на три суштинске Орвеловске
тезе, тачније замен у теза, што је нарочито мрзела млад а популац ија, иако је
се по први пут сусретала са конт роверзним штивом и његовим идејама.
Тако су настале следеће искрив љене метафоре, делом истините, што
је јако импоновало оновременој младој популац ији:
(а)	Рат је мир (War is Peace) – У Вијетнам у је рат, али је у Америц и и
осталим деловима света мир. Рат се води да би се наметн уо мир!
То је била већ добро позната латинска фраза са енглеског грба из
доба Pax quer it ur Bello ( )
(б)	Слобода је ропс тво (Freedom is Slavery) – Потлачени и гладни
широм света, па и америчк и и енглески робови су слободни, да
маштај у о храни, дому, пород иц и, а то је лагод ан живот! Слобод а
је ропс тво, јер истинска слобод а не постоји. Појед инац је усло
вљен масом социјалних о друг их норм и које делуј у као „окови” и
ограничавај у његову слобод у, што су млад и у хипи покрет у при
хват или као један од примарних ставова.
(в)	Незнање је моћ (Ignorance is Strength) – Зашто? Протес те прот ив
рата и организовањ е млад их у Лос Енђелес у, са ватреним гово
рима, Ноам Чомски је усмерио емот ивно преосетљи-вим и ири
тираним масама млад их људи, са аспекта философије прим ит и
визма и анарх изма, а то су тезе да „знањ е и убрзани цивилизац иј
ски напред ак воде ка отуђењу и пропас ти човечанс тва”!
Касније се показало да је Ноам Чомски био сарадник Краљ евског инсти
тута Тавис ток за психолошка истраж ивањ а – мењањ а мисли и уплива у суб
лим иналн у перцепц иј у субјекта…
Навод им и четврт у тезу (коју је умес то Орвела додао др Вилсон Бра
јан Ки):
(г) Истина је ГРЕХ! истина је непожељна!
На више места у овом текс ту расп рав ља се о овој тези. Тако нпр. у чему
је разлика између „стварне” и „медијске” лажи? Што се тиче „лажи” раз
лике нема, осим што је ова друга саопш тена посредс твом медија.
А када се нешто саопш тава посредс твом „медија”, као да се догађа у
вирт уе лном свет у и као да не дотиче одређеног (конк ретног) субјекта.
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Јер Бодријар каже да „медијска вест није ни на кога таксат ивно адре
сирана”. Добро је што се та вест не односи на мене, већ се догађа другом,
тамо негде, далеко, у вирт уе лном свет у, мисли субјект док уживо прат и
ТВ пренос стварног рата који се води два блока даље.15
Закључак је, једино, да се од тог времена, од пре неколико деценија,
данас заис та дошло до могућнос ти менталне конт роле глобалног аудито
риј ума. Од када је током 20-тих година 20. века откривен први ЕЕГ (елек
троенцефалог раф) установ љено је да човеков мозак ствара елект ромаг
нетне таласе који се могу сврс тат и у 4 типа.
Превасходно је могуће деловат и инфразвуком (H.A.A.R.P.) којим се
посредс твом интерференц ије може утицат и на фрек венц иј у тзв. Шума
нове резонанце (7.83 Hz), као и низ друг их фрек венц ија у фрек венц ијским
опсезима познат им као Алфа (од 8 – 13 Hz ), Бета (од 13 до преко 100 Hz
), Делта (испод 4 Hz ) и Тета (од 4 – 8 Hz), према којима оперише човеков
мождани систем.
Пулс ирајућа магнетна поља описао је и нобеловац, атомски физичар
Вернер Хајзенберг16.
Хајзенберг је изнео закључак у једној речениц и, рекавши:
Магнетс ка енергија је елементарна енергија од које завис и целок упан
живот организ ма!
После тога, феноменом магнетне енерг ије студ иозно се бавио Волфганг
Лудвиг (сарађивао је са НАСА у инсталац ији генератора Шуманове фреквен
ције на свем ирским летилицама), установивши да помаж у детоксикац иј у и
јачај у одбрамбене моћи организма, а таласи који се том приликом јављај у,
означени као „скаларни” (Теслин назив и дефиниц ија), утич у благот ворно
на комп лексан човеков биолошки стат ус.
15

16

Orwell, George (1949): Nineteen Eighty-Four. A Novel. First Edition. Secker & Warburg.
London. Part VI, Apendix.
Несвакидашња фигура у области атомске физике, филозоф, пијанист, хуманиста
високог етичког кодекса, једини човек у свету који је 1942. знао све о А-бомби, директор Института за атомску физику Кајзер Вилхем у Берлину, прави немачки патриота који је одбио Хитлера и Шпера у напорима и притисцима да им изгради и
преда А-бомбу.
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За разлик у од помен ут их физичк их појава, које се могу релат ивно
једнос тавно регис троват и мерним инструмент има и елект ромагнетним
детекторима, истраж ивањ е у облас ти психолог ије и когнит ивно-несве
сне перцепц ије, изуизетно је сложено и често немог уће, јер се експери
мент и из хуманих разлога не изводе над људима.
У истраж ивању деловањ а сублим иналних АВ медијских порука посто
ји веома евидентна проблемат ика која потиче од неколико различит их
аспеката који онемог ућавај у објект ивно научно истраж ивањ е и утич у нај
чешће тако, да се помен ут и садрж аји интерп рет ирај у на лаичк и и неаде
кватан начин. Од потп уне игноранц ије, преко уваж авањ а несвесне когни
тивне перцепц ије, па све до екст ремног и фанат ичног фаворизовањ а овог
феномена.
Без обзира на развијена истраж ивањ а у сфери когнит ивне психоло
гије и психолог ије несвесног, још увек не постоје чврс ти докази за масу
параметара и експ лиц итних појава у сфери сублиминалне перцепције што
отвара низ релевант их питањ а која очек уј у одговор.
Пре свега, то су следеће конс татац ије - питањ а:
а)	појава перцепц ије сублим иналних садрж аја опажена је пре неко
лико деценија, што није јасно дефинисано, као ни циљеви и тех
нике којима је најранија сублим инална порука креи рана;
б)	тек у новије време феномен сублим иналне перцепц ије налази се
у фокус у научног истраж ивањ а;
в)	научна опсервац ија лабораторијског типа је отеж ана јер се екс
перимент и из хуманих разлога не изводе на људима;
г)	експериментална пракса се превасходно извод и тако што се
субјект има испитаниц има постав љај у одређени задац и посред
ством којих се испит ује њихово перцепт ивно запаж ањ е, а објек
тивност резултата експеримента се постиже испит ивањ ем већег
броја или релевантног узорк а испитаника;
д)	од необичног значаја за експериментално истраж ивањ е јесте,
пре свега, прец изно одређењ е параметара код свих релевантних
уређаја и помагала, као и параметара који су услов љени понаша
њем испитаник а, док је комп летан истраж ивачк и задатак осми
шље на најбољи могућ и начин, да би довео до пројектованих и
очек иваних експерименталних резултата;
ђ)	С обзиром да је у питању област когнит ивно-несвесног, тј. несве
сне перцепц ије, субјект није у стању да на конвенц ионално-објек
тиван начин саопш ти своје перцепт ивно искус тво;
е)	у ту сврх у се могу корис тит и спец ифични медиц ински – лабора
торијски уређаји и апарат и, као нпр. Тахис тос коп;
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ж)	докази о томе да је АВ медијски садрж ај, тачније аудио-визуе лна
порука сублим инално перц ипирана, могу се извес ти:
	(1) са медиц инског аспекта у трен утк у емитовањ а поруке, тако
што се запаж ај у одређене психофизиолошке промене код
субјекта испитанка, које софис тиц ирани медиц ински инстру
мент и бележе, и
	(2) бихејвиорис тичк им метод ама опсервац ије и праћењ ем пона
шањ а субјекта – испитаника после пријема поруке током
дужег временског период а, као и саопшењ ем субјекта посред
ством интроспекц ијске технике којом је праћен процес све
сне когнит ивне перцепц ије.
Вернер Хајзенберг. Почетком Другог рата,
путовао у Копенхаген, да посети свог професора и пријатеља Нилса Бора (Нобелова награда
за физику 1922) и замоли га да не учествује у
изградњи А-бомбе савезницима, којом приликом су се посвађали и разишли, да би Бор пребегавши у САД урадио плутонијумску бомбу
која је бачена 09.08.1945. на Нагасаки (јачине
21 kt; знатно јача од бомбе бачене на Хирошиму, названа „Дебељко” – Fat Man). Хајзенберг је
дао застрашујућу изјаву савезницима: Да смо
хтели да направимо А-бомбу, ми бисмо то и учинили и Немачка би победила
у рату!, после чега су му савезници одали признање као правом немачком
патриоти и пустили га на слободу. Нап. Аут.
3. Шта је сублиминална медијска порука и шта чини њен садржај
Суштинско питањ е за неуп ућене у ову област гласи: Шта је заправо
сублим инална медијска порук а и како се стручно и научно дефинише
овак ва врста медијских порук а?
Упућенији истраж ивачи наводе да су сублим иналне АВ медијске пору
ке, уствари аудиовиз уе лни медијски садрж аји, перц ипирани и обрађени од
неуралног система субјекта, али да субјект никад а није свес тан њиховог
деловањ а, нити то може неким интроспекц ијским техникама потврд ит и,
јер нема свесни контакт са несвесним делом свог бића.
Мишљењ е јавног научног мњењ а о феномен у сублим иналне когни
тивне перцепц ије, такође је конт роверзно. Оно се креће од потп уне нега
ције и подс мевањ а овом феномен у, па преко веома сложених и комп ли
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кованих емпиријских покушаја прибав љањ а релевантних доказа, све до
екст ремно неод мерених и фанат ичних изјава о свемог ућем деловању
сублиминалне перцеп-ције на понашањ е и чињењ е субјекта.
Оно што додатно комп лик ује ситуа ц иј у, јесте веома блиско поље
деловањ а и перцепц ије АВ медијских садрж аја, тј. порука, а то је стањ е
супралиминалне перцепције.
Тако се често у графиконима који приказ уј у понашањ е субјекта, као
фактор поређењ а, тачније реперни перцепт ивни систем, узима паралел
но исказ или супралим инална перцепц ија субјекта испитаника. У пита
њу је уобичајен или нормалан облик перцепц ије, код којег је субјект апсо
лутно свес тан, тј. свесно след и перцепт ивни ток и у стању је да детаљно
понав ља и анализира медијску порук у, итд.
Порука коју емит ује одређени аудиовиз уе лни медијски садрж ај,
може поседоват и, са аспекта субјекта, два нивоа перцепт ивне свес ти:
а)	супралим инални ниво (изнад границе могућег опаж ањ а) - субјект
је свес тан перцепц ије аудиовиз уе лног медијског садрж аја,
б)	сублим инални ниво (испод границе могућег опаж ањ а) - када
субјект није свес тан нити је у таквом стању перцепц ије аудиови
зуе лне медијске порук у, тј. садрж аја.
Истраж ивачи у овој облас ти смат рај у да цент рални нервни систем
систем обрађује овак ву врсту поруке али да субјект није свес тан тога, тако да порука не допире до његове свес ти. Она се ретроа кт ивно јавља тек
после одређеног времна и у зависнос ти од неколико фактора. Могло би
се рећи, да се сублим инална перепц ија, касније материјализ ује у изве
сну форм у супралим и-налне когниц ије и тако из стањ а перцепт ивно
несвесног, прелази у стањ е перцепт ивно свесног.
Евидентно је да се око феномена сублим иналних медијских порука
и адек ватне сублим и-налне когнит ивне перцепц ије, поприлично устала
са јавност,, са једне стране научна, а са друге млад а популац ија чији се
идоли несебично корис те техник ама супра- и сублим иналне интоксика
ције медијског аудио-визуе лног прос тора, неби ли увећали свој медиј
ски имиџ али и профит.
Примери супра- и сублим иналних медијских порука који се могу
пронаћ и на глобалној рачунарској мреж и – интернету:
Сублиминална манипулација често се користи да повећа сугестивност код медијске публике.
У овом случају Бил Гејтс представља енергију следећом секвенцом слова, која нису ни мало случајно одабрана…
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Речи „Убиј” (Kill), „Бол” (Pain) и „Страх” (Fear),
обично су резервисане за непријатељске политичке лидере… На овим корицама магазина Тајм од
21.12.1981. пуковник Гадафи има на лицу исписане речи „Секс” (Sex) и „Убиј” (Kill).
С обзиром на сублиминално постављен перцептивни циљ, речи су веома тешко видљиве без посебног
осветљења и поступка хроматизације…
Чувена сублиминална порука ”Пацови”
(Rats) коришћена у Бушовој кампањи за
изборе 2000. године. Изговор је био да је реч
“Пацови” само део речи „бирократа”. Рецепт
Ал Гора: Бирократе одлучују.
Како је потом писао Гардијан: Прљави
пацови оставили Гору сублиминалну поруку.
Семиот ичк и глед ано, отуд а вероватно и долази пежорат ивна метафо
ра канцеларијс ки пацов… Иначе порука је била видљива само 1/30 дела
секунде. Помен ута „видљивост”, у физиолошком смис лу, одговара тзв.
перс ис тенцији ока, тј. способ-ности чула вида да перц ипира одређени број
сличица (у филм у „фрејмова” – frame per second = fps) у 1 секунд и. Пер
сис тенција ока је особина мреж њаче да задрж и опажен у слик у још неко
време у свес ти посмат рача, на чему је и заснована филмска илузија. Про
сечна брзина протока сличица (фрејмова) је 16 у секунд и, док много већи,
или драс тично мањи проток, укид а овај видни дожив љај и нарушава пер
сис тенц иј у ока, тј. нормалн у перцепц иј у покретних сличица (филма).
Из тих разлога, један од предус лова сублим иналне поруке јесте брзи
на експозиц ије слике (фотог рафија), односно тока сличица у конт ин уи
тет у (филм, видео).
Тако је најзначајнији аспекат креат ивне праксе сублим иналних медиј
ских порука, изузетно кратко време њиховог трајањ а, јер би се у супрот
ном, оне перц ипирале нормално у сфери свесне перцепц ије као и сви кон
венц ионални супралим инални медијски садрж аји.
Са друге стране, сублим иналне поруке најчешће су скривеног типа и
тек после дужег промат рањ а, промене углова глед ањ а, односно примене
одређених Гешталт техника и принц ипа когнит ивне перцепц ије и опсер
вац ије, могуће је из посебног угла и визуре, јасно запазит и такве поруке.
Са аспекта аудио порука, та пракса садрж и и методе реверзибилног и
ретрог радног кретањ а снимка, тј. репрод укц иј у уназад, али и у нормалним
условима, то су посебно уметн ут и и слабо чујни пасаж и и сегмент и, чак вео
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ма кратк и сигнали са сублим иналних порукама, те их је јако тешко перц и
пират и у процес у свесне когнит ивне (супралим иналне) перцепц ије.
Тако се, са аудио аспекта, интерп рет ира и наводна изјава чувеног и
рано прем ин улог гитарис те Џимија Хенд рикса, како кажу упућени али
и зли језиц и, изречена без икак вих предрас уд а: Кроз музик у можемо уба
цити у подсвест све што желимо.
Код цртаног филма, проток ани
мираних сличица је релат ивно ”брз,
нешто спорији него код конвенц и
оналног филма, али то је промен
љиво. Брзина проток а аним ираних
сличица у секунд и је и код цртаног
филма предус лов за стварањ е субли
миналне поруке, јер се у том случај у
аудиовиз уе лни стим ул ус, такође, не
прима свесно – као супралим инал
ни, већ се једино могућа перцепц ија
одвија у несфесној сфери.

„Клас ика” – сублиминална порно
порука у Дизнијевом филму

У савременим прог рам има за анимац иј у проток сличица је знат
но флексибилнији због новије (дигиталне) технолог ије, чак је и знат
но мањи, нпр. 12 fps (фрејмова – сличица у 1 секунд и), за разлик у од
конвенц ионалног филма 1/24 и ТВ 1/25 fps, односно код HD резол уц ије
(укључ уј ућ и и тзв. дроп-фрејмове) 1/29 и 1/30 fps односно 1/59 и 1/60 fps
(NTS и PAL формате).

Сублиминалне „фалус не асоцијације” из Дизнијевих цртаћа
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Наведени примери упућуј у на дубљу анализ у, јер се анимац ија у
појед иним фазама прет вара у досад ан и мукот рпан посао, па се овак ви
„излет и” аниматора могу прот умачит и на више начина, нпр. да је то само
пука коинц иденц ија, или аниматорска „грешка”, односно својерсно опу
штањ е и шаљиво потурањ е непримерених и комп ром ит уј ућ их цртачк их
елемената, не би ли се посао учинио интересантнијим и заним љиви
јим, са једне стране, а друг е, свако намерно и тенденц иозно постав љањ е
провокат ивног, непримереног, дубоко ирит ирај ућег и комп ром ит уј ућег
порног рафског садрж аја у филм у за децу, упућује директно на постоја
ње патолог ије цртача или аниматора. У том смис лу и на његову етичност
и законску одговорност због свесног и намерног прек ршаја инкрим ини
саног као тзв. сублиминална седукција.
Потребно је знат и и за штрајк аниматора који
су траж или веће плате, када их је Дизни, пред Коми
сијом за антиа меричк у делатност HUAC (House
Un-American Activ ities Committee) коју је водио
HUAC
злогласни МeкKарти (Joseph McCarthy)17, оптуж ио
да су симпат изери и сарадниц и комуниста. Тако су
уместо повећањ а плата доспели на праг од затвора. Можда је постав љањ е ова
квих садржаја била „мала освета” шефу за његово зло деловањ е?
Лудило које је МекКарт изам увео довело је до тога да је на хиљаде Аме
риканаца оптужено да су комунисти или симпат изери комуниста, после чега
су след ила мучна и агресивна привођењ а и испит ивањ а, као и сведочењ а пред
државним комисијама или приватним панелима.
Примарна група, на коју су се сумњ е односи
ле, предс тав љала је запос лене у америчкој инду
стрији забаве, кадар који је учес твовао у едукац и
ји, као и активис те уније синд иката. При томе се
сумњ е нису заснивале на реалним чињеницама и
доказима, већ на претпос тавкама да осумњиче
ни припад ај у левиц и или су њени симпат изери,
односно веруј у у такву врсту идеолог ије. Мног и
људи су тада изгубили посао, униш тене су им про
Џозеф МекКарти
фесионалне каријере, док је један део ухапшен
17

Мекартизам и параноја комунистичке инвазије САД: Комитет за антиамеричку де
латност и друге институције патологије комунизма и хладног рата – Сведочења
и прогони глобалистичких неистомишљеника – Коми утваре и привиђења: Савезнички „хладни рат” - Патолошка антикомунистичка пропаганда у САД и „случај”
Комитета за антиамеричку активност (HUAC). Оп. Цит. Ђорђевић, М. М. (20092014): Ху из Ху ин Глобализејшн. Полиграфија патологије глобалистичког ума.
Скрипта у развоју. Script pending. Мегатренд универзитет, Београд, стр. 512.
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и осуђиван. Правна регулат ива ових
процеса била је сумњива, неус тавна и
илегална, тако да је велик и део опту
жених касније рехабилитован.
Историја сублим иналних медиј
ских порука бележ и прву појаву ове
врсте порука давне 1957. године, када
је стручњ ак за маркет ин Џејмс Вика
ри успео да интерполира реченице
Глумци Холив уда против коми
„Пијте кока-колу” и „Једите кокице”
сије HUAC: У првом плану Лорин
на свак и 25 фрејм у секунд и, што је
Бекол и Хемфри Богарт
подигло прод ај у пића за 57,5 % а коки
ца за 18,1 % . експеримнт је назван
„Невид љива реклама”. Поред Филмског платна, Викари поставио тахитоскоп
– уређај који може да прикаже слајд у делићу секунде. уређај је „бљескао”
сличице на платно свак их 5 секунд и. Вођена овим истраж ивањ ем једна радио станица је емитовала сублим иналн у порук у: Телевизија је досадна. Робна
кућа у Торонт у покушавалаје сублим иналном поруком: Ако украдете нешто
бићете ухваћени, да се бори прот ив крад љиваца.
3. Психофизиологија сублиминалне медијске поруке
у сфери когнитивно-несвесног
Појава одређених мислилаца крајем 19. и током 20. века, филосо
фа и психолога савремене и модерне метнос ти, њихова учењ а и теорије,
имај у велик и значај за развој и разумевањ е когнит ивне уметничке пер
цепц ије и њене праксе. Ту наравно, пре свега, мислим на област супра - и
сублиминалне когнитивне перцепције.
Поред тога, појава оснивача Гешталт психологије и Гешталт теори
је, Макса Вертх ајмера, Волфганга Келера и Курта Кофке, са спец ифич
ним научним мишљењ ем, уз до тада једино прис утн у и популарн у бихеј
виорис тичк у теорију, довела је до огромне промене и допринела даљем
напретк у истраж ивањ а посебнос ти свесне и несвесне перцепц ије, учењ а,
памћењ а, заборав љањ а и друг их, за човека и уметника изузетно значај
них психофизиолошких феномена.
У бројер-фројдовској психоа нализи, како је то Зигис мунд Шломо
Фројд (Sigismund Schlomo Freud) саопш тио Јозефу Бројеру (Joseph Breu
er, 1842-1925): „Мисли пре свес ти” су несвес не мисли, које се односе на један
одређени момент који је у питању, међутим, оне нису потис нуте, те су
доступне за опозив и стога су лако ”способне да постану свес не”.
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Бројер, који је рођен у Бечу у јеврејској пород иц и,
био је према упућенима главни ”отац” психоа нализе и
помагао свог 14 година млађег колег у Фројд а, те је имао
типично патерналис тичк и однос према њему, посебно када је Фројд ступио у брак и када га је помагао и финансиј
ски /јеврејска солид арност/… Као прис талица емпиризма
Фројд инсис тира на томе да је „свак и несвесни садрж ај,
некад а био свес тан и да је у псих у ушао преко искус тва”.
Бројер
Аутор дела Психоанализа уметничке визије и слуха
(1953), а затим и чувеног дела Скривенo устројс тво умет
нос ти (The hidden order of art: A study in the psychology of arti
stic imaginat ion, 1967), Ерензвајг (Anton Ehrenz weig, 19081966), објавио је велик и број чланака, а његове идеје могу
се разумет и као открића функц ије, по структ ури, слојеви
тог несвесног ума у поступк у аналит ичке креа ц ије и дина
мичк их менталних процеса кроз које уметник пролази током креат ивног чина. Антон Еренц вајг, иначе адвокат, сту
дирао је право, психолог иј у и уметност у Бечу и испољио
Еренцвајг
велик и интерес за савремен у уметност и музик у. Емиг ри
рао је после аншлуса од стране Немачке 1938. и настанио
се у Енглеској. Био је пред авач на смеру Уметничка едука
ција на Голдсмит колеџ у универзитета у Лондон у.
Дело Скривено устројс тво уметнос ти је у непрек идном
публиковању од 1967. године и смат ра се једним од три кла
сична ремек дела психолог ије уметнос ти, заједно са дели
ма Рудолфа Арнхајма: Art and Visual Percept ion: A Psychology
of the Creat ive Eye (Уметност и визуе лна перцепција - Психо
логија креативног вида) и Хершел Брау нинг Чип: Theor ies of
Арнхајм
Modern Art, 1968 (Теорије модерне уметнос ти).
Интересантно је да је Арнхајм учио Гешталт психо
логију код оснивача овог правца Макса Вертх ајмера и Волфганга Келера
на универзитет у у Берлин у и стечена знањ а применио на териј у умет
ничке праксе.
Са аспекта когнит ивне перцепт ивне праксе супра- и сублим инал
них медијских порук а, веома су значјна следећа три психофизиолошка,
семиот ичка и теоријско-медијска концепта:
А) Теорија когнитивне праксе (ТКП) предс тав ља у психолог ији спе
цифичан концепт, као и теорија когнитивне дисонанце, која је једна од
најробуснијих теорија у социјалној психолог ији, при чему је истраж ивач
Лео Фестингер експеримент има током 1959. године, успео да утврд и да
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човек у приличној мери тежи ка хармоничнос ти својих ставова, тако да
када је та хармоничност нарушена, настаје својеврсна напетост означена
као когнитивна дисонанца, коју човек, природно, жели да елим инише.
Један од механизама којима се то постиже, назива се рационализација.
Б) Неурално лингвис тичко програмирање (НЛП) предс тав ља спе
цифичан савремени концеп и психоло-шку дисцип лин у која помаже у
разумевању и тумачењу медијских порук а, превасходно због тога што је
концепт линг вис тичког прог рам ираљ а у релац ији са вербалним ментал
ним концептом, значи са најд уже развијаним концептом у дугој истори
ји човекове комуник ац ијске праксе. На крај у, сви концепт и, вербални и
невербални, као и сва друга когнит ивна опаж ањ а укључ уј ућ и и екст ра
сензорн у перцепц иј у, финализирај у преведени на линг вис тичк и ментал
ни концепт, као једини реално и прагмат ично разум љив, док они који се
крећу ка путевима уметничке и апстрактне експ ресије, такође, на крај у,
бивај у преведени у овај концепт.
В) Концепт вербално-невербалне менталне сфере (ВНМС), односно
терм ин који сам увео, смат рам као свој скромни допринос облас ти ког
нит ивне перцепт ивне праксе са аспекта креат ивне и перцепт ивне психо
физиолог ије уметничке праксе, која се може посмат рат и и проу чават и
из два угла – прис тупа, као:
а)	когнит ивно несвесна и
б)	когнит ивно свесна област перцепц ије;
a на основу линг вис тичког менталног концепта, заснованог на језик у
као најд уже и најшире развијаној форм и комуникац ије у људској циви
лизац ији, при чему је област повезана такође са два облика кодирањ а и
декод ирањ а перцепт ивне когнит ивне праксе, означена као
а)	вербални и
б)	невербални ментални концепт.
Оба концепта нису две апсол утно одељ ене појаве, или, симболично
речено, два посебна ментална блок а – оквира, већ напрот ив и пре све
га, веома блиско повезане менталне структ уре које се заснивај у на кон
стантној узајамној кореспонденц ији - корелац ији аудиовиз уе лних садр
жаја, њиховој перцепц ији и семиот иц и вербално-невербалног типа када
је у питању њихово кодирањ е и декод ирањ е.
У склад у са когнит ивно свесним и когнит ивно несвесним мисаоним
процесима и њиховом психофизиолог ијом, неурофизиолог ијом, затим
перцепц ијом која се одвија у свесној и несвесној сфери, односно у зависно
сти од вербалног и невербалног менталног концепта, могуће је разумет и
да постоји читав комп лекс фактора који су у спрези са овим процесима.
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У сфери психо- и неурофизиолог ије која је од прес удног значаја за супра- и сублим иналн у перцепц иј уп ре, посебно је значајан је феномен мемо
рије. Тако се у тој облас ти испит ивана је краткот рајна иконичка мемори
ја на основу експеримента који је Сперлинг извео, под предпос тавком да
интерс тим ул усни интервал утиче на тачн у репрод укц иј у стим ул уса.
Даље се постав ља питањ е неурофизиолог ије одређених процеса, тач
није стањ а човекове свес ти. Нажалост, сазнањ а о човековој свес ти при
лично су шкрта и предс тоји још огроман пут да би се она опсервирала,
проу чила и разумела. Зато је будност, или свесност, једно лакше стањ е
за опсервац иј у, посредс твом којег се може говорит и о неким корелат има
свес ти, тачније самосвес ти. У том смис лу могу с прат ит и и истраж иват и
одређена стањ а посредс твом EEG (алфа таласи), затим обим и цирк ула
ција метаболизма путем радиоа кт ивне детекц ије, као и техником евоц и
раних потенц ијала (EP).
Када је реч о когнит ивним аспект има свесног и несвесног, тада се раз
мат рај у неурофизио-лошки корелат и вољне пажње и свесне перцепц ије.
Са аспекта неурофизиолог ије свесног и несвесног стањ а, могу издво
јит и следећ и релевантни момент и:18
А) неурофизиолог ија буднос ти;
Б) талам ус („капија мождане коре”) где је према анатом ији, елек
трофизиолог ији и таламокорт ик алним везама, могуће разликоват и три
аутохтона система:
а)	архиталамус – је део активац ионог система коре великог мозга
значајан за форм ирањ е пажње и форм ирањ е алфа – активнос ти,
б)	палеоталамус – главни стожер сензибилитета – прва / груба
обрад а стим ул уса пре лоцирањ а у примарним сензорним кор
тикалним зонама, што је праћено елект рофизиолошким одгово
ром који се означава као евоцирани потенцијал (ЕП),
в)	неоталамус – евол уц ионо најм лађи део, по маси већи од збира
талам уса и палеоталам уса, при чему евол уц ионо припад а јако
развијеном кортекс у, тако да неоталам ична једра богато кому
ниц ирај у повратним везама са неокорт икалним асоц ијат ивним
регијама, раније називаним „неме” регије, тј. неме или асоција
тивне зоне које немај у везу са нижим сензомоторним механи
змима, тако да ни њихова директна стим улац ија не даје резулта
те (покрете, конт ракц ије, и разне друге сензац ије).

18

Десимировић, В. (1990): Биолошке основе психијатрије, Завод за уџбенике, Београд,
Гл. 2. Погледати од истог аутора: (1994) Савремена медицинска психологија, Наука,
Београд, Гл. 10.
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Бремерова трансекција мож
даног стабла – горњим резом Бре
мер је одвојио мождано стабло од
теленцефалона, да би прек ин уо
активац иј у која долази од ретик у
ларне формац ије можданог стабла.
После тога експериментална живо
тињ а је постала сањива и инакт ивна.
Зону испод горњ ег Бремеровог реза
означен у као „ТЕГ” (TEGment um
mesencephali) касније су имплан
тираним елект род ама стимулиса
ли Ђ. Моруц и и Х. В. Магоу н.19

Визуе лни кортекс
19

Аудитивни кортекс

Ibidem, стр. 45
Међу првим истраживачима (1949) неуралних компоненти које регулишу мождани механизам спавања/буђења у вези са ретикуларном формацијом, истичу се Моруци и Магоун (Giuseppe Moruzzi и Horace Magoun). Нап. Аут.
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Од необичне је важнос ти примена
елект роенцефалог рафије (EEG – Elec
troencephalog raphy) код студ ија ста
ња свес ти. Нормално стањ е EEG код
одрас ле особе показује да се бета-фре
квенц ије (од 14Hz навише) регис труј у
изнад прее дњих (чеоних) можданих
регија, а алфа-фрек венц ије (од 8Hz до
13Hz ) изнад окципитопаријеталних
режњева (позад ина главе).
Алфа активност уопш те, предс та
вља знак живота, али истовремено и
знак ниске активнос ти мозга. Синх ро
низац ија којом се ствара алфа-актив
ност, сузбија се отвореним очима и
активношћу.
Директна стим улац ија архиталам ичних једара изазива ритм ичан одго
вор у адек ватним корт икалним јединицама које стоје у фидбек (повратним)
везама са јасно ограниченом групом.
Слика илус трује таламокорт ик алн у инхибиц иј у и ексц итац иј у при
ликом генезе алфаритма.
У горњ ем делу приказана је мождана кора са три верт икалне једини
це, а доле скуп талам ичних неурона. Сиве путањ е означавај у три скупа
архиталам ичних неурона који пројект уј у аксионе у верт икалне корт и
калне јединице, који се гранај у само у оквиру своје верт икалне јединице.
Сива Н – слова означавај у друге талам ичне неуроне, који својим телима,
денд рит има и аксионима, улазе у синапт ичке везе. Црни неурони са озна
ком „I” симболиз уј у инхибиц ијске неуроне. Ознаке 6Hz 8Hz и 12Hz у тала
мус у означавај у фрек венц иј у стим улац ије; одговарај уће цифре у м. кори
одговарај у фрек венц ији одговора у верт икалној корт икалној јединиц и.
Видљиво је да свак и талам ични аксион, који се приближ ава м. кори, даје
рекурентн у (повратн у) гран у према инхибиторном талам ичком неурон у.
Интересантно је да се свесно понашањ е опсервира на основу три кри
териј ума, који су реакт ивног порек ла, што је послед ица невербалне кому
никац ије са нижим живот ињ ама од човека, али вишим у филогенетском
смис лу у однос у на друге врсте живих бића (птице, сисари), тако да је неко
биће свесно ако: а) реаг ује извесним степеном интелигенц ије, б) реаг ује
емоц ионално, примерено ситуа ц ији, в) у стању је да научи (за њега) кори
сне акције; што се у психо- и неурофизиолог ији означава као самосвест.
Самосвест је екст ремно субјект ивно искус тво којем се може прис ту
пит и само интроспекц ијом.
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Тако се пред неурофизиолог иј у и психолог иј у постав љај у тешки
задац и да опсервирај у сложене сублим иналне процесе и адек ватан вид
перцепц ије, што је испуњ ено друг им, такође комп ликованим аспект и
ма, попут перцепц ије, памћењ а, емоц ија, заборав љањ а, вољних покрета, при чему су одређени елемент и још увек далеко од праве спозна
је, као што су мишљењ е (идеа ц ија), слободна воља, доношењ е одлук а,
искус твена прош лост пројектована на садашњост и будућност, или осе
ћањ е морала, итд.
Механизам идентификације огледалом предс тав ља интересантан модел
понашањ а, јер се пред оглед алом сналазимо тако да отклањ амо и попра
вљамо извесне недос татке (прљавш тина, фриз ура, бријањ е, наочаре, бра
да, бркови и сл), што су поступц и који очито говоре о нашој самосвес ти.
На извес тан начин, механизам идентификације огледалом састоји се и
у корекц ији визуелне и аудит ивне компоненте у процес у сублиминалне пер
цепције, када нисмо довољно разговетно чули нешто, или је текст пребрзо
пролетео, односно слика је нестала а да нисмо успели да је свеобух ватно
перц ипирамо. У том случај у „поправ љамо” (побољшавамо) свој у перцепц и
ју тако што непрес тано путем повратне спреге (фидбек)
и интроспект ивним путем, конт ролишемо сопс твен у
перцепц иј у и подешавамо „јачин у”, „боју”, „осветљењ е”,
„угао”, „оштрин у” и друге парамет ре. Међут им, дога
ђа се да слик у глед амо и пола сата па да нам опет није
доступна идеја аутора, нити њено семиот ичко значењ е.
Најзад потрбно је помен ут и новије прис тупе и про
доре у сферу неурофизиолог ије, попут онога који је учи
нио Спери (Roger Volcot Sperry 1913-1994) нобеловац
(физиолог ија, 1981) који се прос лавио студ ијама „расце
Р. В. Спери
пљеног мозга” (split brain) у облас ти неуропсихолог ије.20
4. Психопатологија аутора сублиминалних поруке
Како навод и писац књиге Неокортикални рат пук. др Светозар Ради
шић: Заним љиво је да су савремене методе утицаја на свест људи већ (зло)
употребљене у америчкој јавнос ти и то против нају пућенијих у те методе.21
У неким земљама постоји закон који забрањује стварањ е, дистрибуц иј у
и емитовањ е (упот ребу) сублим иналних садржја и медијских порука,што
се означава као инкрим инисана радњ а или сублим инална седукц ија.
20

21

Sperry, R. W. (1980): Mind-brain interaction: Mentalism, yes; dualism, no. Neuroscience 5
(2): 195–206. doi:10.1016/0306-4522(80)90098-6. PMID 7374938.
Радишић, Светозар (2011): Неокортикални рат 4. Пан-Пласт, Београд, 2011. стр. 137–145.
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Шта је СУБЛИМИН АЛНА СЕДУКЦИЈА?
Са аспекта психолог ије, сублим инална седукц ија 22 предс тав ља мани
пулац иј у и свесно завођењ е медијске публике посредс твом аудиовиз у
елних садрж аја, чиме се нарушава њихово нормално и здраво ментално
стањ е, те се субјект и – медијски конз умент и уводе у процесе несвесне пер
цепц ије и форсираног ”бомбардовањ а” порукама које не примај у у стању
свесне, већ несвесне перцепц ије.
При томе су очигледне манип улат ивне радњ е аутора сублим иналних
порука као и изражена њихова патолог ија, која је комп лексна и захтева
дубљу анализ у, односно одговор на питањ е из којих разлога они чине то
што чине? Објект ивна размат рањ а упућуј у не претпос тавк у да су пре свега
два суштинска разлога узрок стварањ а сублим иналних медијских порука:
а)	патолог ија у однос у на медијску публик у и кориснике: злоба, пакост, повређивањ е итд.
б)	потреба маркет иншке природе, повећана прод аја добара и сти
цањ е новчане корис ти

Бодријар напомиње: Масе траже спектакл а не значење!

Симба – Краљ лавова и „секс и облак”; Џесика Ребит и „госпођицина башта”
22

Лат. Seducere, одвести на странпутицу, завести. Нап. Аут.
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У филму Лепотица и звер (Beauty and the Beast) ординира „секси звер”,
тако и у мног им друг им Дизнијевим цртаћима (као и филмовима друг их
аутора), на микро плочама, тракама и компакт дисковима, аудио и видео
записи често садрже сублим иналне поруке типа „sex” (секс), „kill” (убиј),
„drugs” (дрога), „soton” (сатана) и читав низ друг их терм ина и порука чија се
инсигнија и иконог рафија припис ује тајним друш твима и сектама: „сатани
сти”, „масони”, „илум инат и” итд., што се све може видет и на аудиовизуелним
записима на приложеној Интернет адреси, односно бочним адресама.23
Наравно, треба правит и разлик у између архет ипских симболичк их
типова (нпр. нумеролошки 666 = kill all = убиј све) и сублим иналних пору
ка, које се превасходно перц ипирај у несвесно и реакт ивирај у се још непо
знат им механизмом, тако што из несвесног прелазе у сферу свесног.
Како навод и пуковник др Светозар Радишић, у познатом делу Нео
кортикални рат: постоји посебна фонетс ка метода за уграђивање изоб
личених порука. Но, значајно је како мозак реагује на музик у која крије
деструктивне поруке. На пример, скривена порука „угорд имзу” преко леве
половине мозга, за коју је непрепознат љива, доспева до десне – креативне
и интуитивне сфере, која порук у декодира и препознаје као „узми дрогу”.
Наравно, то је само једна од сатанис тичких порука које су све чешће упра
во на Интернету. 24
Затим даље: За основне заговорнике сатанизма у музици прог лашени су
чланови групе Rolling Stons (са песмом Symphaty for the devil…).
Међутим, нису они једини светс ки познати бенд који „обожава и опе
вава” ђаволе у својим песмама. Уз њих су чланови група Beatles, Eagles, Pink
Floyd и једна од најпознатијих певачица света – Madonna. Осим деструк
тивне музике, наведени бендови својим слушаоцима, кроз техничко или
фонетс ко шифровање снимака, предају изобличене, нечујне, скривене пору
ке, које допир у до подсвес ти. Поруке су „уграђене” враћањем снимка уназад.
Реч је о манипулацији која групама донос и популарност, појачава њихов
успех и чини их „финијим” у однос у на heavymetal бендове. Неки од приме
ра су песме „Every Little” групе Police (поручују да „зли имају моћ“); Rolling
Stones у песми „Tops” кажу „Ја те волим – рекао је ђаво”; група Kiss у песми
„God of Thunder” поручује слушаоцима „Сам ђаво је твој Бог”; Madonna у
песми „When you say my name” пева „Hajl Satan”; Cindy Lauper стиховима
песме „She Bop” поручује: „Тако си беспомоћан против злих, против свира
ња уназад”; Led Zeppelin прес лушавањем песме „Stairway to heaven” уназад –
открива: „Ја желим да живим Сатану – ја те љубим господе Сатано” чла
нови групе Eagles су написали једну од најс лушанијих и за слух најлепших
23

24

http://listverse.com/2009/05/10/top-10-hidden-images-found-in-cartoons/
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1028237/pg1
Радишић, др Светозар (2011): Неокортикални рат 4. Пан-Пласт, Београд, 2011.
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песама „Hotel California” (у њој је скривена сатанис тичка порука, ализија
на цркву Сатане смештене у хотел у у улици Калифорнија). 25
Агрес ивност је све чешћи садржај игара за децу. И цртани филмови
имају сатанис тичке поруке, а јунаци тих филмова често имају облик
монс трума и што је опас није – веома сугес тивно делују на децу. Мисије у
компјутерс ким играма направљене су са ратним сценаријима, а поједине
подсећају на хорор филмове. На Интернету постоји посебан сатанис тич
ки сегмент посвећен вампириз му, а многе игре из тог виртуе лног „троди
мензионог” колор-сета спадају у најпопуларније игре за децу. 26
Поп певачица Лејд и Гага у спот у Алехандро, тачније њени дизајнери
слике и звука, преп лавили су спот разноврсним секташким, масонским,
илум инатским и сатанис тичк им елемент има и инсигнијама. /Komentar
jednog Internet korisnika: I hate Sin 3 months ago So much satanic shit in this
vid. People open your eyes./

Search Results Lady Gaga - Fame - Full Official Commercial satanic Illuminat i
blood lust rituals
Неокортикални ефекти игара за децу често су веома видљиви. На пример, светс ка јав
ност је упозната да су се средином децембра
1997. године 732 малишана у Јапану сручила на
под испред ТВ екрана, модрих усана и гушећи се,
приликом емитовања 38. епизоде цртаног фил
ма „Покемон”. Малишани нису издржали мен
25
26

Ibidem.
Ibidem, оп. цит.
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тални шок изазван брзим и јаким блес ковима свет лос ти (узас топне муње
из очију малог чудовишта по имену Пикачу). Мозак је на серију контрадик
торних знакова (измена јако освет љених и скоро сасвим мрачних слика)
реаговао природно: деца су добила вртог лавиц у и/или епилептични напад.
У Италији су два деветогодишња дечака, после дуготрајног виртуе лног
такмичења, пала на под, такође, са симптомима епилептичног напада
(конв улзије, надражај на повраћање, згрчени мишићи итд.).
Један се утркивао са славним Супер Мариом Бросом од Нинтенда, а
други са јунацима приче о надахнутом Херк ул у, једном од последњих ликова
Волта Дизнија, на „Сонијевој” конзоли „плејс тејшн”. Обе наведене игре има
ле су заједничко својс тво – на неколико секунди појављивала се јака трепе
рава свет лост, што је било довољно да се изазове напад епилепс ије.27
5. Гешталт психологија и технике обликовања
сублиминалних медијских порука
Чувени часопис „Економ ик” објавио је да је Џорџ Буш прот ив Ал Гора
корис тио у предизборној кампањи „невид љиве поруке”. Наиме, иза убе
дљивих, успорених порука на ТВ, које су говориле о преднос тима и про
грам у Ал Гора, на екран у је била исписана порука за подсвест – „лажов”.28
Дакле веома јасно, да је у оквиру супралим иналног перцепт ивног
поступка, скривена сублим инална порук а, коју је било могуће перц ипи
рат и тек после успоравањ а филмске траке.
Основна пракса обликовањ а и деловањ а сублим иналне медијске
поруке намеће неколико веома значајних питањ а, од који је од посебног
значаја следеће:
С обзиром да се сублим иналне поруке примај у у процес у несвесне
перцепц ије постав ља се питањ е:
а)	Да ли на субјекта може да делује сублим инална медијска пору
ка вербалног типа – тзв. лингвис тичка порука, уколико субјект, у
свесном стању, не разуме језик, тј. семиот ичк и код којим је она
шифрована (кодирана)?
б)	Уколико субјект не разуме језик и значењ е линг вис тичке субли
миналне поруке, да ли може да перц ипира невербалн у порук у
и да ли таква порук а мора да садрж и конвенц ионалне елементе
које би субјект прот умачио и разумео?
27

28

Радишић, др Светозар (2011): Неокортикални рат 4. Пан-Пласт, Београд, 2011. стр.
137–145.
Ibidem, оп. цит.
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в)	Да ли било која невербална порука и до којег нивоа разум љиво
сти, може да има додирних тачака са невербалним менталним
концептом субјекта?
Гешталт технике сублиминалне креације и перцепције
У процес у стварањ а и перцепц ије сублим иналних порука могуће
је запазит и следеће особенос ти кој све заједно припад ај у развијеним
манип улац ије Гешталт техник ама коришћеним у процес у манип улац и
је аудиовиз уе лних садрж аја:
1)	сублим инална интерполац ија,
2)	сублим инална тахис тоскопија,
3)	тахис тоскопски прик аз,
4)	одвајањ е фигуре од позад ине,
5)	осветљењ е и озвучењ е ниског интензитета,
6)	осветљењ е и звук амбијента (позад ине).
Савремена медијска пракса и езотеријски прис туп феномен у субли
миналног указ уј у на два важна аспекта који се као принц ипи Гешталт
техника апсол утно налазе и проналазе у актуе лној медијској пракси:
a)	сублим инална езотеријска нарац ија и
б)	сублим инална езотеријска седукц ија.
Научни прис туп сублим иналној медијској пракси:
а) семиот ик а и гешталт теорија у тумачењу сублим иналних медиј
ских садрж аја,
б)	сеномен сублим иналног аудиовиз уе лног медијског стим ул уса,
в)	сублим инални аудиовиз уе лни медијски запис и његова креа ц ија,
г)	перцепц ија сублим иналног аудиовиз уе лног медијског записа,
д)	квазимаскирана сублим инална АВ порука као супралим инална
порука,
ђ)	маскирана сублим инална АВ порука, комп ликована за открива
ње и перцепц иј у.

Супралиминално конципирана невербална футурис тичка порука
као пројекција USB меморијс ке предох ране /Интере нет блогер/
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Тахис тос копија

Тахис тос копија је процес који је могућ захваљуј ућ и уређај у тахи
стос копу.
Шта је тахис тос коп?
Тахис тос коп (од грч. тахис тос – врло брз, и копеин – глед ат и) је уре
ђај који се корис ти у експерименталној психолог ији. Развијен је током
Првог светског рата у авијац ији, како би пилот и разликовали равни и
површине као и њихову удаљ еност.
У вези са радом тахис тос копа је и претходно помен ута особеност
органа чула вида, позната као перс ис тенција ока.
Мреж њача (ретина) је изграђена од спец ифичног ткива осетљивог на
светлост, које облаже унут рашњу површин у очне јабучице, тако да опти
ка ока ствара слик у видљивог окружењ а на мреж ањ ачи. Тахис тоскопско
препознавањ е целине и делова, такође је и у вези је са интелигенц ијом и
нормалним неуралним, окуларним и ауралним стањ ем организма и све
сти као и аудиовиз уе лном перцепц ијом без патолошких физолошких и
друг их девијантних стањ а. Већина пилота није разликовала авио који се
појави на хоризонт у, у смис лу да ли је пријатељски или непри-јатељски.
Тако тахис тос коп прик аз ује слике већом брзином при чему их
и мења, тако да су пилот и после вежбањ а са тахис тоскопом показали
завидне резултате у опаж ању друг их летилица.
Не само да су тренирани пилот и препознавали тип и припадност
авиона одређеној ескад ри-ли, већ су погађали о којој је летилиц и реч
док је још била једва видљива тачк а на хоризонт у.
Дакле, то је била права вежба сублим иналне перцепц ије...
6. Какав је учинак сублиминалне медијске поруке
на понашање субјекта
Сублим иналне медијске поруке током процеса несвесне перцепц и
је и неуралне обраде податак а, могу имат и значајно дејс тво на субјекта
пријемника такве поруке.
У разним сферама живота, постоји читав низ доказа о деловању субли
миналних медијских порука, при чему се таква врста порука не налази
изолована од осталог медијског садрж аја (који се перц ипира свесно, као
супралим инални), већ је интег рисана у оквиру њега као скривени аудио
виз уе лни садрж ај чији се перцепт ивни део одвија у сфери несвесног.
У сваком случај у, у питању је изузетно софис тиц иран и супт илан
психофизиолошки ниво несвесне перцепт ивне манифес тац ије. С обзи
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ром на слож ност процеса свесне, а посебно, несвесне перцепц ије, намеће
се читав комп лексе питањ а. Значајни аспекат и били би следећ и:
А)	стварањ е сублим иналних медијских порука и њихово деловањ е
на субјекта корисник а поруке, мотивисано је одређеним циље
вима које стваралац такве поруке жели да постигне;
Б)	с обзиром да је у питању сублим инална порука чија се перцепц ија
одвија на екст ремно субјект иван и сложен начин, стваралац такве поруке корис ти се у извесном смис лу недозвољним средс твима
медијске манип улац ије, у покушај у да субјект у без његовог знањ а
и прис танка провоц ира одређена несвесна перцепт ивна стањ а.
В)	деловањ е сублим иналних аудиовиз уе лних медијских порука на
субјекта – корисник а, оног коме је намењ ена и који прима медиј
ску порук у, може имат и двос труко дејс тво:
а)	жељено и планирано дејс тво аутора сублим иналне медијске
поруке и
б)	нежељ ено и супротно дејс тво од онога које је као циљ зами
слио и поставио аутор сублим иналне медијске поруке.
Уводна порука сајта под шифром http:/www.compusmart.ab.ca/jgbush/vam
prinia.htm на енглес ком глас и: Sell your Soul to Satan's Sister Satana, at Satana's
little Piece of HELL!, а значи: Продај своју душу Сатаниној сестри Сатани на
њеном делићу пакла. Најпопуларније компјутерс ке сатанис тичке игре позна
вала су почетком ратова на прос торима претходне Југос лавије и српс ка деца:
Duke it out in D.C., Duke the Apokalypse, Duke Nukem 3D, Doom 1 и 2, Quake 1 и 2,
Qizone for Quake, Hexen II, Wolfenstein 3D, Descent 1 и 2, Dark Forces, Killing time,
Blood, Rise of the Triad, Heret ic, Corr idor итд. Наведени сатанис тички сегмент
Интернета завршава се поруком: And remember... Vampyres are all around You,
што значи: Запамтите... Вампири су свуда око вас.
У неким од видео-игара Срби су „лоши момци” које треба победити. Све игре су интерактивне, што значи да играч посматра очима главног јунака, који
се навикава на сатанис тички амбијент. На кључним местима за наставак игре услов је да се крст окрене наопако и замрачи и/или закрвави прос торија.29
7. Семиотика сублиминалних медијских порука
Кодирање и декодирање сублим иналних медијских порука су сасвим
два различита семиот ичка поступка и процеса. И шифровањ е као и деши
фровањ е медијске поруке са сублим иналним садрж ајем екст ремно је спе
29

Радишић, др Светозар (2011): Неокортикални рат 4. Пан-Пласт, Београд, 2011.
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цифично и проблемат ично, веома сложено, као и његова перцепц ија која
се догађа у сфери несвесне когниц ије.
Тумачењ е значењ а сублим иналних медијских порука апсол утно је
повезано са свим аспект има медијске поруке, без обзира на њихове садр
жаје. Оно што може помоћ и процес у адек ватне перцепц ије и декод ирању
сублим иналне медијске поруке, јесте супралим инална медијска пору
ка, уколико се налази у медијском окружењу или уколико предс тав ља
препознатљив и за когнит ивн у перцепц иј у прис тупачан чујно-видљив
садрж ај.
Процес шифровањ а и дешифровањ а сублим иналне медијске поруке
може бити веома сложен са непредвид ивим елемент има и тешкоћамау поо
ступк у перцепц ије, кад а се урушава способност чула и несвесне перцепц и
је, тако да неурални систем није у стању да процес уи ра дату порук у.
Са друге стране, појед ине земље имај у законску регулат иву која забра
њује садржаје са сублим иналним порукама, њихово стварањ е, емитовањ е
као и даљу дистрибуц иј у.
Семиот ика слика и покретних слика које садрж и видео Алехандро у
интерп ретац ији Лејд и Гаге, доноси далеко дубље семиот ичко значењ е у
однос у на њене досад ашње видео спотове. Превасходни штимунг спота Але
хандро посед ује орвеловски печат, са милитарис тичк им бекг рау ндом, при
чему прво видео конт рас тира латино-америчком карактеру сонга, а потом
се догађа колизија концепата супротнос ти: добро прот ив зла, мушкарац про
тив жене, доминац ија прот ив подређенос ти. При томе, шок-фактор предс та
вља накарадна и масонски конот ирана симболика, што све заједно даје сон
гу (анти)спирит уа лн у димензиј у, како недвос мис лено закључ ује већи број
познавалаца и крит ичара овог музичког субжанра.

Обрнут крст и обрнут пентаграм као сатанички симболи налазе се као део
костимографије на телу Лејди Гаге
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Свевидеће око Лејди Гаге указује на
илуминате... док она пролази кроз дубоке
метаморфозе и одбацује хришћанску
судбину негирајући њене симболе да би
на крају пригрлила „нови” тип (анти)
спиритуалности: масонску секту њених
праоснивача...
Инвертован крст постав љен на међуножје Лејд и Гаге постаје фалу
сни симбол, супер-импос тиран на њене женске гениталије, при чему
алхем ијска трансформац ија спирит уа лног обележја, мора да ујед ини
опозитне енерг ије. Бројаница, која се иначе корис ти у католичкој трад и
цији за молит ве и медитац ије, коју Лејд и Гага прид рж ава зубима као да
улази у уста, она гута, што треба да остави утисак на медијску публик у
да је посвећена религ иозном обред у, тако да делује шокантно и треба да
привуче медијску пажњу, док Лејд и Гага покушава да достигне „божан
ско” према њеним личним поимањима.
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(Subliminal audiov isual stimuli:
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Summary: On the basis of this short study, which was done in terms of semiot ics and
Gestalt theory, namely the modeling techniques of subliminal media messages and their
effect on potent ial subjects – media users, it is possible to perform a number of relevant
conclusions that are of unusual importance to further explore of this phenomenon. Thus,
the derived strat if icat ion of the two fundamental types of media messages: a) Supraliminal
type message, which is normally perceived as a conscious message, and b) Subliminal type
message, perceived unconsciously and that, after a certain period of time, taking the realm
of the conscious. Then psychopathology of incriminat ing message was established, which
in verbal terms usually include the words: sex, kill, drugs, kill all, a lunat ic, a liar, and so
on., as well as the psychopathology of authors of such messages, which can be summar ized
in two basic types: Type 1. Authors have expressed personalit iesof strong psychopathology,
and type 2. Authors are paid to create subliminal messages to influence public opinion in
market ing, polit ical, religious and any other propaganda terms, as both types are often in
the domain of the incriminat ing acts that require legal and other forms of sanctions.
Key words: VISUAL, AURAL, COGNIT ION, CONSCIOUSNESS, GESTALT TEC
HNIQUES, NONV ERBAL MENTAL SPHER E(NMS), NEUR AL LINGUISTIC PROGRAM
MING(NLP), PERCEPT ION, PSYCHOPHYSIOL OGY, SENSORY DEPRIVAT ION, SEMI
OT IC, SUBLIM INAL, SUPRAL IM INAL, TACHIS TOSCOPY, COGNIT IV E PRAX IS (CP),
UNCONSCIOUSNESS.
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КЉУЧНИ ФАКТОРИ ЛЕКОВИТЕ
ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ КОМУНИК АЦИЈЕ:
ПСИХОТЕРАПЕУ ТСКИ МОДЕЛ
Сажетак: Упркос каткад крупним и непомирљивим разликама измеђ у
разл ич ит ихпс их от ер ап еу тс ких прав ац а, истраж ив ањ а о ефик ас но
сти успешних психотерапеу та различитих провенијенција изнела су на
видело прис ус тво извес ног броја заједничких фактора. Показало се да сви
фактори делотворнос ти психотерапеу та припадају сфери односа. Хума
нис тички или персоналис тички психолог Карл Роџерс их је сажео и подвео
под три кључна фактора успос тављања лековитог односа: конгруе нција,
емпатија и безус ловно позитиван став према клијенту. Позитиван став се
ослања на хуманис тичко/персоналис тички постулат о унутрашњој усме
равајућој, самоактуа лиз ујућој (eнтелехијској) сили у сваком појединц у, и о
човек у као бићу у постајању, чије је постајање оним што јесте омогућено
ипос пешенопозитивним, подржавајућим погледом. Многа истраж ивања су
потврдила значај тих фактора и квалитет односа као нужан и незаоби
лазан услов успеха било које психотерапије.Овај прис туп се показао веома
плодним и успешним и у другим сферама рада и комуникације, онда када
је циљ успос тављање, изградња, неговање и унапређење међуљудс ких односа,
као основа добробити и здравља појединаца и група.
Кључне речи: ИНТЕРПЕРСОН АЛН А КОМУНИК АЦИЈА, ПСИХОТ ЕРА
ПИЈА, КЉУ ЧНИ ФАКТОРИ, ОДНОС, ДЕЛОТ ВОРНОСТ.
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Увод

У књизи Терапија усмерена клијентом, (Client oriented therapy, 1954).
психолог и професор психолог ијена Универзитет у у Охај у, затим у Чика
гу1, Карл Р. Роџерс (Carl Ransom Rogers, 1902-1987) развија идеј у води
љу целок упног свог рада и дела: појед инац сам зна шта му је потребно.
Паралелно са радом као професор на универзитет у и као психотерпау
ет, Роџерс се интензивно бавио истраж ивањима, у настојању да, незави
сно од различит их теорија, стекне што тачнији увид у то шта чини успе
шнупсихотерапеу тскуком уник ац иј у, као основрас та и проц вата лично
сти клијента. 1961, објав љује књиг у Како постатиличност(On becoming a
person)која има велик и одјек и учвршћује Роџерсов међународни углед.
Он напуш та универзитет 1963. да би се у пуној мери посвет ио истраж и
вању, нарочито интерперсоналних и интерг рупних односа.
Роџерс је једна од велик их фигура савремене психолог ије. Био је
ориг иналан психолог, који није след ио утрте путеве и доминантне стру
је свог доба. Изрек а коју цитира у својој аутобиог рафији: „Ко путује сам,
брже путује”, открива став којем је остао привржен целог живота. Непре
кидним ослањ ањ ем на сопс твено искус тво и на своја истраж ивањ а про
крчио је нове путањ е у облас ти индивид уа лне и групне психотерапије,
вођењ а терапеу тских разг овора и у педаг ог ији, увек са једним, суштин
ским циљем на уму: омог ућ ит и човек у да достигне свој пун развој.
Психотерапија је широка област која обух вата разнолике теоријске,
методолошке и практ ичне прис тупе, у склад у не само са теоријским прав
цем којем припад а и у оквиру којег се школовао психотерапеу т, већ и са
његовим личним склопом и афинитет има. Терапијски плурализам не тре
ба схватат и као ману, већ, напрот ив, као виталност, флексибилност и врли
ну прилагођавањ а терапеу тских процеса и интервенц ија мнош тву разли
чит их и јединс твених личнос ти, конк ретних проблема, симптома, контек
ста. Свак и терапеу т има свој главни референтни оквир, али је ефикаснији
у свом послу кад црпе свој у инспирац иј у из више терапијских прис тупа.2
Упркос, каткад и крупним, непом ирљивим разликама између неких
терапеу тских праваца (нпр. бихејвиоризма и психоа нализе), истраж ива
ња о ефикаснос ти успешних психотерапеу та различит их провенијенц и
ја показала су прис ус тво заједничк их фактора. Показало се да сви фак
тори делот ворнос ти најраз личит ијих психотерапеу та и њихових теориј
ских референтних оквира, припад ај у сфери односа. Ирвин Јалом каже
да „терапија не треба да буде вођена теоријом него односом.”3 На питањ е:
1
2
3

У Чикагу установљује центар психолошког саветовања за студенте.
Јалом, И. (2011), Чари психотерапије, Психополис Институт, Нови Сад, стр. 13.
Исто, стр. 15.
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„Који је терапеу тов најваж нији инструмент?” он даје категоричан, како
сам каже, непог решив одговор: „Само терапеу тово биће”.4 Према овом
аутору, терапијски однос треба да буде заснован на ангажованос ти, отво
ренос ти и равноп равнос ти.5
Хуманис тичк и психолог, психотерапеу т и педагог Карл Роџерс, поста
вио је себи питањ е, на самом почетк у свог професионалног рада: „На који
начин могу да делујем на неку особу, да је лечим, или да је мењам?” да
би касније, то питањ е поставио другачије: „На који начин могу да успо
ставим однос који би та особа могла да искорис ти за сопс твени развој?”6
Искус тво и пракса су га навели да промени питањ е, јер му је постепено
постајало све јасније да узнем иреној особи не може да помогне било којим
интелект уа лним поступком или вежбом. „Нема никак ве корис ти од било
ког прис тупа који се ослањ а на знањ е, вежбу или прих ватањ е нечег што
је промиш љено... Неуспех свих таквих прис тупа који се ослањ ај у на разум
приморао ме је да схват им да се промена одиг рава кроз оно што клијент
дожив љава у терапијском однос у.”7 На основу тог увид а, Роџерс је изнео
једн у општу претпос тавк у, која гласи: „Ако ми пође за руком да са неком
особом успос тавим одређени тип односа, она ће открит и да је у стању да
тај однос искорис ти за сопс твени развој и тада ће заис та почет и да се мења
и да се развија.”8
Слично запаж ањ е, после Роџерса, износи и егзис тенц ијални психолог
Ирвин Јалом, који каже да наша култ ура уопш те, следс твено и област пси
холог ије, превише вредн ује рацио, тј. интелект уа лно разумевањ е и тума
чењ е. С једне стране, истина је да људска бића имај у урођен у потребу за
тражењ ем решењ а и испуњ авањ ем гешталта: „упорно се држимо уверењ а
да је објашњењ е, некак во објашњењ е, могуће. То нам ствари чини подно
шљивима, стварај ућ и нам осећај конт роле и вештине.”9 Али, склони смо
онда да претерујемо у том „интелект уа лном лову на благо.” Разговарај у
ћи са својим пацијент има, за време, убрзо или дуго после окончане тера
пије, упоређуј ућ и своја и њихова запаж ањ а и искус тва терапије, Јалом је
дошао до закључка који је и њега самог изненад ио: да оно што је смат рао
најзначајнијим момент има терапијских сеанси, бриљ антни увид и, просве
тљуј уће интерперетац ије и „аха” дожив љаји, нису оставили значајан ути
сак на његове пацијенте, нити су остали у његовом памћењу.Сви редом су
наглашавали, као лековит и унап ређуј ућ и, његов однос према њима: њего
4
5
6
7
8
9

Исто, стр. 56.
Исто, стр. 17.
Роџерс, К. (1985) Како постати личност, Нолит, Београд, стр. 34.
Исто.
Исто.
Јалом, И. (2011), стр. 169.
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ву пажњу, бриг у, ангажованост, укљученост, отвореност, стрп љењ е и сл.
Јалом духовито опис ује тај неспораз ум: „Пацијент и уживај у у пажњи која
се поклањ а најситнијим детаљима њихових живота, а терапеу т је у транс у
услед процеса решавањ а животне загонетке.Лепота је у томе што то паци
јента и терапеу та држи чврс то повезанима док се стварни фактор промене
– терапијски однос – развија.”10 Супротно класичном уверењу да промена
след и увид. Јалом каже да „увид след и промен у”11 Однос је, дакле, исцељу
јућ и. То је и логично ако знамо да највише обољ евамо од болесних односа.
Верујемо да је богато терапеу тово искус тво незаменљив извор знањ а
о психотерапији. Међут им, живимо у времен у кад нам тај извор спозна
је није довољ ан и када су нам потребна емпиријска истраж ивањ а која би
извела лично искус тво из субјект ивног и/или интерс убјект ивног прос то
ра,то јест која би потврд ила (или оповргла) аспекте тог искус тва њиховим
проверавањ ем, мерењ ем, уопш тавањ ем и објект ивизовањ ем. Истраж ива
ња су ту да „овере“ лично искус тво печатом научнос ти, да дају друш твени
легит им итет интут ит ивним, имаг инат ивним, херменеу т ичним, осећај
ним и друг им, не строго рационалним и општеп роверљивим обрасцима
знањ а и комуниц ирањ а. Срећом, постоје многа истраж ивањ а која потк ре
пљуј у значајне и дубоке искус твене увиде хуманис тичк их психолога, а
ми ћемо, у оквиру овог рада, нешто рећи о Роџерсовим истраж ивањима.
1. Роџерсова истраживања
Роџерс је свој у општу хипотез у: да је човек у органски урођена тен
денц ија ка расту и развој у у склад у са природом сопс твеног бића, и да
је терапеу тов задатак у томе да помогне и поспеши тај раст, подвргао
озбиљним, дугот рајним и бриж љиво конц ипираним истраж ивањима.
Теоријско пром иш љањ е и истраж ивањ е психотерапије је заузимало сре
дишње место првих тридесет пет година Роџерсове каријере. Заједно
са двојицом сарадник а, добио је 1956. наград у Америчког психолошког
удружењ а (Amer ican Psycholog ical Association) као признањ е за првора
зредни научни допринос.
Како је све почело? Роџерс и један његов студент су сами осмис лили
техничк у опрем у за снимањ е терапеу тских сеанси. Снимали су и потом
транскрибовали стот ин у разг овора, а 1942. објавили у целос ти „Случај
Херберта Рајана”12. То је омог ућ ило професионалним психотерапеу т и
10
11
12

Исто, стр.169.
Исто, стр. 170.
Roger, C.(1942) Counseling and Psychotherapy: Newer Concepts in Practice, Houghton
Mifflin Company, Boston.
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ма да се упознај у са новим прис тупом и методом који обезбеђуј у напре
дак и успешност психотерапије. Роџерс и његов сарадник су наставили
да снимај у сеансе, са модернијом и напреднијом технолог ијом, а тран
скрипт и су подс тицали све системат ичнија истраж ивањ а, проу чавањ е
сваке интера кц ије, посмат рањ е њених ефеката, итд. То се показало вео
ма корисним за образовањ е и обук у будућ их психотерапеу та.13
Анализа снимак а и транскрипата је бацила ново светло и омог ућ и
ла другачије разумевањ е кључних психоа налит ичк их појмова „отпора”14
(resistance) и „увид а” (insight). Што се тиче отпора, феномена који се пре
више често импут ирао пацијент у, Роџерс и његове колеге су дошли до
закључка да је терапеу т у целос ти одговоран за отпор пацијента, тј. да је
он резултат неспретног или превише наметљивог испит ивањ а или пре
урањ ене интерп ретац ије од стране терапеу та. У клијентом усмереном
прис туп у, када он манифес тује отпор, то значи да терапеу т није умео да
слуша довољно пажљиво и истанчано оно што му је клијент говорио, или
оно што је остало недоречено, скривено, маскирано његовим речима.
Кад је у питању увид, каојед ан вид самораз умевањ а клијента, снимц и су
такође омог ућ или да се јасно уочи, од једне до друге сеанце, напредова
ње у самораз умевању, и позит ивна евол уц ија особе: како се, захваљуј ућ и
чему, њена самоперцепц ија, предс тава о себи мења набољ е, тј. како поста
је аутент ичнија и луциднија, како се ослобађа искрив љењ а и несклад а са
унут рашњим ја. О уоченим и потврђеним факторима у однос у терапеу т
– клијент, који су заслуж ни за тај позит ивни развој, говорићемо касније,
кад будемо анализирали кључне димензије тог односа.
Роџерс је, дакле, дао велик и допринос развој у истраж ивањ а, наро
чито у однос у на ефик асност терапија и улог уи ставтерапеу та, као и по
питањуконцепц ије људског бића. Такође је пред ано радио на развој у раз
личит их алатк и за евал уа ц иј у терапијског процеса. Током истраж ивањ а,
Роџерс је, наравно, настојао да открије да ли су одрж иве и да ли се могу
потврд ит и његове почетне хипотезе. У том циљу је, крајем 40-их годи
на почео темељније да се интерес ује за радове својих савременика, не
би ли и у њима пронашао потврде, или оповргавањ а, својих претпос тав
ки. Закључио је, тако, да су потврђени његових шест нужних и довољних
услова за позит ивни развој личнос ти, које ћемо мало касније предс тави
ти. Међу примарним условима, према Роџерс у, а што је данас постало
неупитно у психотерапијској теорији и пракси, јесу емпат ијска кому
никац ија и значај безус ловно позит ивног поглед а терапеу та на клијента,
13
14

Thorne B.(1994), Comprendre Carl Rogers, Editions Privaт, Toulouse.
Отпор у психоанализи означава психичку силу или механизам одбране који пацијент активира да не би приступио сопственој подсвести, односно отпор пропозицијама и тумачењима психоаналитичара.
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али само онда кад га клијент тако перц ипира и дожив љава.15 Роџерс се
служ ио истим истраж ивачк им поступком и када се радило о осталим
карактерис тикама терапеу тског односа, налазећ и потврде код различи
тих аутора,припадник а различит ихтеоријских школа.
Клијентом усмерен прис туп се потом пренео изван психотерапије и раз
вио и у друг им доменима, а хуманис тичк и покрет у психолог ији је нашао
чврст темељ и ослонац у Роџерсовим истраж ивањима и делима. Успех хума
нис тичк их психотерапија се мери и бројем нових појмова које су увеле, а
који су друг и правц и и, струка уопш те, преу зели од њих. Неке од тих идеја
проналазимо у мног им друг им прис тупима, као што су нпр. (80-их година)
релац иона психоа нализа, когнит ивно-бихејвиорална психотерапија, а вре
менски ближе нама позит ивна психолог ија, и др. Они су преу зели хумани
стичке постулате, и прих ват или важност емоц ија и односа,што је било инте
грисано као фунд аментална ставка у хуманис тичк им терапијама, а од тада
је потврђено и у различито оријент исаним психолошким правц има.
Актуе лне студ ије потврђуј у оно што је Роџерс истицао током више
деценија, упркос нераз умевању, крит икама, па и подс мех у: важност
емпат ије и терапеу тског односа. Тако Норк рос (Norcross, 2002), Ламбер и
Огл (Lambert, Ogles, 2004) тврде да су најефикаснији психотерапеу т и они
који успеј у да остваре дубок и квалитетан однос са својим клијент има.
Куперова мета-анализа (Cooper, 2004) износи доказе у прилог одлуч уј у
ћем значај у фактора који чине однос, за успех било које терапије. Вем
полд (Wampold, 2001) истиче да се 8% варијабилатерапеу тске промене
може објаснит и коришћењ ем спец ифичних техника, а 92%, факторима
заједничк им свим психотерапијама, а то су фактори односа.16
2. Фактори заједничк и свим психотерапијама
Дакле, шта је тошто чини лековит и и унап ређуј ућ и однос према Карл
Роџерс у, као и према следбениц има хуманис тичке, персоналис тичке и
егзис тенц ијалне школе? Роџерс је сажео кључне елементе терапеу тског
односа у три речи: конг руенц ија, емпат ија и уваж авањ ек лијента (пози
тивни став). С обзиром да однос није ентитет, већ процес који се одвија
између два или више ентитета (у овом случај у,особа), уједно утич ућ и на
њих, мењај ућ и их и подс тич ућ и њихово самоос тварењ е, морамо поћи од
неких постулата о људској природ и, да бисмо утврд или шта је квалите
тан, негуј ућ и, исцељуј ућ и однос.
15

16

Rogers, C.R. (2001) L’approche centrée sur la personne – Anthologie de textes présenté par
Howard Kirschenbaum et Valérie Land Henderson, Randin, Lausanne.
Аутори и истраживања наведени у Thorne, B. (1994).
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Карл Роџерс је, као што смо већ рекли, оснивач клијентом усмере
ног прис тупа у психолог ији. Роџерс је веровао да свако људско биће зна,
дубоко у себи илиможе да открије шта је добро за њега. Штавише, нико
то не може знат и умес то и боље од њега. Роџерс след и Арис тотелово уче
ње о ентелех ији (oдeн – у, и телос – сврх а, финалитет), које каже да у
свим живим организмима постоји тенденц ија ка актуа лизац ији, тј. ка
остварењу сопс твених, свом бићу својс твенихмог ућнос ти. То је активни
принц ип који оно што је могуће реализ ује, затим усавршава и, најзад, од
тога прави циљ свог живота. Та урођена тенденц ија предс тав ља један од
темељ а клијентом усмереног прис тупа, и опис ује се као конс трукт ивна
сила, која постоји у свакоме, али је често запретена и блок ирана разним
неповољним, спољ ашњим и унут рашњим, утицајима. Слично каже и
Арис тотел, у спис у О небу: „У исто време покретачем може бити не само
оно што је изворно привело ствар у кретањ е, већ јој је и уклонило извесну
преп рек у, или оно од чега би се ова одбила.”17 Хуманис тичк и психолози
често, у том истом духу, понав љај у да психотерапеу т исамо отклањ ај у
преп реке самоисцељуј ућ им и самоа кт уа лиз ућ им силама пацијента.
Клијентом усмерен прис туп полази од фунд аменталног поверењ а у
људску природ у и у ту силу која јој је органски иманентна. Хуманис тич
ки терапеу т и су уверени, да су појед инц и и групе способни да дефиниш у
сопс твене циљеве и да одлуче о путевима њихове реализац ије. Ова тачка је
посебно заним љива у контекс ту детињс тва и одрас тањ а, као и у професи
оналном и друш твеном окружењу у којима преов лађуј ућ и систем и мани
фес туј у конс тантн у потребу за конт ролом, вођс твом и надзором. Наравно,
такви систем и се заснивај у на, имплит ицном или експ лиц итном, несве
сном или свесном, постулат у о „лошој”приморд ијалној природ и човека,
коју треба активно преобликоват и, каналисат и и усмерават и. Педесет их
година прош лог векадом инирали су психоа нализа и бихејвиоризам који су,
свак и на свој начин, постулирали примарни негат ивитет човекове приро
де. Роџерс се јасно демарк ирао од тих праваца, и од духа времена, одлучно
хуманис тичк им, позит ивним и благонак лоним прис тупом.
У склад у са својим основним теоријским поставкама о људској при
род и, Роџерс је установио, а потом, као што смо раније видели, својим и
туђим истраж ивањима потврд ио, да су нужни и довољни услови терапе
утске промене личнос ти следећ их шест:
1.	Постојањ е психолошког односа између две особе.
2.	Постојањ е, код прве, (назване „клијент”, а не пацијент, управо због
веровањ а у на чело унут рашњег, сврховитог и самоисцељуј ућег
17

Аristotle, On the Heavens, http://classics.mit.edu/Aristotle/heavens.4.iv.html, приступљено 30.03.2014.
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активитета) неког унут рашњег несклад а, рањивос ти или анксио
знос ти. Стањ е клијента обележено је прис ус твом несклад а између
стварног дожив љаја организма и начина на који субјекат себи пред
став ља себе самог унутар тог дожив љаја.
3.	Постојањ е, код друг е особе, назване „терапеу т” унут рашње ускла
ђенос ти – конг руенц ије, то јест истинског релац ионог интег ри
тета, или релац ионе аутент ичнос ти терапеу та. Конг уренц ија је
склад између онога што јесмо, што говоримо и што радимо. Дру
гим речима, ради се о одсус тву прот ивречнос ти између вербал
не и невербалне комуник ац ије, која је крупан узрок диском уни
кац ија и неуспех а у изградњи односа.
4.	Постојањ е, код терапеу та, става уваж авањ а клијента, као безу
словно позит ивног поглед а на њега, у супротнос ти са евал уат ив
ним или прос уђуј ућ им ставом који инхибира његове позит ивне
потенц ијале и могућнос ти.
5.	Постојањ е, код терапеу та, емпат ијског разумевањ а референтног
система својс твеног клијент у као и воља да се то разумевањ е поде
ли с њим и подвргне провери. То означава вољу да се уђе у интим
ни универз ум клијента као да се ради о влас титом, али не губећ и
никад а из вида ово „као да”, што је суштински елемент терапије.
6.	Клијентово опажањ е, макар и у назнакама, да код терапеу та постоји
емпат ијско разумевањ е и безус ловно позит иван став према њему. 18

Са стране терапеу та, одговорног не за „усрећивањ е” или „спасавањ е”
клијента, (јер би то био израз неповерењ а у личност клијента и његове
моћи, илитерапеу товог синд рома магијске свемоћи, односно воље за моћ)
већ за успос тав љањ е квалитетног односа и олакшавај уће климе за рад на
себи самог клијента, кључни елемент и терапеу тског односа, су, понав љамо:
конг руенц ија, емпат ија и уважавањ е (позит ивни, благонак лони став према
клијент у). За конг руенц иј у, Роџерс каже: „Установио сам да је терапеу тски
однос утолико делотвронији уколико сам ја, као терапеу т, самосвојнији. То
значи да би требало да будем што свеснији својих осећањ а, а не да изража
вам један став, док на дубљем, или несвесном нивоу, заузимам друг и. Бити
самосвојан укључ ује такође и спремност да својим речима и понашањ ем
изразим различита осећањ а коај у мени постоје, да будем оно што јесам.
Једина на тај начин однос постаје стваран, а то је, будући први услов за
успос тав љањ е успешног односа, од изузетног значаја. Тек пошто ја прих ва
тим оно што стварно постоји у мени и друга особа може да успе у потрази за
оним што стварно постоји у њој. Закључио сам да је то тако чак и када нисам
задовољ ан ставовима које осећам у себи или када ми се, бар на први поглед,
18

Rogers, C. R.(1970), La relation d’aide et la psychothérapie, ESF, Paris
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чини да они не воде стварању доброг односа. Изглед а да је изузетно значајно
бити самосвојан, прави.”19
Друга кључна димензија односа терапеу т/клијент је емпат ија. Роџерс
је себи поставио питањ а: „Могу ли да допус тим себи да у потп унос ти уђем
у свет осећањ а и значењ а друге особе, и да их саглед ам на начин на који
их она види? Могу ли да прод рем у њен приватни свет у тој мери да изгу
бим свак у жељу да о њој судим и да је процењујем? Да ли сам у стању да
у тај свет уђем на довољно осетљив начин, тако да у њему могу слободно
да се крећем, не газећ и по значењима која су тој особи тако драгоцена?”20
Такво одређењ е емпат ије може да збуни, па и да изазове стрепњу: да ли
губим себе кад улазим у свет другог? Како му могу помоћ и, ако изгубим
своје место? Неће ли ме он или она, умес то тога, повућ и у свој свет?
Да бисмо одговорили на наведена питањ а и стрепњ е, потребно једа тачније прец изирамо шта значи емпат ија.У најк раћем, емпат ија је
способност да се разумеј у туђа осећањ а. Емпат ија помаже да се боље
разумеј у друг и, и њима помаже да се боље осећај у. Емпат иј ут реба раз
ликоват и од симпат ије, као интернализовањ а туђег стањ а. „На пример,
у форензичкој псих ијат рији, псих ијатар не мора да има симпат ије пре
ма крим иналц у којег испит ује, али му је зато неоп ходна емпат ија да би
ужив љавањ ем схват ио шта је субјект осећао у време извршењ а кривичног
дела. Исто тако, да би бранио свог клијента адвокат треба да има емпа
тиј у, чак и када не гаји никак ве симпат ије према њему. Емпат иј у, као
са-осећањ е, треба разликоват и и од у-осећањ а у којем субјекат реаг ује
на исти начин као и онај чије емоц ије осећа: без дистанце. У емпат ији
постоји истовремено ужив љавањ е, поис товећењ е инеопходна дистанца
од емоц ија, очувањ е свес ти о себи, као различитом од оног другог. Ово је
важна способност за писце, редитељ е, глумце, лекаре, психотерапеу те,
наставнике, антрополог е итд.”21 Снага емпат ије, њена негуј ућа, помаж у
ћа моћ није, дакле, у поис товећењу са друг им, у смис лу интернализова
ња његовог проблема, већ у разумевању његове позиц ије, његовог стано
виш та, и у деловању да се побољша његово стањ е. „Емпат ичко слушањ е
служ и као наград а или охрабрењ е говорник у. Оно преноси вашу бриг у и
прих ватањ е и потврђује говорников осећај да је вред ан.”22
Трећа тачка је вероватно најнеобичнија, у смис лу да је мног има
неприх ватљива, зато што је, из нашег уобичајеног, свакод невнг рефе
рентног оквира, погрешно разумемо. Ради се о безус ловно позит ивном
19
20
21

22

Роџерс, К. (1985),стр. 35
Роџерс, К. (1985), стр. 50
Миливојевић, Т. (2011), Психологија стваралаштва, Мегатренд универзитет, Београд, стр. 184-185.
Табс, С. (2013), Комуникација – принципи и контексти, Клио, Београд, стр. 222.
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ставу према другој особи. Роџерс је и сам поставио себи питањ е: „Могу
ли друг у особу да прих ват им у сваком поглед у, да прих ват им сва мно
гобројна лица која ми приказ ује?... Могу ли да је прих ват им такву каква
јесте?... Или могу да је прих ват им само условно, да прих ват им само неке
стране њених осећањ а, док ћу друге осуд ит и, било прећутно, било отво
рено?”23 Роџерс, поново,у свом искус твут раж и одговор на то питањ е, у
склад у са својим мотом да „чињенице не лажу”. Он каже да му је њего
во искус тво недвос мис лено показало да када је његов став према другој
особи уздрж ан, она није у стању да мења или развија управо оне стране
своје личнос ти које он не прих вата у потп унос ти.24 Наилазимо овде на
парадокс да особи помажемо, олакшавамо јој да мења оне особине и мен
талне, емоц ионалне и понашајне обрасце који су дисфункц ионални, само
када их прво разумемо и прих ват имо, односно кад имамо и израж авамо
став „априорне позит ивне сумњ е”25 у однос у на целу њену личност.Пози
тивна предс тава значи да се, као у феноменолошком прис туп у, „ставе у
заграде” вредносне процене и судови, да би се особа прих ват ила онак вом
каква јесте, јер је то једини начин да она покрене своје самоисцељуј уће
и самооснаж уј ућемоћ и и процесе. Вредносно процењивањ е човек често
дожив љава као претњу. „Жеља да избегнем да клијент доживи моје пона
шањ е чак и као тако незнатн у претњу, каже Роџерс, није послед ица моје
преос тељивост на њега. Она је једнос тавно произаш ла из мог уверењ а,
заснованог на искус тву, да ће клијент, тек пошто га ослобод им спољ ашње
претњ е почет и да дожив љава и да се бави унут рашњим осећањима и кон
фликт има, које опаж а као унут рашњу претњу.”26 Заним љива је Роџерсова
тврдњ а да се то односи и на позивитне процене, које, глед ано на дуже ста
зе, не доприносе развој у личнос ти, односно подједнако је угрож авај у као
и негат ивне „јер ако неком саопш тите да је добар, то на посред ан начин
значи да имате право да му кажете и да је лош.”27 Када је терапеу тов став
лишен вредносног суђењ а, то помаже клијент у да дође до тачке када схва
та да је сред иш те процене и одговорнос ти у њему самом.
Због тога је форм улац ија „позит иван став” према клијент у можда
незгодна, јер асоц ира на вредносну процен у и навод и на погрешан закљу
чак да терапеу т позит ивно процењује и потк реп љује свако клијентово
понашањ е, да га посмат ра кроз „ружичас те наочари” апсол утног оптим и
зма. Неут ралност, такође, није погод ан терм ин јер хуманис тичк и терапе
23
24
25

26
27

Роџерс, К. (1985), стр. 51
Исто.
Ristat, Х. „La congruence: une définition de l’authenticité” http://www.cygnification.
com/definition-congruence/, постављено 25.07.2013.
Роџерс, К. (1985), стр. 51.
Роџерс, К. (1985), стр. 51
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ут и заговарај у активн у ангажованост, укљученост, отвореност, срдачност
и топлин у као одлике негуј ућег, лековитог односа. Емпат ичко разумевањ е
и прих ватањ е Атос и Габаро (Athos, Gabarro) супротс тав љај у мањк у бри
ге, дистанц ираној објект ивнос ти или претераној идент ификац ији.28 Карл
Роџерс јесте, додуше, на почетк у своје терапеу тске каријере заговарао
недирект иван став, упућуј ућ и терапеу те да минимално усмеравај у и често
ограничавај ућ и интервенц ије на понав љањ е пацијентове последњ е рече
нице (реформ улисањ е). „Како је Карл Роџерс сазревао као терапеу т, уско
ро је у потп унос ти напус тио овај неангажовани став са техником интервјуа
’последњ а реплика’ у корист много хуманис тичк ијег интера кт ивног стила.
Без обзира на то, ипак су га до краја живота прогониле шале, парод ије и
погрешно схватањ е недирект ивног прис тупа”29Такође, не би било адек ват
но подвес ти холис тичк и позит иван став под емпат ичан, јер можемо имат и
емпат иј у према неким осећањима и стањима друге особе, а не и према
неким друг им. Можда би најпогоднија реч била поверењ е. Овде поверењ е
не значи дечиј у, наивн уверу, већ методс ко поверењеу прод укт ивне, самои
сцељуј уће и развојне силе у човек у, што значајно и активира те силе. Роџерс,
у том смеру, постав ља себи последњ е питањ е: „Могу ли другог човека да
видим као особу у процес у настајањ а, или ћу бити и остат и везан његовом и
својом прош лошћу?”30 Под својом прош лошћу, Роџерс подраз умева очек и
вањ а, судове, веровањ а, настала његовим искус твом, која, као пројекц ије,
могу да поставе екран између њега и клијента, да га спрече да има невин,
неоп терећен поглед на клијента, и тако сузе његове могућнос ти. А поглед,
перцепц ија и предс тава о некоме имај у моћ да коче или доприносе само
перцепц ији и самос тварању другог. Човек тежи да се понаша на начин који
подрж ава претпос тавке које о њему имај у значајни друг и (терапеу т постаје
значајан друг и), у склад у са начелом самоиспуњуј ућег пророчанс тва.
3. Неспоразуми око појма „слушање”
Да бисмо били емпат ични, тј. да бисмо разумели друг у особу, овде и
сада, у њеној јединс твенос ти, њеним могућнос тима и постајању, морамо
развит и способност слушањ а. Слушањ е другог, у свакој врсти помаж у
ће и негуј уће интерперсоналне комуникац ије (социјални радник, лекар,
медиц инска сестра, наставник, професор, родитељ,итд.) увек садрж и
нешто мистериозно. Изглед а лако, али није. Изглед а пасивно, али је вео
28

29
30

Athos, A.G. and Gabarro, J.J. Interpersonal behavior: communication and understanding in
relationships, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978, цит. у Табс, С. (2013), стр. 224.
Јалом, И.(2011), стр. 87.
Роџерс, К. (1985), стр.52.
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ма активно. Стјуарт Табс га назива „аеробик слушањ ем”, јер је то тежак
посао, а ипак даје енерг иј у.31 Право слушањ е нам измиче кад покушава
мо да гапракт ик ујемо, а може се појавит и онда кад га не очек ујемо. Није
техника која се може научит и и применит и, а ипак се може увежбат и. У
сржи је великог броја професија у здравс твеном и социјалном сектору, а
ипак сетешко може дефинисат и и мерит и.
Слушат и, по дефиниц ији, подраз умева неки шум, звучни извор, који,
имамо природн у тежњу да покушамо да идент ифик ујемо. Желимо да
откријемо који је то звук који допире до нас, шта предс тав ља. Слушат и
другог, у контекс ту интерперсоналне комуникац ије, след и то начело. Не
ради се само о томе да слушамо,физичк им чулом, изговорене речи, већ
да идент ифик ујемо – кажемо да „разумемо” – оно што је речено, његово
значењ е или значењ а. На том месту почињу тешкоће,јер је онај ко је изго
ворио неке речи, самим тим, одред ио њихов смисао.Слушањ е подраз уме
ва да се ступи у додир са тим својеврсним светом значењ ад ругог човека.
У суочењу са огромном непознаницом коју предс тав ља друго људско
биће, наш први рефлекс јесте да се „закачимо” за оно што посед ујемо,
што нам је познато и блиско,а то су сопс твена знањ а и референтни окви
ри. То је природно и разум љиво, али постав ља и замк у. Можемо постат и
комуникат ивно веома вешти, примерени, целисходни, умесни, може
мо тачно да идент ифик ујемоопш та језичка значењ а, али се на тај начин
удаљ авамо од онога чему мислимо да се прибилиж авамо: другој особи и
њеној јединс твеној унут рашњој стварнос ти.
Ова конс татац ија звучи банално, готово као опште место, али се
стално изнова и с лакоћом потврђује. Мног и припадниц и тзв.негуј ућ их
професија, уверени су да примењуј у умеће слушањ а, и да на основу тога
долазе до релевантних запаж ањ а и тумачењ а којима могу да идент ифи
куј у проблеме и дефиниш у своје саговорнике. Међут им, када, да би про
верили ваљаност својих утисак а, ти исти професионалц и прес лушај у
снимке разговора, у оквиру конт ин уи ране обуке или супервизије, веома
често уоче да нису чули оног друг ог, да нису били у модус у слушања већ
да су изград или себи предс тав у, идеју о саговорник у – предс таву која је
усмеравала целок упно њиховоу чешће током интера кц ије, а која, пока
зује се, не одговара реалнос ти саговорника. Тако је могуће направит и
читаву менталн у конс трукц иј у, бити, у доброј вољи и са најбољим наме
рама, убеђени да смо одговорили на реалне потребе другог, на његово
искус тво и дожив љаје, док смо уствари „промашили поент у” и прош ли
поред онога што је он заис та изразио, или покушавао да изрази.Прес лу
шавај ућ и, понекад и више пута снимке, тај увид постаје толико очигле
дан да је мног има готово неподнош љив.
31
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Како је такав раскорак могућ, када су намера и циљ били јасни?
Можда се то догађа зато што је слушањ е погрешно дефинисано и поста
вљено. Мног и професионалц и у домен у помоћ и и неге вредно су учили и
уверени су да су развили способност да „декод ирај у” другог, да га тумаче,
што је, иначе,управо оно што се од њих очек ује. Они, а нарочито почет
ниц и у тим пословима, осећај у и прит исак да оправд ај у свој у улог у, да
докаж у свој у компетентност, а и сами клијент и саучес твуј у у томе,екс
плиц итно или прећутно, свесно или несвесно, емит уј ућ иис та очек ива
ња. Интервенц ија професионалца ће тада, логично, ићи у правц у задо
вољ ењ а захтева и очек ивањ а за која се верује да су иманентни професи
оналнос ти и стручнос ти, као и расподели улога. Због тога они примењуј у
облик слушањ а који, вођен предс тавом или тумачењ ем личнос ти, исту,
у ствари, искључ ује. У тој врсти „слушањ а”, пажња је усмерена натума
чење другог, умес то нањега самог.32 Друг им речима, професионалац је у
том трен утк у превише обузет сопс твеним трагањ ем за правилним разу
мевањ ем да би био истински отворен и диспонибилан за слушањ е друге
особе. Усредс ређен је на себе самог, на свој, свакако частан и похвалан
труд, али му због тога остаје премало располож ивог менталног прос то
ра за рецепц иј у друг ог, дакле мало шанси да га може чути. Дешава се
нешто супротно емпат ичком слушању: умес то да се стави у унут рашњи
референтни оквир друг е особе, слуша се и одговара из сопс твеног рефе
рентног оквира.33
Из те ненамерне грешке, можемо да изведемо први и фунд аментал
ни захтев слушањ а: оно захтева, пре свега, ослобођен у пажњу, пријем
чивост, диспонибилитет да се допус ти да нешто дође к нама. Слушањ е
је рецепт ивно, а не емит ивно. Као што у материјалном, физичком свет у
треба да створимо тишин у како бисмо јасно чули околне звукове, исто
тако треба утишат и своје мисли ако хоћемо да слушамо другог тако да
га и чујемо. Али та унут рашња, ментална тишина се не може успос тави
ти када грозничаво траж имо како да интерп рет ирамо и објаснимо оно
што нам се казује, јер смо у том случај у у емит ивном ставу: правимо,
сами, превише „буке” у својој глави да бисмо могли да чујемо спољне
звукове. Они постоје, пролазе али их ми не „хватамо”. Нисмо се довољ
но утишали да бисмо били у стању слушањ а. Особа говори, довод и нам
свој јединс твени свет, али обузет и својим светом, ми то не примећујемо.
Чућемо њене речи, разумећемо шта значе, али нећемо разумет и и особу
и оно што нам она стварно казује, или настоји да нам о себи открије кроз
те речи.Нећемо бити у додиру са том, уникатном особом. Не успос тав ља
се оно кључно: однос.
32
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Blanchet, A. etal. (1985), L’entretien dans les sciences sociales, Dunod, Paris.
Табс, С. (2013), стр. 224.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 155-176

168

Татјана Миливојевић

Такве ситуа ц ије, у којима одсус твује слушањ е, многобројније су и
чешће него што мислимо. Разг овор скреће, а да, у највећем број у случа
јева, његови учесниц и то ни не примећуј у, ка конвенц ионалној ситуа ц ији
типа питањ а-одговори, где ће професионалац настојат и да напред ује у
свом испит ивању, док ће саговорник учтиво одговарат и на питањ а – зато
што се ради о стручњ ак у, ономе који „зна” и чија су питањ а, стога, реле
вантна. Али ће се управо тиме промашит и најрелевантнији елемент и,
они који су најс тварнији за особу.
Такав поступак, наравно, није проблемат ичан ако је интера кц ија
јасно дефинисана као ситуа ц ија у којој професионалац треба да прик у
пи информац ије о клијент у. На пример, када лекар треба да узме анам
нез у, да добије што прец изније информац ије о здравс твеној прош лос ти
клијента, или када социјални радник треба да добије што више података
о финансијској ситуа ц ији корисник а да би донео одлук у да ли му тре
ба или не треба одобрит и социјалн у помоћ, и у којем износ у; или кад се
нутриц ионис та распит ује о нечијим прех рамбреним навикама, итд.То
јесаветод авна, конс ултат ивна ситуа ц ија. Однос се не заснива на дубин
ском слушању нити га захтева. Међут им, чим је у питању однос подр
шке особи, интервениш у, као фунд аменталне датос ти, колико квалитет
интерперсоналног односа толико и квалитет слушањ а.
Што је више однос усмерен ка томе да буде подс тицај и подршка осо
би на њеном путу ка аутоном ији и психосоц ијалној зрелос ти, више ће
захтеват и слушањ е. Потребно је,међут им, истаћ и да слушањ е није крај
њи циљ, иако само по себи може да произведе резултат, што се у мног им
случајевима и догађа. Слушањ е је средс тво, које омог ућава клијент у да
осет и да је вред ан и достојан пажње, да је саслушан. То је онда прави
почетак односа, трен утак у којем професионалац постаје за оног дру
гог значајан партнер. Емпат ичк и „стил слушањ а чини се најваж нијим у
смис лу ојачавањ а или побољшањ а позит ивних интерперсоналних одно
са”.34Језичка ограничењ а нас приморавај у да упот ребимо терм ин „сред
ство“, иако би било боље рећи „начин”, али из свега што смо претходно
рекли, јасно је да емпат ичко, као активно-рецепт ивно слушањ е усмерено
на саговорника не може да се схват и као пуко средс тво, алатка, инстру
мент, већ је фунд аментални унут рашњи став, димензија односа који се
не може инструментализоват и.35
Наизглед тако једнос тавна ствар, да вас неко заис та чује, има велик у
моћ. Онај ко осећа да је саслушан, осећа да постоји, да је његово постоја
ње, његово биће узето у обзир, уважено. „Слушањ е је опчињ авај ућа и чудна
ствар, креат ивна сила. (Они) који нас слушај у јесу они према којима се кре
34
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ћемо. Кад нас слушај у, то нас ствара, чини да се отворимо и проширимо.”36
Супротно томе, не бити слушан, не осет ит и се признат им и уваженим, води
или потчињ авању другоме, ако је тај друг и доминантнија личност или има
полож ај моћи, те послед ично обесх рабрењу, резигнац ији, синд ром у стече
не немоћ и; или, ако постоје могућнос ти и прилике за то, пруж ању отпора
располож ивим средс твима. То је људска реалност којојсмо често сведоц и и
коју смо сви, у мањем или већем степен у интензитета и учес талос ти, иску
сили. Али кад смо и сами у ситуа ц ији да нам неко у интера кц ији, у однос у,
пруж а, пасиван или чак и агресиван отпор, не питамо се да ли смо га ми на
неки начин изазвали, тиме што смо били превише емит ивни, директ ивни,
односно недовољно рецепт ивни и отворени: одмах ту особу проглашавамо
одговорном (тврдоглавом, неурот ичном и сл.).
Нема, дакле, ничег самоочигледног ни лаког у слушању друге особе,
чак ни када изглед а да се то, на махове, одвија једнос тавно и природ
но. Слушат и траж и чудн у мешавин у у којој треба умет и и моћи довољно
изаћ и из себе, децент рират и се, поставит и се, на неки начин, код другог,
истовремено остај ућ и,прибрано и непоколебљиво, прис утан, овде и сада,
не пројект уј ућ и вољу за резултатом, у стању будне, а ненапете пажње. У
том смис лу је то посебан став, нарочито за оне који га професионално
корис те. А када и постоје сви облиц и и слојеви слушањ а, остаје једна
чињеница: слушана особа опаж а, на свесном или несвесном план у, да је
слушана или то не опаж а, што осим у изузетним случајевима (психоза
или тешких поремећаја личнос ти) значи да и није слушана. Критериј ум
слушањ а је да ли смо друг ог чули или нисмо. У том смис лу се слушањ е
не импровиз ује, не произлази из пуке интенц ије. Осим намере, потребно
је испунит и и друг е услове, а томе постоје и озбиљне преп реке.37
Преп реке примени активног слушањ а су разноврсне. Једна је непри
давањ еп уногзначаја и вреднос ти слушању. Оно се схвата као парц ијална
вредност, која може бити корисна али која, сама по себи, без учешћа друг их
фактора, не доноси резултате. Такво схватањ е води омаловаж авању или
потцењивању слушањ а као радне алатке и фокусирању на друге поступке,
који, међут им, не могу бити прод укт ивни, а често су и конт рап род укт ив
ни када изос тане реализовањ е пуног потенц ијала слушањ а. Из недовољног
вредновањ а и непознавањ а моћи слушањ а, след и и недовољна мотивац ија
да се слуша. Друга, можда снаж нија и чешћа преп река,у томе је што, да
би се било у модус у слушањ а, треба оставит и по страни жељу или очек и
вањ е да се некоме помогне. Кад смо обузет и том жељом, односно када смо
фокусирани на пројект ивани резултат умес то на актуе лни процес, усваја
36
37
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мо активан и волунтарис тичк и став, који не може да постоји једновремено
са отвореношћу, рецепт ивношћу и диспонибилитетом које слушањ е захте
ва. Та два стањ а могу да се смењуј у, али не могу да постоје једновремено,
у истом трен утк у. Другачији ефекат ћемо имат и на саговорника када смо
у једном или у другом од та два стањ а. Када смо активни, поруч ујемом у
да ми управ љамоинтерперсоналним прос тором и конт ролишемо процес,
да као стручњ ац и, пре свега обав љамо свој посао и вршимо функц иј у која
нам припад а. Ми смо ти који држе конце у рукама и који одређуј у курс и
исход разговора. Када смо у стању слушањ а, поруч ујемо саговорник у да
има слобод у да се креће на свој начин у релац ионом прос тору, да може
да га присвоји себи– или макар да присвоји један његов део, јер ипак и ми
постојимо и остајемо прис утни у њему.Разлика је фунд аментална и може
да доведе до неочек иваних, па и спектак уларних резултата.38
Међут им, имамо сасвим другачије навике и у професионалном и у
приватном домен у: прос тор дат слушању је, најблаже речно, недовољ ан.
Видели смо да су професионалц и неге под утицајем веровањ а, које је
често и исход очек ивањ а која су им наметн ута, да су дужни да знају и
да буду способни да разумеју и тумачед ругог, на интелект уа лном пла
ну. Значајна количина времена и енерг ије је уложена у труд да се одго
вори на те унут рашње и спољне захтеве, што објашњава умор и његову
послед иц у, сагоревањ е (burn-out), који вребај у професионалце за помоћ
и негу. Императ ив да се зна, подм ук ло удаљ ава од ресурса који предс та
вља слушањ е, и тиме од способнос ти да се позове на „знањ е” другог, који
јесте онај којег се то највише тиче и који о себи посед ује најпотп уније,
иако још неосвешћено,знањ е.
Постоји у томе јоше једна тешкоћа, и то не мала. Оставит и прос то
ра том јединс твеном, својеврсном свет у друге особе да се изрази, бити
рецепт иван, располож ив за слушањ е и посмат рањ е како она траж и и
исцртава сопс твене путањ е, како проналази сопс твене начине, како
открива сопс твене преп реке, значи прих ват ит и да се уђе у свет који није
влас тит, у непознат у териториј у на коју нисмо навик ли, која није наш
дом, за који немамо кључеве. „Разумевањ е садрж и ризик. Ако дозволим
себи да разумем друг у особу, могло би да се деси да ме то разумевањ е
промени. А плашимо се промене.”39
Слушањ е, насуп рот обичном разг овору или саветовањузахтева да
допус тимо да нас друг и води. Слушањ ем се не управ ља, оно се практ и
кује. Слушањ е је оно које нас води, али не треба ни да се(бе) изгубимо.
Зато је потребно будно прис ус тво и пажња, јер ако умемо да му сепре
38
39

L’observatoire, revue d’action sociale & médico-sociale, n°50, 2006, pp. 29-32.
Randin, J-M., (2008) „Qu'est-ce que l'écoute?“, Approche Centrée sur la Personne. Pratique
et recherche, n° 7, pp. 71-78.
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пус тимо, слушањ е нас неће одвес ти било где. Ако умемо, зато што смо
вољни и располож иви за то, да допус тимо себи да уђемо у непознат и свет
другог, открићемо даон садрж и свој у унут рашњу кохерентност, међуод
нос различит их компонент и. Слушањ е је мање ствар тражењ а да разу
мемо зашто и како се те компоненте држе заједно, већ да конс тат ујемо,
посмат рамо шта и како јесте.40
Слушањ е је посмат рањ е ствари онак вим какве јесу. Оно води мало
већем разотк ривању стварнос ти, прец изније речено једне стварнос ти, још
тачније, једног фрагмента једне реалнос ти, једног света, оног једног једин
ственог људског бића.Што више прих ватамо своје незнањ е о том свет у, то
ћемо имат и више шанси да га мало више откријемо, јер нема горег посма
трача од оног који верује да већ зна.
Последњ а разлика између информат ивног и терапеу тског разговора у
којој су садржане све остале, у томе је што можемо да прип рем имо инфор
мат ивни разговор или конс ултац иј у. Упознат и смо са његовим општимкон
турама и садржајем, унап ред знамо од чега ће се састојат и. Располажемо
питањима која треба да поставимо и која ће нам омог ућит и да прик упимо
информац ије које су нам потребне. Међут им, не можемо на тај начин да
прип рем имо моменат слушањ а, и не знамо унап ред садржај који ће нам се
открит и. Једино што можемо да урад имо јесте да себе прип рем имо за слу
шањ е и дочек непредвид љивог. Да бисмо билис лушаоц и, морамо да испу
нимо неколико услова. Пре него што успемо да подс такнемо разотк рива
ње другог, потребно је да се ослобод имо мног их наноса у нама самима. Да
бисмо ослобод или прос тор у себи и постали располож иви и пријемчиви за
слушањ е, морамо да идент ифик ујемо своје стрепњ е, страхове, напетост,
прејак у жељу да успемо, да постигнемо резултат, а онда и пронаћи начине
како да се тога ослобод имо, барем у мери која је довољна да не закрче готово
цео терен, на штет у унут рашњег диспонибилитета. Слушањ е је много више
људска него техничка способност. Питањ а која се постав љај у за време неког
интервјуа д ата су у прип рем љеном упитник у, али слушањ е никад а не преег
зис тира себи. Оно се налази у особи која га практ ик ује, у њеној способнос ти.
Та особа даје квалитет слушању. Слушањ е није спољна алатка, која се може
набавит и и упот ребит и, већ способност која се развија као својс тво лично
сти.41 Слушалац сам постаје инструмент сопс твеног слушањ а.

40
41

Blanchet, A. etal. (1985).
Blanchet, A. etal. (1985).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 155-176

172

Татјана Миливојевић
Закључак

Терапеу тски модел и стил комуниц ирањ а произлази из одређене
концепц ије људске природе и потврђених услова и фактора лековитог,
негуј ућег и унап ређуј ућег односа. У то спад а стварањ е олакшавај у
ћег амбијента, однос поверењ а, поштовањ е према саговорник у, што се
постиже емпат ичним, аутент ичним и искреним ставом, и безус ловно
позит ивним, то јест непроцењуј ућ им и неос уђуј ућ им ставом. Позит иван
став се ослањ а на постулат о унут рашњој, усмеравај ућој, самоа кт уа ли
зуј ућој (ентелех ијској) сили у сваком појед инц у, и о човек у као бићу у
постајању, чије постајањ е оним што јесте позит иван поглед охрабрује и
поспеш ује. Друг им речима, позит иван поглед саучес твује у (само)ства
рању личнос ти појед инца у смеру који је за њега најбољи. Независно, дакле, од теоријске оријентац ије, методе или технике, битан је начин на
који терапеу т јесте и на који, својим прис ус твом и понашањ ем, креи ра
клим у која олакшава однос,а тиме иослобађањ е и раст појед инца. Емпа
тичко слушањ е је модус бивс товањ а, посебно стањ е, па тек онда техника
помаж ућег, негуј ућег и исцељуј ућег односа. Хуманис тичка оријентац ија
није директ ивна, већ диск ретно усмеравај ућа у оном правц у који се оцр
тава из дубинског слушањ а. Такво слушањ е фокусирано је на оно што
се дешава у интера кц ијском прос тору „сада и овде”, и тиме фавориз ује
процес личног развоја, ослобођен балас та прош лог, ка будућнос ти.Циљ
је да се клијент поново повеже са својим истинским потребама, осећањи
ма, мислима, јачај ућ и тако свој у самосвест и самоп рих ватањ е. Франц у
ски писац Фонтенел (Fontenelle) је написао: „Највећа тајна среће је бити
добро са самим собом”.
Добри интерперсонални односи се развијај у спонтаном или науче
ном применом терапеу тских компонент и које одлик уј у свак и унап ре
ђуј ућ и однос. Видели смо да су то емпат ија, конг руенц ија, прих ватањ е,
укљученост, срдачност, непос редност, итд. Ти састојц и нису само одлика
негуј ућ их професија, већг раде и облик уј у свак и добар интерперсонал
ни однос. Да бисмо гајили добре односе, који подс тич у наш и лични раз
вој друг их, требало би да квалитете терапијског односа интег ришемо у
свакод невни живот свих људи, независно од њиховог образовањ а, профе
сије и улоге. „Кад год пажљиво покушамо да разумемо задатке који сто
је пред нама као руковод иоц има, наставниц има и терапеу т има, онда се
бавимо проблем имо који ће одлучит и будућност ове планете. Јер наша
будућност не зависи од физичк их наук а. Она зависи од нас који покуша
вамо да разумемо и да се бавимо односима међу људима и покушавамо
да створимо односе који помаж у.”42
42

Карл Роџерс, стр. 53.
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Упознавањ е са постулат има лековите комуникац ије, учењ е метод а
и техника које произи лазе из тих постулата, повратно утиче на сензиби
литет комуникат ивних субјеката, сензибилиз ује их за различите типове
међуљудских односа, ослобађа ставове повољне за добар међуљудски однос и унап ређује те односе и њихове учеснике процесом стим улац ије и
фидбека.
У прис туп у оријент исаном на клијента (а може и на дете, ђака, сту
дента, пацијента, запос леног, итд.), он је схваћен у својој индивид уа лно
сти, јединс твенос ти, непонов љивос ти и незаменљивос ти. Његово искус тво
и његов субјект ивни свет су у сред иш ту процеса интера кц ије. То је зато што
се верује у способност свакога да у себи самоме пронађе ресурсе потреб
не да би изград иосвој идент итет и напредовао у реализовању сопс твених
потенц ијала. Клима поверењ а и начин на који је терапеу т благонак лон,
повлаче освешћивањ е дубоког ја које онда може да се ослобод и, изрази и
проц вета. Особа је охрабрена да верује у своје моћи и своје постајањ е, да
постигне самоефикасност. Она посед ује кључеве свог живота. Она једина
зна шта је за њу добро. Ствара се прави однос. Разговор није директ иван,
али је терапеу т прис утан и држи се близ у клијентових преок упац ија. Он
је диск ретно активан, бриж ан и слуша, у пуном смис лу речи. Прат и кли
јента у његовој потрази за сопс твеним решењима и нуди амбијент неоп хо
дан за његов развој. Предус ретљив, отворен, не суди и поштује клијенто
ве одлуке. Само у однос у поверењ а настаје прог ресивна самоафирмац ија
и коначно,глобално прих ватањ е унут рашњег ја, као залога аутент ичног
живљењ а и постизањ а уравнотежене, целовите личнос ти, или, како Карл
Роџерс каже „личнос ти која потп уно функц ионише“.
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KEY FACTORS OF HEALING
INTERPERSONAL COMMUNIC ATION:
THE PSYCHOTHER APEUTIC MODEL
Summary: Despite the somet imes big and irreconcilable differences between
different psychotherapeut ic currents, researches on the effect iveness of successful
psychotherapists of different provenances have shownthe presence of some com
mon factors.It turned out that all factors of psychotherapeut ic effect iveness belong
to the sphere of relat ionship. The humanistic and personalisticpsychologist Carl
Rogers subsumed them under three key factors that allow the establishment of
a healing relat ionship: congrue nce, empathy and uncondit ional posit ive atti
tude towards the client.Theposit ive attit ude is based on the humanist/personalist
postulate of the existence ofan inner, driv ing, selfact ualizing (entelechial) force in
each indiv idual, and man as a being in becoming, who is enabled and encouraged
to become who he/she is by this posit ive, support ive attit ude.Many studies have
conf irmed the role and importance of these factors and the quality of the relat ion
ship as a necessary and indispensable condit ion for the success of any psychothe
rapy.This approach proved to be very fruitf ul and successful in other areas of work
and communicat ion, when it is aimed at establishing, building, nurt ur ing and
improv ing interpersonal relat ionships, as the basis for the well-being and health
of indiv iduals and groups
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СПЕЦИЈАЛИСТИ
ЗА ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ
– РАЗВОЈ ДЕЛАТНОСТИ
У ИСТОРИЈСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ
Сажет ак: У раду су предс тављени опус и историјс ки развој профес ија
специјалис та за политичко комуницирање. Описан је настанак и развој раз
личитих специјализованих делатника у делу информационо-комуникационог
система који функционишу као профес ионални политички комуникатори.
Разм атрани су, из историјс ке, аналитичке перс пективе и на систем ати
зован начин, настанак и развој различитих делатнос ти у оквир у профес ија
политичког комуницирања: од медијс ких посленика, преко маркетиншких
и стручњака за односе с јавношћу, саветника, спин-доктора и оглашивача.
Указано је на деликатне нијансе у прож имању њихових профес ионалних дело
вања, упозоравајући на сложеност задовољења интереса јавне сфере у демо
кратс ком политичком диск урс у. Имај ући у виду пракс у али и обавез уј уће
етичке кодексе у деловању предметних струка, закључујемо да се развој про
пагандних средс тава и профес ија у процес у политичке комуникације не може
схватати једнозначно добро или лоше, те да у демократс ком циљу задово
љења јавног интереса, стручна јавност стално треба да има на уму мисао: у
борби политичких протагонис та не смеју превладати партик уларни инте
рес и појединаца или политичких организација.
Кључне речи: ПОЛИТ ИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ, ПОЛИТ ИЧК И МАР
КЕТ ИНГ, ПОЛИТ ИЧК И ПР, ПОЛИТ ИЧКО ОГЛАШ АВАЊЕ

1
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Увод

У настојању да утич у на друш тво примерено задовољ ењу сопс твених
интереса, сви полит ичк и актери од државника до синд икалних вођа и
терорис та уваж авај у значај средс тава ефикасне полит ичке комуникац и
је, као важног предус лова успешне интервенц ије у јавној дебат и и одлу
чивању. Премд а су учинц и спец ијалис та за полит ичко комуниц ирањ е на
ставове и понашањ е у јавној сфери тешко мерљиви егзактним метод а
ма, расп рос трањ еност ових професија базирана је на уверењу да постоје
резултат и који оправд авај у знатн у потрошњу времена и ресурса. Иску
ства актера у полит ичк им борбама сведоче да су често интерп ретац ије
догађаја у кампањ ама и друг им видовима полит ичког деловањ а утицај
није од догађаја самих.
Безмало пре једног века, Валтер Липман је запазио да се демок рат
ска пракса нашла на прек ретниц и, кад су у њој, крајем Првог светског
рата, полит ичк и актери почели да упот ребљавај у различите стратег ије
уверавањ а. Заправо, одлике полит ичког процеса из темељ а су мењане
још од раног 19. века, поступним проширивањ ем права гласа на све шире
слојеве грађана и појавом масовног комуниц ирањ а. Умес то колект ивно
оформљ ене воље просвећених, образованих и имућних мушкараца која
је до тада усмеравала полит ичко деловањ е, масе су, корис тећ и своје пра
во гласа, почеле да утич у на полит ичк и процес. Показало се тада да је
јавно мњењ е подлож но обликовању и манип улац ији. У сврх у произво
ђењ а, конс труисањ а јавног мњењ а, појавиле су се нове професије про
паганд ис та или предс тавник а за штамп у, чији је посао био да утич у на
извеш тавањ е новинара о својим клијент има.
С повећањ ем улог е медија у посредовању између полит ичара и јав
нос ти, оснаж ивао је и утицај пропаганд ис та и предс тавника за штамп у
у индус трији полит ичк их односа с јавношћу. Крај 20. века донео је убр
зани развој ових трендова и, у њиховој функц ији, све софис тиц иранијих
средс тава, чинећ и – понајвише посредс твом елект ронских и штампа
них медија – да се полит ичк а пракса одвија пред глобалном публиком.
Комуниколози запаж ај у да кључна производна снага на почетк у трећег
милениј ума постај у информац ије (Радојковић, Стојковић, 2004: 162) и
да се моћ информац ионо-комуник ац ионих система увећава брзим раз
војем информац ионих технолог ија. Валтер Липман је нарочито указао
на превазиђеност индус тријске, економске или полит ичке револ уц ије у
модерном добу, и као значајн у одлик у савремених друш тава навео „рево
луц иј у која се збива у умећу стварањ а прис танка код оних над којима се
влад а...” (Lippman, 1954 (1922)).
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1. Специјалисти за политичко комуницирање
Увећањ е значаја медија у полит ичком диск урс у у 20. веку прат ио је брз
развој нових професија које су усмерене на ефикасну размен у полит ичк их
порука – профес ионалних пропагандис та. Од свог настанка, овај „бизнис”
је брзо напредовао, будућ и да се годишње само у Америц и одрж и прибли
жно 500.000 избора на различит им нивои ма, и утроши више од милијард у
долара на комуникац иј у у кампањ ама. Полит ичк и конс ултант и делај у у
разноврсним или су спец ијализовани за одређене облас ти; процењује се да
је у оптицај у више од 56 различит их категорија послова у облас тима поли
тичког комуниц ирањ а. У професионалном деловању ових спец ијалис тич
ких група у оквиру информац ионо-комуникац ионог система упот ребљава
се скуп сродних комуниколошких знањ а и вештина. Предметне професије
су неретко међусобно функц ионално повезане, али их разд ваја „инстру
ментална и етичка провалија” (Радојковић, Стојковић, 2004: 160-162).
Обично се као најзас туп љеније професионалне групе у литарат ури наводе:
новинари – чија је улога прик уп љањ е, обрад а и објав љивањ е информац ија;
стручњ ац и који се баве оглашавањ ем – дакле, у спец ијализованим агенц и
јама повез уј у економски подсис тем друш тва са потрошачима; професио
налц и у облас ти односа с јавношћу – са задатком успос тав љањ а ефект ивне
комуникац ије између клијената који припад ај у полит ичком подсис тем у
и јавнос ти; и уже спец ијализовани професионалц и у облас ти полит ичког
маркет инга: спин-доктори и саветниц и – конс ултант и.
Конфликт и који се неретко јављај у у интера кц ији ових делатнос ти и
професија обично произлазе из различите природе послова, али често
су послед ица и непод уд арних етичк их принц ипа којима се професио
налне групе руководе.1 На пример, ПР агенц ије или одговарај уће службе
државне или парт ијске админис трац ије обав љај у спектар активнос ти у
домен у полит ичк их односа с јавношћу: саопш тавањ е на конференц ија
ма за штамп у, брифинзима, и томе слично. Како би ове поруке биле пре
нете јавнос ти, професионалц и за ПР теже да аним ирај у али чак и корум
пирај у медије и новинаре (уколико „регуларним” поступком не оства
ре одговарај ућ и резултат). Стога је Џозеф Пулицер, заступај ућ и идеј у
независнос ти новинарске бранше, истицао неоп ходност да новинарс тво
буде не само некомерц ијално, већ антикомерц ијално, како би било уте
мељ ено и прих ваћено као професија. С друге стране, међу стручњ ац и
ма постоје уверљиве тезе, да се потреба за спец ијалис тима за ПР јавила
1

Због тога појединац не може бити истовремено нпр. професионални новинар и
експерт за односе с јавношћу, премда током професионалне каријере појединац
има могућност да промени свој избор између ове две струке. Овај професионални
трансфер се много чешће одвија у смеру новинарство – послови ПР-а.
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ради ограничавањ а утицаја социјално ангажованог новинарс тва које је
крајем 19. века у Америц и агитовало прот ив крупних капиталис та који
су настојали да увећавај у свој профит.
Делот ворност полит ичког оглашавањ а такође је ограничена. Ако пође
мо од прем исе да оглашавањ е предс тав ља плаћено медијско преношењ е
порука над чијим обликовањ ем полит ичар има потп ун у конт рол у – може
мо да дођемо до закључка да је управо у овоме садрж ана ограниченост овог
вида полит ичког комуниц ирањ а. Наиме, чињеница да је јавност свесна
да оглашена полит ичка порука најнепос редније израж ава идеје и интере
се спонзора оглашавањ а, примаоца поруке провоц ира да се дистанц ира
од ње. Премд а не оспоравамо улог у оглашавањ а у полит ичком диск урс у,
показало се да су друг и видови комуникац ије у овом процес у ефикасни
ји. Полит ичк и актери су препознали „отворене медије”2 као целисходни
је средс тво за остварењ е својих циљева, будућ и да им је у телевизијским
емисијама, на пример, омог ућено да се непос редно експонирај у.
Наступањ ем полит ичког актера у отвореним медијима обично упра
вљај у професионални саветниц и за односе с јавношћу, који неретко „произ
воде” догађаје захваљуј ући којима полит ичари добијај у бесп латан публи
цитет. За разлик у од оглашавањ а, у отвореним медијима се замагљује доми
нац ија полит ичк их актера: уредник емисије и новинар су одговорни за ода
бир емитованих саундбајтова и тумачењ а; поруке полит ичара су аутент ич
није и привидно спонтаније, те се повећава њихова веродос тојност. Како
би успешније превазилазили ризике у „арени” отворених медија, полит и
чари ангаж уј у професионалце спец ијализоване за полит ичко комуниц и
рањ е. При томе, појед ини полит ичари допуш тај у саветниц има ангажовањ е
у најмањ ој мери, у минималним аспект има кампањ е којима се уобличава
њихов имиџ. Међут им, задатак саветника је да клијентов наступ оствари
адек ватан ефекат, да се афирм ише целовита поуздана предс тава. Ангажо
вањ е стручњ ака подразумева вишед исцип линарне послове: осим бављењ а
спољ ашњим манифес тац ијама, они треба да буду и социјални психолози
и стратези вешти у предвиђању и санирању непланираних и нежељ ених
момената кампањ е.

2

Термин отворени медији користи се како би се праксе које потпадају под политички
маркетинг и односе с јавношћу диференцирале од оглашавања.
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2. Историјат и професионализација делатности
2.1. Политичк и маркетинг
У Првом светском рату показао се допринос публиц итета успешно
сти полит ичк их и војних подвига. Увидевши значај ефикасног психоло
шког деловањ а на људе, њихови актери су подс тицали упот ребу средс та
ва масовног комуниц ирањ а у ове сврхе. Двадесет их година прош лог века
пропаганд а се инстит уц ионализ ује у оквиру државног апарата, међут им,
тек у зачетк у, примена метод а и техника полит ичког маркет инга у том
период у још не налик ује сложеној и изграђеној концепц ији полит ичке
пропаганде. Настанак полит ичког маркет инга у смис лу примене модер
них инструментарија и методолог ије истраж ивачког прис тупа означава
Рузвелтова кампањ а 1936. године у Америц и.
У Америц и је тридесет их година прош лог века основан Национал
ни центар за истраж ивањ е јавног мњењ а (National Opinion Research Cen
tre), у којем су упоредо вршена истраж ивањ а могућнос ти нових медија.
Штампани медији су, доис та, вршили предизборна истраж ивањ а јавног
мњењ а још од 1924. године, али је прво стручно истраж ивањ е спровео
Галуп 1932, за потребе канд ид ата за секретара државе Ајова. Услед ило
је форм ирањ е прве професионалне агенц ије за управ љањ е изборним
кампањ ама која је примењивала искус тва из односа с јавношћу и огла
шавањ а. Основали су је Клем Витакер и Леоне Бакс тер 1933. године у
Лос Анђелес у, и звала се „Campaigns”. У наредном двадесетогод ишњем
период у стручњ ац и ове агенц ије били су успешно ангажовани у мног им
изборним кампањ ама. Научно заснован у прогнос тичк у функц иј у истра
живањ а јавног мњењ а развио је Ропер, који је, захваљуј ућ и поузданос ти
свог метод а, у току тридесет их и четрдесет их година три пута педвидео
реизбор Рузвелта за председник а САД.
Почетничк и недос тац и су се превазилазили развојем делатнос ти које
су постајале незаобилазан фактор у конц ипирању и прогнозама изборних
кампањ а. У САД се убрзо форм ирао знатан број маркет иншких агенц ија
које су окуп љале све стручније кадрове. Низ година најуспешниј у агенц и
ју за полит ичк и маркет инг „Public Affairs Analysts”, водили су демок рата
Наполитан и републиканац Вајт, који је 1980. постао виши саветник пред
седника Регана. Успешније агенц ије у Америц и данас су „Campaign Mana
ger” или „Aristole Industries”. Оне окуп љај у велик и број полит ичк их конс ул
таната и стручњ ака за разнородне услуге – спец ијализованих услед усло
жњавањ а процеса полит ичког комуниц ирањ а. (Славујевић, 2005: 33-37)
У Великој Британији је почетне покушаје у истраж ивању јавног мње
ња успешно преду зимао Т. Харисон, који је 1937. године форм ирао истра
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живачк у установу „Mass Observation”. Тек касних педесет их, међут им,
аналит ичари у Британији почињу да корис те истраж ивањ е јавног мњењ а
за потребе полит ике, али су сродне делатнос ти на овим прос торима још
дуго биле непоп уларне. У време избора 1945. у Британији је постојала је
само једна агенц ија за полит ичка истраж ивањ а – „Gallup”. Телевизијске
промоц ије парт ија заживеле су 1951, да би између 1955. и 1964. године
„парт ијска медијска прод укц ија” снаж није деловала. Прве професионал
но реализоване кампањ е на Острву промовисале су Маргарет Тачер, кра
јем седамдесет их и почетком почетком осамдесет их година. У последњ ој
деценији прош лог века, број маркет иншких агенц ија у Великој Британији
спец ијализованих за полит ичк и маркет инг увећао се до стот инак. (Сла
вујевић, 2005: 33-37)
У Франц уској, почец и професонализац ије делатнос ти у облас ти поли
тичког маркет инга датирај у из 1965–1966. године. На захтев Помпид уа,
председника владе, у циљу предвиђањ а резултата парламентарних избо
ра, тада је основана спец ијализована саветод авна инстит уц ија „Услуге и
метод и”, на чијем челу је био Мишел Бонг ран, испред 120 сарадника (поли
тичк и коментатори, стручњ ац и за ПР, рекламни стручњ ац и и инжењ ери).
Године 1968, Бонг ран је створио саветод авн у агенц иј у МБСА, сведеније
структ уре, груп у оспособљен у да се хитро мобилиз ује и према потреби
ангаж ује најбољ е располож иве стручњ аке. Група је имала језгро од свега
6-15 стручњ ака, стално је запош љавала нове и младе сараднике који су се
често мењали, а потом углавном оснивали сопс твене успешне агенц ије.
Они су с Бонг раном допринели афирмац ији „франц уске школе полит ич
ког маркет инга”. Неки од саветника су били професионално заступ љени
колико су налагале потребе једне кампањ е, а друг и су се интег рисали у
апарат неке од парт ија.
Европски и америчк и маркет иншки стручњ ац и почели су да сарађуј у
приликом сусрета Американца Џозефа Наполитана и Франц уза Мишела
Бонг рана, руковод илаца највећ их кампањ а које су икад вођене у њихо
вим земљама. Разменивши искус тва, они су успос тавили начела међуна
родног удружењ а које окуп ља најуспешније полит ичке саветнике широм
света који имај у искус тво у руковођењу националном кампањ ом у својој
земљи. Тако је настала Међународна асоц ијац ија полит ичк их саветника
(IAPC); услед ило је оснивањ е америчке асоц ијац ије (AAPC) и Европског
удружењ а полит ичк их саветника (EAPC). У њиховом чланс тву су нају
гледнији стручњ ац и за различите облас ти чије се технике примењуј у у
пракси полит ичког консалт инга.
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2.1.1. Профес ија саветника – конс ултанта
Као претеча ове професије, у литерат ури се помињ е чак старорим
ски беседник Цицерон, аутор списа „Приручник за изборн у пропаганд у”
којим је покушао да помогне свом брат у да буде изабран за конз ула. Про
фесија полит ичког саветник а у савремено доба утемељ ена је у Америц и
почетком прош лог века. У Европи се чешће корис ти израз саветниц и у
полит ичкој, социјалној и инстит уц ијалној комуникац ији, или саветни
ци у комуникац ији с јавним мњењ ем. Коорд инате ове струке поставио је
психолог и стратег (касније и минис тар) Џејмс Ферли. Он је 1933. годи
не помогао у организац ији изборне кампањ е која је Френк лина Рузвелта
довела на место председник а Америке. Он је први посаветовао свог кан
дид ата да говори преко радија, како би дошао до израж аја његов сугес ти
ван глас који улива поверењ е. Стилизовао је његов изглед наглашавај ућ и
арис ток ратско држањ е, које је потенц иран упот ребом монок ла.
У условима када су полит ичке странке тешко прив лачиле бираче, а
имале и проблем недос татк а средс тава за финансирањ е, расла је потре
ба за фигуром полит ичког саветник а. Већ почетком 1950-их канд ид ат и у
демок ратским земљама се ретко усуђуј у да креи рај у свој имиџ без подр
шке стручног саветник а, чија се функц ија усавршавала упоредо са раз
војем средс тава за комуник ац иј у и истраж ивањ е јавног мњењ а. Данас
је полит ичк и саветник високоспец ијализовани стручњ ак који предлаже
најбољи начин да се канд ид ат пласира на изборном тржиш ту, избегавај у
ћи при томе манип улат ивне методе. У том циљу он тумачи испит ивањ а,
дефинише комуник ац ијску стратег иј у, одређује одговарај ућа средс тва,
прип рема говоре и ефик асне поруке. Његово ангажовањ е се не свод и на
изборне прилике; он свакод невно савет ује полит ичара како да интерве
нише у полит ичк и сложеним ситуа ц ијама, какву стратег иј у да приме
ни у случај у непредвиђених полит ичк их околнос ти и како да се односи
према прот ивниц има. За разлик у од аматера, полит ичк и саветник је пре
свега професионалац који делује ослобођен страначк их ограничењ а и
неспутан идеолошком заједницом, што значи да исти полит ичк и савет
ник може буде ангажован од стране различит их полит ичк их табора.
Угледна италијанска ауторка у облас ти полит ичког маркет инга Мари
ја Бруна Пустето, као основн у разлик у између рекламног агента, агента за
односе с јавношћу и полит ичког саветника навод и способност саветника да
истог трена дефинише, захваљуј ућ и искус тву, реалне могућнос ти канд и
дата да оствари каријеру у свет у полит ике. (Пустето, 1996: 26-30) Саветник
треба да буде личност свес траних сазнањ а и способнос ти, „спец ијалис та
опште праксе” који разуме разноврсне технике за које је потребно ангажо
ват и стручњ аке, познаје квалитат ивне и квант итат ивне технике изведене
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из класичног маркет инга, као и полит ичк у, економску и социјалн у ситу
ац иј у у регији. Он осмиш љава акциј у и бави се теренским радом, пруж а
и интелект уа лн у и операц ионалн у помоћ у исти мах. Приликом планира
ња стратег ије кампањ е, он је способан да прик упи релевантне податке и
укрс ти их са идеолошком платформом и очек ивањ ем једне популац ије. У
том смис лу, он је дијагнос тичар. Потом одређује друг у фазу кампањ е, тј.
канд ид ат има износи свој предлог стратег ије, а затим, на основу њиховог
опредељ ењ а, пажњу поклањ а прец изирању стратешке окоснице кампањ е
и акционих тема. (Бонг ран, 1998: 99-115) Најзад, саветник мора да буде и
вешт посредник и добар коорд инатор, спретан да уштед и време и енерг и
ју, добрим избором саговорника и организовањ ем ефикасних сусрета.
Бонг ран опис ује идеа лни профил саветника: он подраз умева поли
тичк у зрелост, умеће да дискут ује с мером, као и да ефектно пренесе
свој у порук у. Подраз умева се универзитетско образовањ е употп уњ ено
искус твом на терен у, карактерна, али не и неприлагод љива личност.
(Бонг ран, 1998: 105-108) Саветниц и морај у бити блиски сарадниц и, људи
од поверењ а, с правом да изрич у крит ик у.
У САД се преферирај у они полит ичк и саветниц и који делај у у својим
хиперспец ијализованим структ урама и раде самос тално, организ уј ућ и
тимове стручних сарадника за свак у појед иначн у изборн у кампању. То им
омог ућава да раде с неколико канд ид ата, чак и у различит им државама,
односно да не дођу у опасност да своје савете прод ај у искључиво канд ид а
тима из једне странке. У мног им земљама, међут им, функц ија полит ич
ког саветника није достигла одговарај ућ и професионални углед нити је
заступ љена у потребној мери. Наиме, полит ичари се неретко прибојавај у
ризика да задирањ е у њихову приватност може постат и опасно. Канд ид ат и
који су неповерљиви према стручњ ац има изван своје странке, дају пред
ност волонтерима у пород иц и или међу пријатељима из своје полит ичке
групац ије. Такође, и многе агенц ије избегавај у да се спец ијализ уј у у овој
делатнос ти, страх уј ућ и да не буду полит ичк и „етикет иране”, што би ство
рило неповерењ е код осталих клијената и отеж ало будуће пословањ е.
У професији полит ичког саветника постоје спец ијалис ти универзал
них способнос ти који су у стању осмис ле глобалн у маркет иншку стра
тег иј у и воде кампању у целини, али за свак у од облас ти потребно је
више спец ијалис та који располаж у познавањ ем ускос тручних техника
и вештина. Зато су образоване агенц ије које окуп љај у различите занате,
мада се често у спец ифичним ситуа ц ијама ангаж уј у и сарадниц и са стра
не. Форм иране су и асоц ијац ије с мешовит им руководс твом (join vent ure),
у намери да европски и америчк и саветниц и пруж ај у услуге у земљама
„трећег света”, сходно њиховим приликама. Тако је створена идеја о међу
народном политичком саветник у, која подраз умева да се најк валифико
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ванији стручњ ац и оспособе да интервениш у у различит им земљама уз
теренску помоћ националних сарадника.
Највећ и број полит ичк их саветник а у Америц и ради за Демок ратску
парт иј у, мада у овој земљи постоји одлична кохабитац ија између демо
кратских и републик анских полит ичк их саветника. Тако су двојица нај
успешнијих, из супротс тав љених табора, основачи најпознат ије агенц и
је на америчком тржиш ту – „Public Affairs Analysts”. У Европи, међут им,
чини се да није у изглед у таква врста заједниш тва, будућ и да се највећ и
број саветника опредељује између влад ај уће већине и опозиц ије, испо
љавај ућ и међусобн у нетолерантност. (Бонг ран, 1998: 119-124)
2.1.2. Спин-доктор
Спин-доктор је занимањ е усмерено на моделирањ е односа полит ич
ких актера и шире јавнос ти. Изворно, реч спин је акроним од синтагме
Signif icant Progress in the News, који су корис тили спец ијалис ти за односе
с јавношћу у Strateg ic Defense Init iat ive (SDI) сред ином 1980-их у Аме
риц и. Појам спина потиче од потеза искошеног ударањ а лопте да би она
ротац ијом променила правац, а прот ивничк и играч био заваран. Реч
доктор благо иронично указ ује на софис тиц ираност ове операц ије. Овај
терм ин се упот ребљава и с пежорат ивном конотац ијом кад се мисли на
тенденц иозно прик азивањ е догађаја које укључ ује варљиве и високома
нип улат ивне такт ике. У полит иц и спин-доктор осиг урава повољ ан угао
глед ањ а на неку потенц ијано неповољн у вест или полит ичк у одлук у, а у
корист неког полит ичара или парт ије.
Спин-доктори делуј у као делови медијског тима чији је задатак нај
чешће да промене предс таву у јавнос ти о неком догађај у, минимализ уј у
ћи негат иван публиц итет полит ичара или парт ије, тако што информац ије
предс тав љај у на најафирмат ивнији начин за онога ко их ангаж ује. Неке од
техника спина укључ уј у: селект ивно цитирањ е, селект иван избор предо
чених чињеница, порицањ е непорицањ ем (non-denial denial), форм улиса
ње на начин који потврђује непроверене, недоказане „истине”, упот ребу
еуфем изама у прик ривању... Спин-технике подраз умевај у и одлагањ е или
прећутк ивањ е непожељних вести, чиме се скривај у значајни догађаји.3
У последњих двадесетак година спин-докторс тво је постало једна од нај
цењ енијих полит ичк их вештина. Британски прем ијер Блер нарочито је држао
до ове делатнос ти, па је запос лио интелигентне и веште спин-докторе Питера
Менделсона и Алас тера Кембела да осмиш љавај у његове јавне наступе.
3

Познат је случај једне владине службенице за ПР која је угрозила свој посао пославши, 11. септембра 2001, имејлом фразу: „добар дан за скривање лоших вести”.
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2.2. Политичк и однос и с јавношћу

Едвард Л. Бернејс је у књизи „Односи с јавношћу” описао развој тех
ника које су у евол уц ији односа с јавношћу коришћени кроз векове. У
франц уској Декларац ији о правима човека, прок ламовано је – као једно
од најваж нијих начела – право на слободно израж авањ е мисли, а једно
од најефикаснијих оруђа Франц уске револ уц ије била је управо примена
спец ифичних оновремених видова односа с јавношћу. Бројна средс тва
тада су коришћена за обликовањ е јавног мњењ а: књиге, памфлет и, нови
не, позорница... Америчк а Декларац ија о независнос ти такође показ ује
улог у полит ичк их односа с јавношћу у одређеном историјском период у.
(Блек, 2003: 217)
Односи с јавношћу су велик и полет доживели у САД и Великој Брита
нији после светских ратова. Домовина ПР-а је Америка, где је овај појам
први пут упот ребљен. Према Енцик лопед ији „Британика”, терм ин ПР је
прем ијерно упот ребио америчк и председник Томас Џеферсон, обраћа
јућ и се Конг рес у 1807. године, а 1882. професор Дорман Итон је одрж ао
прво пред авањ е на ову тему на Унивезитет у Јејл. Прво одељ ењ е за ПР у
Америц и форм ирао је Џорџ Вестингх аус 1889. године, у својој корпора
цији „Вестингх аус елект рик”, са задатком да се стара о односима преду зе
ћа с владом и медијима. Наведени догађаји предс тав љај у почетне кораке
у професионализац ији делатнос ти ПР-а. Први признат и стручњ ак за ПР
био је (бивши новинар) Ајви Ли. Изузетан реноме стекао је вештим анга
жовањ ем у једном рударском град у после штрајка и крвоп ролића руда
ра, савет уј ућ и власнике рудника како да наступе према штампи и умире
згрожен у јавност.
Полит ичк и односи с јавношћу развили су се у Америц и из корпорат ив
них односа с јавношћу. У условима проширеног права гласа и јавне кон
троле корпорат ивне активнос ти, моћни америчк и капиталис ти покуша
вали су да управ љај у јавним мњењ ем, запош љавај ућ и кадрове као што је
био Ајви Ли, који је 1904. године отворио прву саветод авн у агенц иј у, раде
ћи углавном за индус триј у угља и железнице. Полит ичари су прих ват или
начела и методе корпорат ивних односа с јавношћу. Године 1917, америчк и
председник Вилсон је основао Савезну комисиј у за јавно информ исањ е да
управ ља јавним мњењ ем током Првог светског рата. Знањ а и нове вешти
не стечене током рата, мног и бивши службениц и америчког Крил комит и
(Creel Committee), примењивали су у послератној индус трији и трговини.
Међу њима је био и Едвард Бернејс, који је 1923. године у Њујорк у објавио
књиг у „Крис тализовањ е јавног мњењ а” – први уџбеник који се бавио прак
сом односа с јавношћу. Исте године аутор је одрж ао курс о принц ипима,
пракси и етиц и односа с јавношћу на Универзитет у у Њујорк у.
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У Америц и је 1928. године Демок ратска странка основала стално оде
љењ е за ПР, а републиканц и су то след или 1932. године. Полож ај прем и
јеровог секретара за односе с медијима увео је Ремзи Мекдоналд 1929.
године. Ови догађаји званично обележ авај у почетак развоја професио
налних односа с јавношћу, мада су се, пак, практ ичари ПР-а још дуги низ
година борили за стат ус професије потп уно одвојене од новинских аген
ција. Први професионалц и углавном су закуп љивали прос тор и време у
медијима за рачун својих клијената. Услед ила је велика економска кри
за 1932/33. године и потом Друг и светски рат, који су унап ред или значај
комуникац ија с јавношћу. „Campaigns”, агенц ија коју су тада у Лос Анђе
лес у основали Витакер и Бакс тер, била је заправо прва професионална
агенц ија за односе с јавношћу. Дан Нимо то објашњава чињеницом да су
се у Калифорнији више него у осталим америчк им државама референд у
ми примењивали за решавањ е полит ичк их питањ а, те су у том окружењу
нарочито осетљивог јавног мњењ а полит ичк и саветниц и готово преу зели
улог у полит ичк их страначк их организац ија.4 Из „Campaigns Inc.” развила
се, како је Нимо назива – национална „услуж на индус трија”, која је олак
шала полит ичк у комуникац иј у између странака, канд ид ата и јавнос ти,
истраж ивала јавно мњењ е, осмиш љавала и производ ила публиц итет и
пропагандне материјале, прик уп љала средс тва и саветовала полит ичке
актере. (McNair, 2003: 128-129)
Захваљуј ућ и више пута бираном америчком председник у Франк ли
ну Рузвелт у (који је схватао значај доброг информ исањ а јавнос ти за успех
својих реформ и), забележен је најбрж и развој делатнос ти ПР-а. Године
1947. форм ирано је америчко, потом 1955. и међународно удружењ е за
ПР. До седамдесет их је у Америц и било на стот ине полит ичк их саветника
и конс ултантских агенц ија, а њихов број је растао у Великој Британији и
друг им државама.
У Британији је још 1908. године Минис тарс тво финансија имало порт
парола за спољн у полит ик у. Први апарат за управ љањ е медијима створи
ла је Британска влад а током Првог светског рата – Official Press Bureau.
После Другог светског рата, мног и службениц и који су радили у одељ ењу
за односе с јавношћу при Оруж аним снагама и Минис тарс тву за информа
ције, усавршавали су струк у у мирнодопским условима. Национално удру
жењ е локалних и државних службеника подс тицало је локалне влас ти да
форм ирај у службе за односе с јавношћу. Преду зимани су први корац и ка
форм ирању професионалног инстит ута за ПР. Инстит ут је форм иран на
инау г уралном састанк у у Инстит ут у „Сент Брајдс” у Лондон у, 1948. године.
Први председник био је сер Стивен Талентс. Убрзо Инстит ут за своје члано
4

Становништво Калифорније било је етнички и социјално разноликије него у другим деловима САД, а страначке организације слабе. (Nimmo, 1970: 39)
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ве објав љује књиг у савета о професионалном опхођењу, која касније пре
рас та у кодекс. У Британији су имена ПР стручњ ака Питера Менделсона,
Тима Бела и браће Томас постала неод војива од полит ичког процеса.
Надаљ е су удружењ а за ПР форм ирана и у Мађарској, Русији, Кини,
Нигерији, Шпанији, Бразил у... и друг им земљама широм света, као
националне и међународне асоц ијац ије. У неким државама се морај у
задовољит и услови које пропис ује влад а, мада су у мног им национална
удружењ а без интервенц ије владе установила правила квалификац ије за
бављењ е односима с јавношћу.
У поређењу с друг им деловима информац ионо-комуникац ионог
система, сектор активнос ти спец ијализован за ПР бележ и у последњих
двадесетак година највећ и раст. Наиме, америчко удружењ е за ПР – PRSA
тврд ило је, у мају 2000, да једино ограничењ е у овој облас ти предс тав ља
недовољ ан број професионалаца. Велик а потреба за стручњ ац има овог
профила изазвала је све израженији тренд преласка новинара из медија
у ове агенц ије и у одговарај уће влад ине службе.
Агенц ије за односе с јавношћу се суштински разлик уј у од реклам
них по томе што „њихова улога није у подс тицању прод аје робе и услуга
оглашавањ ем, већ у успос тав љању комуникац ије усмерене на стварањ е
повољне предс таве о онима за које раде”. (Радојковић, Стојковић, 2004:
185) Класична реклама има мањи интензитет убед љивос ти јер публика
препознаје такве садрж аје као поручене. Кад се, међут им, поруке које
афирм иш у добар имиџ „провук у” кроз неизнајмљ ени медијски прос тор,
оне имај у већи сугес тивни потенц ијал јер их примаоц и трет ирај у као
веродос тојније.
Агенц ије за полит ичк и ПР једнако прате и анализирај у поље деловањ а
свог клијента како би идент ификовали и наглашавали позит ивне чини
оце. Њихови стручњ ац и конт ин уи рано прате развој полит ичке ситуа ц и
је у земљи и инос транс тву и помаж у интересним групама у остваривању
њихових полит ичк их циљева истакн ут им у кампањ ама. Ову пракс у у у
Америц и обав љај у и посебно оформљ ени комитет и за полит ичке акци
је (Political Action Committees), у којима раде конс ултант и и организато
ри полит ичк их кампањ а. Предмет обраде полит ичког ПР-а може да буде
национално јавно мњењ е или светска јавност, у функц ији интереса поли
тичк их актера. Експерт и за ПР су плаћени да направе добар имиџ свог
клијента и позит иван публиц итет, без обзира на његове стварне квалите
те, ради освајањ а најшире наклонос ти. Они обично клијента најп ре суо
чавај у са предс тавом која у јавнос ти постоји о њему, да би је у сарадњи са
њим прилагод или и преобликован у ефикасном акцијом пренели јавнос ти
посредс твом медија. Као што позит иван имиџ утиче на остварењ е већег
профита у подручј у економ ије, тако доноси гласове у облас ти полит ике.
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У сегмент у односа с јавношћу који се бави управ љањ ем конфликт и
ма, конт ролисањ ем кризе и спречавањ ем негат ивних послед ица по углед
клијента, најјасније се разг раничава функц ија пи-раа од маркет инга. Уло
га спец ијалис те за ПР нарочито је важна у кризним ситуа ц ијама, кад је
неоп ходно суочит и се са негат ивним информац ијама које проблемат из уј у
углед клијента. Кризне ситуа ц ије карактериш у изразито проблемат ични
догађаји настали услед сукоба интереса или непредвиђеног инцидента.
Пракс у полит ичког ПР-а, поред интерних служби у инстит уц ијама,
врше и спец ијализоване конс ултантске агенц ије и стручни појед инц и,
самос тални конс ултанат и за ПР. У савременим условима, интег рисањ ем
агенц ија спец ијализованих за појед ине комуникац ијске и маркет иншке
услуге – ПР, оглашавањ е, маркет инг, дизајн, истраж ивањ е тржиш та...,
родио се нови тип агенц ија које су способне да понуде клијент има цело
вит комуникац ијски прог рам. То су компаније за комуникац ијске услу
ге у чијем саставу се налазе водеће светске агенц ије за оглашавањ е, ПР и
друге промот ивне и маркет иншке активнос ти. (Ђурић, 1992: 70-74)
Брајан Мекнејр издваја четири типа полит ичког ПР-а: 1. управ љањ е
медијима, 2. управ љањ е имиџом, 3. интерна комуникац ија организац и
је, 4. управ љањ е информац ијама. (McNair, 2003: 123-152)
Управљање медијима одређује као активнос ти у производњи медија
лија, тј. медијски прик ладних догађаја у циљу да привук у пажњу медија,
конт ролиш у их или манип улиш у њима, очувај у прис утност неке стран
ке у јавнос ти и осиг урај у да јавност прат и управо њене интерп ретац ије
полит ичк их проблема и решењ а. Како би се спречили ризиц и наступа
у „отворенијим медијима”,5 дуелима или конференц ијама за штамп у,
полит ичару је безбедније да ангаж ује професионалце за ПР са задатком
да осиг урај у прик ладн у интерп ретац иј у говорникових речи, разјашња
вај у двос мис лене или прот ивречне примедбе у саопш тењима за медије
или обав љај ућ и потајне разг оворе с новинарима. У тој улози јављај у се и
спин-доктори. Функц ија портпарола је да свакод невно пруж а адек ватне
и мерод авне информац ије медијима.
Управљање имиџом се односи како на појед инца тако и на читаву поли
тичк у организац иј у. Имиџ се облик ује одређеном комуникац ијском стра
тег ијом која садрж и извеш тај о позиц ионирању, тј. јасну анализ у чему
служ и полит ичка странка, коме је намењ ена, зашто би неко био заинте
ресован да је изабере. У осмиш љавању стратег ије, први задатак саветни
5

За многе аналитичаре савремено доба политичког ПР почело је телевизијским
сучељавањем председничких кандидата Никсона и Кенедија 1960. Ова кандидатска расправа водила се уживо и добар је пример „отворених медија”, којима
је својствен ризик од катастрофалног неуспеха приликом сучељавања кандидата;
будући је у директном преносу грешке тешко прикрити, читава кандидатова доследна артикулација може се кобно поткопати једном омашком. Ибидем
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ка је да утврде „сред ишње вреднос ти” циљне групе, које потом постај у
темељ за предс тав љањ е странке као организац ије која може најбољ е да
брани те вреднос ти. „Препоручивањ е производ а” се постиже и постав ља
њем производ а уз популарн у личност, обично из света забаве и спорта.6
Маркет инг полит ичког идент итета и имиџа обух вата широк дијапазон
активнос ти, укључ уј ућ и нпр. дизајн логот ипа и корпорат ивног идент ите
та, као и начин израж авањ а у полит ичк им интервјуи ма и огласима.
Интерна комуникација организац ије подраз умева да странке морај у
развит и ефикасне канале интерног преношењ а информац ија, делот ворно
коорд инират и активнос ти између различит их елемената операц ије ПР-а,
као и јединс твен у, непрот ивречн у презентац иј у полит ичк их порука. Упра
вљање информацијама примењује отворене или прик ривене методе мани
пулац ије информац ијама (ограничавањ е или искрив љавањ е овог моћног
полит ичког средс тва) од стране полит ичк их актера, чији је циљ конт ро
ла над протоком информац ија од инстит уц ија до јавне сфере изван њих.
Мекнејр истиче овај облик односа с јавношћу као најваж нији за влад ај у
ћу организац иј у, којој су располож иви државни ресурси за управ љањ е
информац ијама, те може и да их упот реби примерено својим потребама.
Доминац ија владе у однос у на медије може се обезбед ит и активнос ти
ма главног секретара за односе с медијима. Његов посао обух вата упра
вљањ е односима владе с медијима у целос ти: он омог ућава новинарима
прис туп информац ијама, прилагођава влад ине ставове и одлуке у саоп
штењима, даје повратне информац ије о медијским извеш тајима и комен
тарима о раду владе. Иако секретар обично није део страначког апарата,
он се често поис товећује са полит иком свог влад иног послод авца. Он је
често анониман и делује у оквиру „лобија”7, „иза кулиса”, разговарај ућ и с
новинарем који не идент ифик ује свој извор док пише извеш тај.
Многе замерке су упућене овак вој пракси с аргументом да се на овај
начин манип улише медијима у ступњу који је недоп ус тив за демок ратски
процес. Ноам Чомски убед љиво крит ик ује медијско стањ е у САД, закљу
чуј ућ и да медији не доприносе функц ионисању крит ичке јавнос ти, већ
манип улат ивној, на ПР техникама заснованој „изградњи сагласнос ти”, а
у склад у с интересима капиталис тичк их олигопола. Друг и аутори, пак,
ублаж авај у ову оштру тврдњу, указ уј ућ и на преднос ти компет ит ивног
савременог медијског окружењ а.
Коначно, публицитет је кључна категорија која омог ућава да поли
тичк и послениц и буду друш твено запажени, предмет о коме се мисли и
6

7

У политици је ова пракса заступљена од 1960-их, кад је енглески премијер Харолд
Вилсон примио групу „Битлс”.
Лоби је основан 1884. са задатком да парламентарним дописницима омогућава
приступ информацијама о политичким догађајима и државним пословима.
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говори. Новинарс тво га „производ и” корис тећ и канале масовних медија,
при чему углавном налази интерес у изградњи негат ивног публиц итета.
Ова тежња је главна спец ифична разлика између две професије – нови
нара и практ ичара ПР-а: насуп рот новинарима, ПР професионалц и раде
на обезбеђивању искључиво позит ивног публиц итета за своје клијенте.
Они управо преко медија настоје да освоје највећ и позит иван публиц и
тет својих клијената, инструи рај ућ и новинаре да прих ватај у конс труи
сане информац ије као нешто што има вредност вести и што треба обја
вит и. При томе је њихово уобичајено средс тво креи рањ е лажних дога
ђаја, како би се њима скрен ула пажња медија да о наводним збивањима
извеш тавај у, и то у трен утк у најп рик ладнијем за клијента. За разлик у од
новинара, који имај у неписано право да конт ролиш у јавне инстит уц ије
у име јавнос ти (којом често и сами манип улиш у), ПР професионалц и
немај у аспирац ије да облик уј у јавно мњењ е – они га усмеравај у у корист
својих клијената. Неизбеж на интера кц ија ове две професије често дово
ди до ривалс тва и сукоба, с обзиром на разлике у однос у на производњу
публиц итета и сталн у тежњу посленика ПР-а да управ љај у радом нови
нара, али и новинара да производе јавномњ ењске ставове.
2.3. Политичко оглашавање
Оглас је једина форма у масовним медијима над чијим обликовањ ем
полит ичар има потп ун у конт рол у. Полит ичко оглашавањ е се, у строгом
смис лу, односи на закуп љивањ е огласног прос тора, плаћено по комерц и
јалним ценама, како би се полит ичке поруке у добро пласираним огласи
ма пренеле масовној публиц и и обезбед иле предност на изборима. У САД
су настали телевизијски огласи – спотови. Њихова цена на медијском
тржиш ту је изузетно висока. У неким земљама полит ичко оглашавањ е је
стога законски ограничено.8 На пример, у Великој Британији је законом
забрањ ено закуп љено време у елект ронским медијима, али је обезбеђено
„бесп латно” време у којем се могу емитоват и „страначке” емисије.
Технике полит ичког оглашавањ а су достигле највиши ступањ софис ти
циранос ти у Америц и. Још у 19. веку су помоћу штампаних медија, памфле
та, плаката и јавних догађаја Американц и и Британц и уверавани да прих ва
тај у одређене канд ид ате а одбац уј у друге. Овим појавама је изум радија
и телевизије прид ао квалитат ивно другачије значењ е: полит ичко оглаша
8

Противници плаћеног оглашавања у британским електронским медијима истичу
да оно у вођењу политичких кампања неминовно погодује онима који могу платити, а дискриминише економски ускраћене, те имају мањи приступ електронским медијима.
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вањ е је прес тало да буде облик интерперсоналне комуникац ије у којем је
истовремено могло да учес твује неколико стот ина људи, и постало масовна
комуникац ија с вишем илионском публиком. Прва плаћена ТВ реклама реа
лизована је у Америц и у кампањи председничког канд ид ата Дјуи ја (Dewey)
1948. године. На председничк им изборима 1952. године, Двајт Ејзенх ауер је
постао први канд ид ат у чијој су професионално осмиш љеној кампањи реа
лизовани телевизијски огласи. Агенц ија „Батен, Бартон, Дастин и Обсборн”
удружена са Росером Ривсом, осмис лила је низ спотова под насловом „Ејзен
хауер одговара Америц и”. Изборна побед а Ејзенх ауера потврд ила је велик и
учинак полит ичког оглашавањ а као средс тва вођењ а кампањ е. До данас,
полит ичко оглашавањ е у спотовима постало је знатно уверљивије.
Технике професионалног оглашавањ а у Великој Британији најп ре је
примењивала странка капиталис та – конзерват ивц и; почели су да приме
њуј у телевизијско оглашавањ е 1955. године. Тада су ангажовали медиј
ског саветника и тиме најавили раздобље професионализма у свом поли
тичком оглашавању. Следеће године су поново предњ ачили унајм ивши
агенц иј у за комерц ијално оглашавањ е „Колман, Прент ис и Варли” да
учес твује у њиховој кампањи. Лабурис тичка странка је, пак, од педе
сет их до осамдесет их иначе избегавала професионалне креаторе ими
џа, што је утицало на опад ањ е њене популарнос ти у том период у. Све до
изборне кампањ е 1987. они су ретко корис тили телевизиј у у маркет ин
шке сврхе, немај ућ и поверењ а у оглашавањ е, и држећ и да је то типично
капиталис тичк и инструмент који садрж и манип улац иј у и превару, чиме
се обезвређује полит ичк и процес. Одбац ивањ ем професионалних кому
никац ијских метод а уверавањ а лабурис ти су се лишили важног средс тва
борбе прот ив конзерват иваца. Лабурис тичка странка је зато променила
прис туп оглашавању услед губитка свог послератног стат уса у двос тра
начком саставу и после лошег изборног резултата 1983. године. До кампа
ње 1997, кад је вођа лабурис та постао Тони Блер, њихов комуникац ијски
апарат се професионализовао, па је лабурис тичка стратег ија оглашавањ а
1996/97. урод ила плодом кад су после скоро две деценије опет освојили
власт. Остварили су поново одличне резултате 2001, освојивши већин у
над опозиц ионим странкама. (McNair, 2003: 113-121)
Аутори наводе две функц ије оглашавањ а: информат ивна и уверавач
ка. Полит ичк и процес укључ ује рационалне изборе бирача који се темељ е
на информац ијама, а осим новинарс тва, њихов важан извор је и оглаша
вањ е. Савремено полит ичко оглашавањ е је средс тво информ исањ а гра
ђана о томе ко је канд ид ат и шта је његова полит ичка понуд а. Оно такође
настоји и да увери. Полит ика је постала процес у којем се „потрошачима”
преко масовних медија нуде полит ичке опције од којих треба да изаберу
једн у, те по аналог ији са комерц ијалним оглашавањ ем, Нимо и Фелсберг
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истич у да се полит ичк и канд ид ат и „морај у нудит и као различите марке
истог производ а”. (McNair, 2003: 97) При томе, полит ичко оглашавањ е се
по природ и онога што „прод аје” значајно разлик ује од комерц ијалног.
За реклам ирањ е се не корис те само медији који припад ај у масовном
комуниц ирању. Како траж ња за објав љивањ ем огласа превазилази понуд у
огласног прос тора и времена у масовним медијима, у упот реби су и видеобимови, билборд и... Оглашивачи од медија, заправо, купуј у публик у. Теле
визија и радио су најп родорнији. У њима се купуј у кратк и „одсец и” времена,
у којима су спотови од пар десет ина секунд и ситуи рани унутар посебних
рекламних блокова или у емисијама, при чему је оглашивачима најваж ни
ји параметар величина и састав аудиториј ума избраног емитера. Величина
публике и време највеће глед анос ти (prime time) утич у на цену оглашавањ а,
а њен састав усмерава садржај рекламе и терм ин њеног емитовањ а.
Један од основних задатака рекламних агенц ија је синх ронизовано
учешће у вођењу сложених кампањ а. Најп ре истраж ивачи аудиториј ума
обав љај у социо-демог рафску анализ у подручја на које је оглашавањ е усме
рено и препоруч уј у одговарај уће медије, као и најбољ е време емитовањ а
рекламе како би постигла максималан ефекат код одређене циљне групе.
Рекламна агенц ија предлаже стратег иј у и одговара за резултате кампањ е.
Улога оглашавањ а у полит ичкој комуникац ији је предмет расп ра
ва, пре свега у вези са крит иком трошкова полит ичког оглашавањ а, али
и негат ивних учинака „напад ачк их” огласа којима савремени медији дају
прилично прос тора. Једна од замерк и рекламним агенц ијама је тврдњ а да
новац којим клијент и плаћај у плас ман огласа деград ира информат ивн у
функц иј у медија, будућ и да медији често избегавај у да објав љуј у неповољ
не информац ије о својим клијент има. Оглашивачи се често интервенц ио
нис тичк и односе према уређивачкој полит иц и медија, настојећ и да обез
беде медијско окружењ е које одговара њиховим активнос тима. Међут им,
свесни да сарадњ а са само једним оглашивачем може да угрози поверењ е
аудиториј ума и смањи га (а управо аудиториј ум опредељује оглашиваче за
избор медија, као и цену огласног прос тора), медији чувај у свој у самос тал
ност настојањ ем да се не везуј у само за једног или пар оглашивача. Осим
тога, удружењ а рекламних агенц ија дужна су да утврђуј у етичке кодек
се као начин саморег улац ије, и спречавај у злоу пот ребу реклама у смис лу
истицањ а непос тојећ их квалитета или недоп уш тених метод а угрож авањ а
конк урената. Удружењ а на регионалном и националном нивоу значајна су
за развој теорије и праксе у облас ти полит ичке комуникац ије и за њену
бржу афирмац иј у.9
9

Најзначајнија удружења специјалиста за политичко комуницирање су: Америчко
удружење за ПР (PRSA – Public Relation Society of America), Међународно удружење
за ПР (IPRA – International Pulic Relation Association), британски Институт за односе
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3. Проблем професионалне етике

Мног и елемент и полит ичког комуниц ирањ а су подлож ни злоу пот ре
бама, које су у супротнос ти с одредбама Универзалне декларац ије о пра
вима човека (1948). Танка је линија разг раничавањ а између пропаганде у
функц ији правичних циљева и борбе за прис талице средс твима перс уа
зије, тј. манип улац ије. Чак и упот реба непобитних чињеница често није
лишена извесне инструментализац ије, како би се прималац у одређеним
околнос тима понашао у склад у с њима. Такође, неки полит ичк и подух ват
може бити и легит иман и легалан, а да притом није усклађен с етичк им
нормама. Мног и односи у домен у полит ичког деловањ а прец изно су регу
лисани законом, али одговорно понашањ е полит ичк их актера подраз умева
се и у ситуа ц ијама које нису предвиђене правном регулат ивом. Полит ичк и
актери се стога труде да свом ангаж ман у обезбеде подршку како легалне
и легит имне тако и етичке конотац ије. Анализирањ е односа полит ичк их
делатнос ти и етике још у античк им временима је отворило низ питањ а, за
која до данас не постоје општеп рих ваћени одговори. Пре свега, спорни су
критериј ум и који могу бити мерод авни за процењивањ е етичнос ти одре
ђених полит ичк их циљева. Неод ређено је и руководеће начело у деловању
полит ичк их актера – да ли то треба да буде етичност или успешност. Тако
ђе, нејасно је како одред ит и дозвољ ен у нијанс у неет ичнос ти у остваривању
одређене полит ике, и да ли је уопш те допус тит и.
Наиме, са „моралис тичке” позиц ије полит ичк и ангаж ман се процењу
је у контекс ту етичнос ти жељених циљева, мотива који покрећу полит и
чаре и средс тава која корис те. Ако се полит ичари у јавном наступ у изја
шњавај у и делуј у у прилог морал у, то не мора да значи да је етика њихово
руководеће начело, већ можда средс тво које доприноси успешнос ти њихо
вог полит ичког ангажовањ а. Осим тога, нити постоји систем универзално
прих ваћених етичк их норм и, нити су јасне етичке позиц ије процењивача
– будућ и да ни он сам не може бити морално бесп рекорна личност да би
судио о морал у друг их. С друге стране, као врховно начело се постулира
ефикасност средс тава. Од Платона – који истиче нужност постојањ а „пле
мените лажи”, преко Макијавелија, чује се да су у полит иц и сва средс тва
допуш тена ради постизањ а одређеног циља. Позиц ија етичког релат иви
зма допуш та упот ребу псеудоарг умената и манип улац ије, уколико су то
неоходна средс тва за постизањ е одговарај ућег циља.
се јавношћу (IPR – The Institute of Public Relations), Међународна асоцијација политичких консултаната (IAPC – International Association of Political Consultants), Европска асоцијација политичких консултаната (EAPC – European Association of Political
Consultants), Америчка асоцијација политичких консултаната (AAPC – American
Association of Political Consultants), Асоцијација професионалних политичких консултаната (APPC – Assosiacion of Professional Political Consultants).
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Поборниц и трансет ичке позиц ије, међут им, делатнос ти пропаганд и
ста у полит ичкој комуникац ији припис уј у немог ућност етичког квалифи
ковањ а. Према овој интерп ретац ији, активнос ти спец ијалис та за полит ич
ко комуниц ирањ е саме по себи не могу бити ни етичке ни неет ичке, већ
су етичке димензије комуниколошког процеса детерм инисане природом
полит ичк их циљева у чијој реализац ији учес твује. Следс твено, спец ијали
сти за полит ичко комуниц ирањ е изузет и су из моралне одговорнос ти јер
њу не могу да сносе инструментарији и реализатори полит ичк их одлука,
чија су руководећа начела ефикасност и професионализам. Без обзира на
убед љивост овак ве „одбране”, не може се ипак пренебрегн ут и чињеница
да агенси који учес твуј у у полит ичком комуникац ионом процес у поку
шавај у да утич у на избор полит ичк их циљева, чиме сносе одговорност за
(не)етичност онога у чијем избору и уобличавању учес твуј у. (Славујевић,
2005: 193-200)
За разлик у од функц ије научника да откривај у и саопш тавај у истин у,
функц ија професионалаца у делатнос тима полит ичког комуниц ирањ а је
да уверавај у у прих ватљивост и корисност или неприх ватљивост неке поли
тичке понуде. Полит ичко комуниц ирањ е стога нужно садрж и перс уа зивне
елементе, с обзиром на његов уверавачк и циљ и руководеће начело успе
шнос ти. Манип улат ивне методе се обилато корис те у овом процес у јер се
његова делот ворност ослањ а на терен судова вреднос ти, погод ан зато што
не трпи логичко доказивањ е. Применом супт илних и симболичк их сред
става која делуј у на сазнајн у, емот ивно-афект ивн у и акцион у компонент у,
у психосоц ијалним условима погодним за комуникатора он може инстру
ират и уверењ а и понашањ а појед инаца онако како жели, при чему они тога
нису ни свесни. Ђуро Шушњић смат ра да се вештим руковањ ем идејама
постиж у промене у осећањима, ставовима... равне онима до којих се дола
зи насилним мењањ ем природних околнос ти. (Шушњић, 1990) Доказано
је, међут им, да интензивна упот реба манип улат ивних техника не доноси
повољне резултате на дугорочном план у. Послед ица неуспешних кампањ а
обично је губитак тржиш та, дакле и поверењ а у пропаганд ис ту, али и угле
да његовог послод авца. Управо зато агенц ије избегавај у „клијенте високог
ризика” и држе до етичнос ти. Начело етичнос ти се овако инструментали
зује у функц ији начела успешнос ти. (Славујевић, 2005: 194-200)
Мишел Бонг ран истиче да је консенз усом договорено да се увек при
обав љању послова у вези са полит ичк им комуниц ирањ ем мора водит и
рачуна о јавном интерес у (Бонг ран, 1998: 117, 118), који према Валтеру Лип
ман у предс тав ља оно чему би се људи прик лонили кад би њихово рацио
нално и неприс трасно поступањ е било поштеђено манип улантских утица
ја. Здрава инфосфера могућа је само у амбијент у у коме влад ај у крит ичко
мишљењ е и плурализам идеја.
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Кенет Бланчард и Норман Винсент Пил у књизи „Снага етичког
менаџмента” (с индикат ивним поднас ловом: Не морате варати да бисте
победили), истак ли су пет „начела етичке снаге”: циљ, понос, стрп љењ е,
упорност, перспект ива. Ова књига предлаже и етичк и подсетник: Да ли
је легално? Да ли ћу прекршити ... политик у компаније? Да ли је фер за
све, краткорочно и дугорочно? Да ли ћу се добро осећати кад се моја одлука
појави у штампи? (Блек, 2003: 200) Професионална удружењ а стручњ ака
за полит ичк и консалт инг, маркет инг и ПР, требало би да духу наведених
питањ а кодифик уј у правила пословно-етичке праксе.10
Закључак
Према мишљењу мног их аналит ичара, велика улога полит ичког мар
кет инга, медија и друг их комуникатора у полит ичком процес у, деград ира
тај процес. Они доказ уј у да се недемок ратске организац ије обилато кори
сте недозвољ еним средс твима како би оријент исали јавно мњењ е на начин
одговарај ућ и њиховим полит ичк им и економским интересима. Чују се,
међут им, и гласови који подрж авај у професије полит ичк их комуникато
ра, јер их препознај у као инструмент демок ратске парт иц ипац ије.
Експерт и за полит ичко комуниц ирањ е често истич у да нису заинтере
совани за супс танц у полит ике, него да је њихова улога помоћ у осмиш љава
њу, у процењивању, тј. да они не производе полит ичке идеје – него професи
онално служе полит ичк им актерима како би њихове идеје биле целисход
није предс тав љене. С друге стране, дијагнос тика стањ а у друш тву и утврђи
вањ е стратег ије неке полит ичке кампањ е имај у за циљ да побољшај у пози
циј у клијента – полит ичког актера, његов прог рам и имиџ, и да му обезбеде
10

Венецијански кодекс је усвојен у оквиру Међународног удружења за односе с јавношћу (IPRA) у Венецији, маја 1961. године. Кодекс професионалног опхођења британског Института за односе с јавношћу (IPR), усвојен 1963. године, обавезује све чланове Института и до детаља разлаже смернице којих се они морају придржавати у
контакту с јавношћу, медијима и другим стручњацима. Европски кодекс професионалног понашања у ПР пракси – Лисабонски кодекс званично је усвојен 16. априла
1978. и измењен 13. маја 1989. на Генералној скупштини Европске конфедерације
за ПР (CERP – European PR Confederation) у Лисабону. Европска конфедерација за
ПР (CERP) и Међународно удружење за ПР (IPRA) очекују од својих чланова да се
придржавају и Атинског кодекса (усвојен у Атини, маја 1965, на Генералној скупштини ИПРА, а измењен у Техерану 1968. године). Кодекс професионалних стандарда
ПР-друштава Америке званично је усвојен на скупштини ПРСА 1954. и ревидиран 1959, 1963, 1977. и 1983. године. Кодекс понашања АППЦ регулише активности
политичких консутаната на територији Велике Британије. Кодекс професионалне
етике Друштва Србије за односе с јавношћу, донесен новембра 2004. у Београду,
заснован је на начелима Универзалне декларације о људским правима, Атинског
кодекса, као и Статута овог друштва.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 177-200

Спец ијалис ти за полит ичко комуниц ирањ е – развој делатнос ти...

197

повољнији плас ман на полит ичком тржиш ту. У том смис лу, „полит ичк и
неут рални” експерт и прилагођавај у одлуке и полит ичке прог раме аспи
рац ијама гласача, јавног мњењ а. Утолико се даје за право тврдњи да разни видови перс уа зивних делатнос ти освајај у изворно значењ е и функц иј у
полит ичког садржаја, што неки аутори одређуј у као „сцијенток ратско-тех
нок ратску узурпац иј у полит ике”. (Славујевић, 2005: 213) У пракси, међут им,
активнос ти експерата за полит ичко комуниц ирањ е ретко захватај у сушти
ну тј. језгро полит ичког процеса; они приоритетно одређуј у показатељ е, на
основу њих препоруч уј у одговарај ући „тон” у наступ у полит ичког актера,
и делове прог рама које треба нагласит и у платформ и која је дефинисана од
стране одређене полит ичке структ уре, а које елементе потиснут и у друг и
план. С овог становиш та је убед љива теза да су професионалц и полит ичке
пропаганде индиферентни према садржајима с којима опериш у.
Како било, понек ад се чини да у циљу „производњ е прис танка оних
над којима се влад а” – непрес тано ослушкуј ућ и пулс јавног мњењ а, поли
тичар постаје пуки реализатор његових расположењ а. Стога неки аутори
проглашавај у појаву „тоталног полит ичког маркет инга” почетком 1980их година, чија је послед ица радик ална промена у однос у субјекат –обје
кат полит ичког процеса. Концепт тоталног маркет инга садрж и парадокс:
он значи и крај полит ичког пропаганде, јер ако полит ичар губи субјек
тивитет у полит ичком процес у – ослушкуј ућ и и управ љај ућ и се према
афинитет има јавног мњењ а, онда пропаганд а и сама постаје непот ребна.
Ако, пак, суштин у полит ичког процеса спознамо у сложеном посредо
вању између различит их краткорочних и дугорочних, ширих и ужих и
појед иначних и јавних интереса, у конс тит уисању опште воље, која није
прос та воља свих – што превазилази пуко удовољ авањ е јавнос ти; ако
њену суштин у препознамо у настојањима да интерес најд инам ичнијег
сегмента друш тва легит им из ује као општи интерес (McNair, 2003: 195222), спек улац ије о „маркет иншком убис тву полит ике” постај у неод рж и
ве. Не можемо говорит и о укид ању полит ике, али не можемо ни оспо
рит и да се пропагандним метод ама прик ривај у друш твене групе које,
уз помоћ експонираних полит ичк их актера, настоје да бране влас тите
интересе у инстит уц ијама и процед урама демок ратског друш тва.
Зато проблем полит ичког маркет инга може да се постави и у контек
сту комерц ијализац ије полит ике: кад на изборима упот ребљавамо про
пагандне технике, да ли одуч уј у бирачи или заправо одлуч ује новац?
То је новац којим се плаћај у стручњ ац и, којим се купује огласни про
стор. Песим ис ти и овим аргументом бране тезу да увођењ ем пропаганд
них активнос ти одум ире полит ик а. Кад се удруже утицај новца, науке и
саветод аваца, скепт иц и отварај у проблем: ко заправо влад а? Оцењуј у да
је у том процес у полит ик а постала дегенерисана.
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У другој крајнос ти су оптим ис ти који без резерве тврде да саветни
ци за полит ичк у комуник ац иј у изборни процес чине демок рат ичнијим.
Они заступај у становиш те да је и „прљава” пропаганд а намењ ена медиј
ски упућеном и свесном бирачком телу које није лако обман ут и сред
ствима „испирањ а мозга”. Манип улат ивне технике су и саме подлож не
коментарима и интерп ретац ији полит ичког новинарс тва.
Опрезнији аналит ичари у овој „одбрани”, опет, указ уј у на познат у
чињениц у да прис туп ресурсима који су потребни за ефикасну полит ич
ку комуникац иј у није правед ан. Цена производњ е и дистрибуц ије поли
тичк их порука иде нарук у велик им полит ичк им организац ијама, и опет
се враћа непобитно обележје савременог доба: економска моћ прерас та и
надрас та полит ичк у моћ. Из тог разлога је за одбран у бити демок ратског
полит ичког процеса значајно да се финансирањ е полит ичке комуника
ције надзире и регулише нпр. ограничењима власниш тва над медијским
организац ијама, као и обезбеђивањ ем равноп равне стратне позиц ије
свих учесника у овом процес у.
Закључ ујемо да се, у поглед у својих импликац ија на демок рат иј у, раз
вој пропагандних средс тава и професија у процес у полит ичке комуника
ције не може схват ит и једнозначно добро или лоше. Овај процес је у поли
тичком живот у конт ролисан законском и другом регулат ивом. Зачарани
круг се затвара чињеницом да се та ограничењ а одређуј у према количини
освојених гласова у полит ичкој арени, у којој се често прибегава непош те
ним моделима борбе. У демок ратском циљу задовољ ењ а јавног интереса,
стручна јавност стално треба да има на уму: у тој борби не смеј у прев лад а
ти парт ик уларни интереси појед инаца или полит ичк их организац ија.
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СТРАТЕШКА УЛОГА ИНТЕРНЕ КОМУНИК АЦИЈЕ
У СТВАРАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТ УРЕ
И РЕПУТАЦИЈЕ
Сажетак: Однос и с јавношћу предс тављају функцију менаџмента која
се бави комуникацијом измеђ у организације и различитих јавнос ти од којих
завис и њен успех или неус пех на тржишту и у друштву. За свак у организа
циј у запос лени предс тав љај у најваж нији сегмент јавнос ти од чијег однос а
према другима – колегама, потрошачима, конк уренцији, медијима и другим
публикама, завис и углед и остваривање пословних циљева. Овај рад настоји
да укаже на значај интерне комуникације као стратешке функције чији је
циљ изградња двос мерних односа поверења са интерним јавнос тима. Приме
ном двос мерних симетричних комуникација стварају се задовољни и моти
вис ани кадрови и респект аб илн а организацион а култ ура што допринос и
побољшању ефикас нос ти организације.
Кључне речи: ОДНОСИ С ЈАВНОШ ЋУ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУР
СИМ А, ИНТЕРН А КОМУНИК АЦИЈА, ОРГАНИЗ АЦИОН А КУЛТ УРА, РЕПУ
ТАЦИЈА, КОМУНИК АЦИОН А СТРАТ ЕГИЈА.
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У данашњем времен у свако има потребу да се о њему чује добар глас,
без обзира на делатност којом се бави. Како би остварили своје циљеве,
појед инц и, полит ичари, банке, школе, болнице, па и верске заједнице,
војска и полиц ија, заинтересовани су да развиј у ефикасну комуникац иј у
са различит им публикама, али и с друш твом у целини, и тако повећај у
„шанс у за прих ватањ е” (Павловић, Алексић, 2011: 7). Комуникац ија се
одвија унутар и ван организац ије без обзира да ли се њоме управ ља или
не, те можемо закључит и да у свакој установи практ ично постоји неки
вид односа с јавношћу. Реч је о врсти комуникац ије без које нема међу
људских односа, односно – готово да не постоји људска комуникац ија без
елемената пи-ара. У интерес у је сваке компаније да – корис тећ и сазнањ а
бројних мање или више сродних наука, различите технике и канале кому
никац ије, и уз сарадњу са сектором за људске ресурсе – та комуникац ија
буде планирана, организована, систематска, двос мерна и дугорочна.
Иако се развој савремених односа с јавношћу као функц ије менаџ
мента, професије, пословне филозофије и праксе и као научне дисцип ли
не може прат ит и скоро читав век (од 1923), често се може чути да је у
питању „млад а“ дисцип лина, а показало се и да није лако доћи до уни
верзалне дефиниц ије која ће обух ват ит и све њене функц ије. За потре
бе овог рада може послуж ит и она која посмат ра односе с јавношћу као
управ љачк у функц иј у која успос тав ља, одрж ава и унап ређује узајамно
корисне односе између организац ије и оних јавнос ти од којих зависи њен
успех или неуспех (Broom, 2010: 3). Запос лени предс тав љај у интерн у јав
ност; по мног им теорет ичарима то је кључни, најд рагоценији ресурс сва
ке компаније коме се мора исказиват и највећ и степен пажње и интересо
вањ а (Јовановић, Кулић, Цветковски, 2008: 1). Од односа које запос лени
успос тав љај у са колегама унутар компаније, али и са друг им, екстер
ним јавнос тима, директно зависи остваривањ е корпорац ијских циљева и
репутац ија коју ће компанија стећ и. Слика о квалитет у интерних одно
са форм ира се од првог контакта са запос леним који се налази на самој
капији, на улаз у у компаниј у, преко комуникац ије са осталим члановима
колект ива до култ уре опхођењ а највишег руководс тва. То може илус тро
ват и и цитат једног од власника великог хотелског ланца који каже: „Како
можемо имат и задовољне клијенте ако је особље незадовољно?” (Павло
вић, Алексић, 2011: 32).
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1. Циљеви и задаци интерних односа с јавношћу
Као што је у претходном делу рада помен уто, бројне су функц ије или
задац и којима се баве одељ ењ а и менаџери за односе с јавношћу. У зави
снос ти од врсте делатнос ти установе (корпорат ивни, јавни или непрофит
ни сектор), од њене величине и броја запос лених, животног циклуса орга
низац ије и бројних друг их фактора, зависи које ће од активнос ти бити
најдом инантније и највид љивије у јавнос ти. Често се, погрешно, смат ра
да су односи с јавношћу исто што и односи с медијима, управо због чиње
нице да је то највид љивији део посла, односно – прис ус тво компаније у
медијима је резултат и показатељ квалитета сарадњ е с предс тавниц и
ма медијских кућа. Сасвим је природно да преду зетничке организац ије,
банке и осиг уравај уће куће, култ урне установе или државна минис тар
ства имај у другачије приоритете – међут им, свима је заједничка тежња
да сталном и двос мерном комуникац ијом утич у на стварањ е задовољних,
информ исаних, лојалних и мотивисаних радника и на креи рањ е одгова
рај уће корпорат ивне култ уре.
Истраж ивач Ралф Тенч истиче да је циљ интерне комуникац ије ства
рањ е заједничке визије, успос тав љањ е и одрж авањ е поверењ а у руковод
ство, управ љањ е променама и мотивисањ е и изградњ а самопоу здањ а
код запос лених (Tench, Yeomans, 2010: 30). Такву атмосферу није могуће
створит и у сред ини у којој су запос лени у подређеном полож ај у и где се од
њих очек ује само беспог оворно извршавањ е радних обавеза. Двос мерна
концепц ија интерних односа с јавношћу наглашава комуникац ијску раз
мен у између руководс тва и запос лених, рецип роц итет и узајамно разу
мевањ е, као и саветовањ е управе о променама које су потребне унутар
организац ије (Broom, 2010:6). Овак вом пословном филозофијом трасира
се хуманији однос према људима у процес у рада, омог ућава им се да
учес твуј у у обликовању визије, пројектовању стратег ије и дефинисању
циљева организац ије чиме се обезбеђује и организац иона и индивид уа л
на успешност (Јовановић, Кулић, Цветковски, 2008:7).
Особе задужене за односе с јавношћу имај у кључн у улог у у одабиру
одговарај уће комуник ац ионе стратег ије1 како би се успешно успос тавио
дијалог између компаније и циљне јавнос ти. Комуникац иона стратег и
ја, смат ра професор Милет ић, је свеобух ватна замисао појед инца или
друш твене групе/организац ије – у комуникац ионој улози пошиљ аоца
поруке, о постизању задатог циља планским и перс уа зивним деловањ ем
на појед инца или друш твене групе који су у комуникац ионој улози при
1

Више о теоријском одређењу појма „комуникационе стратегије” видети у: Милетић, М., Комуникационе стратегије – покушај теоријске концептуализације, Годишњак ФКМ, 3/2011, стр. 13-32.
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малаца порука. У најопш тијем смис лу, циљ сваке комуникац ионе стра
тег ије је настојањ е пошиљ аоца (најчешће – посредс твом професионал
них комуникатора) да множ ином порук а утиче на ставове, мишљењ е и
понашањ е њихових реципијената (Милет ић, 2011: 16). Комуникац ионом
стратег ијом се дефиниш у циљеви комуникац ије (морај у бити у склад у са
стратешким циљевима компаније), идент ифик уј у циљне јавнос ти (при
марне и секунд арне), одређуј у кључне поруке (у склад у са потребама,
интересима и очек ивањима циљне групе), технике и средс тва којима ће
се жељене информац ије пласират и у јавност и, на крај у, утврђуј у методе
за процен у постигн ут их резултата.
Особе задужене за интерне односе тесно сарађуј у са одељ ењ ем за људ
ске ресурсе, а у неким случајевима долази и до спајањ а ова два сектора
под исти кров (нпр. у цент рали „Ерсте банке“ у Беог рад у, за послове кому
никац ије и бриг у о кадровима задужен је један руковод илац). Та сарад
ња обух вата активнос ти усмерене на планирањ е људских ресурса, затим
регрутовањ е, селекц иј у, обучавањ е и усавршавањ е, награђивањ е и моти
висањ е запос лених као циљне групе од чијег односа према раду, учтиво
сти и лојалнос ти у највећој мери зависи коначни пословни резултат.
Лиз Јеоманс, стручњ ак за интерне комуникац ије, смат ра да се стра
тешка улога интерне комуник ац ије најбољ е може сажет и као брига за
изградњу двос мерних, укључ уј ућ их односа с интерним јавнос тима чији
је задатак побољшањ е организац ионе успешнос ти (Tench, Yeomans, 2010:
362). Она такође навод и стратешке улог е интерне комуникац ије:
- поду пирањ е главних прог рама промене,
- преношењ е порук а топ менаџмента,
- преношењ е пословне мисије, визије и вреднос ти,
- подизањ е свес ти о питањима пословањ а и приоритет има,
- подизањ е и очувањ е интерног кред ибилитета руководс тва,
- мотивац ија запос лених,
- олакшавањ е повратних информац ија и
- унап ређењ е комуник ац ијских вештина менаџера.
С друге стране, запос лени такође имај у комуникац ијске потребе које
се морај у задовољит и како би њихов рад био делот воран. Задатак је интер
не комуникац ије да на те потребе одговори како би запос лени били пра
вовремено информ исани и укључени у дешавањ а у организац ији. Основне
комуникац ијске потребе запос лених су, према истом извору:
- опште информац ије о организац ији,
- спец ифичне информац ије у вези са њиховим послом,
- јасна слика о њиховој улози у организац ији,
- јасна визија организац ије,
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 201-214

Стратешка улога интерне комуник ац ије...

205

- информац ије о правилима на радном месту,
- могућнос ти за њихово укључивањ е и конс ултовањ е,
- повратне информац ије о резултат има,
- могућнос ти едук ац ије и развоја и
-прис туп комуник ац ијским каналима (Tench, Yeomans, 2010: 368).
Одговоре на нека од ових питањ а може дати непос редно надређена
особа; за информац ије о правилима рада, могућнос тима за даље усавр
шавањ е, и слично, обично су задужени руковод иоц и за људске ресурсе,
док ће слик у о визији и правц у развоја организац ије најбољ е дати топ
менаџмент уз помоћ менаџера за интерне комуникац ије, настојећ и да
подс такн у двос мерн у комуник ац иј у кроз различите канале за интерно
информ исањ е (тимски састанц и, конференц ије, обавеш тењ а за запос ле
не, огласне табле или интранет).
У ситуа ц ијама регрутовањ а и селекц ије, али и реорганизац ије, спа
јањ а, преу зимањ а или отпуш тањ а радника, водећу улог у у преговорима
и одређивању услова запос ленима има служба за људске ресурсе. Међу
тим, односи с јавношћу су кључни за хармонизовањ е таквих промена на
одговарај ућ и начин, и у право време, као и за помоћ у одрж авању радног
морала (Tench, Yeomans, 2010: 33).
На основу горе наведеног можемо видет и да су циљеви корпорат ивних
односа с јавношћу веома обух ватни. За њихово ефикасно спровођењ е нео
пходна је планирана (намерна) комуникац иона стратег ија која ће осиг у
рат и кохезиј у међу свим секторима у организац ији и спречит и конфузиј у
и погрешно информ исањ е јавнос ти. Најваж није је да сви раде у интере
су организац ије и њених јавнос ти на стварању равнотеже између потреба
запос лених и очек ивањ а руководс тва и на остварењу заједничког циља.
2. Стварање организационе култ уре
Крајњи циљ интерне комуник ац ије било које организац ије је ствара
ње корпорат ивне/организац ионе култ уре; она настаје у процес у социјал
не интера кц ије чланова организац ије који, по природ и ствари, предс та
вљај у мешовит у и хетерог ен у социоп рофесионалн у скупин у. Организа
цион у култ уру неки аутори тумаче као скуп веровањ а чланова органи
зац ије, друг и смат рај у да је чине укупне заједничке вреднос ти, етичка
и морална начела и норме понашањ а у организац ији. Професори Лариса
и Џејмс Груниг смат рај у да је организац иона култ ура збир заједничк их
вреднос ти, симбола, значењ а, веровањ а, претпос тавк и и очек ивањ а које
организ уј у и интег риш у груп у људи који раде заједно (Broom, 2010: 215).
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Предс таву о култ ури можемо стећ и и ако посмат рамо писмена правила,
изглед канцеларија, организац ион у структ уру и правила облачењ а (Des
sler, 2007:258). Осим ових, видљивих елемената, организац ион у култ уру
фомирај у и они елемент и до којих је теже доћи пошто се налазе „испод
површине” (концепт „леденог брега”), нпр. осећањ а и обичаји запос лених,
митови и табуи, а који итек ако утич у на обликовањ е интерне димензије
организац ије и њеног имиџа код екстерних јавнос ти.
Мног и аутори смат рај у да се на корпорат ивн у култ уру може утицат и,
да се она може обликоват и и да се њоме може управ љат и према жељама
топ менаџмента. Такав прис туп карактерис тичан је за амбиц иозне руково
диоце који веруј у да је могу изменит и одговарај ућ им управ љањ ем, а јавља
се и идеја да се копорат ивна култ ура назове и „идеолог ијом менаџмента” с
обзиром на то да пожељне норме предс тав љај у идеа ле једне одређене гру
пе људи (обично руковод илаца) и да их као такве није могуће уједначено
примењиват и на целу организац иј у (Tench, Yeomans, 2010: 369).
У уџбеник у „Организац ионо понашањ е” аутори истич у значајн у уло
гу руковод илаца у стварању организац ионе култ уре и указ уј у на кључн у
улог у лидера у том процес у – запос лени се идент ифик уј у са њима, начи
ном на који се лидери понашај у и посмат рај у их као моделе улога. Ауто
ри смат рај у да се организац иона култ ура форм ира око крит ичних дога
ђаја из којих се учи која понашањ а су пожељна, а која не, она се развија
из потребе да се одрже ефект ивни радни односи између чланова органи
зац ије и под сталним је утицајем окружењ а које је најчешће променљиво
и динам ично (Јовановић, Живковић, Цветковски, 2007: 303).
Професор Јанић ијевић истиче да култ ура једне организац ије импли
цира да сви чланови организац ије на сличан начин разумеј у организа
циј у као и погод ан начин њеног функц ионисањ а, управ љањ а и промена.
У зависнос ти од вреднос ти и норм и које садрж и организац иона култ у
ра, топ менаџмент бира стратег иј у и дизајнира организац ион у структ у
ру, менаџери облик уј у свој стил управ љањ а, запос лени дефиниш у своје
мотиве и потребе, а менаџер људских ресурса дизајнира систем зарад а у
преду зећу (Јанић ијевић, 2012:284).
Без обзира на бројне класификац ије и димензије организац ионе кул
туре које су заступ љене у теорији, и које нису тема овог рада, морамо иста
ћи да је основни задатак интерне комуникац ије да постигне да запос лени
разумеј у и прих вате култ уру и вреднос ти компаније. У пракси се, ипак,
култ уром управ ља најчешће путем изјава о мисији, визији и вреднос тима
организац ије, а дешава се и да запос лени сарађуј у и учес твуј у у стварању
ових докумената. Смисао концепта организац ионе култ уре састоји се у
томе да свака организац ија облик ује своје системе вреднос ти, веровањ а
и норме, који ће бити довољно прив лачни и прих ватљиви за запос лене у
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организац ији. Прих ватањ ем доминантног система вреднос ти и дефиниса
них правила понашањ а запос лени се потп уније интег риш у у организац иј у
и снаж није везуј у за њене развојне и друге циљеве (Лојић, 2010:260).
3. Студија случаја: стратегија интерне комуникације „Ерсте банке”
„Ерсте банк а” а.д. Нови Сад је део „Ерсте Банк Групе”. У Србији послу
је од сред ине 2005. године када је преу зела већински део акција Ново
садске банке и започињ е интензиван процес трансформац ије. Мреж у
„Ерсте банке” у Србији чини 68 пословница за рад са становниш твом, као
и 10 центара за рад са правним лицима. „Ерсте банка” а.д. Нови Сад тре
нутно запош љава близ у 1000 људи („Ерсте банка”, Извеш тај о друш твено
одговорном пословању, 2013).
За „Ерсте банк у” друш твено одговорно пословањ е предс тав ља састав
ни део корпорат ивне филозофије и дугорочне пословне стратег ије. Како
се навод и у Извеш тај у, друш твено одговорно пословањ е предс тав ља стра
тешки оквир за управ љањ е компанијом, заснован на улагању у дугороч
не и стабилне односе са свим кључним интересним групама: запос лени
ма, клијент има и суграђанима у локалним заједницама у којима Банка
послује, и на опредељ ењу да активно доприноси развој у и добробит и
друш тва чији је неод војиви део. Концепт укључивањ а заинтересованих
страна за „Ерсте банк у” је од кључне важнос ти за постизањ е одрж ивос ти
и успех а. Банка настоји да идент ифик ује своје кључне заинтересоване
стране, труд и се да их разуме и одговори на питањ а која су за њих зна
чајна или код њих изазивај у забрин утост и правовремено их извеш тава о
својим одлукама, активнос тима и резултат има.
Запос лени су препознат и као кључна заинтересована страна при импле
ментац ији стратег ије друш твено одговорног пословањ а, као и приликом
спровођењ а свих пословних процеса. Највећу и најзначајниј у иновац иј у у
овој облас ти предс тав ља усвајањ е Стратег ије људских ресурса и Стратег ије
интерне комуникац ије, насталих у кооперац ији Службе људских ресурса и
Сектора комуникац ија, које су дефинисане управо на помен ут им принц и
пима и имај у за циљ унап ређењ е интерне комуникац ије и подизањ е задо
вољс тва запос лених на виши ниво. Дефинисањ ем мисије, визије и основ
них смерница за наредни период направ љен је велик и искорак.
У склад у са Стратег ијом људских ресурса, у „Ерсте банц и” је током
2012. посебан акценат став љен на остварењ е личних планова развоја запо
слених, који се дефиниш у у договору са непос редним руковод иоцем и у
склад у с планираним пословним циљевима, а сви запос лени добили су
повратн у информац иј у о свом радном учинк у. Запос лени се подс тич у да
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приликом планирањ а својих пословних циљева разм иш љај у и о томе која
су им знањ а, вештине и способнос ти потребни за њихово остваривањ е и да
у склад у с тим предложе активнос ти које им у томе могу помоћ и. Како би
овај процес био једнос тавнији, сачињ ен је Каталог тренинга који је свима
доступан на интерном портал у Банке. Такође је креи рано Интерно тржи
ште рада по мери запос лених свих чланица „Ерсте Групе”, с циљем да
запос ленима пруж и могућност флукт уа ц ије и да повећа мобилност запо
слених у оквиру Групе. На интранет портал у који повез ује све запос ле
не налазе се отворене радне позиц ије из свих земаљ а чланица Групе, са
циљем да сва слободна радна места буду објед ињ ена на једном месту – на
страниц и Интерног тржиш та рада и да буду доступна свим запос ленима,
чиме се омог ућава развој и напредовањ е не само у оквиру матичне Банке,
већ у оквиру читаве Групе.
Да би се жељена корпорат ивна култ ура промовисала и усвојила, про
тек лих година је у „Ерсте банц и” покрен ут низ пројеката од којих се сво
јом иноват ивношћу, а потом и оствареним резултат има највише издвојила
кампањ а дефинисањ а и промовисањ а пет корпорат ивних вреднос ти: ства
рањ е, одговорност, подршка, иноват ивност и поверењ е. Ефект и су уочљиви
највише на нивоу укључивањ а запос лених у пројекат и њихове идент ифи
кац ије са корпорат ивним вреднос тима. Затим је организован избор међу
запос ленима тако што су они сами предлагали колеге за које смат рај у да
својим радом и понашањ ем заслуж уј у титул у „амбасадора”. Избором амба
садора постигн ут је један од основних циљева пројекта – промоц ија жеље
них понашањ а која осликавај у дефинисане корпорат ивне вреднос ти.
Корпоративне вредности „Ерсте банке”
• Подршка - слушамо, разумемо и помажемо.
• Одговорност - преузимамо одговорност за развоj Банке и нас самих.
• Поверење - држимо дату реч и градимо квалитетне односе.
• Иновативност - подстичемо ново и стално унапређуjемо постоjеће.
• Cтварање - стварамо вредност за наше клиjенте, акционаре и нас саме.

Стратег ија интерних комуник ац ија форм улисана је на основу пода
така добијених у истраж ивању међу запос ленима спроведеном у току
2010. Том приликом показало се да постоје одређени проблем и у кому
никац ији међу члановима колект ива:
• п реко 40% менаџера смат рало је да је постојећа комуникац ија
комп ликована и да отеж ава доношењ е одлука;
• п риорит изац ија циљева међу менаџерима и осталим запос лени
ма се значајно разлик ује;
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 реко 70% запос лених тврд и да никад а или само повремено
п
добија повратне информац ије од надређених;
око 39% запос лених је незадовољно исходом лично покрен ут их
иниц ијат ива;
већина запос лених издваја усмен у комуникац иј у као најефика
снији канал комуник ац ије, док су им остали канали непознат и
или нејасни.

У склад у са резултат има истраж ивањ а, постав љени су следећ и циље
ви чије испуњ ењ е би допринело унап ређењу интерне комуникац ије:
1.	унап ређењ е верт ик алне комуникац ије унутар свих постојећ их
структ ура Банке,
2.	подизањ е свес ти о значај у личне одговорнос ти и доприноса уна
пређењу интерне комуник ац ије,
3.	јачањ е осећањ а припаднос ти „Ерсте банц и”,
4.	унап ређењ е међусекторске комуникац ије,
5.	увођењ е нових, унап ређењ е и подизањ е кред ибилитета постоје
ћих канала комуник ац ије.
Пошто је 2010. године дефинисана Стратег ија интерних комуника
ција, 2011. је започета прва кампањ а усмерена ка свим запос ленима Бан
ке - кампањ а „Укључи се”. Покрен ута је са циљем повећањ а нивоа свес ти
запос лених о потреби да се свак и појед инац ангаж ује и преу зме одговор
ност како би се комуник ац ија унутар Банке подигла на виши ниво. Тиме
ће се остварит и крајњи циљ и доказат и мото: „Квалитет нашег пословањ а
зависи од квалитета наших комуник ац ија!”
Када се говори о запос ленима, обично се они посмат рај у као једин
ствена, хомогена група која има заједничке карактерис тике и ставове.
Међут им, то није тако. И запос лени се, као и друге циљне групе могу сег
мент ират и на основу демог рафских, психог рафских, геог рафских и дру
гих критериј ума. На слиц и бр. 1 видимо да се и овом питању у „Ерсте бан
ци”, по начину како су запос лени груписани, посвећује изузетна пажња.
Поред све већег броја запос лених који су ангажовани у интерној
комуникац ији, кампањ а „Укључи се” препозната је и од стране нацио
налног струковног удружењ а - Друш тва Србије за односе с јавношћу, о
чему сведочи и освојена наград а за 2012. годин у у категорији „Интерне
комуникац ије”, док се друга кампањ а – „Покаж и се” нашла међу троје
финалис та. Уведена је и Берза идеја на коју сви запос лени могу да поса
љу своје предлог е и идеје за унап ређењ е пословањ а, од којих одабрана
комисија бира најбољ е и спровод и их у дело. Током 2012. стигле су чак 72
идеје, 11 је усвојено, а још неколико добрих идеја чека на реализац иј у.
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Слика 1: Циљне групе интерне кампање
(„Ерсте банка”, Сектор комуникација)
Један од стратешких циљева Службе људских ресурса у домен у интер
не комуникац ије јесте и промовисањ е концепта „отворених врата”, који се
показао веома успешним - посредс твом интранета запос лени се пријав љу
ју за индивид уа лне састанке са члановима Извршног одбора или извршним
директором, и на тај начин имај у могућност да лично упуте своје сугес ти
је, предлоге, али и крит ике, као и да поставе питањ а и потраже помоћ.
„Ерсте банка” стратешки прис тупа прив лачењу квалификоване радне
снаге, настојећи да се разлик ује од конк уренц ије, промовиш ући своје вред
нос ти, организац ион у култ уру, радне услове и етик у пословањ а. Резултат
овак вог пословањ а је и признањ е за треће место у категорији годишњих
наград а „Најбољи послод авац” које додељује Српска асоц ијац ија менаџера
на које су сви запос лени у Банц и изузетно поносни. Поред тога што својом
репутац ијом доброг послод авца Банка настоји да привуче и запос ли тален
товане људе с којима дели исте вреднос ти, она може рачунат и на већу ода
ност и мотивисаност запос лених уколико постоји посвећеност истом циљу.
Од усвајањ а Стратег ије интерних комуникац ија и Стратег ије људских
ресурса, „Ерсте банка” конт ин уи рано увод и нове и унап ређује постоје
ће канале комуникац ије са својим запос ленима. У те сврхе корис те се
интранет, имејл, друш твене мреже, бренд ирањ е радног прос тора, интер
ни часопис „Пулс”, као и „Отворена врата” – концепт који се промовише
као један од стратешких циљева интерних комуникац ија. За 2014. годин у
предвиђено је ново истраж ивањ е ставова запос лених о интерним кому
никац ијама, како би на основу анализе добијених резултата била урађена
и ревизија Стратег ије за предс тојеће три године.
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Слика 2: Интерно саопштење послато запос ленима којим се најављује
почетак кампање „Покаж и се” („Ерсте банка”, Сектор комуникација)
Закључак
Искус тво „Ерсте банке” показује да се изградњ а имиџа компаније као
доброг послод авца не дешава одједном, већ је резултат дугорочне визије и
послед ица стратег ије компаније у којој се верује да без задовољних запо
слених нема ни врхунских и дугорочних успех а ни резултата. Дугогод ишњи
одговоран однос према запос ленима резулт ирао је усвајањ ем Стратег ије
интерних комуникац ија 2010. и Стратег ије људских ресурса 2012, којима се
на свеобух ватан и системски начин прис тупа овој важној теми. „Ерсте бан
ка” је и у тешким економским условима успевала да остане доследна својим
вреднос тима, што се позит ивно одразило и на ставове њених запос лених,
судећи по резултат има истраж ивањ а ангажованос ти запос лених спроведе
ном 2011. године. Истраж ивањ е ангажованос ти вршено је на нивоу Групе, а
стопа излазнос ти је 74%, тј. у њему је учес твовало преко 32.000 запос лених,
док је у Србији учес твовало 77% запос лених. Потом је уз подршку Службе
људских ресурса извршена појед иначна анализа резултата, препознавањ е
снага и слабос ти, а креи рани су и планови пратећих активнос ти.
Поред тога што служ и као основа за израд у нове Стратег ије, истра
живањ е ангажованос ти запос лених и све пратеће активнос ти засноване
на добијеним резултат има имали су циљ да помогн у Банц и да оснаж и
организац ион у култ уру и учини је бољим местом за рад, а самим тим
и побољша перформансе целе Банке. У данашњем пословном окруже
њу радниц и с висок им степеном обученос ти, посвећенос ти и лојалнос ти
предс тав љај у главн у и праву одрж иву конк урентску предност фирме.
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Менаџерима су потребни нови врхунски систем и и вештине управ ља
ња људским ресурсима и комуниц ирањ а да би могли да одаберу, обуче
и мотивиш у запос лене и да их подс такн у да прих вате улог у посвећених
партнера. Сви показатељи говоре да је „Ерсте банка” у томе и успела. Сло
ган којим ова банк а годинама комуниц ира, „Банка – то су људи“, могао
би бити путоказ и мног им друг им компанијама у окружењу у комуниц и
рању са интерним и екстерним јавнос тима.
Литерат ура:
[1] Broom, G. M. (2010): Učinkov it i odnosi s javnošć u; Zagreb: Mate.
[2] Dessler, G. (2007): Osnov i menadžmenta ljudskih resursa; Beog rad: Data
stat us.
[3] „Ерсте банка” (2012, 2013): Извештај о друштвено одговорном посло
вању.
[4] Јанић ијевић, Н. (2012): „Утицај организац ионе култ уре на конт рол у
понашањ а у организац ијама”, Економс ке теме, 3/2012; Ниш: Економ
ски факултет, стр. 283-300.
[5] Јовановић, М./ Кулић, Ж./Цветковс ки, Т. (2008): Основи управ љања
људс ким ресурс има; Беог рад: Мегат ренд универзитет.
[6] Јовановић, М./ Живковић, М./ Цветковски, Т. (2007): Организационо
понашање; Беог рад: Мегат ренд универзитет.
[7] Лојић, Р. (2010): „Организац иона култ ура”, Војно дело, вол. 62, 3/ 2010,
Беог рад, стр. 258-277.
[8] Милет ић, М. (2011): „Комуник ац ионе стратег ије – покушај теоријске
концепт уа лизац ије”, Годишњак ФКМ Комуникације, медији, култура,
3/2011; Беог рад, стр. 13-32.
[9] Павловић, М. и Алексић, М. (2011): Однос и с јавношћу; Беог рад: Мега
тренд универзитет.
[10] Tench, R. i Yeomans, L. (2010): Otkrivanje odnosa s javnošć u; Zagreb:
HUOJ.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 201-214

UDC 005.72:659.4
005.32

Assistant Professor Marija Aleksić, PhD
Faculty of Business Studies
Assistant Professor Ljiljana Manić, PhD
Faculty of Cult ure and Media
Assistant Professor Mirjana Tankosić, PhD
Faculty of Business Studies
Megat rend University
Belgrade

STRATEGIC ROLE
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Summary: Public relat ions is a management function which deals with the
communicat ion between the organizat ions and their public, which influences their
success or failure in the market and in society. For each organizat ion the employees are the most important segment of the public whose attit ude towards other
stakeholders – colleagues, customers, compet itors, the media and other audience,
depends on the reputat ion and achie vement of the business goals. This paper seeks
to highlight the importance of internal communicat ion as a strategic process which
aims to build mutually benef icial relat ionships between organizat ions and their
internal public. The applicat ion of two-way symmet rical communicat ion creates
satisf ied and motivated employees and respectable organizat ional cult ure which
improves the efficiency of the organizat ion.
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Сажетак: У раду су анализирани кључни сегменти документа „Стра
тегија развоја образовања у Србији до 2020. године” са посебним погледом на
место и улогу односа с циљним јавнос тима школс ких установа. У склопу
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система образовања и васпитања у Републици Србији.
Кључн е речи: ОДНОСИ С ЦИЉНИМ ЈАВНОС ТИМ А, СТРАТ ЕГ ИЈА,
ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ, ШКОЛЕ.

*

Контакт: slovu79@gmail.com
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Увод

Образовањ е се смат ра кључним фактором успех а сваког друш тва.
Стратешким прис тупом и дугорочним планирањ ем образовних актив
нос ти, тежи се праћењу образовних тенденц ија и „хватању корака” са
развијенијим земљама које иду ка стварању „друш тва знањ а” базираног
на стицању компетенц ија и целож ивотном усавршавању људи.
Улога документа „Стратег ија развоја образовањ а у Србији до 2020.
године” је да испуни два циља којима се уносе промене: „она је (а) инте
грални оквир (основа) за обликовањ е кључних законских, подзаконских
и друг их регулаторних инструмената функц ионисањ а и развоја образо
вањ а у Републиц и Србији и (б) основни стратешки инструмент којим се
систем образовањ а у Републиц и Србији ефикасно и прих ватљиво прево
ди из постојећег у жељено и оствариво стањ е 2020. године”'1.
Са таквим стратешким функц ијама, овај документ даје визиј у обра
зовног система и указ ује на смернице потребне за његов развој и након
тог период а. На основу наведеног оквира који нуди документ, ово истра
живањ е има за циљ да утврд и у којој мери је предвиђено организовањ е
и остваривањ е односа с јавношћу основних школа у Републиц и Србији и
које кључне разлог е аутори Стратег ије наводе за то. У склад у са тим, важно је утврд ит и да ли су експ лиц итно дати начини и методе за деловањ е
основних школа на пољу унап ређивањ а односа са циљним јавнос тима,
или су само исказане потребе за унап ређењ ем тих односа и релац ија. У
истраж ивању смо пошли од хипотезе да уколико се стратешким доку
мент има Републике Србије предвиђај у активнос ти школа на пољу одр
жавањ а односа с јавнос тима, онда је евидентно да та јавна делатност има
значајн у улог у у образовној полит иц и. Због тога би те активнос ти треба
ло конк рет изоват и и операц ионализоват и у датом контекс ту и перспек
тиви. Анализирај ућ и кључне садрж аје документа, уочили смо и истак ли
делове текс та који се директно или индиректно односе на процес оства
ривањ а односа с јавнос тима првенс твено основних школа.

1

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12), донет је овај документ који је
сачињен на 212 страна.
Извор: http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678, датум посете
3.6. 2014.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 215-228

Односи с јавношћу школских установа...

217

1. Надолазеће тенденције и правци развоја
европског образовања и школства
Како развој образовањ а зависи од друш твених промена, важно је
саглед ат и будуће правце и тенденц ије развоја школс тва у Европи, јер
процес интег рац ије Србије ка Европској унији захтева поштовање истих
циљева у образовању. Према савременим педагошким експерт има, школа
будућнос ти би требало да испуњ ава више услова:
1. демок рат изац ија система образовањ а (једнакост, праведност и
доступност образвањ а за све),
2. децент рализац ија система образовањ а (већа аутоном ија школа у
процес у доношењ а одлук а које се тичу живота и рада у школи),
3. парт иц ипац ија свих интересних група у раду школе ученика,
наставника и родитељ а као предс тавника група јавнос ти (Спасеновић,
2009: 85).
Иако ова три процеса имај у подједнак значај, смат рамо да се већа
парт иц ипац ија свих интересних група у раду школе најбољ е може оства
рит и организованим процесом односа са циљним јавнос тима. То нам је у
овом раду и главна идеја. Осим ова три начела, надолазеће тенденц ије и
правц и развоја образовних система европских земаљ а указ уј у на проме
не које евидентно утич у на све сегменте, у које спад ај у:
• циљеви образовања (неговањ е демок ратских вреднос ти, стварањ е
мулт ик улт уралног друш тва, учењ е учењ а уз развој нових компе
тенц ија);
• структура и организација школс ких система у облас ти обавезног
образовања (то подраз умева да у оквиру исте инстит уц ије са кон
тин уи раном структ уром буду интег рисани примарни и секун
дарни степен образовањ а);
• школс ки програми (давањ е веће аутоном ије школама у конц ипи
рању и реализац ији прог рама, увођењ е информац ионо-комуни
кац ионих технолог ија, заштита околине, етика, увођењ е грађан
ског васпитањ а, неговањ е мулт ик улт урализма);
• евал уација квалитета образовања (јачањ е надзорничк их и
инспекц ијских служби које конт ролиш у рад унутар система,
осим тога врши се тестирањ е и евал уа ц ија постигн ућа учени
ка уз укључивањ е различит их актера наставника и родитељ а у
вредновањ е);
• остваривање праведнос ти у образовању подраз умева стварањ е
једнак их шанси за све, што се односи и на професионално упра
вљањ е у образовању као и преношењ е одлучивањ а на нивое шко
ла (Спасеновић, 2009: 80).
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У смернице за развој школе као значајне установе, спад ај у и стратешки
циљеви и образовне полит ике Европске уније која је дефинисала документ
„Конк ретни будућ и циљеви образовних система”2. Важне смернице овог
документа ЕУ, указ уј у на перспект иве развоја који подраз умева: побољ
шањ е квалитета и станд ард а образовањ а у Европи и омог ућавањ е целож и
вотног образовањ а уз развој нових компетенц ија, посебно обезбеђивањ е
прис тупа информац ионо-комуникац ионим технолог ијама; усклађива
ње основних вештина и знањ а потребним за „друш тво знањ а”; отварањ е
образовног система према друг им цент рима и регионима; упот ребљавањ е
ресурса на најбољи начин развијањ ем преду зетничког духа; унап ређењ е
комуникац ионих компетенц ија учењ ем страних језика; мобилност учени
ка и студената, развијањ е нових партнерс тава са школом.
Будућа школа доноси и нове организац ионе облике. „Савремено дру
штво је у знак у брзине, диференц ијац ије, ширењ а и фрагментац ије све
сти. Карактерис тично је за модерно друш тво да се одвија убрзана подела
рада. Стварај у се нове професије, нови организац иони модели (државни
и недрж авни сектор).” (Аврамовић, 2009: 889)
Дакле у новом образовном систем у долази до интензивних проме
на које прате нови организац иони облиц и рада. У том смис лу, школе се
отварај у према партнерима са којима се може остварит и спонзорс тво, и
школама је зато потребна добра организац ија рада и квалитетни кадро
ви, који би могли остварит и и унап ред ит и ту сарадњу, посебно ако се зна
да је основно образовањ е обавезно и да је у њега инволвиран велик и део
популац ије једне земље.
2. Развој стратешких релација у систему образовања
Нови прис туп који је потребан, према Стратег ији подраз умева да је
систем образовањ а „отворен ка спољном свет у”3 и да је потребна „интер
акц ија са окружењ ем”. Зато важну улог у у развој у образовањ а према
Стратег ији имај у и односи са јавношћу. Реч стратег ија потиче из грч
ког језика (stratēgia; од stratēgós: војни заповедник; према stratós: војска,
и àgein: водит и) и њено основно значењ е је да је то: „наука о вештини
ратовањ а која истраж ује узајамне везе полит ичк их, економских и рат
них елемената за прип ремањ а и вођењ а рата'' и ''дугорочни план врхов
не команде за постизањ е победе” (Клајн, Шипка, 2008: 1187). Стратег и
2

3

Документ „REPORT FROM THE COMMISSION THE CONCRETE FUTURE OBJECTIVES
OF EDUCATION SYSTEMS”. Извор: http://aei.pitt.edu/42877/1/com2001_0059.pdf,
датум посете 25.05.2014.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, стр. 4.
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ја у образовању може да означава планиран, организован процес који
има дугорочни карактер, садрж и визиј у и мисиј у развоја овог система
утврђених анализом слабос ти, које би корекц ијом мерљивих индикато
ра након вишег од ишњег период а дале значајан помак. Према томе се у
„Стратег ији развоја образовањ а у Србији до 2020. године”4 наводе обим
не квалитат ивне и квант итат ивне анализе, којима се нећемо у овом раду
бавит и, али које опис уј у трен утно стањ е у образовању и указ уј у на про
блеме и начине њиховог превазилажењ а.
На одговарај ућ им местима у Стратег ији указ ује се на значај сарад
ње школских установа са предс тавниц има медијских организац ија и на
значај интера кц ије са локалном сред ином и целок упним „окружењ ем”
(environment). Приметно је да се у документ у корис ти овај „еколошки”
терм ин мада нам се чини да су аутори Стратег ије томе дали друго значе
ње. Смат рамо да сарадњ а са окружењ ем и стратешке релац ије у суштини
предс тав љај у првенс твено процес комуникације. То друш твено комуни
цирањ е предс тав ља важну спон у у успех у сваке организац ије јер је орга
низац ија напре део социјалног система или подсис тем у оквиру већег
друш твеног система.
У циљу развоја сваке образовне организац ије, важну улог у игра
ју управо односи са јавношћу. Односи с јавношћу играј у све већу улог у
у функц ионисању мног их јавних установа као што су: школе, болнице,
домови здрав ља, итд. „Односи са јавношћу су посебна управ љачка функ
ција која доприноси успос тав љању и одрж авању узајамне комуникац ије,
разумевањ а, прих ватањ а и сарадњ е између организац ије и њених гру
па јавнос ти; обух вата управ љањ е проблем има или важним питањима;
помаже руководс тву да се информ ише о јавном мнењу и да на њега реа
гује; дефинише и истиче одговорност руководс тва да служ и јавном инте
рес у; помаже руководс тву да иде у корак са променама и да их успешно
корис ти, служећ и као систем благ овременог упозорењ а који помаже да
се трендови и корис ти истраж ивањ а етичк и исправне технике комуни
цирањ а као своје главне алате.” (Павловић, 2011: 27)
Односи с јавношћу или Public relat ions, дефиниш у се и на следећ и начин:
„Јавни односи – то јест развијањ е веза и добре воље између једног лица,
преду зећа или инстит уц ије и друг их лица, нарочито публике или зајед
нице у целини дистрибуц ијом интерп ретат ивног материјала, прод убљива
њем суседских веза и проценом јавних реакц ија” (Хабермас, 1969: 8)
На основу датих дефиниц ија, важну улог у у процес у развоја страте
шких релац ија игра управо руководс тво школе које остварује неколико
функц ија у циљу разумевањ а, прих ватањ а и сарадњ е са свим релевант
ним факторима, остваруј ућ и на тај начин јавне везе или односе. По Зако
4

У даљем тексту користићемо само реч Стратегија којом бисмо означили овај документ.
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ну5 директор школе остварује односе с јавнос тима као што су наставниц и
и друг и запос лени, родитељи ученик а, предс тавниц и влас ти. Директор
организ ује рад у установи, образ ује тимове, даје задужењ а појед инц има
и посебно је задужен да се стара о благ овременом обавеш тавању о свим
питањима од интереса за рад установе и одрж авању добрих релац ија.
3. Анализа кључних делова садржаја
Стратегије о односима с јавношћу
Документ предс тав ља значајн у полазну основу у даљем развој у срп
ског образовањ а. На самом увод у, по систем у SWOT анализе предс та
вљене су слабос ти и истакн уте јаке стране образовног система, као и
могућнос ти и претњ е у свим облас тима. Документ анализира трен ут
ну ситуа ц иј у у образовном систем у Републике Србије на свим нивои ма
образовањ а (документ је из октобра 2012. године) и даје могуће пројек
ције развоја свих подсис тема у оквиру образовног система државе. Зато
би међународни полож ај Србије требало прилагод ит и европском обра
зовном прос тору, истовремено негуј ућ и национални идент итет и инте
гритет кроз савремене образовне полит ике.
Према томе, у документ у је дата системска анализа од пред универ
зитетског до универзитетског нивоа образовањ а. Њен дугорочни карак
тер заснован је на предвиђањима праваца развоја који је „вучен будућ
ношћу” и зато садрж и неколико новина.
1. Новина која је уочена у Стратег ији је истицањ е значаја сарадњ е
школских установа, Минис тарс тва просвете са медијима у циљу стицањ а
позит ивног публиц итета и управ љањ а комуниц ирањ ем са циљним јав
нос тима. У делу Стратег ије који говори пред универитетском образова
њу, под које потпад ај у и основне школе, под окриљ ем заједничког оквира
о управ љању и руковођењу образовним установама, стоји као стратешка
мера: „Јачање улоге органа управљања у успос тављању двос мерних веза вас
питно-образовних установа и локалне средине и родитеља. Ово би морала
бити основна функција органа управљања у циљу унапређивања васпитања
и образовања деце из дате локалне средине.”6
У склад у са тим циљем руководс тва школе, функц ија односа са јав
ношћу је да успос тави и одрж ава добре односе између преду зећа и њего
вог окружењ а, пре свега одређивањ ем и оценом ставова јавнос ти, ускла
ђивањ ем полит ике организац ије са јавним интересом, форм улисањ ем и
5

6

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013)
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, страна 10.
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спровођењ ем прог рама комуник ац ије како би се остварило прих ватањ е
и разумевањ е јавнос ти (Davis, 2005).
Дакле, према нашем тумачењу овог става, Стратег ија предвиђа осна
живањ е органа управ љањ а на пољу остваривањ а комуникац ије између
образовних установа и родитељ а ученика као предс тавника циљних јавно
сти школе. У случај у школе, то је директор, који по Закон у врши функц иј у
информ исањ а запос лених и родитељ а ученика о резултат има рада школе.
Директор школе је и у правном смис лу заступник, који у име школе оства
рује сарадњу са локалном сред ином, школском управом, јавним службама
и потенц ијалним спонзорима, док са друге стране организује сарадњу са
предс тавниц има медијских организац ија. О функц ијама и компетенц ијама
директора на том пољу у Стратег ији нема довољно прец изних упутс тава.
У даљем текс ту су проширене директорове активнос ти у развој у одно
са с јавнос тима: „подс тицања тимс ког рада наставника, као и васпита
ча у предшколс кој установи; успос тављање двос мерне сарадње са локалном
средином и родитељима у циљу унапређивања квалитета наставе/учења
(посебно ванас тавних и ваншколс ких активнос ти, укључивања школе у живот локалне заједнице, превенције девијантних понашања) и васпитно-обра
зовног рада и игре у предшколс ким установама.”7
Уочава се да је директору школе задат већи број задатака. У овом
делу се наглашава тимски рад и сарадњ а као и успос тав љањ е „двос мер
не сарадњ е” са локалном сред ином и родитељима. Није прец изирано
шта све подраз умева ова „двос мерна сарадњ а” али је истакн уто да је то
у циљу унап ређењ а квалитета наставе и учењ а са посебним освртом на
укључивањ е у све активнос ти школе.
Стратег ија даје анализ у трен утног стањ а у школама и указ ује на зна
чај сарадњ е са родитељима, али се бави и друг им утицајним факторима
који утич у на „атмосферу” у школама. Дакле, родитељи су важна циљ
на јавност школских установа, и са њима би заправо требало одрж ават и
двос мерн у комуник ац иј у. Овим документом није прец изирано на које
се све начине се та сарадњ а мора унап ред ит и што показ ује да су аутори
Стратег ије оставили отворен прос тор за нове предлоге унап ређењ а ове
„сарадњ е”. Смат рамо да се такви односи морај у планират и и интензиви
рат и, базирај ућ и се на конс трукт ивној интерперсоналној комуникацији
између запос лених радник а школе.
2. На страниц и 12 датог документа, појашњено је да је школама потреб
на већа аутоном ија, при чему се подраз умева да: „Аутономија укључује
успос тављање богатих двос мерних односа сарадње измеђ у школе и локалног
окружења. То подраз умева мобилизацију свих локалних социјалних партне
ра у циљу унапређивања и васпитно-образовног рада школе и локалне зајед
7

Ибид, стр. 11.
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нице, коришћење располож ивих локалних образовних ресурса (прос торних,
природних, културних, институционалних, људс ких) и остваривање разно
врс них заједничких активнос ти школе и локалне средине: културних, соци
јалних, еколошких, спортс ких, хуманитарних, привредних (нарочито када
се ради о средњем стучном образовању)”.8 У овом делу се истиче да би школе
требало да проналазе партнере у виду спонзора, што аутоматски значи да
се мора јачат и менаџмент и маркет инг. Као важан задатак руководс тва
школе намеће се управ љањ е свим ресурсима из окружењ а и управ љањ е
комуникац ије са спонзорима и регулаторним органима, чиме се улога
лидера додатно услож њава.
3. У даљем текс ту, говори се и о проблем има који се уочавај у у савре
меној школи, те се навод и да: „Школе немају свој препознат љив иденти
тет и у многима влада генерално лоша атмосфера (неугодна општа клима,
често рђави међуљудс ки однос и унутар наставничког колектива, измеђ у
ученика, ученика и наставника, наставника и управе школе, дешава се
насиље у школама), пад етичких стандарда”.9 Овакав опис додатно поја
чава потребу за успос тав љањ ем нових односа унутар школа. Савремени
односи с јавношћу се управо базирај у на развијању добрих односа између
запос лених, док се истовремено ради на креи рању визуе лног али и соци
јалног идент итета. Тиме се сви радниц и повез уј у у заједничк им групним
активнос тима, рад у установи се оплемењује а социјална и психолошка
атмосфера је стим улиш ућа. Запос лени предс тав љај у посебн у категори
ју јавнос ти на коју би просветне влас ти морале обрат ит и пажњу из више
разлога. Као прво, школски директори и психолози немај у довољно капа
цитета да решавај у конфликте у колект иву и да управ љај у комуникац и
јом, јер конфликт и често могу настат и као послед ица гласина, односно
руморног комуниц ирањ а, или уопш тено лоше постојеће (или непос тоје
ће) комуникац ије између запос лених.
Друго, велик и број просветних радника нема у довољној мери разви
јене комуникац ионе потенц ијале. Комуниколошка знањ а и вештине су
углавном површно, стечени на курсевима и семинарима чији су ефект и
краткот рајни10.
Треће, јачањ е идент итета школе је процес који спад а у област етике али и
организац ионе култ уре, при чему су школе дужне да воде рачуна и о визуел
ним и друг им јавним аспект има установе. У којој мери школе имају развијене
механизме, чини се да зависи од индивид уа лних напора ентузијаста.
8
9
10

Ибид, стр. 12.
Ибид, стр. 34.
Сматрамо да би се основна комуниколошка знања морала стицати путем иницијалног образовања.
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Све наведене ставке у развијеним организац ијама успешно решавају струч
њац и за односе с јавношћу односно ПР. Смат рамо да је по питању ових пробле
ма реално решењ е коришћењ е услуга професионалаца који могу успешно да
управ љају комуниц ирањ ем, како на интерном тако и на екстерном нивоу.
Као посебан проблем који често утиче како на лоше односе у колек
тиву тако и на незадовољс тво просветних радника су „лабаве релац ије”
са родитељима. У документ у је истакн уто да је сарадњ а са родитељима
лоша и да би је требало унап ред ит и: „Сарадња школе и породице није бази
рана на партнерс тву, доминира стари концепт који се већином своди на
информисање родитеља и комуникацију када се јаве проблеми. Школе су
великим делом изоловане (затворене у себе), мало сарађ ују с другим обра
зовним, културним и научним установама и с локалном самоу правом”.11
Устаљ ена форма извеш тавањ а родитељ а и комуникац ије само по
питањима проблема или инцидената као послед иц у има стварањ е лоше
слике о школи у очима родитељ а али и шире јавнос ти, поготово струч
не јавнос ти, педагога, психолога и друг их наставника. Неправовремена
комуникац ија, одсус тво добре воље у односима са родитељима за после
диц у најчешће има ширењ е руморног комуниц ирањ а, чиме се униж ава
углед појед инаца али и установе. Комуниц ирањ ем у школском колект иву
би требало да се бави више стручњ ака и да раднике едук уј у и обучавај у
практ ичним и комнструкт ивним начинима неаг ресивне комуникац ије са
одрас лим особама. Према једном истраж ивању 68% наставника у колек
тиву тврд и да гласине утич у на међуљудске односе (Вулет ић, 2012).
То додатно погоршава „затвореност” школа која се може комен
тарисат и на више начина. Једна од претпос тавк и за то је неадек ватна
организац ија рада руководс тва која долази услед оптерећенос ти број
ним пословима различите природе. Руководеће кадрове би зато треба
ло додатно оснаж ит и новим знањима или би те активнос ти требало да
преу зме компетентна особа, професионални комуникатор који посед ује
интерд исцип линарна знањ а, вештине и компетенц ије за област марке
тинга, комуник ац ија и менаџмента.
4. Школски проблем и су једнак и за све сред ине, градске, приг радске
или сеоске али је додатно отеж ан рад мањих школа, поготово у сеоским
сред инама које често чине мреж у школа. Како би се одстигла визија и
мисија модерних школа, у Стратег ији се истиче да је неоп ходно „Посто
јање тима у Минис тарс тву просвете за праћење и извештавање о стању
у образовању и васпитању на селу и у осет љивим категоријама деце (обу
хват, осипање, завршавање школе и квалитет школовања). Прављење годи
шњег билтена с приказом стања и трендова.”12
11
12

Ибид, стр. 35.
Ибид, стр. 40.
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Све наведене активнос ти су изузетно сложене и изискуј у сасвим
нови прис туп информ исању и повезивању школа како у развијеним тако
и у неразвијеним крајевима јер оне тиме шаљу „поруке” јавнос тима. И у
овом делу Стратег ије уочавамо прос тор за рад професионалног ПР-а јер
креи рањ е билтена, вршењ е интернет маркет инга, слањ е посебно обли
кованих и перс уа зивних порук а и извеш тавањ е јесте професионална
делатност стручњ ак а за односе с јавнос тима.
5. Као посебна промена која се навод и у делу Развој школе као јавне
службе и стратешке релац ије са друг им систем има је „Развој мера за про
мену медијс ког односа према образовању. Траж ити да образовни програм
поново добије тај статус на националној телевизији; МП мора водити
рачуна о томе како се о образовању извештава у медијима, па је неоп ход
но развити тај аспект и специјално едуковану особ у у МП за планс ко и
систематс ко (а не ексцес но) извештавање о образовању у медијима, пого
тово за такозвани кризни менаџмент (ситуације када се дешавају повреде,
несреће, злоу потребе и други озбиљни прекршаји у оквир у школа и факул
тета). Потребно је осмис лити различите механизме који ће промовисати
образовање и васпитање у јавнос ти.”13
У овом делу Стратег ије уочава се да би задатак МП односно Мини
старс тва просвете био да води рачуна на који начин се медији односе
према образовању. У том делу постав љамо питањ е, ко би то требало да
ради у Минис тарс тву просвете када у целој Стратег ији креатори ово
документа нити пишу, нити спом ињу односе с јавношћу онако како их
комуниколог ија деценијама истраж ује. Чини се да у креи рању овог доку
мента у деловима о односима с јавношћу основних школа, нису конс ул
товани експерт и из комуниколошке научне облас ти. У неким ранијим
медијским извеш тавањима говорило се о аном ичном понашању ученика
о чему сведоче и неки домаћ и истраж ивачи. „Друг и показатељ порас та
социјално-моралних проблема у српским школама су медијске инфор
мац ије. Учес тала су насиљ а и сукоби како међу учениц има тако и између
наставника и ученик а.” (Аврамовић, 2009: 894)
Питањ е је у којој мери Минис тарс тво просвете може да утиче на
пословн у полит ик у националне телевизије да би се образовни прог рам
довео на задовољ авај ућ и ниво. Са друге стране постав љамо питањ е, да ли
се једнос траним напорима од стране предс тавника медија може нешто
променит и уколико саме школске организац ије ништа не раде по питању
сарадњ е са медијима? Питањ е које се даље намеће је да ли постојеће ста
ње у школама испуњ ава захтеве који су виђени овом Стратег ијом, или су
потребна додатна организац иона усклађивањ а и нови модели рада, да би
однос школских установа са медијима био функц ионалан? Аутори Стра
13

Ибид, стр. 48.
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тег ије наводе да би то требало да врши спец ијално едукована особа која
би плански и систематски то прат ила односно вршила мониторинг меди
ја о извеш тавању о образовним темама. Као посебно важна ставка, износи
се ексцесно извеш тавањ е о образовању, чиме се стиче негат иван публи
цитет као послед ица извеш тавањ а медија приликом прек ршаја, повред а
и несрећа у школи. Да би се промовисало образовањ е и васпитањ е у јавној
сфери, нису довољне само лепе жеље, него и компетентан кадар, односно
могућнос ти. У овом делу документа посебно се уочава јасна потреба за
компетентним стручњ аком за односе с јавношћу, чије би функц ије биле
јасне у вршењу посредничке, евал уаторске, планерске и стратешке улоге
у промоц ији образовањ а путем медија. Смат рамо да би у склад у са овим
ставовима Стратег ије неким подзаконским актима требало регулисат и
питањ е нових стручњ ака у образовању, јер је очигледно да постоје нове
потребе које то изискуј у. У дефинисању стратешких релац ија наставника
са друг им систем има истиче се да би наставниц и требало сa инстит у
цијама култ уре и медијима да имај у следећ и однос: „1) промоција учења
и стицања знања и вештина треба да постане примарни циљ свих запо
слених у образовању; 2) осигурати заједнички наступ наставника са свих
нивоа образовања у свим врстама медија у циљу развијања свес ти о значају
квалитетног образовања (тренутно се најјачи медији корис те, пре свега,
зарад изношења негативних примера – мале плате, туче у школама, коруп
ција и сл.), акценат ставити на позитивне ствари”.14
Овак ви ставови јасно показ уј у да би требало јачат и комуникационе
компетенције наставник а, јер и они сами могу да врше комуникац иј у са
медијима испред својих школа. Учес тале негат ивне вести и лош публи
цитет узрок уј у да се наставниц и често налазе у медијима као вести. На
том план у смат рамо да би требало вршит и медијско опис мењ авањ е мла
дих наставник а и ширењ е медијс ке писменос ти у школским установама.
Закључак
Визија образовног система предс тав љена је у документ у на 212 стра
на. Развој образовног система у том правц у могућ је само уз велике напо
ре целог друш тва. Делове овог документа смо анализирали и комента
рисали са аспекта функц ионалнос ти предвиђених промена. Уочили смо
да су школским кадровима потребне нове компетенц ије односно нови
стручњ ац и који познај у функц ионисањ е медија, медијски су писмени и
способни да остваруј у процес односа с циљним јавнос тима. У вези тога,
смат рамо да се нагом илавањ ем обавеза директорима школа постиже ап14

Ибид, стр. 154.
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сурд јер се директно отеж ава руковод илачка функц ија. Реално је тешко
обав љат и много задатак а истовремено и квалитетно. Са друге стране,
повећањ е незадовољс тва радник а лошом радном атмосфером и наруше
ним међуљудским односима показ ује да је крајњ е време да се у школама
у организац ионом поглед у унес у промене и да се побољша комуникац ио
на пракса, зарад већег квалитета наставе и учењ а деце, те да се тај аспект
реши у смеру добре социјалне и психолошке атмосфере у колект иву.
Стручњ ац и за односе с јавношћу су апсол утно компетентни да упра
вљај у комуникац ијом како на екстерном, тако и на интерном нивоу и све
је већа потреба за њима како у привредном тако и у непрофитном сек
тору. Анализирањ ем појед иних делова Стратег ије, желели смо да покре
немо стручн у јавност на разм иш љањ е о правц у увођењ а промена, које
би биле у циљу унап ређењ а свих релац ија школе и окружењ а. Смат рамо
да је пред српским образованим системом дуг период и да је један од
најпоу зданијих путева напретк а управо рад на побољшању комуника
ције, како међу запос ленима, тако и у односима са циљним јавнос тима
школских установа: родитељима, предс тавниц има локалних и државних
влас ти, спонзорима, донаторима итд.
Посебно питањ е које би требало додатно истраж ит и је ко, на који
начин, у којим условима може у име школе да комуниц ира са предс тав
ниц има медијских организац ија и какве компетенц ије та особа мора да
посед ује? Организовањ е и остваривањ е односа с јавношћу у Републиц и
Србији би требало и емпиријски истраж иват и и ова тема нам даје назна
ке у том смеру, те отвара бројна организац иона питањ а, која су од кључ
ног значаја за стицањ е и одрж авањ е углед а школских установа и њених
запос лених.
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Summary: This paper analyzes the key segments of the document „Educat ion
Development Strategy in Serbia until the 2020th year” with a special view of the
place and the role relat ionships with target audiences of educat ional instit ut ions.
The educat ion policy that is prov ided by this document, we examine the impor
tance of mission, vision, and stakeholders that the action of the process of public
relat ions should be affected by the changes in the educat ion system to the 2020th
year. We analyzed the relevant parts of the strategy which show the importance
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У ИГРАЊУ ДРУШТВЕНИХ УЛОГА
У ИНТЕРПЕРСОНАЛНОМ КОМУНИЦИРАЊУ
Сажетак: У овом раду се аналитички сагледава значај невербалног кому
ницирања и симболичког деловања појединц а, као и могућнос ти став љања
под свес ну контрол у порука које упућује кроз невербално интерперсонално
комуницирање, самопредс тављајући се и играјући неку од друштвених улога.
У првом делу рада посебна пажња је посвећена интерперсоналном кому
ницирању. После тога, сагледани су и анализирани основни аспекти невербалнoг интерперсоналног комуникацирања, коришћењем екстралингвис тичких
симболс ких систем а, посебно кинезичких и прокс емичких симбола. У раду
је, узим ањем у обзир стереотипа, предрас уда, култ урних образац а и ста
тус них протокола, разматрано чиме је данас условљено играње друштвених
улога у интерперсоналном комуницирању.
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УЛОГА.
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Pазвитком друш тва комуниц ирањ е се неминовно мења. Проу чавањ ем
свих облика људског комуниц ирањ а бави се комуниколог ија и то у овиру
социоа нт рополошке парад игме. Будући да друш тво и његова евол уц ија егзи
стира на наслеђу култ урних образаца у оквиру националног идент итета, сви
се ми од самог рођењ а учимо и тежимо уклапању у многе култ урне моделе,
обрасце и стереот ипе, ради лакшег друш твеног интера кт ивног функц иони
сањ а. У процес у социјализац ије у којем „главн у улог у има учењ е углед ањ ем
на узор” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 34), ми усвајамо различите, бројне
форме самоп рдс тав љањ а. У емпиријском смис лу процес се врши кроз особе
у које верујемо, којима се дивимо и са којима смо емоц ионално везани. Док
се с једне стране психолог ија бави самом суштинском интера кц ијом у кому
ниц ирању, са друге стране Гофманов теријски модел изучава организац и
ју уобичајених интера кц ија, што заправо предс тав ља социјални контекст и
комуникац ион у ситуа ц иј у. Стога, Гофманови многобројни следбениц и сма
трај у га „истраж ивачем нашег друш твеног несвесног” (Спасић, 1996: 14).
Саглед авањ ем људске жеље и тежње о освешћивању функц ионисањ а
сваког дела себе, у оквиру култ урног модела друш твеног понашањ а, као и
став љањ е свих потенц ијалних порука интера кц ије под конт рол у, посебна
пажња у овом раду биће усмерена на саглед авањ е феномена друш твених
улога и самоп редс тав љањ а као коегзис тентних форм и невербалног комуни
цирањ а. Како Спасић навод и, „суштина и место пресека, разнолик их аспе
ката друш твеног живота, пронађени су у појму интера кц ије, у проу чавању
онога што се деси када се обични људи, у својим свакод невним ситуа ц ијама,
једни са друг има сретн у” (Спасић, 1996:14).
Такође, за овај рад веома је важна спец ифична форма интерперсоналног
комуниц ирањ а „лицем у лице”, будући да од актера захтева далеко већу пре
цизност и планску разрађеност у игрању неке друш твене улоге и самоп ред
став љању унутар ње. Планиране улоге, које се суштински састоје од перс у
азивних моћи комуникатора, анализиране су у Гофмановом драмат уршком
модел у. Овај модел је проу чавао и Пол Екман, који се са аспекта разотк ри
вањ а невербалне експ ресије, бавио елемент има интера кц ије сваког саговор
ника. Како Екман навод и „добри глумц и криј ући поруке цензуриш у оно што
кажу, јер знај у да ће бити много одговорнији за своје речи, него за свој звук
гласа, фацијалне експ ресије или већин у телесних покрета” (Екман, 2010:78).
За разлик у од Екмана, Гофман се бавио целином и драмат ург ијом контекс та
и ситуа ц ије друш твене интера кц ије свакод невног карактера. Стога ће се у
раду говорит и и о Гофмановом и о Екмановом теоријском допуњ авању, уз
настојањ е да се што дубље саглед ај у могућнос ти појед инца унутар интер
персоналног комуникац ионог.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 229-248

Значај невербалних знакова у игрању друш твених улога...

231

1. Интерперсонално комуницирање
Интерперсонално комуниц ирањ е се, са становиш та комуникац ионе
ситуа ц ије, дефинише као интера кц ија две или више особа, са могућношћу
трен утног добијањ а повратних реакц ија. Комуниц ирањ е „лицем у лице”
једино је оствариво у физичком прис ус тву два или више актера комуни
кац ионог чина. Најваж нија карактерис тика овог облика комуниц ирањ а је
„могућност рецип рочне измењивос ти комуникац ионих улога пошиљ аоца и
примаоца порука. И управо та рецип рочност омог ућава разликовањ е овог,
од свих осталих облика комуниц ирањ а” (Милет ић и Милет ић, 2012: 86).
Важно је напомен ут и да једино у интерперсоналном комуниц ира
њу у нају жем смис лу, где се подраз умева непос редно интерперсонално
комуниц ирањ е „лицем у лице”, постоји могућност упот ребе свих симбол
ских система, што имплиц ира широк спектар могућнос ти за пром иш ље
но вајањ е друш твене улог е и самоп редс тав љањ е унутар њених оквира.
Прес уд ан значај и утицаја на смер и исход непос редованог интерперсо
налног комуниц ирањ а има социјални контекст и припадност појед инаца
одређеним примарним друш твеним групама, будућ и да се интерперсо
нално комуниц ирањ е претеж но и њима, „као израз емпиријске очиглед
нос ти да свак и појед инац највећ им делом свој друш твени живот, исцр
пљује на првом нивоу социјалног организовањ а” (Исто, 2012: 87).
Неог раничена размењивост порука субјеката комуниц ирањ а у интер
персоналном комуниц ирању увек је одређена неким циљем, усмеравана
је ментално-псих ичк им потенц ијалима самих субјеката, као и комуника
ционом ситуа ц ијом у коју су уклоп љени, или у коју би требало да се укло
пе. Сам потенц ијал прилагођавањ а и уклапањ а у комуникац ион у ситуа
циј у, израж ава се кроз комуникац ион у компетенц иј у, која у потп унос ти
одређује могућност успешног вајања друштвене улоге – стварањ а нове или
преу зимањ а већ постојеће друш твене улоге у самоп редс тав љању. Интер
песоналн у комуникац ион у компентенц иј у (мерод авност), Кетлин Рирдон
дефинише као „ступањ у којем су нечија понашња примерена ситуа ц ији и
тако омог ућуј у особи да оствари своје индивид уа лне и релац ијске циље
ве” (Рирдон, 1998: 72). Комуникац иона понашањ а могу бити различито
компетентна у различит им односима, ситуа ц ијама или код различит их
учесника. „Због тога се родитељи труде да дете што боље науче како при
кладно да се понаша у одређеној ситуа ц ији, на одређеном месту и у при
сус тву одређених особа” (Стевановић: 2013). Апсол утна компентенц ија не
постоји, као ни понашањ а која би се могла применит и у свакој ситуа ц и
ји. Актери комуниц ирањ а су својим интера кц ијама више или мање ком
петентни, а комуникац иона компетентност није нешто са чиме се људи
рађај у, већ се она може развијат и и побољшават и.
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Узрок и циљ са којим се улази у интерперсонално комуниц ирањ е су
од суштинског значаја за стварањ е и преу зимањ е друш твене улоге. При
род а узрока и циља људског уласка у интерперсонално комуниц ирањ е
произлази из три претпос тавке, од којих је, поред онтолошке и гносе
олошке, за овај рад најзначајнија аксиолошка. Ипак у настојању да се
нађе одговор на питањ е да ли је непос редно интерперсонално комуни
цирањ е увек циљано и усмерено, препознајемо три основна вида: спон
тано, увежбано и планско интрперсонално комуниц ирањ е. Када је реч о
спонтаном понашању смат ра се да је оно базирано на „безсвесном”. Стога
Рирдонова указ ује на то да главне разлике у том несвесном понашању
постоје између (S-R) стимул ус-реакција и (S-C-R) и стимул ус-когницијареакција. Ова полем ик а је била основно упориш те Морисове и Екманове
хипотезе о невербалном цурењу.1
Дакле, комуник ац ионо експ ресивно понашањ е које је услов љено осе
ћањима без свесне конт роле назива се спонтаним комуниц ирањ ем, које
може бити вербално и невербално. „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” (Стевановић,
2013). Опозит претходном модел у је увежбано интерперсонално комуни
цирање које подраз умева аутомат изовано, шаблонизовано комуниц ира
ње унутар оквира култ урног капитала и култ урног обрасца, стеченог у
процес у социјализац ије. Дакле, сва она понашањ а која су добро научена
и која се изводе без свесног планирањ а, као што је на пример климањ е
главом у знак поздрава, предс тав љај у увежбана понашањ а. Разлика изме
ђу спонтаног и увежбаног понашањ а је у „томе што је ово друго учено и
увежбавано све док их нисмо почели примењиват и спонтано, без разм и
шљањ а” (Рирдон, 1998: 22). Планирано интерперонално комуниц ирањ е
подраз умева унап ред утврђен циљ и висок степен познавањ а комуника
ционог контекс та, ситуа ц ије, као и референтног оквира субјекта кому
ниц ирањ а са којим се ступа у интера кц иј у. Управо због тога овај аспект
комуниц ирањ а предс тав ља најс ложенији ментално-псих ичк и процес,
који унап ред испланираним дејс твом на чула и когнит ивни аспект свог
саговорника спровод и жељени циљ. Перс уа зивна успешност планираног
интерперсоналног комуниц ирањ а зависи од комуникац ионе компетент
нос ти субјекта. Стога у смис лу друш твеног функц ионисањ а појед ин
ца говоримо о „скуп у варијабли, које се учењ ем могу унап ређиват и до
нивоа неоп ходног за остваривањ е изабране или наметн уте друш твене
улоге” (Милет ић, Радојковић, 2000: 63). Планирано конуниц ирањ е, за
1

Невербално цурење – асинхронизација невербалног и вербалног комуницирања,
услед различитих ситуација емотивно-афективних напетости актера комуницирања. (Морис, 2005: 125; Екман, 2011: 98)
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разлик у од несвесног или увежбаног, подраз умева високо пром иш љањ е
и познавањ е култ урног контекс та комуниц ирањ а.
Непос редовано интерперсонално комуниц ирањ е је процес конс тант
ног развоја будућ и да се не бави појед инцем ван контекс та и његовим
„субјект ивним”, већ појед инцем унутар контекс та и норм и, образаца и
модела, у одношењу са околином кроз симболичк у размен у. Стога Рир
донова наглашава да се на интерперсонално комуниц ирањ е може гле
дат и само као на активност у којој „сви судиониц и облик уј у исход, јер
је то нешто што људи раде једни с друг им, а не једни друг има” (Рирдон,
1998: 26). Будућ и да је непос редна интерперсонолно комуниц ирањ е про
цес који је у тесној међузависнос ти са контекс том комуникац ионе прак
се, компетентношћу актера, али и њиховом спремношћу за одрж авањ ем
конт ин уи тета интера кц ије, овај вид комуниц ирањ а веома је важан и са
становиш та предс тав љањ а самог себе. Без пажње и заинтересованос ти
наших саговорник а, као и поверењ а које се брзо мора придобит и, нема
ни остварењ а друш твене улог е унутар интерперсоналног комуниц ира
ња. Нужно је објаснит и и појам који обух вата контекст комуникац ионе
праксе, па ћемо зато нагласит и да је контекст у коме се планира почетак
комуникац ионог чина, заправо оквир остваривос ти самог комуникац и
оног чина, ситуа ц ије, као и комуник абилнос ти порука које се шаљу и
примај у унутар комуник ац ионе интера кц ије. Будућ и да је за свак у успе
шност у остваривању комуниц ирањ а, прес уд ан карактер контекс та у
коме се комуниц ира, може се рећи и то да су сви комуникац иони контек
сти у тесној међузависнос ти са свеобух ватним култ урним контекс том.
2. Невербално комуницирање
Неврбално комуниц ирањ е је облик комуникац ионе праксе у којем се
све поруке израж авај у невербалним симболским систем има. Доскора,
пажња није усмеравана на чињениц у да се много тога каже спонтано и
несвесно „говором тела”. Половином двадес тог века, експанзивно је кре
нуло проу чавањ е и катег орисањ е свих невербалних знакова и њихових
потенц ијалних значењ а унутар одређених култ урних контекс та. „Изу
чавању невербалног комуниц ирањ а највише су допринели антрополози
који су на култ уру глед али као на комуникац иј у” (Радојковић, Милет ић,
2008: 45). Како се култ урни идент итет базира на симбилочком оквиру
у коме одређена заједница конс тит уише свој у самобитност и функц ио
нисањ е, невербални вид комуник ац ионе праксе јесте незаобилазни пут
којим се појед инац позиц ионира у групи и друш тву. Стога су комунико
лози, социолози, антрополози, психолози, педагози и научниц и из друг их
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облас ти, у циљу побољшањ а квалитета комуниц ирањ а, почели да проу
чавај у многе стратег ије и дисцип лине у циљу перс уа зивних могућнос ти
комуниц ирањ а као и могућнос ти успос тав љањ а конт роле над невербал
ним комуниц ирањ ем.
Истраж ивачи смат рај у да се мањи део значењ а онога што смо рекли
другој особи преноси речима, а да су невербални знакови изузетно важан део комуниц ирањ а. Кад нешто говоримо другој особи, наш вер
бални исказ апсол утно је недовољ ан у потп уном досезању значењ а без
израза лица и очиј у, тона гласа или покрета које притом чинимо. Иако
је вербални систем комуниц ирањ а водећ и у стварању и разотк ривању
смис ла и значењ а у комуниц ирању, без коришћењ а невербалних знако
ва „многа стањ а појед инаца не би била испољ ена и регис трована, мног и
садрж аји би остали несаопш тени” (Рот, 2004: 98). Како Рот даље нагла
шава, невербалним комуниц ирањ ем могу се пренет и информац ије о
емоц ионалном стању, намерама и очек ивањима, узајамним ставовима
као и мног и друг и садрж аји, који се вербално тешко израж авај у или их
је немог уће изразит и. Дакле, невербално комуниц ирањ е jeсте вид спон
таног или конт ролосаног планираног комуниц ирањ а, којим актери без
упот ребе речи – гестовима, начином држањ а тела, изразом лица, погле
дом или бојом гласа, израж авај у или досеж у значењ е намера, емоц ија,
расположењ а, ставова и жеља. Невербално комуниц ирањ е најчешће се
везује за вербално у смис лу крајњ е допуне значењ а вербалних исказа и
предс тав ља својеврсни „семант ичк и оквир за досезањ е значењ а” (Миле
тић и Милет ић, 2012: 215). Експ ресија невербалних знакова део је људ
ске физиолог ије и опште моторичке гестик улац ије. Стога је разум љиво
да људи невербално комуниц ирај у, свесно или несвесно. Овај вид кому
ниц ирањ а остварује се посредс твом невербалних комуникац ионих зна
кова, који се деле у две групе: паралинг вис тичке и екст ралинвис тичке
невербалне знакове.
Паралинг вис тичк и симболски систем је сачињ ен од „невербалне
вокализац ије које настај у заједно са вербалним исказом као што су пау
зе у говору, боја гласа, брзина изговарањ а речи, наглашавањ е појед иних
гласова у речи, гласност, шапат” (Радојковић, Милет ић, 2008: 46). Дакле,
паралинг вис тичк и знац и се шаљу уз вербалн у порук у и значајно утич у
на значењ е онога што је речено. У зависнос ти од паралинг вис тичк их зна
кова, иста изговорена реченица може имат и различито значењ е и пред
став љат и израз задовољс тва, досаде или ироније.
Екст ралинг вис тичк и симболски систем и обух ватај у кинезичке сим
боле, проксем ичке симболе, као и језичке замене. Кинезичк и симболи су
заправо мимика и гестови који свесно или несвесно настај у покретањ ем
појед иних делова тела, затим држањ ем тела, као и фацијалном експ ре
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сијом. Проксем ичк и симболи комуниц ирањ а почивај у на прос торним
односима међу учесниц има у комуниц ирању. Они су одеђени физичком
близином или удаљ еношћу, затим прос торним и стат усно-протоколар
ним распоредом учесник а у комуник ац ионој интера кц ији. Проксем ич
ки симболи такође су одређении и временом (кашњењ е, тачност, чека
ње). Језичке замене су екст ралинг вис тичк и систем и који су неоп ходни
у појед иним сферама друш тевог живота и предс тав љај у делим ични или
потп уни супс тит ут језик а. У језичке замене спад а језик знакова глуво
нем их, морнарски семафорски језик, језика ручних знакова, као и тиктак језик хипод рома. Сви ови систем и језичк их замена подраз умевај у
вештин у и увежбаност и не могу се поред ит и са спонтаним гестовима и
мимиком коју људи чине у свакод невном комуниц ирању.
За креи рањ е и играњ е друш твених улога подједнако су важни сви
невербални знац и, јер замењуј у, допуњуј у и артик улиш у значењ е неке
поруке у комуниц ирању, затим израж авај у емоц ије, намере, особине
и култ уру учесник а у комуниц ирању, дефиниш у прос торн у и времен
ску одређеност комуниц ирањ а, као и естет ик у прос тора и спец ифично
сти одређених група. Све улог е и интерперсоналне интера кц ије унутар
неког друш твеног обрасца и модела укључ уј у и невербално комуниц и
рањ е које је у смис лу изградњ е друш твене улоге такође, дефинисано
комуникац ионим контекс том.
Када говоримо о контекс тима, било да су они култ урни, професио
нални, полит ичк и или контекс ти одређене групе, важно је нагласит и да
су сви они јасно дефинисани очек иваним нормама понашањ а, облаче
ња, физичког изглед а, тачнос ти, дистанце у интера кц ији, као и манири
ма различит их друш твених слојева. Знакови који су веома важни и који
дефинишу контекст у коме се комуниц ира су перформат ивни естетски,
затим проксем ичк и прос торни и временски, као и кинезичк и.
Перформативни естетс ки знакови неке друш твене групе односе се
на норме облачењ а, а посебно на накит, који предс тав ља симболско ста
тусну моћ. Вредност, врста и количина накита предс тав ља један од нај
експлиц итнијих стат усно-хијерарх ијских симбола. Према Морис у ста
тусни знац и су „начини на које дајемо знаке о нашем полож ај у у дру
штвеној хијерарх ији... То је нека радњ а или неки предмет (симбол) којим
се показ ује полож ај у друш тву” (Морис, 2005: 148-149).
Проксемички прос торни и временс ки знакови предс тав љај у однос
субјекта према времен у и прос тору у датој комуникац вионој ситац ији.
„Свака људска активност се збива у прос тору, па и свака интера кц ија.
Заузимај ућ и одређени полож ај у прос тору у коме се налази заједно са
друг им особама, човек саопш тава и о себи и о својим односима према
друг има” (Рот, 2004: 201). Одрж авањ е одређене прос торне разд аљине,
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заузимањ е полож аја у прос тору и полож аја према саговорник у предс та
вља прос торно понашањ е током интера кц ије. Према већини култ уроло
шких норм и ови знакови су веома битни и њихово непош товањ е предс та
вља кршењ е интимне дистанце2, као најмањ ег могућег растојањ а међу
саговорниц има супротног пола или међу саговорниц има који су у кому
никац ионом сукобу.
Кинезички комуникациони знакови су, како је већ наглашено, знако
ви који се односе на кретањ е тела. Када су ови знакови у питању најче
шће се размат рај у знакови који настај у у зони лица, тј.фацијална екс
пресија и знакови тела, пре свега гестови руку. Фацијалн у експ ресиј у
производ и „мнош тво мишића лица и изграђеност структ уре лица, која
омог ућава његову богат у израж ајност” (Рот, 2004: 171). Лице и његови
делови су у стању да направе преко 10.000 различит их израза, који често
разотк ривај у емоц ионална стањ а или ставове према прим љеној инфор
мац ији. Фацијална експ ресија је једна од најваж нијих група знакова у
креи рању и игрању друш твених улога, посебно у интера кц ији „лицем у
лице”. Фацијална експ ресија је важна за комуникац иони контекст у коме
се улога презент ује. Љутњ а, бес, презир, гађењ е, туга, пријатност, изне
нађеност и страх су по Екман у шест основних базичних емоц ија које
се могу видет и у одређеним изразима лица. „Емоц ије су настале током
процеса евол уц ије и имај у свој у важну улог у не само у адаптац ији, него
и у социјалној комуник ац ији” (Екман, 2011:14). Екманова теорија запра
во говори да су емоц ије емот ивно-афект ивна реакц ија на стим ул ус, а да
су телесне експ ресије само видљиви делови унутарњ ег свесног сазнањ а
о афект ивној реакц ији на стим ул ус. Посмат рано са аспекта семиот ич
ке основе комуниц ирањ а, спонтано невербално комуниц ирањ е је увек
интраперсонално комуниц ирањ е, у којем свак и надраж ај, кроз процес
семиозе, ствара неку менталн у слик у. Ту слик у, потом, урањ амо у аку
мулирано предзнањ е и искус тво и она добија неки смисао, а на основу
референтног оквира је вредносно класифик ујемо те према њој аутомат
ски стварамо одређени вредносни став. Невербална фацијална експ ре
сија, увек прат и вербално комуниц ирањ е, допуњ авај ућ и га, замењуј ућ и,
или правилно усмеравај ућ и. Стога је разум љиво да свако вербално пона
шањ е и друш твен у улог у прат и и невербално понашањ е, у супротном
вербално комуниц ирањ е постаје конт рад икторно и улога се распад а.
Гестови, према Морис у, предс тав љај у свак у „радњу којом се шаље неки
видни знак посмат рач у. Да би постао гест, тај чин морај у да виде друг и
људи, и он њима мора да пренесе неку информац иј у” (Морис, 2005: 26). За
2

Интимне дистанце предтављају најмање могуће растојања међу саговорницима.
Према Роту јавна дистанца је „удаљеност од 4 м, и више”, док је персонална дистанца „раздаљина која обухвата удаљеност од 45 - 80 цм” (Рот, 2004: 204).
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разлик у од „фацијалне експ ресије, која углавном израж ава стањ а, гесто
ви најчешће имај у акциони садрж ај” (Радојковић, Милет ић, 2008: 49).
Покретањ ем најис туренијих делова тела као што су руке, шаке или глава,
настаје систем знакова који најексплиц итније израж ава емоц ије, и то са
највишим степеном искренос ти. „Истинитост невербалног комуниц ира
ња обезбеђује околност да га не конт ролише цент рални нервни систем, па
тако ни одлуке које би из њега долазиле” (Исто, 2008: 45). Стога је веома
тешко установит и колика је могућност да овај вид комуниц ирањ а изађе из
домена несвесног. „Гестови су знац и који савршено израж авај у одређени
став и стањ е духа, јер су језик подсвес ти” (Исто, 2008: 45). Према овак вом
становиш ту, покрет и руку и сви ручни гестови, као и покрет и шака, пред
став љај у видљиви ток мисли, у виду гестикалторних илус трац ија.
Мног и крит ичари смат рај у да вербално комуниц ирањ е које је праће
но „нултом фацијалном и телесном гестик улац ијом”3, у својој суштини не
садрж и истин у. С друге стране, у оквиру друш твеног контекс та неке висо
ко стат усне друш твене улоге потребно је да се ручни илус траторни гесто
ви смањ е на миним ум, јер се „млатарањ е рукама” смат ра недовољном
вербалном артик улисаношћу. Претерана гестик улац ија и илус трац ија,
смат ра се пасивном перс уа зивном агресијом, као и знак да комуникатор
није сигуран у оно што говори. Стога је у контекс ту јавне социјалне сфере,
крајњ е неприх ватлњиво да током вербалне интера кц ије додирујемо саго
ворнике, показ ујемо своје стањ е и искрено мишљењ е у однос у на њих,
млатарамо рукама, упиремо прст, скрш тамо руке на груд и, окрећемо се
од саговорника, зевамо, ширимо ноздрве, уносимо се у лице, мрштимо
се и радимо све оно што открива наш лични став мимо норме и крајњ ег
циља интера кц ије. Сакривањ е личних емоц ија једн у друш твен у улог у
чини функц ионалном и одрж ивом за социјалн у интера кц иј у. Зато форма
контекс та апсол утно не дозвољ ава лични став субјекта комуниц ирањ а.
Примера ради, у професионалном контекс ту, ако један од саговорника
из било ког разлога осећа дубоке несимпат ије према другом или према
ономе што му друг и саговорник излаже, било би веома погрешно да сво
јим неконт ролисаним изразима лица покаже негодовањ е, досад у, гађењ е,
презир, бес или љутњу. Друг и пример: у полит ичком контекс ту, друш тве
на улога захтева слик у највишег степена компетенц ије, информ исанос ти
и знањ а па функц ионише унутар јасно прописаних норм и гестик улатор
ног понашањ а, тако да се показивањ е прстом и руком на прот ивнике сма
тра неприк ладним. Такође, глађењ е браде и додиривањ е носа, покривањ е
усана шакама, смат ра се отвореним показатељима несиг урнос ти. Трећ и
пример о значењима гестова унутар друш твеног контекс та може изглед а
3

Нулта гестикулација - ментално-физичка спутаност кретања одређеног дела тела
(Екман, 2010: 118).
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ти овако: ако говорник, након вербалног исказа прек рс ти руке на груд и,
он прави отклон од непријатнос ти због неис тине коју је управо изговорио,
стилозованом исконском потребом за загрљ ајем мајке. Овај гест смат ра
се гестом затварањ а за искрено интерперсонално комуниц ирањ е. Тако
ђе, полож ај тела говори о сигурнос ти у вербални исказ или о потп уном
сопс твеном неверовоњу у оно што се вербално исказ ује: усправан став
подигн уте главе или полож ај тела савијен са раменима која се увлаче ка
груд има, спуш тене главе ка доле.
Комуникациона ситуација и друштвена улога у смис лу невербалног
одређена је временом и прос тором у коме се одиг равај у комуникац иони
чинови као и бројем и индивид уа лним особенос тима субјеката комуни
цирањ а унутар неког друш твеног контекс та. Комуникац иона ситуа ц ија
бави се спољним оквирима односа субјек ата који комуниц ирај у унутар
групе у неком контекс ту. „Вањска правила наметн ули су друг и људи,
или ситуа ц ије. То су заправо друш твене норме.” (Рирдон, 1998:25) Ако
говоримо о планираном интерперсоналном комуниц ирању, онда ћемо
засиг урно унап ред бити обавеш тени о индивид уа лним особенос ти
ма наших саговорник а у смис лу времена и прос тора у коме планирани
сусрет треба да се догод и. То значи да ћемо унап ред сазнат и што више о
ситуа ц ији која нас очек ује. Пратећ и норме и експ ресивна правила, зна
ћемо које све групе невербалних знакова долазе у обзир у увежбаним
радњ ама које би требало и невербално да илус труј у друш твен у улог у
која треба бити предс тав љена. На пример, у контекс ту јавне социјалне
сфере, у комуник ац ионој ситуа ц ији која ће се десит и у скупом ресто
ран у и са субјект има комуниц ирањ а који су висок их стат усних полож а
ја, наш стат ус биће одређен самоп редс тав љањ ем друш твене улоге коју
играмо и комуник ац ионом компетентношћу у однос у на норме. У вер
балној интера кц ији засиг урно нећемо додириват и саговорнике, покази
ват и своје стањ е и искрено мишљењ е у однос у на њих, млатарат и рука
ма, упериват и прстом, скрш тат и руке на груд и, окретат и се од саговор
ника, зеват и, ширит и ноздрве, уносит и се у лице, мрштит и се и чинит и
још много сличних радњи које откривај у наш лични став мимо норме и
крајњ ег циља интера кц ије. Такође својим естетским перформат ивним
знац има, стварамо прву асоц ијат ивн у слик у друш твене улоге која тре
ба да буде одиг рана и која би требало да буде у склад у са нормат ивним
оквиром ситуа ц ије и контекс та.
За друш твен у улог у у оквиру ситуа ц ије самоп редс тав љањ а, веома су
битни биолошки знац и старос ти. Одређене професије као стат усне уло
ге неким нормама подраз умевај у одређени број година субјекта комуни
цирањ а које су потребне за могућност постојањ а таквог професионалног
стат уса. У полит ичком контекс ту, прем ијер у појед иним земљама не може
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да постане неко ко има 30 година, иако има највиши ступањ образовањ а
јер норма захтева преофесионално искус тво и стат усну хијерарх ијски
поред ак кроз низ година који резулт уј у до таквим стат усним полож ајем.
Комуникац иони чин као директно афект ивно поље, све наше невер
балне знакове и експ ресивне радњ е чини веома транспарентним за наше саговорнике близином актера у самој интера кц ији. Ипак, због обим
нос ти истраж ивањ а за проу чавањ е издвојићемо две најбитније групе
невербалних показатељ а друш твене улоге битне за комуникац иони чин.
Микрофацијална експрес ија − кинезичка невербална група знакова за чије
је декод ирањ е значењ а потребно већ оштро око и обученост. Али ни про
фесионалном комуник атору, нити некоме ко помно прат и наше реакц и
је током интера кц ије иако је лаик, неће промаћ и много тога. Онда када покушавамо да прик ријемо наше емоц ије, тада се оне јављај у у виду
микроекспресија лица. „Оне су веома кратке фацијалне експ ресије које
трај у од четврт ине до половине секунде” (Екман, 2010: 326). Веома су
важне у комуник ац ионом чину једне друш твене улоге у сваком смис лу
јер их је тешко конт ролисат и, а блиц појав љивањ ем откривај у садрж а
је који би можда требало да остан у прик ривени јер нису у скуп у ода
браних порука којима ћемо селект ивно говорит и о себи. Затим, физио
лошки невербални знакови – често су од прес удне важнос ти, јер делуј у
као дијагнос тичк и знац и који говоре о физиолошком стању организма.
Знац и као што су нелаг одност, страх, изненађењ е, могу бити погубни у
својим физиолошким испољ авањима за кред ибилитет друш твене улоге
јер показ уј у супротност онога што би требало да буде предс тав љено. На
пример, професор који је први дан на свом радном месту пред пуним
амфитеат ром, знаковима као што су обилно знојењ е, црвењ ењ е у лицу,
или блед ило, јасно ће показат и велик у дозу несиг урнос ти, страх а, непри
јатнос ти, што веома може да угрози његову професионалн у улог у. Физи
олошки знац и, често су проп ратни знакови комуникац ионог распад ањ а
када нема конт роле над невербалним, и када вербално и невербално
комуниц ирањ е постаје конт рад икторно. Непријатност због немоћ и кон
троле актера над самим собом, често бурно и видљиво физиолошки бива
испољ ена. „Свесно овлад авањ е овом врстом експ ресије предс тав ља нај
важ ниј у вештин у глумачке професије” (Радојковић, Милет ић, 2008: 49).
Трема нам често упропас ти шанс у и деформ ише улог у која би требало
да буде одиг рана. Суштински, разг раничењ ем приватне и јавне или про
фесионалне сфере функц ионисањ а у социјалном живот у, веома је битно
знат и шта су нам апсорбоване радњ е а шта би требале да буду увежбане
радњ е. Једн у друш твен у улог у у сваком смис лу највише може да угрози
појављивње апсорбованих радњи из приватног живота међу увежбаним, и
нормама одређеним, радњ ама јавне или професионалне сфере.
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3. Социјализација

Култ ура као оквир функц ионисањ а друш тва пруж а неог раничене
могућнос ти за стицањ е и акум улирањ е знањ а и искус тава, прих ватањ ем
заједничк их станд ард а понашањ а у заједница. Усвајањ е норм и, вредно
сти, модела и образаца једног друш тва није ништа друго до „усвајањ е
оквира оријентац ије као културне конс трукције реалнос ти” (Голубовић,
2007: 268), и нормат ивно регулисањ е самог друш тва. „Култ урно пона
шањ е, као и свако друг о понашањ е, није дато генетским кодом нити се
човек рађа као култ урно биће” (Јанић ијевић, 2000: 291). Култ ура се учи,
најп ре кроз језик, затим преко невербалног начина израж авањ а, до спе
цифичних облик а култ уре као што су религ ија, уметност и наука.
Социјализац ије је „неизбеж ни процес прилагођавањ а човека живљењу
у различит им облиц има заједниш тва са друг им људима, будући да је дру
штвеност генеричка карактерис тика људске врсте” (Милет ић и Милет ић,
2012: 316). Социјализац ија сваког појед инца јесте процес који се одвија од
његовог рођењ а па до зрелог доба и то кроз примарни и секунд арни процес.
Примарна социјализац ија започињ е у пород иц и као примарној друш твеној
групи, где се уче основни појмови, норме и станд ард и како понашањ а, тако
и целок упног живљењ а. Настав ља се ванис тит уц ионално у различит им дру
штвеним групама, а затим се „инстит уц ионализује кроз васпитно-образов
ни систем и деловањ е различит их секунд арних друш твених група” (Исто,
2012: 317). Секунд арна социјализац ија се збива током младос ти и у зрелом
добу човека када се стич у сложенија сазнањ а, интересовањ а и социјалне
вештине и утврђује систем вреднос ти, веровањ а и ставова. Појам социјали
зац ије у социјалној психолог ији предс тав ља дугот рајан процес форм ирањ а
људске јединке под утицајем друш твене сред ине. „Јединка социјализац ијом
стиче особине типичне за свој у култ уру, неоп ходна бројна знањ а и вјеш ти
не за живот у друш тву, стиче и своје личне, индивид уа лне карактерис тике,
навике, тежње и својидент итет” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 25).
Експ лиц итна култ ура омог ућава преношењ е модела и начина живљењ а,
образаца понашањ а, обред а, обичаја. У трад иц ионалној култ ури, учењ е по
модел у један је од главних начина социјализац ије и може бити на принц ип у
имитац ије или идент ификац ије. Док имитац ија предс тав ља вољан и наме
ран чин свесног опонашањ а узора, то „идент ификац ија предс тав ља дубок у
и трајн у псих ичк у промен у личнос ти особе која се поис товећује” (Требје
шанин, Лаловић, 2011: 35). Учењ ем по модел у, идент ификац ијом, имитац и
јом и, посебно, играњ ем улога у процес у социјализац ије, „свак и појед инац
учи социјалне улоге које у различит им социјалним ситуа ц ијама треба да
игра, на примјер: мајк у, жену, сестру, директорк у, комшиниц у” (Стевано
вић, 2013: 347). Разумевањ е процеса социјализац ије са комуникат ивног ста
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новиш та значи да је то процес могућ само у интера кц ији са друг им људима,
што указује на комуниц ирањ е као базичан елемент друш тва. Такође, „соци
јализац ија се остварује учењ ем кодова који омог ућавај у опстанак човека у
заједниц и са друг им људима” (Милет ић и Милет ић, 2012:317).
Социолог ија као наука, уочила је низ спонтаних и вештачк их техника
које омог ућавај у прилагођавањ е појед инца друш тву. Повез уј ућ и култ уру
и симболе свак и појед инац је у стању да „преображ ава појмове у идеје и
омог ућује да се разуме и интерп рет ира њихово значењ е” (Голубовић, 2007:
269). Стога је симболичка интера кц ија од прес удне важнос ти за изградњу
и играњ е друш твених улога. Социјалним учењ ем, појед инац интериори
зује системе значењ а, сазнањ а, симболе, као и одређена правила, норме,
забране, станд арде и оспособљава се да бира између често прот ивречних
принц ипа и ставова. Да би могао да учес твује у друш твеним делатнос тима
мора да научи да игра друш твене улоге које су му наметн уте, или које је
сам одабрао. Будућ и да је комуниц ирањ е једно од основних одлика чове
ка као свесног бића, које функц ионише унутар култ урног контекс та а
предс тав ља и један од основних облика култ уре, може се рећи да је важно
за све појмове као што су: култ урни образац, култ урни модел, култ урни
идент итет и култ урни капитал. Сви ови појмови су неоп ходни и важни за
изградњу неке друш твене улоге невербалним комуниц ирањ ем.
4. Стереотипи и друштвене улоге
Предс таве као друш твене улоге настај у у социјално-култ урним усло
вима и резултат су симболичк их борби између заступника различит их
поглед а на свет и његовог уређењ е. Свако друш тво излуч ује модел идеа л
ног човека и од тог модела зависи слика идеа лне типске улоге, њено обез
вређивањ е или њено истицањ е. Непромењиве основне друш твене улоге,
архет ипови, пак имај у утемељ ењ е у друш твено-историјском контекс ту.
Друш твена улога подраз умева „свеу к упност карактерис тичног начина
понашањ а и особина” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 37). Оно што посебно
утиче на разумевањ е и играњ е друш твених улога су стерот ипи, клишеи,
предрас уде. Они су „активни у свим врстама понашањ а и прис утни у сва
кој људској интера кц ији” (Стевановић, 2013: 335), стога се о њима може
говорит и као о готовим производ има друш тва. Њих појед инц и усваја
ју готово некрит ичк и у процес у учењ а по модел у, али и у свим осталим
начинима социјалног учењ а. Липман, творац овог појма каже: „да су сте
реот ипи, слике у нашим главама, априори форм иране идеје (клишеи) о
појавама, догађајима и људима који нас окруж уј у” (према Требјешанин,
Лаловић, 2011: 73). Током живота без разм иш љањ а и некрит ичк и прих ва
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тамо мнош тво клишеа и стереот ипа. Управо те девијантне ставовске фор
ме унап ред нам стварај у „готов свет”, већ форм иран у слик у света која
одређује наше ставове према појед инц има, групама и култ урама, које
уопш те и не познајемо. Стереот ипне предс таве нам омог ућавај у да спо
знајемо „кроз обојене наочари”. То су пречице које предс тав љај у „пре
теран у генерализац иј у која је израз потребе човека да спољ ашњи свет
поједнос тави и учини га предвид ивим” (Исто, 2011:76).
Стереот ипи су нарочито прис утни у друш твеним улогама које су
везане за социјално-стат усни полож аја у друш тву. Често појед иниц и који
се тешко прилаг ођавај у генерац ијским променама и животним ново
таријама, прибегавај у стереот ипном етикет ирању али и невербалном
игрању друш твених улога кроз утемељ ене и непромењиве симболичке
борбе. И данас у социјалном функц ионисању и успос тав љању друш тве
ног реда доминирај у стереот ипи и предрас уде. Будућ и да предс тав љај у
„пројекц иј у у свет нашег смис ла о нашој вреднос ти, о нашем полож ај у
и нашим правима, стереот ипи су силно набијени осећањима која иду са
њима. Они су тврђаве наше трад иц ије, а иза њених бедема ми се и даље
можемо осећат и сигурним на полож ајима које заузимамо” (Дајер, 1999,
према Липман у, 1956: 96). Стога, када је у питању тражењ е и успос та
вљањ а стат усног места у друш тву, управо ова искључиво селект ивна моћ
стереот ипног разм иш љањ а окружењ а, за појед инца може бити погубна.
Предрас уде предс тав љај у унап ред негат ивно мишљењ е о некој појави,
особи, групи. Оне се ослањ ај у на стереот ипе, али имај у личнији карактер у
спознаји света и настај у емот ивном обојеношћу перцепц ије одређеног дога
ђаја, појаве, појед инаца, група или култ ура. Друш тво са већ утемељ еним
стереот ипним предс тавама и предрас уд ама делује на процес социјализац и
је сваког појед инца. Због тога је друш тво најмоћнији извор социјализац ије.
„Награђивањ ем и кажњавањ ем као и наметањ ем узора, идеа ла и друш тве
них улога, образује пожељни друш твени карактер” (Требјешанин, Лаловић,
2011: 29). У процес у сцијализац ије дакле, стичемо комуникац ион у компе
тенц иј у као социјално знањ е о томе којој ситуа ц ији припад а која друш тве
на улога и често усвајамо многе стереот ипне предс таве, а да тога нисмо ни
свесни. Данас су све више прис утне и стигме, које често предтав љај у непо
прав љиве, диск ред ит уј уће адуте у рукама наше публике, која нас посма
тра и разотк рива. „Стигме су раскорац и између стерот ипних нормат ивних
очек ивањ а о појед инчевим атрибут има и неког актуелног атрибута који од
њега одступа у негат ивном смеру” (Спасић, 1996: 57). Важно је нагласит и и
то да у друш твеном функц ионисању, као и у позоришним приказима, функ
ционисањ е улоге не постоји ван контекс та и рецип роц итета размењивос ти.
Све друш твене улоге су „рецип рочне, узајамно чврс то повезане, међусобно
услов љене и допуњ авај у се” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 37).
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5. Друштвена улога као „друштвена фасада”
Бити ил’ не бити –питање је сад?
Јел’ лепше у души трпети праћке и стреле судбе обес не,
или на оружје против мора беда дићи се,
и борбом учинити им крај?
Oви чувени Шекспирови (1974) стихови сведоче о древнос ти борбе поје
динца и вредносног система друш тва који га неминовно прит иска својим
очек ивањима о његовим ставовским, идеолошким и бихејвиоралним опре
дељ ењима унутар друш твеног уређењ а. Питањ а друш твених улога, које
Гофман назива „друш твеним фасад ама” неминовно су окарактерисана кон
стантном борбом између садржаја и спектак ла, истине и псеудоис тине, сло
боде и норм и. Тим питањима се и данас бавимо и све теже долазимо до одго
вора, који би појед инц у пруж ио јасниј у слик у, више могућнос ти и слободе за
самоп редс тав љањ е свет у и лакше уклапање у круте друш твене оквире.
Фасад а обух вата све што појед инац корис ти као асорт иман симбо
ла који за њега треба нешто да кажу. У социолошком смис лу, друш твена
улога је скуп правила који произи лази из вредносног система друш твене
структ уре. Иако свак и друш твени полож ај подраз умева прилично прец и
зна и најчешће неписана правила, којима се одеђуј у обавезе и утврђуј у
очек ивањ а, прилагођавањ е тим стереот ипним друш твеним улогама није
нимало једнос таван процес. Како Рирдонова наглашава и сам Гофман,
творац појма самоп редс тав љањ а и драмат уршког модела као метафоре
за свакод невне интера кц ије, „интерперсоналн у комуникац иј у види као
средс тво кроз које људи пројект уј у различите значајнос ти своје личнос ти.
У суштини саговорниц и се смењуј у, играј ућ и свак и свој у драм у друг има”
(Рирдон, 1998: 111). Стога се цео тај друш твени процес управ љањ а утисци
ма одвија енкод ирањ ем порука и селекц ијом одабраним информац ијама
о себи. У том процес у „свако настоји утицат и на ток конверзац ије тако да
изазове одређене утиске, понаша се на начин који друге навод и да о њему
мисле на одређени начин” (Исто, 1998: 111). Гофманова „драмска метафо
ра” предс тав ља начин да се изрази појава у друш тву која не подраз умева
понашањ а по прос том модел у (стимул ус-реакција), већ понашањ а појед и
наца која настај у под сталним прит исцима друш твених норм и и публика,
са којима комуниц ирај у, и на које желе да оставе одређени утисак.
Конк рет изац ија друш твених норм и и „деловањ е друш твеног детерм и
низма на конк ретно понашањ е” (Спасић, 1996: 43), може се упоред ит и са
начином редитељског обликовањ а глумачког наступа. Гофманов „наступ”
настаје из потребе сваког појед инца да у највећој могућој мери конт ро
лише информац ије о себи до којих ће друг и доћи. Тако појед инац чим се
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нађе у „туђем опаж ајном пољу, постаје извор разноврсних информац ија о
себи” (Спасић, 1996: 46), одак ле је и имплиц итна људска потреба о бара
тању утисцима. Према Гофмановом концепт у, друш твена улога предс тав
ња основн у јединиц у социјализац ије, која омог ућава расподел у послова у
друш тву, као и њихово правилно извођењ е. Од прес удне важнос ти за свак у
улог у су маске (фронте), које су према Гофман у транспарентни и експ ли
цитни делови целок упне улоге. Тако се, на пример, од адвоката очек ује да
буде разборит и елок вентан, од банкара да буде прец изан, тачан и уред ан,
од лекара да буде озбиљ ан и ауторитат иван. Свака од улога има влас тите
обрасце понашањ а, па када се каже „мораш преу зет и улог у” сестре, мајке,
оца, или учитељ а, мисли се да се мора преу зет и образац понашањ а коју
објед ињује једна маска (фронта) у жељеној улози.
У ужем смис лу образац понашањ а једне улоге подраз умева низ посту
пака, ставова, и акција, које би биолошки или друш твени карактер носио
ца улоге учинио у датим околнос тима. Прилагођавањ е појед инца фронт и
је вишес лојан процес. Рирдонова указ ује на то да би „успешно пројек
товали неку фронт у, често морамо потиснут и осећаје и расположењ а”
(Рирдон, 1998: 112). Зато невербално комуниц ирањ е актера које прат и,
наглашава, говори умес то, или разотк рива несклад вербалног, треба да
изрази, селекц ијом актера, његове већ пажљиво одабране информац ија
о себи. Актери на располагању имај у мнош тво „знаковних носилаца”, на
основу којих се ствара утисак, и на основу којих се могу донос ти закључ
ци. „Ти знаковни носиоц и постај у симболичка опрема којом актер град и
свој наступ пред друг има, а његово понашањ е постаје умеће баратањ а
утиском” (Спасић, 1996: 46). Да би глумац остварио лик који игра „глед а
лац мора да се сагласи да је то баш тај лик и глед алац мора да поверује”
(Савковић, према Бајчет ић, 2009). Стога је прих ватањ е ставовског поима
ња улоге неоп ходна, како би актер избегао когнит ивн у дисонанц у.
Значај невербалног комуниц ирањ а у игрању друш твених улога јесте
у томе што едукац ијом и предзнањ ем о свим групама невербалних зна
кова који потенц ијално могу чинит и говор тела, можемо скоро у потп у
нос ти ставит и под конт рол у играњ е своје улоге. Такође, предзнањ ем о
обрасцима понашањ а који чине једн у фронт у и едукац ијом о сопс тве
ним урођеним, апсорбованим и увежбаним радњ ама можемо утицат и
на утиске који остав љамо, али такође и на занчењ е саме поруке у афек
тивном пољу интера кц ије „лицем у лице”.
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Закључак
Сви социјални контекс ти везани су за култ уру као конс трукц иј у реал
нос ти у смис лу поделе рада, што имплиц ира социјално раслојавањ е дру
штва, где свак и друш твени полож ај подраз умева одређени стат ус. Из тога
произи лази чињеница да друш твени контекст у потп унос ти услов љава
друш твен у улог у у смис лу експ ресивних активнос ти које су нормат ивно
одређене и очек иване од појед инца за такав одређени друш твено-стат у
сни полож ај. Такође, социјална улога као јединица друш твеног функц и
онисањ а појед инца подраз умева стабилн у структ уру ставова као оквир
разм иш љањ а о начин у њеног „играњ а”. Ставовско одређењ е као и начин
разм иш љањ а и те како су у тесној повезанос ти са невербалним комуни
цирањ ем у игрању једне друш твене улоге. Услед повезанос ти менталног
и физичког функц ионосањ а човека у процес у комуниц ирањ а, невербално
комуниц ирањ е увек предс тав ља допун у и замен у вербалног комуниц ира
ња. Невербално комуниц ирањ е такође разотк рива ставовско слагањ е или
неслагањ е комуникатора у однос у на појаву и или садрж ај од значаја за
комуникац иони племенити конфликт. Стога је јасно да ни једна друш тве
на улога не може бити доследно одиг рана без учешћа веома комп лексног
скупа невербалних симболских система. Данас, у савременом друш тву
видимо јасне покушаје да се ослобод имо прес трог их нормат ивних обра
заца друш твених улога који, у једн у руку, одрж авај у конвенц ионално дру
штвено комуниц ирањ е на увек истом захтеваном нивоу. Са друге стране,
стереот ипи, клишеи и предрас уде у потп унос ти потх рањуј у један повр
шни систем невербалне „форме” и у потп унос ти отеж авај у стицањ е кому
никац ионе компетентнос ти. Како знамо да наше невербално понашањ е
мора да прат и наш нови култ урни идент итет, он мора бити конс труисан
из пажљиво одабраних информац ија о себи. Такође мора да прат и пожељ
не обрасце који припад ај у одређеним друш твеним групама и полож ај ума
унутар њих. Важност невербалног понашањ а је у томе што нас у игрању
друш твених улога у потп унос ти потврђује или сасвим у разотк рива.
Будућ и да се подраз умева да су култ уре различите, закључ ујемо и
да су и правила како вербалног тако и невербалног понашањ а, различи
та. Стога, свак и пут када нам се не допадне начин на који неко „млат и
рукама”, када нас изненад и додиром или загрљ ајем, или нам се нечије
лице учини хладним и беживотним, не би требало да га етикет ирамо и
доносимо брзе закључке о његовој комуникацоној компентенц ији. Тре
бало би да покушамо да се одуп ремо предрас уд ама и никако да не забо
равимо да се „човек учи док је жив”, а да су различитос ти како међу кул
турама, тако и међу темперамент има оно што обогаћује и употп уњује
целок упн у људску култ уру. Стога, предзнањ ем о обрасцима понашањ а
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који чине једн у фронт у и едук ац ијом о сопс твеним урођеним, апсорбо
ваним и увежбаним радњ ама можемо утицат и на утисак који остав љамо,
али и утицат и на значењ е саме поруке у афект ивном пољу интера кц ије
„лицем у лице”. Едук ац ијом и предзнањ ем о свим групама невербалних
знакова који потенц ијално могу чинит и говор тела, стичемо могућност
да боље упознамо и себе и друг е. Све претходно наведено заправо резул
тира објашњењ ем о огромним прит исцима друш тва, у коме недек лари
санима у смис лу јасних друш твених улога, као припаднос ти друш тве
ним слојевима, често, нема места у друш твеном живот у. Одређени кон
стантни прит исци друш тва о одрж ању форме, кроз историјски контекст
и контекст данашњег времена, репрод ук ује појед инце који су, поготову
у земљама са нерег улисаним системом егзис тенц ијално-друш твеног
поретка, предс тавниц и групе лоших плагијатора у смис лу стат усних
симбила и невербалне експ ресије. Мислимо на хибридн у култ уру полов
не робе, добрих плагијата и бувљих пијаца. Друш твена улога у нају жем
смис лу своје егзис тенц ије, не може функц ионисат и без свеобух ватног
образовањ а које изискује одређени стат усни полож ај. Такво образовањ е
резулт ује одговарај ућ им материјалним имућс твом, које ће бити прика
зано како перформат ивним одевним стат усним симболима, тако и свим
друг им проп ратним невербалним експ ресивним значајнос тима.
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Summary: This work analytically examines the importance of nonverbal com
municat ion and symbolic action of the indiv idual, and the possibility of placing
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СПЕЦИФИЧНОСТИ
ПРОЦЕС А КОМУНИЦИРАЊА
СОЦИЈАЛНО ИЗОЛОВАНЕ И ГЛУВОНЕМЕ ДЕЦЕ
УСЛЕД КАСНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЈЕЗИКУ
Сажетак: Тема овог рада, као и сам предмет интересовања аутора, је
начин комуницирања социјално изоловане и глувонеме деце, где је посебна
пажња посвећена специфичнос тим а овог проц еса. Аутор, кроз временс ку
раван, и различите примере из живота, илус трује последиц е које године
социјалне изолованос ти могу оставити на проц ес усвајања и коришћења
језика, па, конс еквентно, и на сам проц ес комуникације код овакве деце.
Поред тога, аутор истраж ује специфичнос ти усвајања језика и начин а
комуницирањ а глувон ем е деце, упоређ уј ући проц ес усвајањ а језика деце
оштећеног слуха са природним проц ес ом усвајања језика и коришћењ ем
говора код деце без сметњи. Посебан акцен ат је став љен на касну изло
женост деце језик у и последиц е које она оставља на сам проц ес усвајања
језика, као и важност контакта са језиком у оквир у такозваног „критич
ног периода”. Додатн о, аутор посвећ ује посебн у пажњу и истраж ивању
осталих невербалних знакова који прате језик, говорни језик или језик глу
вонемих, у процес у комуницирања, анализирајући њихов у међусобну пове
заност, као и улогу коју ови знаци играју у комуникационом чину и процес у
комуникације уопште.
Кључн е речи: КОМУН ИЦ ИРАЊ Е, СОЦИЈАЛН А ИЗОЛОВ АНОСТ,
УСВАЈАЊЕ ЈЕЗИК А, ЈЕЗИК ГЛУВОНЕМИХ, ГЕСТОВИ.

1

Контакт: marijaboranijasevic@yahoo.com

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 249-266

250

Марија Боранијашевић
Увод

Језик, посредс твом кога се обав ља комуникац ија, привилег ија је
човека. Управо настанком језик а, као система знакова, човек се издваја
од друг их примата и пење на ступањ више у свом евол ут ивном разво
ју. Поред рада, који се означава као примарна особина човека као људ
ског бића, језик је оно што га издваја од осталих живот ињ а, а, по речима
Николе Рота, „захваљуј ућ и највише развијенос ти симболичке функц ије
и интензивном коришћењу симбола, првенс твено изграђеном симболич
ком систем у као што су људски говор и разни језиц и, човек је постао дру
гачије, знатно моћније и развијеније биће од свих осталих врста живих
бића” (Рот, 2004: 25). Осим чињенице да предс тав ља привилег иј у сваке
индивид уе, језик је човек у загарантован и законод авним актима.1 Поје
диној деци, на жалост, та основна права била су ускраћена. У раду неће
бити речи о неет ичнос ти поступак а који су довели до социјалне изоло
ванос ти деце, којој је на тај начин ускраћено право на језик и говор, иако
је неет ичност евидентна, а поступц и у мног им случајевима, могло би
се рећи, и монс труозни. Предмет овог рада су, ипак, послед ице које је
социјална изолованост деце оставила на њихово усвајањ е језика и спо
собност комуниц ирањ а. Осим тога, у раду ће бити речи и о спец ифично
стима комуникац ионог процеса код глувонеме деце, која, због природ
ног ограничењ а, нису у могућнос ти да усвоје говорни језик и корис те га у
комуникац ији. Додатно, биће учињ ен осврт на круц ијалност ране изло
женос ти језик у, у оквиру такозваног „крит ичног период а”, за усвајањ е и
експ лоат исањ е језик а са целим богатс твом његове структ уре, независно
од чињенице да ли се ради о говорном језик у или језик у глувонем их.
Биће речи о симболичкој комуник ац ији која почива на знац има који
ма се преносе намерно упућене поруке, са посебним освртом на језичк и
арбит рарни симболичк и систем, као и гестовни говор глувонем их као
конвенц ионални симболичк и систем (Рот, 2004: 27).

1

Конвенцијом о правима детета која је усвојена на заседању Генералне скупштине
Уједињених нација 20. новембра 1989. године, у чл. 13. детету се јемчи право на
слободу изражавања. Ово право обухвата слободу детета да тражи, прима и даје
информације и идеје свих врста без обзира на границе, било усмено, писмено или
штампано…. С друге стране, и највишим актима националног законодавства јемчи
се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или
на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје (чл. 46. ст. 1. Устава Републике
Србије, „Службени гласник РС”, бр. 98/2006).
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1. Дивља деца
У литерат ури се помињ е више примера деце која су, из неког разлога,
била социјално изолована и до одређеног период а свог живота живела у
дивљини, закључана у својим домовима или неким друг им прос торија
ма и лишена контакта са спољним светом. У литерат ури на енглеском
језик у ова деца су означена као „feral children” односно „дивља деца”.
Један од првих примера који се помињ е у новијој историји је слу
чај дечака који је пронађен од стране фармера у шуми у Немачкој 1724.
године. Дечак није умео да говори, нити је показивао било какве знаке
цивилизованос ти. Фармер је, корис тећ и две јабуке које је држао у рука
ма, успео да га намам и и одведе у болниц у, где је дечак у додељ ено име
Питер. Процењ ено је да је стар око 12 година. Дечак је осећао извес тан
немир у контакт у са друг им људима и четвороношке вребао свак у при
ик у да побегне. Јео је живе птице које би сам раскомад ао рукама и није
подносио одећу.
Краљ Џорџ и краљица Керолајн су га узели под своје и ангажовали
већи број стручњ ак а да покушај у да га поду че говору након доласка у
Велик у Британиј у. Међут им, највише што је дечак успео да научи било
је: „ki sho” што је значило краљ Џорџ и „qui ca” са значењ ем краљица
Керолајн. Доктор Арбутнот је случај проу чавао два месеца и закључио
да дечак не посед ује менталне способнос ти да учи, а самим тим ни да
развије способност говора. Остатак свог живота провео је са фармером
Џејмсом Феном на фарм и у Енглеској, после чије смрт и се о њему старао
Џејмсов брат Томас Фен. Питер је прем ин уо 1785. године на истој фарм и.
По процени је имао око 70 година и умео је да изговори само две кон
струкц ије: Питер и краљ Џорџ. Никад а се није смејао.
Нема податак а о томе на који начин је Питер комуниц ирао са фар
мером, али једно је сигурно: говор никад а није корис тио, нити је нау
чио језик. Овај пример иде у прилог хипотези о такозваном „крит ичном
период у” усвајањ а језик а који почињ е са две године живота а завршава
се у период у пубертета, односно око дванаес те године.2 Уколико особа
не усвоји језик до овог узрас та, готово да је искључена свака могућност
да ће га икад а савлад ат и у потп унос ти. Питер је, по процени, имао око
12 година када је пронађен. Успели су да га поду че неким кућним посло
вима и цивилиз уј у до одређене мере, али способност говора никад а није
развио, па самим тим ни способност вербалне комуникац ије. Остаје нам
само да нагађамо како се спораз умевао са фармером са којим је живео.
2

Ову идеју први пут у литературу уводи лингвиста и неуролог Ерик Ленеберг 1967.
године. у свом делу под називом: Biological Foundations of Language постављајући
хипотезу о критичном периоду усвајања језика.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 249-266

252

Марија Боранијашевић

Можемо претпос тавит и да су покрет и, гестови, пантом има, као екст ра
линг вис тичк и симболи, били начин да се њих двојица спораз умеј у у
заједничком живот у и на тај начин некако превазиђу недос татак вербал
не комуникац ије. Закључ ујемо да је у овак вим условима комуникац ија
била на незавидном нивоу.
Више од два века касније модерна наука сумњ а да се у Питеровом
случај у можда радило о Пит-Хопк инсовом синд ром у, односно пореме
ћај у хромозома. То је само претпос тавк а која се не може прих ват ит и са
сигурношћу. Осим тога, у већини случајева „дивље деце”, претпос тав ља
ло се, бар у некој фази, да се ради о ментално ретард ираној деци. Ника
да ње доказано шта је у ствари у питању и остаје нам да нагађамао да
ли деца нису развила говор због изолованос ти и завршеног „крит ичног
период а” или ограничењ а у менталном развој у. Међут им, оно што је овде
релевантно је питањ е како недос татак говора, односно вербалне кому
никац ије, утиче на комуник ац иј у уопш те.
Сличан експеримент живот је приред ио и у случај у дечака који је про
нађен 1800. године у шуми у јужној Франц уској. По свим карактерис ти
кама био је сличан Питеру, понашао се тотално нецивилизовано, плашио
се људи, није толерисао одећу. У његовом случај у, такође, било је више
претпос тавк и. Прве претпос тавке су биле да је имбец ил, затим су услед и
ле претпос тавке да је глувонем, све до трен утка док га под своје није узео
млад и доктор Жан Марк Гаспар Итар, који је прат ио глувонем у децу. Твр
дио је да Виктор, како га је назвао, није имбец ил и да га може научит и да
комуниц ира и испољ ава људске емоц ије. Радио је са њим пет година, али
ипак није успео да га поду чи језик у. Закључио је да његово ухо није спо
собно да прих ват и звук, да не разлик ује интонац иј у и да би био узал уд ан
посао покушават и да га поду чи језик у понав љај ућ и гласове. Услед дужег
времена проведеног у дивљини, дечаково ухо се адапт ирало да препозна
само звуке опаснос ти у случај у напад а неке опасне живот ињ е или пада
дивљег воћа. Једине фразе које је Виктор умео да изговори биле су: „lait”,
што значи „млеко”, и „oh, Dieu”, што значи „о, Боже.” Непознаница је, пак,
зашто Итар није покушао да га поду чи језик у глувонем их.
Иако никад а није развио способност говора, Виктор је много напре
довао у однос у са друг им људима. Поред неких основних радњи које је
научио да обав ља, као што су постав љањ е стола, рад у башти и сечењ е
дрва тестером, Виктор је научио да комуниц ира са друг им људима кори
стећ и гестове који су одговарали контекс ту и осећањима особе са којом
је комуниц ирао. Итар помињ е ситуа ц иј у која илус трује Викторов напре
дак. Када је спремачица у његовој кући плакала због смрт и супруга,
Виктор је за трен утак прес тао да ради и пришао како би је утешио. Из
овог примера можемо закључит и да је Виктор доста напредовао у емоц и
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оналном однос у са друг им људима, да је, у недос татк у говора, невербал
но, гестовима, размењивао поруке са људима, успешно комуниц ирај ућ и
и преношећ и порук у. Виктор је успешно разумевао значењ а радњи, а као
одговор на њих корис тио је покрете и гестове које Итар назива неким
обликом прим ит ивне комуник ац ије.
2. Усвајање језика код социјално изоловане деце
Насуп рот овим примерима деце која су одрас ла у дивљини, у новијој
литерат ури се помињу примери деце која су била брутално изолована у
модерном свет у и држана заточена дужи временски период без контакта
са спољним светом.
Један од примера је Изабел која је рођена као ванбрачно дете 1920.
године од стране глувонеме мајке. Мајк у и девојчиц у мајчини родитељи
држали су затворене у мрачној соби, без слободе кретањ а. Мајка је успела
да побегне из „заточениш тва” носећ и са собом девојчиц у. Тако је и цео слу
чај доспео до очиј у јавнос ти. Због недос татка сунчеве светлос ти и свежег
ваздух а, девојчица је имала екст реман облик рахит иса, није умела да хода
и била је неух рањ ена. Није говорила, а њене менталне способнос ти биле су
на нивоу бебе од девет месец и. У то време имала је око шест година.
Након третмана у болниц и и уложеног напора у њено поду чавањ е,
девојчица је била потп уно физичк и и псих ичк и здрава, и, већ око узрас та
од осам година, говорила језик у потп унос ти, ишла у школ у и понашала се
као свако „нормално” дете њених година. Можемо закључит и да је Изабел
имала срећу да буде откривена унутар такозваног „крит ичног период а”
док је још увек поседовала способност да усвоји језик у потп унос ти, укљу
чуј ућ и грамат ичке структ уре, док се код остале изоловане деце усваја
ње језика свод ило на пуко коришћењ е ограниченог вокабулара. Изабел је
усвојила матерњи језик брзином којом друга деца усвајај у друг и страни
језик у случај у боравка у двојезичним сред инама. Девојчица је уживала
у рецитовању и остваривала нормалн у интерперсоналн у комуникац иј у.
Могла је своје мисли преточит и у вербалне симболе и поруке преносит и
посредс твом језика. Шест година изолованос ти и касно усвајањ е језика
није оставило никак ве послед ице на њене вербалне способнос ти услед
чињенице да је пронађена пре завршетка „крит ичног период а”.
Нека друга деца, нажалост, нису имала среће као Изабел. Један од
најпознат ијих и највише проу чаваних случајева социјалне изолованос ти
деце у скоријој историји је и пример девојчице коју у литерат ури зову
Џини, а њено право име је Сусан Вајли. Џини је пронађена 1970. годи
не када је њена готово слепа мајк а побегла са њом из пород ичне куће
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и затраж ила социјалн у помоћ. Социјална радница је примет ила да са
девојчицом нешто није у реду и позвала полиц иј у. У то време, Џини је
имала тринаест и по година. Готово од рођењ а до тада држана је у строгој
изолац ији, у нељудским условима, преко дана везана за импровизова
ну столиц у ношу, а ноћу, ако је не би заборавили у столиц и, став љана у
кавез да спава у, такође импровизованој, лудачкој кошуљи. За било који
звук који би направила, девојчица је бивала прет учена, тако да је вре
меном научила да буде тиха. Када је пронађена, није говорила, тешко је
ходала и није могла усправно да стоји. Након преглед а и пружене помо
ћи, девојчица је збрин ута. На њеном случај у је радио већи број лекара
и стручњ ака, а за усвајањ е језик а и истраж ивањ е у тој облас ти кључн у
улог у одиг рала је линг вис та Сузан Керт ис (Curtiss, 1977).
Након обав љених првих посмат рањ а закључено је да Џини разуме само
неколико речи. Реаговала је само на интонац иј у негат иване команде коју је
препознавала, а ослањ ала се искључиво на гестове и невербалне знаке како
би закључила о чему се у поруц и ради. Започела је да учи прве речи тек са
тринаест и по година, тј. изван „крит ичног период а”. Након четири годи
не поду чавањ а, напредовала је у менталном поглед у, што је и искључило
претпос тавке да је можда била рођена ретрд ирана. Међут им, језик у пот
пунос ти никад а није усвојила. Вокабулар је мање више успешно савлад ала,
али што се грамат ичк их структ ура тиче, остала је на нивоу двогод ишњег
детета. Имала је закаснеле одговоре, лење понашањ е, корис тила ритуа лни
говор, имала ограничен изговор, и, највише од свега, ослањ ала се на гесто
ве. Невербални знац и су у овом случај у, закључ ујемо, служ или као потпора
говору. Имали су семант ичк у функц иј у јер су служ или као допуна значењу,
али и синтакт ичк у, јер су повезивали вербалне и невербалне знаке (Томић,
2003: 89). 1974. године Џини је поду чавана америчком језик у глувонем их.
Обилато је корис тила гестове за споразумевањ е и изражавањ е својих жеља.
Девојчица никад а није научила да корис ти грамат ичка правила која, како
Чомски помињ е, и издвајај у људски говор од живот ињског. Сузан Керт ис је
закључила да Џини корис ти десну хемисферу мозга за говор, па самим тим
у говору има ограничењ а и не може разумет и изоловане вербалне поруке
без гестова и екст ралинг вис тичк их назнака. Џини је могла разумет и сва
код невни језик, али не и већин у грамат ичк их правила, синтаксичке струк
туре, а у фонолошком систему корис тила је насум ична правила и изос та
вљала неке врсте речи, па јој је фонолошка структ ура била изобличена.
Стога је њен говор понекад био потп уно или бар делим ично неразум љив
због неупот ребе грамат ичк их правила. Са једне стране, скоро у потп уно
сти је разумела разговорни језик, док са друге стране није била у стању да
облик ује конс трукц иј у као одговор на прим љен у порук у или ју је облико
вала у нејасном облик у. Да ли је онда овде било двос мерне комуникац ије?
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На овај проблем можемо глед ат и из два угла. Из једног је остварена интер
персонална комуникац ија, јер је Џини примала енкод иран у порук у, деко
дирала је и форм ирала свој одговор који је затим упућивала пошиљ аоц у
назад, перт варај ући се из реципијента у емитера. Из другог угла, постав ља
се питањ е да ли је претходни пошиљ алац, а сада прималац, у могућнос ти да
декод ира порук у и у ком степен у то чини. Стога, из другог угла, Џини није
била у могућнос ти да потп уно учес твује у интерперсоналној комуникац и
ји, (Радојковић, Милет ић, 2008: 58) бар не на нивоу на ком комуниц ира
ју остале особе њених година. Гестови допуњуј у значењ е мисли исказаних
језиком, али, ипак, не могу у потп унос ти заменит и недос татак грамат ич
ки правилног говора у овом случај у, па ни вербална комуникац ија није на
очек иваном нивоу. Ову мисао илус трује становиш те Сосира који смат ра да
идеје не постоје уколико нису уобличене језиком, као и речи Јасне Јанићи
јевић: „Људска комуникац ија подразумева постојањ е појед инаца који има
ју заједничк и симболичк и систем, који су способни да кодуј у и декод уј у тај
систем и чије је кодно понашањ е систематски под утицајем комуникац ионе
ситуа ц ије. Овај заједничк и симболичк и систем је језик и он се битно разли
кује од система комуникац ије друг их врста” (Јанићијевић, 2000: 113).
Ноам Чомски је свес рдно подрж авао Ленебергову теориј у о „крит ич
ном период у” усвајањ а језика, смат рај ућ и да је сваком новорођенчет у спо
собност усвајањ а језика урођена, и да деца језик не уче већ усвајају, као што
је већ помен уто. Утицај сред ине је важан, али не и прес уд ан. Он покреће
процес усвајањ а, може га убрзат и или успорит и, али, свакако није једини
фактор усвајањ а језика. Извршио је експеримент у коме су и дете и маче
били изложени истом линг вис тичком окружењу, где је дете усвојило језик,
а маче никад а није, упркос индукт ивном резоновању које посед уј у и дете
и маче. Штавише, уколико се процесс усвајањ а језика не заврши у оквиру
„крит ичног период а”, дете никад а не савлад а језик у потп унос ти и сходно
грамат ичк им правилима одређеног језика. Чомски тај урођени капац и
тет новорођенчета за усвајањ е свих могућ их људских језика назива “uni
versal grammar”, односно “универзалном грамат иком”, наглашавај ућ и да
“једини стварнији прог рам за бављењ е проблемом стицањ а знањ а језика
јесте рационалис тичка концепц ија” (Чомски, 1972: 261). По тој рациона
лис тичкој теорији уму се, као урођено својс тво, припис ује општа теорија
језика коју Чомски назива „универзалном грамат иком”, а која обух вата
принц ипе и прец изира правила која дају „скелетн у структ уру за било који
језик... Дакле, теорија универзалне грамат ике даје схем у с којом се мора
саобразит и свака посебна грамат ика” (Чомски, 1972: 262). Под појмом гра
мат ика Чомски овде подраз умева генерат ивн у грамат ик у, која се и везује
за његово име, а која предс тав ља низ правила за форм ирањ е неог раниче
ног броја нових реченица једног језика. Сосир је такође помињ ао да фор
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 249-266

256

Марија Боранијашевић

мирањ е реченица није строго ствар језика (lang ue), већ је пре везано за
конк ретн у манифес тац иј у језика тј. говор (parole), док сам Чомски прави
разлик у између „competence” и „perfor mance” тј. између „језичке способ
нос ти” и „говорне делатнос ти”.3 “Способност” у овом случај у би означава
ла оно што једна особа зна о свом језик у (највећ им делом и несвесно), док
је „делатност” оно што особа са тим чини, односно паралела Сосировом
становиш ту о језик у (lang ue) и говору (parole), тј. апстрактном с једне и
конк ретном с друге стране (Де Сосир, 1996: 33-40).
3. Специфичности процеса усвајања језика код глувонеме деце
Како, онда, тече процес усвајањ а језика код глувонеме деце? С обзи
ром на чињениц у да имај у природна ограничењ а која се тичу недос татка
чула слух а и говора, па је самим тим могућност вокализац ије искључена,
не можемо говорит и о класичном усвајању говорног језика. Ипак, глувоне
ма деца, као и деца која чују и говоре, имај у урођени капац итет за усваја
ње језика, што се може манифес товат и кроз усвајањ е језика глувонем их,
који је потп уна паралела говорном парњ ак у са целок упном лексиком и
грамат ичк им правилима једног језика. Пренос поруке у овом језик у се не
врши тако што вокални тракт креи ра акус тични сигнал који је затим упу
ћен примаоц у поруке, оносно његовом уху, већ гестови пошиљ аоца пору
ке креи рај у сигнале који бивај у детектовани од стране визуе лног система
примаоца поруке. (Jackendoff, 1994: 83) Ферд инанд де Сосир је смат рао
да језичк и знак не повез ује предмет и име, већ повез ује један концепт и
једн у акус тичн у слик у (Де Сосир, 1996: 80). Сосирови учениц и предлаж у
да се задрж и реч језичк и знак (signe), а да се концепт и акус тична слика
замене речима појам (signif ié) и ознака појма (signif iant) (Де Сосир, 1996:
81). Ако повучемо паралел у са овим Сосировим становиш тем, код јези
ка глувонем их би знак повезивао један концепт и једн у визуе лн у слик у,
тј. појам и ознак у појма. Сосир је признавао значај невербалних језичк их
система, али је смат рао да језик има привилегован стат ус „као систем зна
кова који израж авај у идеје, и по томе је сличан писму, алфабет у глувоне
мих, симболичк им ритуа лима, правилима прис тојнос ти, војним знац има
итд., итд. Он је само најваж нији од тих система.” (Де Сосир, 1996: 39) Језик
глувонем их је подједнако богат и сложен као било који говорни језик, а
овак вих језика има преко сто широм света. Најчешћа заблуд а је да је језик
глувонем их универзалан и да се глувонем и широм света могу међусобно
3

Превод термина: Ранко Бугарски. Ранко Бугарски истиче да је јако тешко превести
ове термине и да би алтернативна терминолошка опозиција могла бити: „знање” и
„испољавање”.
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спораз умеват и. Чињеница је, напрот ив, да су разлике међу овим језиц има
толико велике да би, нпр, особа која корис ти америчк и језик глувонем их
у спораз умевању са особом која корис ти британски или франц уски језик
глувонем их морала прибећ и пантом им и, као и у ситуа ц ији када две особе
говоре различите језике без познавањ а овог другог.
Рана изложеност језик у глувонем их је од круц ијалног значаја за
његово усвајањ е. И у овом случај у се потврђује идеја Ленеберга и Чомског
да би језик требало усвојит и до пубертета да би се усвојио у свом пуном
облик у. Језик глувонем их, као и свак и друг и језик, посед ује потп уни лек
сичк и опус, комп лексну синтакс у и систем знакова. Сва грамат ичка пра
вила морај у бити савлад ана како би особа која корис ти језик глувонем их
„говорила без акцента”. Код језика глувонем их, на жалост, углавном се
касније креће са учењ ем, па особа која га корис ти прави исте грамат ичке
грешке као и особа која учи друг и страни језик након пубертета.
Уколико се, пак, крене са учењ ем језика глувонем их у оквиру „кри
тичног период а”, глувонема деца у потп унос ти усвоје сва његова прави
ла, без обзира на чињениц у да родитељи, нпр, „говоре са акцентом”, јер
се у већини случајева глувонема деца рађај у у пород ицама где родитељи
нису глувонем и и језик глувонем их уче касније у свом живот у, далеко
након завршетк а пубертета, односно 2крит ичног период а”.
Пример из живота је девојчица која се у литерат ури помињ е као
Челзи. У раном детињсву лекари су установили наводн у ретард ираност.
Родитељи, пак, ту дијагноз у нису прих ват или и гајили су је у топлој и
заштитничкој атмосфери. Упркос томе, девојчица никад а није прогово
рила. Када је отиш ла на преглед у својој 31. години, лекари су утврд или
да је жена, уствари, глува. Након што је добила слушни апарат, почела
је да учи језик. Никад а, међут им, није развила говор у потп унос ти. Кон
струкц ије које корис ти су низови речи разум љиви у контекс ту, али, ипак,
без синтаксичк их правила. Постав ља се питањ е како би текао процес
усвајањ а језик а да је девојчица на самом почетк у добила праву дијагноз у
и да је била изложена језик у глувонем их у оквиру „крит ичног период а”.
Истраж ивањ а наводе на закључак да би у том случај у усвојила језик глу
вонем их у потп унос ти, са свим неоп ходним грамат ичк им правилима.
Сада би, корис тећ и тај језик, могла потп уно изразит и своје мисли, пре
нет и порук у и успешно комуниц ират и са популац ијом која корис ти језик
глувонем их. С друг е стране, ако би сада почела да учи језик глувонем их,
никад а га не би усвојила у пуном облик у, па, самим тим, ни комуника
ција не би била на одговарај ућем нивоу.
Из овог примера закључ ујемо да се са усвајањ ем језика глувонем их
мора започет и пре пубертета, као и са свак им друг им језиком, да би се
он у потп унос ти могао савлад ат и и правилно корис тит и сходно свим гра
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мат ичк им правилима која посед ује. Челзи је, на жалост, ту прилик у про
пус тила због година језичке „изолац ије”, а штета је сада ненадокнад ива.
Она је, стога, изгубила прилик у да савлад а било који од ова два језика:
говорни или језик глувонем их, да га “говори” течно, и, самим тим, оства
рује несметан у комуник ац иј у у свакод невном живот у.
4. Примери различитих језика глувонемих
Један од најраспрос трањ енијих језик а глувонем их, с обзиром да се
говори на великој површини, је „Amer ican Sign Lang uage” или „ASL”4. Он
не предс тав ља прос то кодирањ е енглеских речи у мануе лне симболе,
већ је посебан језик, као што је већ помен уто, са комп летном лексиком и
свим грамат ичк им правилима. Кодирањ е у мануе лне симболе постоји,
али га не треба поис товећ иват и са ASL-ом или било којим друг им јези
ком глувонем их. Један од начина кодирањ а је и „fingerspelling” односно
алфабет глувонем их, где свак а графема има одговарај ућ и знак, а кори
сти се у оквиру ASL-а када треба спеловат и имена и техничке терм ине
из енглеског језик а за које не постоји адек варан превод у ASL-у. При
мер овак вих речи су: „glasnost” или „perestrojka” које су позајмљ енице и
корис те се у свом изворном облик у, а постале су део енглеског језика тек
у скоријој историји (Jackendoff, 1994: 83).
Интересантна је чињеница, међут им, да се, без обзира на расп рос тра
њеност и упот ребу ASL-а на територији Северне Америке, развио сасвим
нов језик глувонем их5 на америчком острву у близини обале Масач усет
са који је у упот реби преко два века. На овом поднебљу је стопа урођене
наследне глувоће била јако висока све до раног двадесетог века због изо
лованос ти острва. Ипак, за разлик у од осталих делова света где је попу
лац ија глувих обично социјално стигмат изована, овде то није случај.
Напрот ив, подраз умева се да и особе неош тећеног слух а познај у језик
глувонем их. Захваљуј ућ и чињениц и да су на овај начин уобичајене језич
ке баријере уклоњ ене, особе оштећеног слух а неометано функц иониш у
у свакод невном живот у и потп уно су интег рисане са осталим члановима
заједнице остваруј ућ и несметан у комуникац иј у (Jackendoff, 1994: 84).

4

5

ASL се може превести као “амерички језик глувонемих” и користи се у Сједињеним
Америчким Државама, као и у већем делу Канаде. У даљем тексту ASL.
Овај нови језик глувонемих назван је по острву на коме је настао: „Martha’s Vineyard
Sign”.
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5. Сличности система знакова у говорном језику и језику глувонемих
Вилијам Стокоу (Stokoe, 2005) је проу чавао ASL и 1960. године дошао
до закључка да знакови који су у упот реби у ASL-у имај у систематску
организац иј у која је паралелна фонолошкој структ ури говорних језика.
По Стокоу ови знакови се састоје из више делова: облик шаке, оријента
ција шаке, локац ија шаке у прос тору и померањ е шаке. Уколико се само
један од ових делова знак а разлик ује, а остала три су иста, знак има сасвим ново значењ е (Sandler, Lillo-Mart in, 2001), стварај ућ и тако могућност
за форм ирањ е великог броја знакова који се корис те у ASL-у. Постав ља се
питањ е у којој мери су ови знац и иконичког карактера, односно колико
опис уј у оно што означавај у. Када као посмат рачи знамо шта знак пред
став ља, у већој мери нам се чини иконичк им. Међут им, када не бисмо
знали на шта се односи, било би јако тешко утврд ит и његово значењ е.
Можемо закључит и да се вокабулар језика глувонем их мора научит и као
и вокабулар било ког говорног језик а, што још једном потврђује чињени
цу да језиц и глувонем их имај у структ уру као и говорни језиц и и да их
глувомене особе усвајај у на исти начин као што особе неош тећеног слу
ха усвајај у говорни језик.
Стокоу, такође, на основу анализе знакова, закључ ује да постоје раз
личите карактерис тике мануе лне артик улац ије која је аналогна разли
чит им карактерис тик ама вокалне артик улац ије (Jackendoff, 1994: 89).
Новија истраж ивањ а указ уј у на ритм ичк у структ уру у језик у глувоне
мих паралелн у оној у говорном језик у. Док је основна ритм ичка једини
ца говорног језик а слог, одговарај ућа ритм ичка јединица језика глуво
нем их је покрет. Као што особа која корис ти говорни језик успори пред
крај реченице, тако чини и особа која корис ти језик глувонем их. Пара
лела се може уочит и и када се ради о наглашавању речи у речениц и. У
говорном језик у особа подигне тон, док у језик у глувонем их особа знак
учини већим од уобичајеног да би га нагласила. Треба нагласит и да у
језик у глувонем их не учес твуј у само шаке у форм ирању знакова. Изрази
лица играј у значајн у улог у у синтаксичкој структ ури, где се може уочи
ти паралела између говорног језик а и језика глувонем их. Нпр. потврдна,
упитна и одрична реченица су изражене истим мануе лним знац има, док
се разлик уј у само изрази лица. И код језика глувонем их разлик ујемо
делове реченице који се спајај у у клау зе и целе реченице. Све то наво
ди на закључак да корисниц и језик а глувонем их усвајај у језик који има
исту структ уру као и говорни језик, тако да у комуникац ији са другом
особом која „говори“ језик глувонем их не губе ни у једном аспект у кому
никац ије у однос у на особе које корис те говорни језик. Осим тога, ова
размат рањ а, опет, упућуј у на закључак да смо сви рођени са урођеним
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капац итетом за усвајањ е језик а, који Чомски назива „universal grammar“,
односно „универзалном грамат иком“, а у зависнос ти од тога да ли је осо
ба изложена вербалним или мануе лним знац има, развиће класичан
говорни језик или језик глувонем их са друге стране.
6. Веза између вербалних и невербалних знакова
у комуникационом чину
Осим језика као примарног дела комуникац ионе ситуа ц ије, значајн у
улог у у комуникац ионом чину игра и гестовна компонента. Венд и Сен
длер се у једној својој студ ији (Sandler, 2009) бави питањ ем везе језичк их
и гестовних знакова у језик у глувонем их. Фокусирај ућ и се на иконичке
гестове, Сенд лерова наглашава да корисниц и језика глувонем их креи ра
ју иконичке гестове корис тећ и уста, која у симбиози са шакама употп у
њуј у линг вис тичк и опис објекта или ситуа ц ије. Смат ра да је симбиот ичка
симболизац ија шакама и устима истакн ута особина људског језика, без
обзира на чињениц у да ли је примарни линг вис тичк и модалитет орални
или мануе лни. Корисниц и говорног језика изводе гестове уз помоћ шака,
док корисниц и језика глуонем их то чине корис тећ и уста. Као што говор
прате невербални знац и као што су мануе лни гестови, изрази лица и говор
тела, тако и у језиц има глувонем их лице, глава и тело доприносе значењу
поруке која се примарно преноси шакама. Тако у говорном језик у орална
компонента конс тит уише порук у, док је мануе лна компонента допуњује
у интера кц ији која се може назват и симбиот ичком. У језик у глувонем их,
пак, семиот ичке компоненте симбиозе су обрн уте: шаке преносе порук у,
док уста допуњуј у значењ е форм ирај ућ и гест. Гестови се, готово искљу
чиво, јављај у уз говор допуњуј ућ и значењ е говора, односно обезбеђуј ућ и
додатн у информац иј у или ону која недос таје у изговореној поруц и.
7. Примери неких оригиналних језика глувонемих
Ако се врат имо на закључак да смо рођени са „универзалном грамат и
ком” и да у зависнос ти од информац ија које примамо из спољ ашње сред и
не усвајамо говорни језик или језик глувонем их, постав ља се питањ е како
онда комуниц ирај у глува деца са родитељима неош тећеног слух а уколико
они не познај у језик глувонем их? Стат ис тика каже да се 90% глуве деце
рађа у пород ицама где родитељи немај у оштећењ е слух а. Комуникац ија,
несумњиво, постоји, али се свод и на пантом им у, језик тела, гестове. Ипак,
таква комуникац ија се не може назват и језиком јер јој недос таје грамат ич
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ка структ ура говорног језика или језика глувонем их. У неким случајевима
родитељи, након одређеног времена, почињу да корис те „Manual English”6.
Међут им, „Manual English” само имит ира ред речи који постоји у говорном
енглеском језик у, корис тећ и префиксе и суфиксе, тако да се често дешава
да млађа деца изложена „Manual English”- у, који им звучи неприродно и
рогобатно, импровиз уј у и сама креи рај у нова грамат ичка правила која не
постоје у овом облик у комуниц ирањ а, а својс твена су ASL-у и друг им јези
цима глувонем их. Ова чињеница поново упућује на закључак да се деца
рађај у са пред испозиц ијом за усвајањ е грамат ичк их правила, било говор
ног језика било језика глувонем их, форм ирај ућ и оно што енглески и аме
ричк и линг вис ти називај у „mental grammar” тј. „менталном грамат иком”,
која се црпи из „универзалне грамат ике” која је генетски записана.
Ова теза потврђена је и у већем број у случајева глуве деце рођене у
пород ицама где су родитељи неош тећеног слух а. Сузан Голд ин Медоу
је, са тимом сарадник а, у току неколико година прат ила развој десеторо
деце која су расла у овак вим условима. Деца нису била изложена ни јед
ној врсти језик а глувонем их. Ипак, свако од ове деце развило је сопс тве
ни систем знакова како би комуниц ирало са родитељима. Голд ин Медоу
овај језик назива „home sign”.7 Свак и од ових тзв. језика се разликовао и
био је уникатан. Постав ља се питањ е како се може са сигурношћу твр
дит и да су деца корис тила језик, а не гестове у комуникац ији? Ипак се
свак и од тих језик а разликовао. Сузан је закључила да су, без обзира на
бројне разлике међу њима, сви ови језиц и имали и заједничке каракте
рис тике. Најп ре, могао се запазит и покушај комуникац ије код деце, тако
што деца нису корис тила само гестове, већ су покушавала да успос таве
контакт очима са родитељима. Затим, гестови нису извођени на пред
мет има, већ креи рани у ваздух у. Поред тога, гестови су извођени у низу,
где би на крај у реченице опус тили шаке, као што се реченице у језиц има
глувонем их разд вајај у. Најзад, било је могуће на основу геста закључит и
шта он предс тав ља, тј. „прочитат и” значењ е (Jackendoff, 1994: 127). Сузан
Голд ин Медоу је ове гестове поделила у више типова, од којих Џекендоф
издваја два: „point ing gestures” и „character izing gestures”8, где се ови први
корис те како би се изабрао предмет или особа из околине, а друг и како
би се описала нека радњ а или упут ило на предмет, особу или живот ињу
која ту радњу извод и.
6

7
8

Ова конструкција би се могла превести као „ручни енглески језик”, односно кодирање говорног језика, као што је раније у раду поменуто. Овде речи говорног језика
добијају своје еквиваленте, а у процесу кодирања се користе шаке, односно прсти,
слично алфабету глувонемих.
У преводу би се могао назвати „кућним језиком глувонемих”.
„Pointing gestures” би се могло превести као „показни гестови”, а „characterizing
gestures” као „описни гестови”.
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Пратећ и развој ове деце, Голд ин Медоу је закључила да процес њихо
вог усвајањ а језик а тече паралелно са процесом усвајањ а језика код деце
која уче ASL, неки друг и језик глувонем их или говорни језик, где су деца
прелазила из фазе у фазу у истом узрас ту као и ова друга деца. Ника
да, међут им, нису стигла до нивоа који достигн у деца која говоре или
корис те језик глувонем их. Ипак, с обзиром да се ради о импровизованом
језик у, напред ак је запањуј ућ и и навод и на два закључка: најп ре, да су
ова деца заис та развила језик, а не гестовни облик комуникац ије, а затим
и да смо рођени са „универзалном грамат иком”, тј. генетским кодом за
усвајањ е језика који је универзалан. У зависнос ти од утицаја сред ине, тј.
чињенице ком облик у језик а је дете изложено, оно ће усвојит и говорни
језик, језик глувонем их или неки ориг инални језик глувонем их као што
је био случај са десеторо помен уте проп раћене деце. Од великог значаја
је, ипак, рана изложеност језик у, у оквиру „крит ичног период а”, за пот
пуно усвајањ е језик а тј. његове лексике и синтаксе. Родитељи глуве деце
која су развила посебан облик језик а глувонем их у истраж ивању Сузан
Голд ин Медоу, никад а нису постигли ниво који су остварила деца. Јед
на претпос тавка Голд ин Медоу је да су мајке биле ограничене у усва
јању језика јер су гестове корис тиле као допун у говору, где им је говор
сметао да усвоје језик глувонем их до краја. Друга претпос тавка је да су
мајке, пак, биле увелико ван „крит ичног период а”, па самим тим биоло
шки ограничене да икад а усвоје језик глувонем их до мере до које су га
усвојила њихова деца.
Закључак
Можемо закључит и да се поред спец ифичнос ти у процес у комуни
цирањ а у горе наведеним примерима који су детаљно разрађени, истиче
и једна заједничк а одлик а, а то је чињеница да касна изложеност језик у,
ван „крит ичног период а”, остав ља озбиљне послед ице на усвајањ е језика
и код социјално изоловане и код глувонеме деце. Осврнимо се још једном
на становиш те Чомског да свако здраво рођено дете које расте у „нор
малној” сред ини, изложено језик у, на крај у језик и усвоји, што значи да
је језик, односно „универзална грамат ик а”, записан у нашем генетском
коду. Утицај сред ине је битан, јер дете из околине црпи материјал за раз
вој језика, али није једини и прес удни фактор. По његовом мишљењу, да
нема универзалне грамат ике, као предод ређеног капац итета за учењ е
језика, дете не би могло усвојит и језик само на основу изложенос ти сре
дини, тј. да се језик не учи, већ усваја. Са друге стране, изложеност сре
дини, тј. језик у је неоп ходна да би се активирао овај урођени потенц ијал
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за усвајањ е језик а, и то пре пубертета, односно завртшетка „крит ичног
период а”. Ову хипотез у потврђуј у и случајеви из живота, помен ут и у
раду, где деца након „крит ичног период а” никад а више нису могла да
усвоје језик у потп унос ти без обзира на утицај сред ине и тимове струч
њака који су радили на њиховом бољитк у.
Остаје нам да се надамо да ће свест о „крит ичном период у” навес ти
родитељ е глувонеме деце да што раније крен у са њиховим поду чавањ ем
језик у глувонем их како би га ова деца усвојила у потп унос ти и корис ти
ла „без акцента”. А што се тиче примера социјално изоловане деце, тужна
је чињеница да се и у 21. веку овак ви случајеви дешавај у. Међут им, нау
ка је свак им даном све моћнија, па опет остаје нада да се овак вој деци
са којом се живот тако сурово поиг рао може пруж ит и адек ватна помоћ
и надокнад ит и учињ ена штета са што мање послед ица првенс твено на
њихово псих ичко здрав ље, а затим и на усвајањ е језика. Време ће пока
зат и да ли ће нешто што је пре само пола века било незам ис ливо постат и
рутинско, а човек евол уи рат и упоредо са развојем науке, па ће и усваја
ње језика након завршеног крит ичног период а бити могуће.
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SPECIFICITIES
OF THE COMMUNIC ATION PROCESS
OF SOCIALLY ISOL ATED AND DEAF CHILDREN
DUE TO LATE EXPOSUR E TO LANGUAGE
Summary: The topic of this paper, as well as the very subject of the author’s
interest, is the way socially isolated and deaf-mute children communicate, with
special attent ion devoted to specif icit ies of this process. Through the time span,
using different examples from life, the author illustrates the conseque ncs that
years of social isolat ion could cause to the process of language acquisit ion and
use, and consequently to the very process of communicat ion of these children. Spe
cial attent ion has been devoted to the discussion of the crit ical period hypothesis
relat ing to language acquisit ion. The author points out the necessity of children’s
being exposed to language during this crit ical period in order to acquire a lan
guage with the full complexity of its syntax and lexicon. Besides that the author
researches for specif icit ies of language acquisit ion and the way of communicat ing
of deaf-mute children, compar ing the process of language acquisit ion by children
with impaired hear ing with the natural process of language acquisit ion and usage
of speech by children with no obstacles. The special accent is put on the late expo
sure of children to language and the consequences it causes to the very process
of language acquisit ion, regardless the fact whether they acquire spoken or sign
language. Addit ionally, the author pays special attent ion to research of other non
verbal signs that accompany language, speech or sign language in the communi
cat ion process, analyzing their mutual connect ion as well as the role these signs
play in the communicat ive act and communicat ion process as a whole.
Key words: COMMUNIC AT ION, SOCIAL ISOL AT ION, LANGUAGE ACQU
ISIT ION, SIGN LANGUAGE, GESTUR ES.
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ПЛАНЕТАРНО ЕКСК ЛУЗИВНА ВЕСТ
НА ПРИМЕРУ НОВИНСКЕ АГЕНЦИЈЕ
Сажетак: Иако планетарно екск лузивна вест новинс ке агенције при
пада врхунцима журналис тичког стваралашта, о том толико значајном
сегметну новинарс ке праксе писано је мало, па и то више пригодно. У овоме
раду изложена су аутентична сведочења новинара, аутора екск лузивних
вести, као и анализа тих њихових вести и услова под којима су настале.
На основ у тога емпирис ки су утврђени принципи и методи који су усло
вили да новинар напише и агенција пошаље у свет екск лузивну вест. Рад је
покушај да се и теоријс ки уобличе понуђени, иако не многобројни, примери
из праксе новинс ке агенције Танјуг.
Кључне речи: НОВИНСКА АГЕНЦИЈА, ТАНЈУГ, ВЕСТ, ЕКСК ЛУЗИВА,
СЕНЗАЦИОН АЛНО, ПЛАНЕТАРНО.
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Увод

Широко одређиван и добро познат појам екск лузиве у новинарској
пракси, што би у новинској агенц ији могао имат и за основу екск лузив
ну вест, мало је и више узгредно обрађиван у журналис тичкој теорији.1
Један међу најп речим разлозима за то потиче од рђаве праксе у већи
ни редакц ија да се о екск лузивним текс товима не води готово никак ва
евиденц ија. Још су малобројније анализе садрж аја таквих текс това. А
без емпиријске основе и анализе мног обројних примера екск лузивних
написа није онда ни могућно да се они теоријски уобличе.
Уз појмове екск лузивно (уобичајеније екск лузива) и екск лузивна вест
неретко се у журналис тичкој пракси паралелно јављај у и појмови сенза
ција и сензац ионално. Покатк ад и некако као синоним и. Има ли између
екск лузивнос ти и сензац ионалнос ти нечег истоветног? А како тек у том
контекс ту стоји сензац ионалис тичко и сензац ионализам?2
Нека овде буде дозвољ ена извесна евокац ија. Редакц ијска пракса,
коју памт им из осамдесет их и деведесет их година прош лог века, врвела
је од млад их људи који су готово опсесивно разм иш љали и говорили о
екск лузиви о којој, баш данас, треба само да седн у и да пишу. Памт им и
редакц иј у беог радског дневног листа у чијем је правилник у o награђи
вању била предвиђена новчана недељна наград а за екск лузиву. Нисам
заборавио ни оне листове који су изнад новинског текс та имали такозва
ну штампарску шину (стални клише) за најаву нечег што је екск лузивно.
Непознате и екск лузивне чињенице у фељтонима тих година дизале су
углед и тираж дневних листова. Не знам колико се данас у редакц ијама
разм ишња и разг овара о екск лузивним текс товима, али уочавам да су
ишчез ли из штампе. Нема их.
У новинским агенц ијама, међут им, појам екск лузиве и, нарочито,
екск лузивне вести задрж ао се и данас. Велике новинске агенц ије поне
кад и посебно наглашавај у да нешто екск лузивно сазнај у, а потврд а уоби
1

2

Видети: Енциклопедија и Лексикон новинарства Душана Ђурића, Подуке и доуке
Михаила Миљанића, Агенцијско новинарство у теорији и пракси (у електронској
форми) Будимира Поточана...
Милетић, Мирко/Невена (2012) Комуниколошки лексикон: „Сензационализам (лат.
Sensatio; према sensus:чуло; од sentire: осећати), карактеристика уређивачке политике у медијским организацијама заснована првенствено или искључиво на лукративним критеријумима, а изражена објављивањем порука које могу да привуку
пажњу највећег броја реципијената. Практично се остварују пренаглашавањем
значаја одређених аспеката стварности у селекцији информација и таквим симболичким обликовањем појединачних порука, делова и целине медијских садржаја
који међу читаоцима, слушаоцима или гледаоцима подстичу најпре снажан чулни
и емоционално узбудљив доживљај, а у њиховој накнадној когнитивно-рационалној реконструкцији изазивају неверицу”.
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чајено екск лузивне вести стиже тако што је планетарно прих ваћена. И
мање, националне или регионалне, новинске агенц ије могу, истина ређе,
да се похвале својим екск лузивама. Новинска агенц ија Танјуг, на при
мер, која непрек идно делује већ седамдесет година, бележ и у том раздо
бљу 24 планетарне екск лузиве својих новинара.
1. Одређење појмова сензационално и екск лузивно
Да би се изближе објаснио појам сензац ионално (sensat ionalis) неоп
ходно је поћи од основног појма, то јест од сензац ије. Потиче од латин
ске речи (sensat io) и значи осет, осећај, утисак који се добија од енергије из
спољњег света; узбуђење, ствар или појава која изазива узбуђење, новост
која скреће општу и велик у пажњу...снажан утисак, велико узбуђење...3 Тако
проист иче да се сензац ионало односи на изузетн у појаву или изванред ан
догађај, који производе велико узбуђењ е и изазивај у широк у пажњу.
Лексиког раф и енцик лопед ис та у новинарс тву Душан Ђурић уочава
да су о екск лузивним вестима, пре него што је и постојало новинарс тво,
говорили античк и филозофи. Подсећа на латинску пословиц у Raritas pre
tium facit (Реткост подиже цену), затим на Марц ијалову (Marcus Valer i
us Martialis) максим у Rara iuvant (Што је ретко, годи), као и на Платоно
ву сентенц у Изврс не ствари су ретке. Ђурић је о екск лузивним вестима
писао: „Реткост, а нарочито екск лузивност, подиж у углед новинару, а тираж листу и слушаност-глед аност елект ронским медијима. Ипак, нико
не објав љује екск лузивн у вест по свак у цену. Зато енглеска новинарска
изрека сажима професионално правило: Буди први, али буди у прав у. Екс
клузивна вест, дакле, мора да буде истинита.”4
Ако се даље прелис тај у речниц и, почев од вишетомног Српске академ ије
наука и уметнос ти, шестотомног Матице српске, па до оних који објашњавај у
порек ло и значењ а речи, то јест етимолог иј у, одређењ е појма је врло широ
ко. ЕКСК ЛУЗИВНО има значењ а: искључиво, само, једино. ЕКСК ЛУЗИВАН је
строго усмерен, строго ограничен, искључив, који није доступан свима...5
Уколико би се овај језичк и диск урс размот рио у светлу новинарске
праксе, онда би најближе објашњењ е за екск лузивн у вест било: једина,
искључива, строго усмерена, која није доступна свима.
3

4

5

Речник српскохрватског књижевног језика (1967) Матица српска/Матица хрватска,
Нови Сад/Загреб
Ђурић, Душан (2005) Новинарски лексикон, Yu marketing press /„Вечерње новости”,
Београд, стр. 53.
Речник српскохрватског књижевног језика (1967) Матица српска/Матица хрватска,
Нови Сад/Загреб; Речник српскохрватског књижевног и народног језика (1968) Књига
5, САНУ/Институт за српскохрватски језик, Београд;
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Могућа дефиниц ија екск лузивне вести: Прва, једина, најбрж а вест
од најширег значаја. Обим прих ваћенос ти такве агенц ијске вести потвр
да је њеног домета, важнос ти и значаја.
2. Како настаје екск лузивна вест
Новинар који даје екск лузивн у вест, да би био најбрж и, да би био први, мора да претекне, да надмаши, да надм уд ри, па и да побед и све коле
ге на истом догађај у. Али, да би то остварио, неоп ходно је да претходно
убед и свој у редакц иј у. Сва би му настојањ а остала узал удна ако према
вести, или према њему као новинару, не би било поверењ а и ако му се не
би указала подршка.
Како до екск лузиве? Као што у свакод невном послу само новинар
зна како долази до сваке вести, а то успева самос тално, сопс твеним и
особеним начином, слично би се могло казат и и за ону екск лузивн у. За
њу новинар треба ипак да је на правом месту у право време. Па ако је
вешт посмат рач, неоп ходно је да буде највеш тији; ако је добар анали
тичар, важно је да је најбољи; ако је луцид ан, да је најл уц иднији; ако је
мудар, да је најм уд рији. Је ли све то неоп ходно? Уобичајено није. Само би
могло бити. Уз мало среће.
Екск лузивна вест je ауторско дело једног новинара, и на њу нико дру
ги не може да полаже право; а толико је драгоцена да би је свако поже
лео. Зато што не познаје границе, стрем и највишим домет има.
Екск лузивна вест, која има планетаран значај, уз, разум љиво, одгова
рај ућу рецепц иј у, подиже углед новинској агенц ији. Захваљуј ућ и таквој
вести и агенц ијски новинар, који свој текст потпис ује искључиво именом
агенц ије, излази из анонимнос ти и постаје новинарско име.
3. Од карактеристичне појединости до аналитичке процене
„...И они који порич у постојањ е неког нарочитог новинарског тален
та слаж у се у томе да новинар мора прво да буде добар посмат рач (да све
види и све чује), и, друг о, да може лако и брзо да пише, да изрази оно што
је запазио...”, предочавао је др Бранко Којић полазниц има Танјугове нови
нарске школе као једн у од најваж нијих поука. „Према томе, први услов
за доброг новинара је дар запаж ањ а, јер онај ко је мало запазио мало
ће моћи и написат и, док ће онај ко добро запаж а, ко уочава карактери
стичке појед инос ти, с временом и праксом стећ и и рутин у у писању...”6,
6

Танјуг – пола века (1993) група аутора, Танјуг, Београд, стр. 149.
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прец изирао је др Којић. На основу тога след ило би да само новинар који
вешто уочава карактерис тичне појед инос ти може, на основу њих, да ана
лизира, процењује и уопш тава, како би затим могао и да закључ ује. У
томе би се већ лако могли усагласит и сви који ишта знај у о новинарс тву.
Претходно што је речено могло би се назват и школским примером за
метод рада Бранка Богуновића као дугогод ишњег Танјуговог дописника из
Пекинга. Важно је још нагласит и да је дописниковао из Кине у време када је
монолитност комунис тичке влас ти изглед ала као да је готово без икак вих
пукот ина. Богуновићу је пошло за руком да одатле пошаљ е у свет сензац и
оналн у, и екск лузивн у, вест о смени другог човека у кинеској влас ти Лиу
Шао Чија, а затим о постав љењу на његово место маршала Лин Пијаоа.
Овако је Богуновић објаснио начин свога рада, то јест посмат рањ а и
анализирањ а догађаја, пре него што је објавио свој у прву екск лузиву: „ До
сазнањ а о смењивању до тада другог човека до Мао Це Тунга, потп редсед
ника републике Лиу Шао Чија, дошао сам такође на основу оног мог `ше
стог чула` и вест о томе послао Танјугу и свет у 15. септембра 1966. године.
До тог сазнањ а, иначе светске сензац ије првог реда, дошао сам, за мој стил
праћењ а догађаја у Кини, прилично једнос тавно. Знао сам, наиме, да у
свим систем има сличним кинеском, редос лед личнос ти на јавним мани
фес тац ијама одговара и њиховом ранг у у највишем руководс тву. Према
томе, тамо где се на јавним скуповима појав љивао председник Мао (пред
седник КП Кине), десно од њега увек је био друг и човек КП Кине, Лиу Шао
Чи, лево прем ијер Чу Ен Лај, или минис тар одбране, или генерални секре
тар ЦК КПК Тенг Хсијао Пинг, зависно од карактера манифес тац ије. То је
било свето и неизмењиво правило, нешто као десет божијих заповес ти”.7
После проглашењ а „култ урне револ уц ије” у Кини пекиншким тргом
Тјен Ан Мен приређивани су велелепни митинзи којима су дефиловали
милиони „црвеногардејаца”. Разуме се, у прис ус тву највишег парт ијског
и државног руководс тва. И тада, једино Богуновић, од свих страних допи
сника уредно позиваних да заузму унап ред предвиђена места наспрам
свечане трибине, запазио је да уз све остале руковод иоце недос таје један.
Дозволио је да је неприс утни можда на неком другом послу, да је можда
и болес тан, али је свако даље изос тајањ е за Богуновића било сигнал да
оно ипак не може бити случајност. И није било. Пошто се уверио у зако
номерност свога запаж ањ а, скупио је храброс ти да напише вест.
„Та вест је, разуме се, обиш ла свет као још далеко већа сензац ија од
оне о Пенг Чену, и моје несрећне колеге у Пекинг у добиле су још жешће
`кол бек` поруке, због недоп ус тивог `прелажења` од стране Танјуга и мистер Богуновића. Истовремено, прос то је невероватно и несхватљиво да
нико од пекиншких страних дописника или дипломатских посмат рача
7

Танјуг...148.
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није умео, или се није усуд ио, да се послуж и истом кинеском полит ичком
математ иком и дође до закључака до којих сам и ја дошао...”8
Посебно је интересантно и важно нагласит и да Танјугов у екск лузив
ну вест из Пекинга никад нико није демантовао. Међут им, и ова екск лу
зивна вест југос ловенске агенц ије, али и неке друге, само су још једна
потврд а да је Танјуг у то време предњ ачио и као агенција која је најмање
демантована у свету.
А само три дана после прве сензац ионалне вести о смени Богуновић
је, истоветним посмат рачк им методом, утврд ио, а затим и објавио да је
маршал Лин Пијао дошао на место Лиу Шао Чија.
После укупно четири екск лузиве, које је Бранко Богуновић послао из
Кине, што су одред а одјекн уле као сензац ије са тог можда најзат воренијег
медијског прос тора, какав је тада предс тав љао кинески, био је прин уђен да
демис тифик ује фаму о сопс твеним тајним везама са кинеским руководећим
врхом: „Због сви ових ’скупова’ (екск лузива) исплео се око моје главе непри
јатан ’ореол’, да ли сам велик и хазардер или коцкар, односно да ли мистер
Богуновић заис та има неке супертајне канале до највиших кинеских врхо
ва, па му отуд могућност да види и јавља оно што друг и не виде? Већ сам у
неким друг им приликама и текс товима рекао, а сад желим поново да подву
чем, да је моја ’једина тајна’ у Пекинг у био – мој рационални и аналит ичк и
(да додам и личк и) ум и разум, моја добра школа Танјуговог новинарс тва.
У овој школи је свако, ко је имао дара и спремнос ти за то, могао научит и
да свакој синтези и закључк у мора да претход и добра анализа, и да људи,
укључив новинаре у првом реду, имај у ум и разум не да их корис те само за
фотог рафисањ е или секретарисањ е у професији, већ и за дубинске захвате у
догађаје од битног значаја, а не само у њихову површну пену”.9
Као допунско образ ложењ е и следећ и став: „Екск лузивност Богуно
вићевих текс това долазила је као послед ица његовог аналит ичког при
ступа процени збивањ а. Он је из познат их чињеница извлачио закључке
који су давали одговоре на комп ликоване односе на друш твено-поли
тичкој сцени ове велике земље. Најзад, овде је реч и о дару за новинарско
професионално-полит ичко процењивањ е суштине процеса који се зби
вај у”10, смат ра Слобод ан Обрадовић. Вероватно овде треба додат и још
један елеменат: посмат рат и, уочит и, па и видет и, значи бити посмат рач
без предрас уд а. Јер, тек у посмат рач у неоп терећеном пред убеђењима
могло би се наћи зрнце луциднос ти или мудрос ти. То је, смат рамо, чиње
ница која би свак ако заслуж ивала подробниј у анализ у.
8
9
10

Наведено дело, стр. 149.
Танјуг... стр. 149.
Два века српског новинарства ( 1992 ), текст Слободана Обрадовића „Танјуг у Србији 1944–1991”, стр. 185.
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4. Најбржа вест 1972. године
Шаховски „меч столећа” игран је у лето 1972. године у прес тониц и
Исланд а Рејк јавик у. На једној страни дотад неприкосновени светски шам
пион Борис Спаски, а на супротној дотад непобед иви изазивач Роберт Боби
Фишер. Очи готово целок упне светске јавнос ти, како шаховске тако и оне
која дотад и није баш марила за Каисин у уметност, биле су упрте у главне
актере. Ваљд а и у меч означен, и пре него што је започет, као најзначајни
ји у 20. веку. На важност меча утицало је и то што је тада, први пут, то био
двобој између совјетског шахис те из шаховске школе која је деценијама
давала свет у шаховске шампионе, и ћудљивог и непредвид љивог америч
ког шаховског генија, уз кога је, и мимо његове воље, слож но стао готово
сав западни свет. Очигледно, и шаховски меч био је добар повод да би се
подсет ило на оштру блоковску подел у света.
Готово да није било редакц ије југос ловенских листова, радија и теле
визије, а да нису подробно извеш тавале са „меча столећа”. Разуме се да
је и Танјуг имао свог извеш тача Божид ара Кажића. О његовој шаховској
компетентнос ти писао је, нешто доцније, лист „Ултима ора” са Палма де
Мајорке: „Кажић је највећ и стручњ ак за шах на свет у”, а совјетски публи
цитета В. Чепиж ни да је један од „краљ ева шаховске штампе.”11
Без сумњ е Танјуг је имао квалификованог извеш тача за којег готово
да није било тајни ни у шаховској игри, нити у збивањима око ње. Захва
љуј ућ и Божид ару Кажићу Агенц ија је могла да објави:
Рејкјавик, 1. септембра (Танјуг). – Фишер је нови светс ки првак пошто је добио меч против Спас ког са 12,5 : 8,5. Судија Лотар Шмид
изјавио је да га је Спас ки телефоном обавес тио да предаје прекину
ту 21. партију меча. (Крај)12
Изос тавићемо овде заним љиве детаљ е шаховске историје у којој, код
прек ин уте парт ије, Спаски није коверт ирао најбољи потез (Кх3). Кажић
се нашао поред главног судије меча баш у момент у када му је Спаски
саопш тавао да пред аје парт иј у. Не часећ и ни часа послао је својој аген
цији вест која је за пола сата била бржа од свих друг их светских медија.
Како се Кажић усуд ио да први пошаљ е вест за коју још није било ни
званичне потврде? Одговор је једнос таван: као шаховском зналц у њему
је, брже него свим друг им, од око 150 извеш тача акред итованих у Реј
кјавик у, било јасно да недолазак Спаског на наставак меча значи да није
11
12

Танјуг...стр. 192.
Лалић, Војислав (2005) Од Авале до Тајнуга, Агенцијско новинарство у Србији и Црној
Гори, ЈП Новинска агенција Танјуг, Београд, стр. 98.
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изабрао најбољи потез за наставак парт ије, чиме је изгубио не само ту
парт иј у него и меч. Даље формалнос ти, у које спад а и „званична потвр
да”, за Танјуговог извеш тача биле су само непот ребно губљењ е времена.
Само захваљуј ућ и знању и јасном разумевању такозваног потеза унап ред
Кажић је био у стању да пошаљ е „најбрж у вест”. Да су то с поштовањ ем
прим или и Спаски и Фишер потврђује чињеница што су му, већ сутрад ан,
обојица дали интервјуе.
5. Пред првом реченицом екск лузивне вести
Да би екск лузивна вест то заис та и постала, од највећег значаја је уса
глашеност новинара, који је шаље, са уредником у редакц ији, који је прима.
На релац ији усаглашенос ти мора да постоји потп уно поверењ е. Недоум и
це, или оклевањ е, или накнадне конс ултац ије троше ону временску пред
ност на којој се, као на преи м ућс тву, темељи суштина екск лузивнос ти.
Пред вешћу која је 11. септембра 1972. године из Сант јага стигла у бео
градску редакц иј у Танјуга није се имало времена за оклевањ е. Па ипак,
можда само начас, опрез је налагао да се провери јесу ли ишта слично
наговес тиле највеће, монополске светске агенц ије. Али, ни речи од њих.
Из Сант јага у Чилеу извеш тавао је веома искусан дописник Момчило
Пудар, коме је то био друг и дописничк и манд ат. Поузданост и одмере
ност, уз добро познавањ е прилика, увек су одликовале његове извеш таје.
Сећај ућ и се драмат ичних дана којима је био сведок, он их је овако описао:
„Осван уо је 10. септембар. Рекох својима да очек ујем пуч. Није се ништа
десило. Уторак, 11. септембра, ноћ још није минула, а ја седим за телексом13
у своме `штабу` смеш теном уз сам бок ’Монеде’. Шапуће се о покрет у тру
па, глед ам трку око палате. Јављам Беог рад у – почињ е нова војна побуна.
Био сам сведок необичног дана. Не прек ид ам телекс-везу са редакц ијом, а
супруг у Олгу молим да слуша радио. Видим како Аљенде ускаче у ’Моне
ду’. Тенкови, авиони, бомбардовањ е, драмат ични радио-позиви Аљендеа
земљац има. Опет сам први новинар који свет у прича праву истин у. Трчао
13

Телекс или телепринтер представљао је електромеханичку писаћу машину, која
је могла да шаље и прима поруке из најудаљенијих крајева света. Појам телепринтер потиче од грчко-енглеске речи teletypewriter, teletype или TTY, чији се назив не
преводи. Од кад је конструисан, у другој деценији 20. века (1915) и затим деценијама усавршаван, телепринтер је био главно средство за комуникацију у новинским
агенцијама, али и у редакцијама штампе, радија и ТВ. Од коликог је значаја био за
агенцијске новинаре дописнике из иностранства потврђују многи од њих и у својим
сећањима. Пошто је деценијама предано служио новинарској професији и, због
брзине преноса порука био једно од најважнијих средстава комуникације сваке
редакције, телепринтер је остао у употреби до претпоследње деценије 20. века,
званично до 1983, године компјутера, од када се преселио у музеј.
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сам до места догађаја док је свуд а праш тала паљба. Био сам понегде ваљд а
једини пешак на врелом асфалт у. Три дана касније дошао сам да одвучем
ауто. Нашао сам на њему трагове и бушот ине од 17 метака”.14
Председничк а палата „Монед а” је пала. Председник Салвадор Аљен
де је убијен. У вести коју је послао редакц ији нарочито је карактерис тич
на и особито важна прва реченица. Она гласи:
Против легално изабраног председника Чилеа Салвадора Аљендеа
данас је извршен војни пуч...15
Од колике је важнос ти ова прва верзија, која је прих ваћена као пла
нетарно екск лузивна, јасно је ако се позовемо на то како су о овом истом
догађај у, нешто доцније, извес тиле неке друге светске агенц ије:
...у жељи да спас у устав земље, патриотс ки оријентисани чилеан
ски официри одстранили су комунис тичког шефа Аљендеа и отво
рили пут националној политици.16
Шта одлик ује Пудареву речениц у? Најп ре прец изност и јасноћа. Затим
одмереност и тачност. Онда информат ивност и одсус тво става. Као посмат рач
без предрас уд а он чињенично опис ује догађај без икак ве идеолошке конота
ције. Зато прва реченица екск лузивне вести Момчила Пудара и јест веома
илус трат ивна као пример изузетне професионалнос ти у обрад и вести.
Драма у Чилеу се настав љала. Само дванаест дана после убис тва Аљен
деа, највећ и чилеа нски песник, нобеловац Пабло Неруд а је, кажу, пресви
снуо. И о томе је још стигао да извес ти Танјугов дописник Момчило Пудар,
па и да прис ус твује сахрани и да такође пошаљ е извеш тај пре него што су
га пучис тичке влас ти генерала Авгус та Пиночеа протерале из Чилеа.
6. Сензационална вест о ослобођењу Вијетнама
прва је стигла из Пекинга
Стручност новинара је друг о име за добро испечен новинарски занат.
За разлик у од оних који веруј у како је новинарс тво „књижевност на брзу руку”, ови друг и не маре што се и интелект уа лни део њиховог посла
свод и на занат. Занат је основа сваке вештине и сваке уметнос ти – то
14
15
16

Танјуг...стрр. 117.
Лалић, наведено дело, стр. 96.
Два века српског новинарства, наведени чланак, стр. 185.
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не жели да призна само онај ко никада неће постати мајс тор, поука је и
Новинарс ког лекс икона Душана Ђурића.
Понеш то од онога што предс тав ља спец ифичне околнос ти новинар
ског посла, попут несаглас ја о уметнос ти и занат у, није понекад лако ни
да буде сведено на уобичајене аршине. Како, на пример, објаснит и да
се из Пекинга, боље и брже, може саглед ат и час ослобођењ а Сајгона у
Вијетнам у? И зар је то уопш те могуће? А управо је тако било.
Претходно, готово две деценије рат у Вијетнам у био је једна од глав
них тема дневног реда свих светских медија. На ратиш ту и око њега поги
нуло је око два милиона Вијетнамаца, уз процен у да су недуж ни цивили
предс тав љали половин у свих тих жртава. И Американц и су имали велике
губитке: процењ ено је да је погин уло 58.000 војника, док је још око трис та
хиљад а теже или лакше рањено17. Страшни и дугот рајни рат оставио је и
нови појам у психолог ији, такозвани „вијетнамски синд ром”, као тешку
послед иц у постт рауматског стреса проу зрокованог послед ицама рата.
Године 1975. у Вијетнам у, подељ еном на северни и јужни, још се само
слабо држао у јужном делу сајг онски режим који су све слабије подрж а
вали Американц и. Зато се с пролећа ишчек ивао дан када ће Сајгон бити
ослобођен.
Сензац ионалн у вест први је јавио Танјугов дописник из Пекинга Миха
ило Шарановић и она је убрзо обиш ла свет. Вест од само неколико редака
гласила је:
Пекинг, 30. априла (Танјуг). – Сајгон је ослобођен, сазнаје допис ник
Танјуга у сигурним изворима у Пекингу. Град је ослобођен у 9.20
часова по локалном времену. Армија сајгонс ког режима се предала.
(Крај)18
Из дописниш тва у Пекинг у вест је стигла до Танјуга на Обилићевом
венц у број 2 у Беог рад у само 25 минута пошто су ослобод иоц и ушли у
Сајгон. Имао је дописник среће и да лако успос тави телекс везу с препо
знатљивим бројем 11123 Yu Tanjug.
Зашто је екск лузивна вест била и сензац ионална? Првенс твено због
тога што је ослобођењ е Сајг она, после готово две деценије, означило и
окончањ е рата у Вијетнам у. Осим зараћених страна, ишчек ивао је то, с
највећ им узбуђењ ем, и велик и део слободољубивог човечанс тва.
Далеко је теже и деликатније одговорит и на питањ е како је Танјуговом
дописник у из Пекинга успело да буде бржи од свих колега који су били у Сајго
17

18

Енциклопедија Британика (2005) „Политика“ / „Народна књига“, Београд, стр.
48/49.
Лалић, наведено дело, стр. 95.
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ну, на лицу места. Не бити на лицу места а извеш тават и, то се прот иви једном
од основних постулата у раду агенц ијског новинара. Михаи ло Шарановић то
никад није објаснио. Можда није ни лако објаснит и сопс твено мајс торс тво.
Ваљд а ни описат и шта у одсудном момент у значе добре новинарске везе, то
јест извори информ исањ а. А како тек новинарску смелост? Тачно је, међу
тим, да је Шарановић имао сигуран извор информ исањ а у Пекинг у и да је тај
имао истоветан извор у Сајгон у. Уз мало среће све остало било је рутина.
7. Екск лузивност под бомбама
Медији у свет у су те 1986. године увелико износили детаљ е о под
метн утој бомби у америчком, Панамовом авион у, који се срушио изнад
Локербија у Шкотској, као и о такође подметн ут им бомбама у једној дис
котец и у Берлин у. И један и друг и терорис тичк и акт повезивани су са
терорис тима из Либије, за шта су медији оптуж ивали либијског пред
седника Моамера ел Гадафија. У Триполиј у, главном град у ове афричке
земље, очек ивало се чак да ће тадашњи америчк и председник Роналд
Реган, за одмазду, наред ит и бомбардовањ е град а.
Иако се на дописника Танјуга из Триполија Дејана Лукића није могла
односит и америчка одмазда, па иако и није био плаћен да чека бомбе над
главом, није желео ни да напуш та либијску прес тониц у. Само је још мало
био буднији него иначе. О томе је Дејан Лукић написао у својим сећањима:
„У уторак увече био сам, као и претходних неколико дана, стално будан.
Негде око 11 сати увече добио сам информац иј у од једног колеге, новинара
либијске агенц ије Џана, да су европска дванаес торица осуд ила Либиј у због
напад а на дискотек у у Западном Берлин у и да се може очек иват и сваш та,
да ће се вероватно нешто догод ит и наредних сати или следећег дана. Тако
сам седео и чекао. Кући сам пошао врло касно. Тек што сам се спрем ио за
спавањ е, тачно у два сата после поноћ и зачуо сам заглуш уј уће зујањ е ави
онских мотора и детонац ије бомби. Скочио сам из кревета. Небо је мрач
но. Уз морску обал у, која је удаљ ена 150 метара од мог стана, видели су се
одблесци прот ива вионске одбране... Прасак авионских бомби долазио је из
градског кварта у којем се налази Гадафијева резиденц ија... Једина идеја с
којом сам се носио била је како стић и до телекса, до зграде у којој је сме
штен, а која је од куће у којој стан ујем далеко неких педесет метара...“19
Пожурио је стрепећ и да ће, због бомбардовањ а, прво бити прек ин уте
телефонске, а то је онда значило и телекс везе. Неких друг их, у то вре
ме, није ни било. Усплах ирени и зајап урени новинар, седај ућ и за телекс,
могао је да јави:
19

Танјуг...стр. 96.
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Триполи, 16. априла (Танјуг). – Сада је тачно два сата и петнаест
минута после поноћи. Триполи се тресе под детонацијама бомби
и ватром противавионс ког оружја. То траје већ петнаест мину
та. Бомбардовање је почело тачно у два часа. Тренутно је веома
тешко рећи који је део града под ватром бомби и ракета. Детона
ције долазе из источног дела, оног краја где је смештена резиденци
ја пуковника Гадафија, Беб ал Азизија.
Небо је ишарано противавионс ком ватром. С времена на време се
чују потмуле експ лозије. Могуће је да је нападнут и војни аеро
дром, који се налази нешто источније, готово на самој периферији
града. (Крај)20

За само петнаест минута, од кад је започето бомбардовањ е Триполи
ја, Лукићев извеш тај већ је био у Танјугу у Беог рад у. Одатле је као аген
цијска екск лузива обишао свет. Истога дана редакц ија агенц ије дала је
посебн у вест о успех у свога дописник а из Триполија:
Београд, 16. априла 1986. – Танјугов допис ник Дејан Лукић је први међу страним новинарима у Триполију послао извештај сво
јој редакцији у Београд у о почетк у бомбардовања војних и других
центара у Либији још док су бомбе падале и одјекивале експ лозије.
Његов први извештај стигао је у 2.15, само петнаест минута после првог налета ескадриле америчких ловачких бомбардера Ф-111.
Непос редно затим, извештај Танјуговог допис ника је емитован у
свет на неколико страних језика. 21
Шта би овде требало објаснит и? Можда најп ре поступак новинара.
Природно је да се већина људи склањ а пред опасношћу. Ако би и нови
нар поступио тако како је природно за већин у, онда не би било ништа од
његовог посла. У поступк у Дејана Лукића уопш те не звучи као фраза ако
се каже да је у свој у посвећеност послу затом ио и онај, у сваком човек у
сасвим природ ан, страх пред опасношћу. Он се више него од бомби упла
шио да се не прек ин у телекс везе, јер би га то могло спречит и да пошаљ е
извеш тај агенц ији. Брзина којом је реаг овао – од првих бомби, које су
пале на град, па до написане и послате вести, прош ло је само петнаест
минута – испос тавило се да је била прес удна да његова вест буде прва,
најбрж а и тако постане екск лузивна.
20
21

Лалић, наведено дело, стр. 94.
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8. Једна екск лузивна и ниједна демантована вест
Ни на најзначајније светске догађаје, са којих извеш тава, новинар не
полази да би пронашао сензац иј у и екск лузиву него само да би их поу
здано и тачно описао. При том ће увек већу пажњу посвет ит и веродо
стојнос ти и тачнос ти податак а, које је успео да дозна, све дотле док их,
уверен у њихову поузданост, не обелод ани. Могло би се рећи да се томе
поду чавај у сви млад и новинари, а посебно они у новинским агенц ија
ма. Поуздан, сигуран податак је темељ ан за свак у, па и ону вест која тек
може да се потврд и као екск лузивна.
Танјугов дописник из Букуреш та Петар Томић нашао се 22. децембра
1989. године у сред иш ту најд рамат ичнијих збивањ а. Као очевид ац први је
извес тио о паду диктаторског режима Николаја Чаушескуа у Румунији:
Николае Чаушес ку, председник Румуније, данас око поднева је побе
гао хеликоптером са крова председничке палате у Букурешту.
Више хиљада људи, праћени тенковима, освојили су зград у теле
визије и нацији се обратио дојучерашњи дисидент Мирча Динес ку.
Он је рекао: Бог је погледао Румуне. 22
На огроман одјек у свет у наиш ла је Танјугова вест из Букуреш та, прва
која је објав љена. Југос ловенска новинска агенц ија, захваљуј ућ и извеш тач у
Петру Томићу, постаје најц ит иранија и на њу се позивај у извеш таји готово
свих светских медија. И наредних пет дана Танјуг је, уз совјетску агенц иј у
ТАСС, одрж ао тај примат у медијском публиц итет у. За то време су се мног и
познат и листови у свет у обраћали југос ловенској агенц ији да би обезбед и
ли посебне прилоге с подробнијим подац има што објашњавај у позад ин у
догађаја који је у медијима одјекн уо као прворазредна светска сензац ија.
Тако је Танјугов дописник добио прилик у за још једн у професионалн у
сатисфакц иј у. Могао је да се позове на сопс твени текст, с почетка децем
бра, када је анализирао једн у, како се испос тавило, судбоносну изјаву
Николаја Чаушескуа. Тада је, наиме, румунски председник изјавио како
ће у Румунији доћи до промена онда кад на тополи роде јабуке и крушке.
Незадовољни букуреш тански студент и су одговорили тако што су замр
знуте тополе окит или јабук ама и крушкама. Родиле су и родиће се бунт,
извес тио је дописник Танјуга да би наговес тио свеопш те незадовољс тво
народ а које је и оборило диктаторски режим.
У оних пет драмат ичних дана, када је Бог погледао Румуне, дописник је
имао велик их тешкоћа и најтеж их искушењ а да би уопш те могао да изве
штава. Посведочио је о томе на следећ и начин: „Јурећ и вести по улицама
22
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Букуреш та три пута ме је безбедност заус тав љала и одузимала докумен
та. Неким чудом, као странац, извукао сам се... Те ноћи скоро нисам спа
вао. Сутрад ан ујут ру демонс трац ије су настав љене, а ситуа ц ија се мења
ла из минута у минут. Догађаји су обух ват или цео град и било је тешко
стић и свуд а, проверит и свак и податак.”23
Више него светски признатом екск лузивом дописник Танјуга из Буку
реш та Петар Томић и накнадно се с поносом присећао, према сопс твеном
уверењу, важније чињенице о свом извеш тавању тих дана из румунске пре
стонице. Од ко зна колико извеш таја и друг их прилога, које је написао и
послао, нијед ан није оповргн ут: „Три године после ових збивањ а са задо
вољс твом конс тат ујем да све досад ашње званичне реконс трукц ије тих дога
ђаја не демант уј у ниједн у Танјугов у вест, као што је био случај код много
већих агенц ија које су саме себе демантовале после само неколико дана.”24
Неписано је правило новинарске професије: екск лузивност се бележ и;
демант и се не заборав ља. У агенц ијском новинарс тву оно има и додатног
оправд ањ а. Образ ложењ е, које је о томе дао Танјугов дописник из Букуре
шта, само потврђује то што нигде није забележено, а што никад није ни
заборав љено – да је у то време југос ловенска агенц ија у свет у била најма
ње демантована, што је даље значило да је била максимално поуздана.
9. Најбржа вест као „груба скица историје” за мирн у Босну
Три недељ е се у америчкој војној бази „Рајт Петерсон” новембра 1995.
године преговарало о окончању најк рвавијег оруж аног сукоба у Европи
после Другог светског рата, за какав се смат рао грађански рат у бившој
југос ловенској републиц и Босни и Херцеговини. И онда када су дотад
непом ирљиви хрватски лидер Фрањ о Туђман и српски Слобод ан Мило
шевић били већ спремни да се спораз умеј у, главни муслимански прего
варач Алија Изетбег овић показао се готово непоп ус тљивим.
Шта је било посред и? Изглед а да је спец ијалном извеш тач у Танјуга
успело да сазна, што друг и извеш тачи нису знали – повод за незадовољс тво.
Наиме, муслимански лидер Изетбеговић остао је тврдоглаво непоп ус тљив
према предлозима за два решењ а: прво, за ширин у коридора у северној
Босни и, друго, за предложени стат ус за град Брчко. Безус ловно је захтевао
повољније територијално разг раничењ е за народ који је предс тав љао.
Када су најзад друга двојица лидера одлучили да обавес те америч
ког државног секретара Ворена Крис тофера о спремнос ти да парафира
ју документ о миру, уверавај ућ и га да неће отић и из Дејтона без миров
23
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ног спораз ума, окончањ е преговора се можда већ тада указивало. Упркос
арогантној непоп ус тљивос ти, Изетбеговић је у новонас талој ситуа ц ији
ризиковао да буде оптужен за прод ужетак рата у Босни. А то ни њему, ни
осталим преговарачима, па ни Американц има као медијаторима, никако
није могло бити прих ватљиво. Све те околнос ти добро је прос туд ирао спе
цијални Танјугов извеш тач Борис лав Лалић, тако да је 21. новембра могао
први да пошаљ е вест која је толико прижељк ивана:
Дејтон, 21. новембра (Танјуг). – Овде је вечерас саопштено да је
постигнут мировни спораз ум о Босни.
Истовремено је саопштено да ће амерички председник Бил Клин
тон ускоро, преко телевизије, обелоданити да су три стране успе
ле да се договоре о будућнос ти бивше Босне и Херцеговине.
Тако су после 21 дана интензивног рада мировни преговори у Дејто
ну успешно окончани. (Крај)25
Објав љена само неколико минута пре него што су то учинили сви
друг и медији, ова Танјугова вест обиш ла је свет. Језгровита, кратка,
информат ивна, готово штура; ипак, вест која је постала „прва и груба
скица историје”, како је о овом облик у новинарског израж авањ а дао јед
но од одређењ а Бен Бред ли.
За сва три народ а у отад већ бившој Босни и Херцеговини вест је
донела окончањ е рата и крај страд ањ а. Мирније се могло и казат и, оно уз
реч, па мирна Босна.
10. Екск лузивна фотог рафија
Тада младом фоторепортеру Танјуга Ненад у Петровићу пошло је за
руком марта 1983. године да усред Беог рад а сним и атентатора на тур
ског амбасадора Галиба Балк ара и да тако пошаљ е у свет екск лузивн у
фотог рафиј у. Овако је он то објаснио: „Тек кад сам прошао кроз гужву
спазио сам човек а како лежи на земљи згрчена лица. Направио сам брзо
неколико снимак а док га екипа хитне помоћ и није пренела у кола и одве
зла у болниц у. Тек тада сам од очевид аца сазнао шта се догод ило. Наиме,
тог мартовског дана 1983. године два тада непозната лица пуцала су у
турског амбасадора Галиба Балк ара, акред итованог у Беог рад у. Амба
садор је од задобијених рана одмах прем ин уо. Атентатори су крен ули
25
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да беже, али су припадниц и милиц ије једног ранили, па је једва успео
да дође до Ташмајд анског парк а и ту пао. Пожурио сам у редакц иј у и,
док сам још правио фотосе, светске новинске агенц ије су почеле да зову
телефоном распит уј ућ и се да ли неко у Беог рад у има слик у са тог дога
ђаја. На срећу, слике су успеле. Биле су, наравно, екск лузивне па су Тан
југу, сем славе, донеле и приличн у суму долара.”26
У случај у екск лузивне фотог рафије фоторепортера Ненад а Петро
вића треба рећи да она предс тав ља и екск лузивн у вест. И фотог рафи
ја даје одговоре на питањ а КО, ШТА, КАДА, ГДЕ... што су еменинентно
одговори које садрж и свак а вест. Осим тога, фотог рафија је екск лузив
на јер једино она, као прва и најбрж а, потврђује догађај за који су били
заинтересовани медији из целог света.
Закључак
Преглед одабраних планетарно екск лузивних вести, које су објавили
новинари Танјуга, предс тав ља врхунац у раду сваког од њих понаособ, али,
свакако и изнад свега, признањ е њиховој агенц ији. Пошто се углед новин
ске агенц ије стиче према утицај у који остварује у медијасфери, онда је
сасвим разум љиво што су се на Танјуг тада позивали медији из целог света.
Уз поузданост, која је проист ицала из чињенице што је најмањ е демантова
на агенц ија и међу највећ им светским, Танјуг је седамдесет их година про
шлог века важио за једн у од десет нају т ицајнијих новинских агенц ија.
Ни из највећих успех а Танјугових новинара, па ни из њихових личних
сведочењ а, није лако докучит и важне чињенице које су томе увелико допри
неле. На пример, тек је само узгред помен ута школа новинарс тва у тој новин
ској агенц ији. У Танјуговој школи новинарс тва пред авачи су били најбољи
стручњ ац и за различите облас ти. Остало је записано да им је и нобеловац
Иво Андрић одржао незаборавно пред авањ е. Затим двадесетак књижевни
ка, друг их интелект уа лаца и будућих професора универзитета радили су у
агенц ији као новинари. Даље, оријентац ија на секторско усавршавањ е нови
нара и, посебно, на различите спец ијализац ије, омог ућила је да се новина
ри ове наше агенц ије прих ватај у као експерт и за своје новинарске облас ти
рада. Укратко казано: врхунско образовањ е за врхунске резултате.
Када је својевремено оснивач листа Политика Влад ис лав Рибникар обја
шњавао формул у успех а свога листа, данас једног од најс таријих у Европи,
једнос тавно је казао: најбољи услови, најбољи људи, најбоље плаћени. 27 У време
26
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Танјугових највећих успех а, о којима је било речи, ова формула је по свему
судећи доследно примењ ена.
Ако бисмо сада методолошки увели емпириј у као принц ип да се сагле
дај у анализиране особенос ти екск лузивних вести, које су одабране и пред
став љене, могли бисмо утврд ит и широк спектар искус тава као неоп ходно
полазиш те. Све четири екск лузиве Бранка Богуновића из Пекинга утеме
љене су на његовој изузетној моћи запаж ањ а такозваних карактерис тич
них појед инос ти и, нарочито, на запаж ању без предрас уд а, па тек онда на
аналит ичкој процени догађаја и појава, синтези и закључивању... Уз име
Божид ара Кажића влад ало је уверењ е да је један од највећ их стручњ ака за
шах на свет у, па као такав новинар експерт, а управо одатле и потиче њего
во преи м ућс тво у брзини саглед авањ а догађаја, анализи, као и смелос ти
у закључивању и реаговању... Прва реченица екск лузивне вести Момчила
Пудара из Чилеа својеврсна је парад игма: она доследно заступа теоријско
становиш те на основу којег информат ивни жанр, којем припад а вест, не
може садрж ат и никакав став, а поготово не став новинара...Теорет ичари,
који се баве изворима информ исањ а новинара, ризик уј у увек да буду у
заос татк у у однос у на журналис тичк у пракс у: екск лузивна вест Михаи ла
Шарановића настала је насуп рот теоријском принц ип у у новинарс тву да
извеш тач може веродос тојно да извес ти само са лица места, а затим и о
изворима информ исањ а, које новинар има, а који могу да оповргн у и то
древно и дотад неизменљиво правило... Једино чињеницама о посвећено
сти професији и затом љивању страх а пред опасношћу, и то по сопс твени
живот, може да се објасни поступак Дејана Лукића из Триполија пре него
што је, под бомбама, екск лузивн у вест послао својој редакц ији и светској
јавнос ти... Постулат у новинарс тву да су чињенице свете закономерно је
био уз Петра Томића док је из Букуреш та слао једн у екск лузивн у вест о
свргавању румунског диктатора Николаја Чаушескуа и сијасет друг их у
којима ниједна чињеница није била демантована... Свакој валидној синте
зи претход и свеобух ватна анализа, што је било основно полазиш те Бори
славу Лалићу у Дејтон у пре него што је послао свој у екск лузивн у вест о
потписивању мировног спораз ума о Босни и Херцеговини... Екск лузивна
фотог рафија је и екск лузивна вест, па је то била и фотог рафија Ненад а
Петровића, који се нашао, срећно, у прави час на правом месту, да би, он
једини, сним ио атентатора на турског амбасадора Галиба Балкара у Бео
град у и о томе, посредс твом Танјуга, обавес тио светску јавност...
Како би се, на основу анализе наведених примера, могла дефинисат и
екск лузивна вест у новинарској пракси? То је прва, једина, најбрж а, вест
која није доступна свима. Од најширег је значаја. Најбољ а је уз услов ако
јој је значај планетаран, то јест глобалан. Тиме јој је онда услов љена и при
хваћеност у медијасфери.
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„Екск лузивна и сензац ионална” вест, помињ е се само уз неке од наве
дених примера. Дефиниш ућ и појам екск лузивне вести сврс тали смо је
закономерно у журналис тик у. Она само ту и припад а. Дочим појмови сен
зац ија и сензац ионално припад ај у и филозофији, и психолог ији, и умет
нос тима, па и комуниколог ији и најзад журналис тиц и. Сензац ионално у
новинарс тву, на пример, може проист ицат и из оне сензац ије, која је иза
звана снаж ним утиском и велик им узбуђењ ем поводом неког догађаја или
неке појаве. Даље, сензац ионално је и изненађуј уће, будућ и дотад недо
кучиво, и неочек ивано, будућ и дотад непознато, и невиђено, будућ и дотад
прот ивно свем у познатом, уобичајеном и виђеном. Све то изазива у све
сти, дабоме, велика и, рекли бисмо, сензац ионална узбуђењ а. Тако дакле
појам сензац ионално може бити садрж ан само уз појед ине екск лузивне
вести, и то једино оне које проу зрок уј у снаж ан утисак и велико узбуђењ е.
Уз друге, опет, мада такође планетарно екск лузивне, такав утисак и толи
ко узбуђењ е изос тај у. Слободније казано појам сензац ионално наспрам
екск лузивног у вести могао би евент уа лно стајат и као атрибут. Пошто уз
такав услов не би били ни иста врста речи, онда су још удаљ енији од нечег
што је истоветно, а поготово од онога што су синоним и.
Очигледно је да екск лузивна вест у агенц ијској пракси настаје као
плод великог знањ а и одговарај ућег образовањ а новинара. Томе је, неупо
ред иво више него данас, поклањ ана велика пажња. Осим тога, планетар
но екск лузивној вести од само неколико редака уобичајено је претход ило
читаво истраж ивањ е. Дабоме, не по систем у „копи-пејст“, него на темељу
веродос тојних сазнањ а из различит их облас ти, па и из облас ти науке. Уз
такву спрем у и такво познавањ е чињеница, о којима пише, новинар је сма
тран експертом за свој у област са заслужено стеченим правом да се, уме
сто називом агенц ије, потпис ује испод текс та својим личним именом.
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Summary: Although planetary exclusive news conveyed by a news agency is
associated to the highest points of journalistic creat ion, this signif icant segment of
journalist pract ice has been scarcely written about, and if so, in a casual way. This
paper presents authent ic testimonies by journalists, authors of exclusive news, as
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ciples and methods have been empir ically established to cause the journalist to
write and agency to send out the exclusive news to the world. The paper tries to
theoret ically outline the offered, although in negligible amount, examples from the
pract ice of news agency Tanjug.
Key words: NEWS AGENCY, TANJUG, NEWS, EXCLUSIV E, SENS AT IO 
NAL, PLANETARY.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 267-286

М Е Д И Ј И

УДК 316.774/.775:654.17/.19(497.11)
340.134:654.17/.19(497.11)

Проф. др Мирко Милетић*1
Факултет за култур у и медије
Мегатренд универзитет
Београд
1

2

МЕДИЈСКИ ЈАВНИ СЕРВИСИ У СРБИЈИ**2
– странпутице и путеви –

Сажет ак: У раду је проблем атизовано питањ е функционис ањ а Радиотелевизије Србије и Радио-телевизије Војводине као медијс ких јавних сервиса у
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Закон о радиод ифузији из 2002. године, као једн у од најзначајнијих
промена у медијском систем у Србије у однос у на претходни полувеков
ни период, предвидео је да две радио-телевизије функц иониш у као јавни
радиод ифузни сервиси1: Радиод ифузна установа Србије, тј. Радио-телви
зија Србије – РТС, и Радиод ифузна установа Војвод ине, односно Радиотелевизија Војвод ине – РТВ. Да ли су оне испуниле и испуњ авај у разло
ге и циљеве постајањ а предвиђене спомен ут им законом, као и да ли су
функц ионисале и фукц иониш у у склад у са станд ард има успос тав љеним
у медијској пракси земаљ а из којих је преу зет тзв. модел медијског јав
ног сервиса?
Одговор на ова питањ а, пре анализе њиховог практ ичног деловањ а у
период у од 2002. до 2014. године и данас2, подраз умева теоријску концеп
туа лизц иј у медијске организац ије која функц ионише као јавни сервис.
1. Шта су медијски јавни сервиси
Масовно комуниц ирањ е, као посебан облик комуникац ионе праксе,
почело је да се профилише почетком 19. века са убрзаним развојем штам
паних мас-медија, првенс твено дневних и период ичних новина. Једна у
низу његових карактерис тика јесте неизбеж на инстит уа ц ионализац ија,
која се манифес тује у појави друш твених организац ија спец ијализова
них за прик уп љањ е, симболску обрад у и масовн у дисем инац иј у медиј
ских садрж аја. Прве такве медијске организац ије биле су искључиво у
приватном власниш тву, али када је су откривени филм, крајем 19. века,
а потом радио и телевизија, у првим деценијама 20. столећа, на таласима
њихове емпиријски утврђене друш твене моћи, многе државе, као дру
штвени субјект и који су у рукама држали класичне полуге влас ти – новац
и прин уд у, почели су да показ уј у све веће интересовањ е за функц иониса
ње масовних медија, а посебно елект ронских – радија и телевизије. Због
тога почињ е процес регулац ије масовног комуниц ирањ а, који у великом
број у земаљ а резулт ира оснивањ ем медијских организац ија у јавном вла
сниш тву и све већим бројем закона и друг их правних прописа који регу
лиш у њихово, али и функц ионисањ е медијског система у целини.
1
2

„Службени гласник РС”, бр. 42/02, од 19. јула 2002. године.
Функционисање две медијска јавна сервиса у Србији биће анализирано у оквирима
важећих закона до 2. августа 2014. године, када су усвојена три нова закона: Закон
о јавном информисању и медијима, Закон о електронским медијима и Закон о јавним
медијским сервисима, чија примена у њима – РТС и РТВ – практично није почела
све до јесени 2014. када је овај текст написан.
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Првобитно, ове организац ије функц ионисале су, првенс твено у Евро
пи, у парт ијско-државном модел у који, у најк раћем, значи да медијску
организац иј у, законом или декретом, формално оснива држава, обезбе
ђује финансијска средс тва за њено функц ионисањ е, имен ује менаџерске
и уредничке тимове и остварује директан утицај, како на појед иначне
медијске садрж аје, тако и на њихово уређивањ е унутар сложених про
грамских целина. Суштински, међут им, одлуч уј ућу улог у имали су (и
у земљама где овај модел медијских организац ија још постоји – имај у)
полит ичк и субјект и који форм ирај у државн у власт, будућ и да су њени
појед иначни и групни носиоц и припадниц и влад ај ућ их полит ичк их
организац ија. Отуд је у називу овог модела медијских организац ија, у
редос лед у атрибута који одређуј у њихов карактер, најп ре упот ребљен
израз ’парт ијски’, а потом ’државни’ (парт ијско-државни модел).
Са растућом засићеношћу друшт(а)ва елект ронским масовним меди
јима (процес који је трајао све до позних седамдесет их година минулог
века), најп ре у теорији, а затим и у полит ичкој пракси, све јасније се,
међут им, артик улише уверењ е да се демок ратски друш твени контекст,
утемељ ен на вишепарт ијској предс тавничкој демок рат ији, не може ства
рат и и развијат и ако су медијске организац ије у власниш тву и под кон
тролом само приватног капитала или државе, а посебно државе, будућ и
да она не постоји због ње саме, него због афирм исањ а јавног интереса,
кроз оптимално усклађивањ е посебних и појед иначних интереса грађа
на. На том постулат у развијен је модел медијске организац ије као јавне
службе свих грађана у одређеној земљи, где и сам држава, са свим својим
органима и парад рж авним организац ијама, треба и мора да функц иони
ше као јавна служба или, метафоричк и казано, ’минимална држава’. На
истом постулат у, теоријски много више концепт уа лизован него што се
примењује у пракси, профилисан је и четврт и модел медијских организа
ција, тзв. цивилни модел, кроз чије се постојањ е у одређеном медијском
систем у инсис тира на остваривању спец ифичних грађанских, појед инач
них и групних интерса, у цивилном сектору организовањ а друш тва.3
Али, врат имо се теоријском објашњењу медијских организац ија које
функц иониш у у модел у јавне службе, будућ и да су две такве (РТС и РТВ)
предмет емпиријске анализе у овом текс ту.
Први је основне принц ипе њиховог функц ионисањ а дефинисао, још
тридесет их година минулог столећа, Џон Рит (John Reith), тадашњи (19271938) генерални директор Би-Би-Сија (Brit ish Broadcasting Company), нај
3

Детаљно о моделима медијских организација (партијско-државни, профитно-комерцијални, модел јавне службе и цивилни модел) у Милетић, М. и Милетић, Н.
(2011): „Медијски систем и јавне политике”, Мегатренд ревија, Вол. 8 (2); Београд:
Мегатренд универзитет.
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пре само радијске, а од 1936. године и радио-телевизијске компаније
у јавном власниш тву. Према Риту, Би-Би-Си може да буде јавни сервис
свих грађана Велике Британије ако емит ује медијске садрж аје који слу
же јавном интерес у, а то значи да морај у: 1) бити доступни свим грађа
нима, 2) под једнак им условима 3) засновани на висок им станд ард има
квалитета, насуп рот комерц ијалнос ти, 4) предс тав љат и форум свих гра
ђана, 5) развијат и национални идент итет и заједниш тво, 6) уваж ават и
мањинске интересе, 7) бити аутономни у однос у на влад у, 8) уз пуну сло
бод у професионалних комуник атора који их стварај у (према Шинглер и
Виринга, 2000: 50-53).
Пром иш љањ е ових принц ипа води нас ка објашњењу инстит уц ио
налних претпос тавк и функц ионисањ а медијске организац ије у модел у
јавне службе, на једној, и начина остваривањ а јавног интереса, на другој
страни.
Најваж нија инстит уц ионална претпос тавка постојањ а и функц ио
нисањ а медијског јавног сервиса јесте законска делег ит им изац ија држа
ве (читај: влад ај ућ их полит ичк их субјек ата) у поглед у могућнос ти непо
средниог и посредног управ љањ а и конт роле рада овак вих медијских
организац ија. Она проист иче из разумевањ а фине демаркац ионе лини
је која разд ваја изразе ’државно’ и ’јавно власниш тво’. У првом случај у
држава се поима као надд руш твена организац ија која, када се успос та
ви, функц ионише зарад себе саме, тј. групних и појед иначних носила
ца државне влас ти. Утолико, све што није приватно припад а држави, па
и медијске организац ије које она оснива и обезбеђује услове за њихов
рад. Томе насуп рот, израз јавно власниш тво конот ира идеј у да држава
постоји због грађана, послед ично – да све што није у приватном власни
штву не припад а држави, није дакле државно власниш тво, него припад а
свим грађанима као јавно власниш тво, који то власниш тво поверавај у,
кроз различите форме полит ичког процеса, ’на старањ е’ одговарај ућ им
државним органима, али не у њиховом парт ик уларис тичк и и олигарх иј
ски отуђеном интерес у, него у интерес у грађана. Разумевањ е, иначе вео
ма сложене, идеје јавног интераса, као успос тав љањ а оптималног одно
са између посебних и појед иначних интереса у одређеном социјетет у,
није могуће и без препознавањ а разлике у семант ичк им пољима израза
’државно’ и ’јавно’ власниш тво.
Овако скиц ирани појмови јавног власниш тва и јавног интереса ука
зуј у на то шта значи делег ит им изац ија државе у поглед у медијских јав
них сервиса. Њихово постојањ е је у интерес у свих грађана (као и посто
јањ е установа образовањ а, здравс тва, науке, уметнос ти, култ уре, итд.) и,
стога, држава мора обезбеђиват и законске и материјалне услове за њихо
во функц ионисањ е. Законске – тако што ће одговарај ућ им позит ивним
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правним прописима препознат и које су то медијске организац ије којима
се остварује јавни интерес; а метеријалне – конт ин уи рано обезбеђуј ућ и
стабилне изворе финансијских средс тава за функц ионисањ е медијских
јавних сервиса. И ту је тачка у овлашћењима државе према медијским
јавним сервисима. Све остало преп уш тено је грађанима, због којих се
медијске организац ије у овом модел у и оснивај у. Најп ре, позит ивним
законским прописима мора се спречит и полит ичка инструменатализа
ција садрж аја који настај у у медијским јавним сервисима, а то је једино
могуће ако се, у тим прописима, раск ине спрега: држава – полит ичк и
субјект(и) на влас ти – пословни и уредничк и менаџмент у медијској орга
низац ији. Раск ид ањ е такве спреге претпос тав ља да су органи управ љањ а
преп уш тени грађанима и да, својим саставом, прес ликавај у социјалн у
хетерогеност кроз заступ љеност свих друш твено релевантних група у
њима, а не трен утни однос снага полит ичк их субјеката у друш тву и држа
ви. Са таквим органима управ љањ а медијски јавни сервиси су, у великој
мери, релаксирани од полит ичк их и друг их интересних импута, који не
израж авај у аутент ичне интересе грађана, па могу форм ират и професи
оналне и релат ивно независне менаџерске и уредничке тимове. Конач
ни резултат је медијска организац ија која ствара појед иначне и целин у
медијских садрж аја у интерес у грађана, дакле у јавном интерес у, обез
беђуј ућ и оптималан еквилибриј ум у остваривању информат ивне, обра
зовне и забавне функц ије медијског јавног сервиса са потп уном доступ
ношћу тих садрж аја на целој територији, односно унутар целе социјалне
заједнице за коју се оснива.
Разлика између медијских организац ија у државном власниш тву
(парт ијско-државни модел) и у јавном власниш тву (модел јавног сервиса)
очигледна је: у првом случај у држава регулише услове за рад медијских
организац ија, оснива их, финансира, управ ља њима и има пуну уређи
вачк у конт рол у над медијским садрж ајима који настај у у таквим органи
зац ијама, у склад у са интересима полит ичк их субјеката који су носиоц и
државне влас ти; док у другом случај у држава свој у улог у свод и на мини
малн у регулац иј у у поглед у броја и конт ин уи раног и стабилног финан
сирањ а медијских јавних сервиса, управ љањ е њима преп уш та друш твено
релевантним предс тавниц има грађана, а прод укц иј у медијских садрж аја
реалт ивно независним тимовима пословног и уредничког менаџмента и
професионалним комуникаторима високе стручне компетентнос ти, без
видљивог идеолошко-полит ичког индивид уа лног и групног идент итета.
Овак ве инстит уц ионалне претпос тавке функц ионисањ а медијских
јавних сервиса услов су да они, садрж ајима које стварај у, афирм иш у јав
ни интерес у масовном комуниц ирању, који се, са професионалне тач
ке глед иш та, остварује кроз постав љањ е највиших станд ард а квалитета
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у прод укц ији било које форме медијских садрж аја. Притом, циљ не сме
бити подилажењ е најниж им укусима, како би се постигао што већи ути
цај медијских јавних сервиса у друш тву, већ нуђењ е алтернат иве заснова
не на висок им професионалним станд ард има и квалитет у сваког појед и
начног медијског садрж аја и њихове целине, како би грађани, као реци
пијент и медијских садрж аја, могли да чују и/или виде оно што није део
понуде профитно-комерц ијалних медијских организац ија, а ако и јесте
– чинећ и то много професионалније и квалитетније од њих. На тај начин,
медијски јавни сервис (или јавни сервиси) постај у, потенц ијално, назна
чајнији део медијског комп лекса у одређеном медијском и, шире, соци
јалном систем у, првенс твено у поглед у постојањ а услова за конс тит уи
сањ е јавне сфере која ће омог ућ ит и да јавност остварује своје најбитније
друш твене функц ије у савременос ти: крит ичк у у однос у на разрешењ е
актуе лних проблема од општег интереса, конт ролн у према свим гранама
државне влас ти, просвет итељску у поглед у мобилисањ а и оспособљавањ а
свих грађана за учешће у јавном живот у и развојн у, која се остварује под
стицањ ем прог ресивних друш твених промена у свим функц ионалним
облас тима организовањ а одређене социјалне заједнице.
2. Медијски јавни сервиси у Србији – законска решења
Овако теоријски скиц ирани, медијски јавни сервиси у Србији су нор
мат ивно операц ионализовани у, на почетк у текс та спомен утом, Закон у о
радиод ифузији из 2002. године и, уз извесне корекц ије, у недавно доне
том (2. август 2014) Закон у о јевним медијским сервисима.4
Из мнош тва пракси функц ионисањ а медијских система у европским,
првенс твено земљама Европске уније, шаролик их по форм и, али не и
потенц ирању друш твеног значаја постојањ а медијских јавних сервиса5,
еклект ичк и су преу зета решењ а која на папиру обезбеђуј у да национална
и покрајинска радио-телевизија функц иониш у у служби грађана Репу
блике Србије, односно АП Војвод ине. Овде ће, за сада, бити остав љена по
страни питањ а да ли је могуће оправд ат и и којим аргумент има постојањ е
медијског јавног сервиса у Војвод ини, поред републичког, као и, у том
контекс ту, зашто није, посебно у новоусвојеном Закон у о медијским јав
ним сервисима, прих ваћена тзв. „краг ујевачка иниц ијат ива” о неоп ход
нос ти оснивањ а регионалних јавних сервиса (могућ и одговор биће пону
4
5

„Службени гласник РС”, бр. 83/2014.
Види: „Јавни радиодифузни сервис у Европи: у потрази за идентитетом” у Телевизија у Европи: регулатива, политика и независност (истраживачки извештај 2005);
Београд: Медија центар и други; стр. 54-64.
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ђен касније у текс ту), како би било указано на најзначајнија формалноправна решењ а која се односе на постојеће медијске јавне сервисе.
Онемог ућавањ е директног утицаја државе и полит ичк их субјеката
који су носиоц и државне влас ти на рад РТС-а и РТВ-а, тиме и спречавањ е
директне конт роле медијских садрж аја и уређивачке полит ике, обезбе
ђено је у Закон у о радиод ифузији форм ирањ ем Републичке радиод ифу
зне агенц ије (РРА) и, унутар ње, независног регулаторног тела – Савета
Агенц ије, који бира управне одборе оба медијска јавна сервиса.
Управни одбори су органи управ љањ а, броје по 9 чланова и имен ује
их РРА, односно Савет Агенц ије „из реда новинара и афирм исаних струч
њака за медије, менаџмент, право и финансије, као и друг их угледних
личнос ти”, са манд атом од пет година који се може поновит и само једном.
Чланови управних одбора не могу бити народни посланиц и, посланиц и у
скупш тини аутономне покрајине, чланови Савета Агенц ије, чланови Вла
де, односно органа извршне влас ти аутономне покрајине, нити именована
или постав љена лица у Влад и, орган у извршне влас ти аутономне покрајине
или републичк им, односно покрајинским органима, као и функц ионери
полит ичк их странака (председниц и странака, њихови замениц и, чланови
председниш тва, чланови главних и извршних одбора, као и друг и функц и
онери странака). Када је о Управном одбору РТВ-а реч, сви његови чланови
могу бити именовани под условом да живе и раде у Војвод ини.
Такви, de iure полит ичк и независни управни одбори имен уј у, на осно
ву јавног конк урса, и разрешавај у генералне директоре РТС-а и РТВ-а,
а на њихов предлог имен уј у, такође на основу јавног конк урса, и раз
решавај у директоре радија и телевизије и главне и одговорне уреднике
прог рама, двот рећ инском већином од укупног броја чланова. Генерал
ни директори имај у веома велик а менаџерска овлашћењ а у кадровском,
финансијском, прог рамском, развојном и сваком другом пословном
поглед у, а на ту најзначајни функц иј у у медијским јавним сервисима,
према Закон у о радиод ифузији, „не може бити именовано лице које не
може бити члан Управног одбора Радиод ифузне установе Србије” и Вој
вод ине, док њихов манд ат траје „четири године и једно лице може бити
именовано за генералног директора највише два пута узас топно”. Ста
тут има обе радио-телевизије ближе су одређени услови за именовањ е
генералних директора, а куриозитет за себе је да од канд ид ата није тра
жено да имај у високо образовањ е, док новоусвојени Закон о медијским
јавним сервисима у једном од чланова то изреком захтева.
У обе радио-телевизије функц иониш у као саветод авна тела управ
них одбора и генералних директора – прог рамски одбори, теоријски
глед ано нимало безначајни заступниц и грађана у улози рецепијента, тј.
слушалац и и/или глед алаца радијских и телевизијских прог рама медиј
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ских јавних сервиса. Њихових 19 чланова бирај у Народна скупш тина
Србије, односно Скупш тина Војвод ине, уз једн у разлик у: 12 чланова
Прог рамског одбора РТС-а предлаже Савет РРА из редова „професио
налних удружењ а, научних установа, религ ијских заједница, удружењ а
грађана, невлад иних организац ија и сл.”, а седам долазе из редова народ
них посланика; док свих 19 чланова прог рамског одбора РТВ-а „имен ује
Скупш тина Аутономне покрајине Војвод ине”.6
Законом о радиод ифузији предвиђено је да се оба медијска јавна
сервиса финансирај у првенс твено из претпалте, али да приходе могу
стицат и и емитовањ ем (до 10% прог рама) и производњ ом економскопропагандних садрж аја; производњ ом и прод ајом емисија, филмова,
серија, носача звук а и друг их прог рамских услуга (телетекст и сл.); орга
низовањ ем концерата и друг их приредби; обав љањ ем друг их делатнос ти
утврђених стат утом; као и из друг их извора, у склад у са законом. Напла
ћивањ е претп лате, која је у 2013. и првој половини 2014. године дости
гла износ од 500 динара, повезано је са плаћањ ем утрошене елект ричне
енерг ије по једном бројил у и вршено је „преко јавног преду зећа које оба
вља делатност производњ е и дист рубуц ије елект ричне енерг ије на начин
утврђен уговором који републичк а установа јавног радиод уфузног сер
виса закључ ује са тим јавним преду зећем”. Тиме је, заправо, враћено
решењ е којим је у последњ ој деценији 20. века обезбеђивано финансира
ње тада јединс твеног РТС-а, а укин уто је после 5. октобра 2000. године,
са демагошким образ ложењ ем да грађани морај у бити ослобођени овог
непот ребног оптерећењ а кућних буџета. Из укупне претп лате наплаће
не у Србији РТВ-у је припад ало 70% средс тава, али наплаћених само на
подручј у Војвод ине, а осталим средс твима је располагао РТС.
Са овак вим решењима у поглед у управ љањ а и финансирањ а два
медијска јавна сервиса Закон о радиод ифузији је од њих траж ио да еми
туј у прог рме у јавном интерес у, односно да:
„1)	обезбеде да прог рам и који се производе и емит уј у, а посебно про
грам и информат ивног садржаја, буду заштићени од било каквог
утицаја влас ти, полит ичк их организац ија или центара економске
моћи;
2)	производе и емит уј у прог раме намењ ене свим сегмент има друш тва,
без диск рим инац ије, водећи при том рачуна нарочито о спец ифич
ним друш твеним групама као што су деца и омлад ина, мањинске и
етничке групе, хенд икепирани, социјално и здравс твено угрожени,
глувонем и (са обавезом паралелног емитовањ а исписаног текс та
описа звучног сегмента радњ е и дијалога), и др.;
6

По новом Закону о јавним сервисима број чланова програмских савета смањен је
на 15, а битно је промењена и процедура њиховог избора.
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3)	уважавај у језичке и говорне станд арде, како већинског становни
штва, тако, у одговарај ућој сразмери, и националних мањина, одно
сно етничк их група, на подручј у на коме се прог рам емит ује;
4)	обезбеде задовољ авањ е потреба грађана за прог рамским садржаји
ма који изражавај у култ урни идент итет, како народ а, тако и нацио
налних мањина, односно етничк их група, кроз могућност да одре
ђене прог раме или прог рамске целине, на подручјима на којима
живе и раде, прате и на свом матерњ ем језик у и писму;
5)	обезбеде одговарај уће време за емитовањ е садржаја везаних за
деловањ е удружењ а грађана и невлад иних организац ија, као и вер
ских заједница на подручј у на коме се прог рам емит ује;
6)	у време предизборне кампањ е, обезбеде бесп латно и равномерно
емитовањ е промоц ије полит ичк их странака, коалиц ија и канд ид а
та који имај у прих ваћене изборне листе за (...) републичке, покра
јинске или локалне изборе, при чему не могу емитоват и плаћен у
предизборн у промоц иј у и, у склад у са својим општим актима, могу
одбит и емитовањ е прог рама и рекламних спотова ако они не служе
предизборној кампањи;
7)	годишњим плановима, предвиде емитовањ е прог рама независних
прод укц ија, чији се избор врши на основу спроведеног јавног кон
курса и уз закључењ е уговора у писаној форм и са независним про
дуцентом под уобичајеним тржишним условима;
8)	по препоруц и Агенц ије, омог уће коришћењ е телетекс та, у сопс тве
ној или независној прод укц ији трећих лица;
9)	обезбеде коришћењ е и развој савремених техничко-технолошких
станд ард а у производњи и емитовању прог рама и прип реме и, у
предвиђеном времен у, реализуј у планове преласка на нове диги
талне технолог ије;
10)	уваж авај у трад иц ионални духовни, историјски, култ урни, хума
нитарни и просветни значај и улог у цркава и верских заједница у
друш тву;
11)	међусобно сарађуј у и размењуј у прог рамске садржаје који су од
интереса за грађане Републике Србије.”
Такође, према Закон у о радиод ифузији дужни су да: „при производ
њи и емитовању информат ивних прог рама поштуј у принц ип неприс тра
снос ти и објект ивнос ти у трет ирању различит их полит ичк их интереса
и различит их субјек ата, да се залаж у за слобод у и плурализам израж а
вањ а јавног мишљењ а, као и да спрече било какав облик расне, верске,
националне, етничке или друг е нетрпељивос ти или мржње, или нетрпе
љивос ти у поглед у секс уа лне опредељ енос ти.”
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Доношењ ем три нова системска медијска закона у авгус ту 2014. годи
не, постојећ и Закон о радиод ифузији је, практ ично, подељ ен у два нова:
Закон о елект ронским медијима и Закон о јавним медијским сервисима.
И у једном и у друг ом има мног о више формалних, него суштинских
новина, а ове друг е, када је о Закон у о јавним медијским сервисима реч,
биће размот рене у наредном делу текс та.
3. Медијски јавни сервиси у Србији – стварно...
Прво, већ најав љено питањ е које ће бити проблемат изовано у, прав
ним језиком казано, de facto функц ионисању медијских јавних сервиса
у Србији, односи се на њихов број, као и подручја за која се оснивај у.
И стари и нови закон предвиђај у постојањ е републичке и покрајинске
радио-телевизије у модел у јавне службе. Зашто две, а не једне? Или,
зашто две, а не више? И у мног о сложенијим, развијенијим и богат ијим
државама, као што је Велик а Британија, постоји, у организац ионом сми
слу, само један медијски јавни сервис – Би-Би-Си, чији прог рам и под
једнако сервисирај у грађане у Енглеској, Шкотској, Велс у и Северној
Ирској. Одговора на ова питањ а нема прос то због тога што је постојањ е
РТС-а и РТВ-а било и јесте послед ица волунтарис тичк их нагодби и пар
тик уларис тичк их интереса влад ај ућ их полит ичк их субјеката, а никако
реалних потреба грађана и материјалних могућнос ти друш тва. Сред и
ном 2002. године, када је донет Закон о радиод ифузији, унутар Владе
коју је форм ирала тзв. Демок ратска опозиц ија Србије (ДОС), излазило се
у сусрет ’војвођанским’ и странк ама националних мањина из Војвод ине,
како би се одрж ала ова лабава и ’немог ућа’ коалиц ија у борби за власт
са једном ’отпадничком’ и једном све снаж нијом опозиц ионом стран
ком; а 2014. године, у Закон у о јавним медијским сервисима, да би се
декласирањ е опозиц ије – која је значајним бројем чланова, симпат изера
и потенц ијалних бирача, у великој мери већ марг инализованих опозиц и
оних странака, позиц ионирана у северној српској покрајини – извело до
краја, демагошим повлађивањ ем захтевима да се једном стечена права
АП не могу сужават и. Но, ако се ове тврдњ е могу крит иковат и као вред
носни судови, постоје логичк и неупитни аргумент и да је инсис тирањ е на
постојању два медијска јавна сервиса, у малој и до ивице банк рота дове
деној Србији, ван полит ичк их или, још боље, полит икатнтских, разлога,
прос то – бесмис лено. Најваж нији је садрж ан у деценијским резултат има
рада РТВ-а. Телевизијски прог рам и овог медијског ’јавног сервиса’ су, од
самог оснивањ а, на дну лествице глед анос ти, не само у конк уренц ији са
националним, него и новосадским и регионалним телевизијским про
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грам има у Војвод ини. А на ’дну дна’ по глед анос ти је Друг и телевизијски
прог рам РТВ-а који, еклект ичком смешом информат ивних емисија на
језиц има националних мањина и фолк лорним наступима њихових кул
турно-уметничк их друш тава, свакод невно ’приказ ује’ како се разуме
посебност унутар јавног интереса.7
Додатни аргумент за тврдњу да је одлука о постојању два медијска
јавна сервиса искључиво полит ичк а и да нема никак во утемељ ењ е у
стварним потребама грађана и материјалним могућнос тима друш тва је
Стратег ија развоја система јавног информ исањ а у Републиц и Србији до
2016. године, коју је тадашња Влад а Србије утврд ила 2011.8 У циљевима
овог документа, делу који пројект ује ’Власниш тво над јавним гласили
ма’, недвос мис лено стоји: „Да би се осиг урао јавни интерес на подручј у
јавног информ исањ а, држава може бити оснивач националних, покра
јинских и регионалних јавних радио-телевизијс ких сервиса” (подвукао –
М.М.). Дакле, обезбеђивањ е јавног интерса у медијском и социјалном
систем у не подрз умева више два – републичког и покрајинског – него
мнош тва или, барем, више регионалних медијски јавних сервиса (?!).
Откуд, наједном, овак ав ’лупинг’ у однос у на 2002? Да ли је то Србија
постала територијално већа, материјално богат ија, државно сложенија
земља? Питањ а су реторичк а, јер је разлог уношењ а потребе форм ирањ а
„регионалних јавних редио-телевизијски сервиса” – полит ичк и баналан
и, post festum, потп уно релат ивиз ује сумњу у субјект ивност аутора овог
текс та када је, који ред више у овом текс ту, изнео тврдњу да је одлука о
постојању два медијска јавна сервиса израз полит ичког волунтаризма, а
никако стварних потреба грађана Србије. Јер, и сама Стратег ија је израз
трен утног односа снага међу тада влад ај ућ им полит ичк им субјект има,
који су је, најпос ле, и донели. Део влад ај уће коалиц ије те 2011. били су
Удружени региони Србије, чији је предс тавник био тадашњи минис тар
култ уре, па је, из полит ичког угла глед ано, савим очек ивано што је ова
кво решењ е унето у Стратег иј у. Оно је израз тзв. „краг ујевачке иниц и
јат иве” неколиц ине регионалних радио-телевизијијских и новинскоиздавачк их јавних преду зећа у урбаним цент рима у Србији, финасира
них, већим делом или у потп унос ти, из буџета градских и општинских
скупш тина, чији су предс тавниц и траж или да се и убуд уће ове медијске
организац ије финансирај у из јавних извора, са образ ложењима: да слу
же јавном интерс у грађана у одређеном делу Србије и да закон не може
7

8

Према Извештају о гледаности телевизијских програма РТВ-а за 2013. годину (Записник са 9. седнице РТВ-а, која је одржана 17.1. 2014.), Први програм је имао удео у
гледаности свих телевизијских програма од 3,21%, а податак за Други програм уопште није дат (http://static.rtv.rs/pdf/2014/03/28/zapisnik-sa-ix-sednice-po-pdf.pdf).
http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2012/04/04/2140658/strategija_razvoja_
sistema_javnog_informisanja_u_republici_srbiji_do_2016._godine.pdf
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да диск рим инише регионе у цент ралној Србији у однос у на Војвод ин у.
Разуме се да су у томе имали подршку локалних полит ичара и регионал
них полит ичк их организац ија од којих су и форм ирани, као профилисан
полит ичк и субјект, Удружени региони Србије. Из истих, полит икантских
разлога, председник Владе, минис тар за култ уру и информ исањ е, држав
ни секретар за медије и посланиц и који су донели Закон о јавним медиј
ским сервисима почетком авгус та 2014, којима су, иначе, била пуна уста
Стратег ије у аргументовању потребе да се донес у нови медијски закони,
једнос тавно су занемарили само овај њен циљ, будућ и да Удружени реги
они Србије у последњим парламентарним изборима нису преш ли ценз ус
за улазак у Народн у скупш тин у. Ово запаж ањ е никако не треба схват ит и
као залагањ е за постојањ е ’регионалних медијских јавних сервиса’, јер је
ту идеј у веома тешко практ ично операц ионализоват и и по старим и по
’новим’ медијским законима, него као илус трац иј у како се, у зависнос ти
од трен утног односа снага полит ичк их субјеката, одређује шта је то јав
ни интерес у медијском систем у. А за његово остваривањ е нису неоп ход
ни ни покрајински ни регионални медијски јавни сервиси, него, када је о
Србији реч, само једна републичк а радио-телевизија организована у том
модел у, која ће, у оквиру већ скиц ираног значењ а израза – јавни инте
рес, оптималним бројем радијских и телевизијских прог рама сервиси
рат и потребе грађана и по територијалном критериј ум у. Како? Одговор
на ово питањ е биће понуђен у наредном делу текс та.
Друг и проблем у вези са функц ионисањ ем медијских јавних сервиса
од њиховог нормат ивног успоствљањ а 2002. године до данас јесте начин
њиховог практ ичног функц ионисањ а, тј. коме су они стварно служ или –
грађаним или полит ичк им субјект има на влас ти. Овај проблем може се
пром иш љат и у неколико равни.
Најп ре је сврсисходно видет и када су и како почели и почињу да
функц иониш у у модел у јавне службе, првенс твено РТС, а изнете тврд
ње се, добрим делом, односе и на РТВ. Све до 2005/2006. године, наиме,
РТС је, као и током последњ е деценије 20. века, био класична парт ијскодржавна телевизија, ма шта о томе говорили њени предс тавниц и, као и
предс тавниц и прве, друг е, треће, итд. ’демок ратске’ владе у Србији. Када
је у фебруару 2001. године форм ирана прва влад а, после петооктобар
ских догађаја у претходној години, заменила је тзв. кризни штаб у РТС-у
Управним одбором и генералним директором који су били медијски екс
понент и њене полит ике, односно полит ике коалиц ије која је дошла на
власт. Доношењ е Закона о радиод ифузији, са описаним решењима у вези
са РРА и два медијска јавна сервиса, ту ништа није променило, јер су се и
наредна и следећа влад а понашале као да тај закон и не постоји – како у
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поглед у форм ирањ а органа управ љањ а и именовањ а менаџерских уред
ничк их тимова, тако и када је реч о начин у финансирањ а РТС-а.
Доказ за прву тврдњу: Влад а Србије форм ирана 2004. године, која мења
полит ичк и курс у однос у на две претходне, одмах мења и Управни одбор и
генералног директора и то позивај ући се на одредбе Закона о јавним пред
узећима, уз траљ аво образ ложењ е „да се услови за примен у Закона о ради
од ифузији још нису стек ли” (?!). Упркос чињеницама да је тај закон одавно
ступио на снаг у, да је, у правном смис лу, ’старији’ од Закона о јавним пред
узећима (lex specialis derogat legi generali) и да је одавно оформљ ена Репу
бличка радиод ифузна агенц ија и да је, у међувремен у, чак два пута мењан
Савет Агенц ије. Наравно, чланови Управног одбора, његов председник и
генерални директор следбениц и су полит ике водеће полит ичке странке.
И даље, када је 2005/6. коначно почела примена Закона о радиод ифузији
Савет Агенц ије имен ује, гле чуда, исте људе у Управни одбор РТС-а, истог
председника УО и генералног директора. (Ово, дабоме, отвара питањ е Саве
та Агенц ије као ’независног регулаторног тела’, које је врло значајно за разу
мевањ е суштине функц ионисањ а целине медијског система у Србији, али је
о оквиру задате теме у тескт у релат ивно споредно, па се овде њиме нећемо
бавит и.9) И још, независно од тога што су 2005. године, најзад, формално
форм ирани РТС и РТВ као републичк и и покрајински медијски јавни серви
си, практ ично њихови управни одбори и генерални директори постав љај у
се и мењај у у зависнос ти од тога ко је на влас ти у Републиц и и Покрајини.
Добар пример су промене састава управних одбора обе медијске органи
зац ије 2008. године, када се на власт у Србији и Војвод ини враћа, са својим
коалиц ионим партнерима, једна од ’демок ратских’ странака. Могућу при
медбу на ову тврдњу је да тада није замењ ен генерални директор РТС-а,
лако је одбац ит и ако се поглед а Извеш тај о прит исцима и конт роли медија
у Србији, који је сачинио Савет за борбу прот ив корупц ије, у коме, између
осталог, стоји: „Поред нетранспарентних процед ура у којима се додељуј у
уговори, спорне су и вреднос ти закључених послова. Појед ине прод укц ије
за емисиј у од 30 минута од РТС-а добијај у као накнад у право на рекламно
време од три минута, а неке за сличне садржаје добијај у нереа лно висо
ке новчане износе. Према документац ији коју је Савет у доставио директор
РТС-а након интерневц ије Управног одбора, најваћу финансијску накнад у
по емисији примала је прод уцентска кућа Emotion Production за емисиј у
’48 сати свадба’. Уговор о пренос у ТВ права закључен 19. јуна 2006. године
између Emot ion product ion и РТС-а, предвиђа да РТС за права на емитова
9

Види Милетић, М. (2004): „Србија без четврте власти”, Култура полиса, бр. 1, Удружење за политичке науке Војводине и Стилос, Нови Сад (стр. 131-154); и Милетић,
М. (2008): „Конфигурисање медијског система Србије”, Култура полиса, бр. 8-9-10,
Удружење за политичке науке Војводине и Стилос, Нови Сад (стр. 135-163).
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ње 104 епизоде серијала ’48 сати свадба’ исплат и Emot ion-у 12.948 евра по
епизод и, а 29. јуна 2007. године закључен је и Анекс о прод ужењу важењ а
овог Уговора на још 104 епизоде. Додатно, Emot ion по Уговору има право и
на рекламе и рекламно време, што је дефинисано посебним уговором, који
Савет у није достав љен. Сувласник те прод укц ије до недавно је била Мулт и
ком група Драгана Ђиласа (подвукао – М. М.) са 49 одсто удела. Према наво
дима УТЕ (скр. за Ујед ињ ени телевизијски експерт и; напомена – М. М.), РТС
серијски играни прог рам независним прод укц ијама плаћа још и више, чак
80 до 130 хиљад а евра по епизод и”.10 Такође и следеће: „Појед ини чланови
Управног одбора РТС-а, који одлуч уј у о раду и именовању директора тог
медија, појав љуј у се и као аутори емисија, или су повезани са приватним
прод укц ијским кућама које сарађуј у са РТС. Тако је др Пред раг Ј. Марко
вић, члан Управног одбора РТС-а и функц ионер Демок ратске странке (ДС),
био и аутор више квизова за које је, поред новчане накнаде коју добија као
члан Управног одбора, примао и хонораре посредс твом фирме ’Филм и тон’,
која је у власниш тву његовог оца Јована Марковића. Према достав љеној
документац ији, преду зеће ’Филм и тон’ је са РТС-ом од 2007. године имало
сарадњу за производњу квиза ’Висок и напон’. Годишња накнад а ауторском
тиму је из године у годин у расла са четири милиона динара у 2007. години
на девет милиона динара у 2010. години, док је РТС сваке године овој фир
ми плаћао и лиценц у од око два милиона динара. РТС је Савет у доставио и
појед ине анексе уговора из којих се види да је ова фирма прод авала и фил
мове РТС-у, али основни уговори нису достав љени”.11 Закључак о томе како
се генерални директор РТС-а одржао на тој функц ији, после ових навод а,
лако је извући: између њега и високог/висок их функц ионера странке на
влас ти постигн ут је споразум да ће уређивачка полит ика РТС-а бити про
мењ ена у склад у са интересима влад ај ућих полит ичк их субјеката, али уз
додатни услов – РТС ће обезбед ит и да се новац из претпалте грађана слива
не само у буџет националне радио-телевизије, него и у џепове власника у
цитат у спомен ут их прод уцентских кућа; реализац иј у споразума обезбеђу
ју припадниц и странке на влас ти, чланови Управног одбора који, разуме се,
за то добијај у свој део, излишно је рећи – из претп лате грађана. У вези са
тадашњом променом уређивачке полит ике РТС-а и један заним љив детаљ
– претходни председник Владе и странка на чијем је челу био, који су дове
ли генаралног директора РТС-а на ту позиц иј у, од тада су могли да се поја
вљуј у, углавном, само у страначкој хрониц и бизарног назива „Шта ради
10

11

Савет за борбу против корупције, број: 07-00-6614/2011-01, 19. септембар 2011. године,
Београд.
(http:// www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/mediji/
IZVESTAJ%20O%20MEDIJIMA,%20PRECISCENA %20VERZIJA.pdf), стр. 36-37.
Исто, стр. 37.
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те, бре”. Промена чланова Управног одбора и генералног директора РТС-а
није се догод ила по истом модел у, са променом полит ичк их субјеката на
влас ти 2012, односно 2014. године, због спољнополит ичк их и спец ифичних
околнос ти у самом РТС-у, тим пре што је и члановима Управног одбора које
је поставио ’претходни режим’ и в.д. генералном директору постало више
него јасно ко је преу зео власт у земљи и новим ’лупингом’ у уређивачкој
полит иц и чувај у своје синек уре, док траје – траје.
Не треба, међут им, оставит и по страни чињениц у која се односи на
Прог рамски одбор РТС-а, који је у пракси од 2005. марг инализован, али
који овлашћењима из оба закона и Стат ута РТС-а има велик и потенц ијал у
вредновању квалитета рада РТС-а и, самим тим, својим оценама одличн у
основу за свак у врсту промене у национ
 алној радио-телевизији. Битно је
напомен ут и да се на примеру Прог рамског одбора може белод ано доказа
ти непос ред ан утицај влад ај ућ их полит ичк их субјеката на рад РТС-а. Овде
се треба подсет ит и на теоријски модел Колин Сејмор-Јура (Colin SeymourUre) о начин у утврђивањ а утицаја полит ичк их на медијске организац и
је. Овај теорет ичар препознаје четири варијабле за утврђивањ а утицаја
(Seymur-Ure, 1974), од којих прва неупитно доказ ује такав утицај, будућ и
да се манифес тује у персоналним унијама кроз истовремено вршењ е пар
тијске и функц ије у медијској организац ији. Тако је до 2012. године пред
седник Прог рамског одбора РТС-а био председник Полит ичког савета
влад ај уће странке, да би се, после промене влас ти, на тој функц ији нашли
високопозиц ионирани чланови водеће међу странкама које су форм ирале
влад ај ућу коалиц иј у, најп ре један, па када он постаје државни секретар у
Минис тарс тву култ уре, друг и, мада то он, узгред речено, није по Закон у
о радиод ифузији ни могао бити, јер је већ вршио дужност директ ра јавног
преду зећа, Завод а за уџбенике и наставна средс тва.
Друг и механизам за конт рол у медијских јавних сервиса, подједна
ко значајан као и скиц ирана кадровска полит ика, јесте начин њиховог
финансирањ а. Већ је речено да је, одмах после полит ичк их промена
2000/1. године, укин ута претп лата за РТС са образ ложењ ем да је то непо
требан намет за осиромашени народ. Доношењ е Закона о радиод ифузи
ји показ ује да је реч о демаг ошком маневру, јер се њиме поново увод и не
само претп лата, него исти начин њене наплате као и у деведесет им, уз
рачун за утрошен у елект ричн у енерг иј у, о чему је већ било речи у овом
текс ту. Међут им, претп лата почињ е да се наплаћује тек од 2006. године,
а до тада је РТС финансиран из буџета. Буџетско финансирањ е сваког
медијског јавног сервиса показ ује, per se, да овај канал утицаја државе,
односно влад ај ућ их полит ичк их субјек ата у њој, на медијске организац и
је у јавној служби није прек ин ут. Чак и под претпос тавком да је и de iure и
de facto држава онемог ућена да утиче на форм ирањ е органа управ љањ а,
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менаџерских и уредничк их тимова, свакомесечна упућеност медијске
орагнизац ије на средс тва из државног буџета став ља је у однос у на вла
дај уће полит ичке субјекте у завис тан и, тиме, подређен полож ај. Макар
и када је обавеза буџетског финансирањ а регулисана законом, јер свак и
менаџер у медијској организац ији зна разлик у између планираног новца
на папиру (одговарај ућ и раздео у државном буџет у) и стварног (троши
вог) новца на рачун у медијске организац ије. Окретањ е ’буџетске слави
не’ у једном или друг ом смеру (’одвртањ е-завртањ е’) нужно се одраж ава
на уређивачк у полит ик у. То су, наравно, знали и у првој, другој и трећој
влад и у овом веку, а то зна и актуе лни председник Владе Србије у 2014.
години. Све док се пост-пето-октобарска власт није стабилизовала, није
долазило у обзир да се РТС финансира другачије него из буџета, јер је
генерални директор вазда морао да буде на телефонској линији са мини
стром финансија, тј. на полит ичкој линији актуе лне владе. Тек када је
на дневни ред коначно дошло питањ е могућег уласка Србије у Европ
ску униј у, тадашња влад а почињ е да примењује Закон о радиод ифузији
и у делу који се односи на претп лат у, заборав љај ућ и све полит икантске
мант ре о непот ребном оптерећењу народ а ер-те-ве претп латом с краја
деведесет их година. Међут им, тада је већ била успос тав љена кадровска,
послед ично и уређивачк а конт рола РТС-а (и новоформ ираног РТВ-а),
па је питањ е претп лате, када је реч о могућем утицај у на два медијска
јавна сервиса, постало друг оразредно. Но, прича са претп латом се тиме
не завршава, већ 2014. године добија својеврсни полит ичк и римејк. Због
светске економске кризе, топљењ а привредне супс танце у погрешној
приват изац ији, прог ресивног раста јавног дуга и исто таквог пада живот
ног станд ард а грађана, као и сталног полит ичког флертовањ а са њима у
циљу добијањ а подршке на изборима, ова законска обавеза је бивала из
године у годин у све више релат ивизована. На крај у, само четврт ина гра
ђана у Србији, који имај у ову законску обавез у, практ ично је измирује12,
што је резулт ирало јефт иним прогам има са беск рајним репризама. И
онда, председник актуе лне владе најваљује укид ањ е претп лате за једно
извесно време (?!) док се не донес у нови медијски закони који ће пита
ње финансирањ а јавних сервиса боље регулисат и. Боље регулисањ е, на
основу новоусвојеног Закона о јавним медијским сервисима, значило је
замен у речи претп лата изразом – такса, и одлагањ е њене наплате од гра
ђана до почетка 2016. године. По страни, међут им, негат ивна диск ри
минац ија људи који су, упркос свем у, све време плаћали претп лат у, јер
испос тавило се да су неплат ише, са (прилично тачним) образ ложењ ем да
неће плаћат и за прог раме у којима не могу да чују и/или виде оно што
медијски јавни сервиси по закон у треба да им нуде, биле ’у праву’; овде
12

Политика, 25. јул 2014. стр. 8.
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је поента у примени déjà vu технике полит ичке манип улц ије грађанима,
јер ни од чега се они не ослобађај у, с обзиром да су баш грађани (нарав
но, у различит им социјалним улогама) ти који пуне државни буџет,
али ће се тај буџет, извесно време, тачније – годин у ипо, празнит и и за
финансирањ е јавних медијских сервиса у склад у, не са њиховим, него
са интересима влад ај ућ их полит ичк их субјекта. Зашто до почетка 2016.
године? Ево пред икц ије која ће бити проверива у будућнос ти: полит ич
ки субјект и који су преу зели класичне полуге државне влас ти – новац и
прин уд у – процењуј у да ће до тада, на исти начин како су то чинили и
њихови претходниц и, загоспод арит и и целином медијског комп лекса у
Србији, без чега је, у савременос ти, немог уће (није у питању медијацен
тричан став) нити опстат и, нити се домоћ и влас ти. А већ је у овом текс ту
указано на значај медијских јавних сервиса за функц ионисањ е целине
медијског комп лекса у једној земљи.
После инстит уц ионалне, следећа раван у којој је могуће пром и
шљат и питањ е коме су медијски јавни сервиси од њиховог формалног
успос тав љањ а 2002. године до данас служ или и служе, грађанима или
полит ичк им субјект има на влас ти, јесу садрж аји њихових прог рама.
Због ограниченос ти прос тора за овај текст, као предмет анализе, приме
ном метод а студ ије случаја13, биће узет и телевизијски прог рам и РТС-а,
јер битних одступањ а, осим у пар случајева, и то само када је реч о тзв.
спец ијализованим формат има прог рама (РТС Дигитал, Трећ и прог рам
Радио Беог рад а), нема ни у радијским прог рам има ове медијске органи
зац ије, нити у прог рам има РТВ.
Претходно је неоп ходно подсет ит и се теоријског постулата да висо
ка глед аност, односно слушаност (као и тираж ност дневних и период ич
них новина) нужно подраз умева подилажењ е најниж им укусима реци
пијената. Ову закономерност уочио је Мелвин Де Флер (Melv in De Fleur)
у свом системском модел у масовног комуниц ирањ а (De Fleur, 1966). Он
је „медијски систем видео као детерм иниш ућ и подсис тем социјалног
система. Функц ионални императ ив друш тва је очувањ е унут рашње рав
нотеже, која се постиже истовременим и усаглашеним деловањ ем медиј
ског (произвођачи и дистрибутери медијских садрж аја националног и
локалног значаја), законод авно-полит ичког и економско-финансијског
подсис тема на масовн у публик у. Будућ и да се она страт ифик ујена три
нивоа укуса – висок (малобројни), просечан (бројни) и низак (најм ного
бројнији слој), и да се њени припадниц и, истовремено, појав љуј у у уло
гама бирача и купаца, из угла равнотеже система прих ватљиви су само
13

Студије случаја омогућавају повезивање теоријских концепата и емпиријских
чињеница, будући да „пружају прилику за повезивање факата и концепата, стварности и хипотеза” (Wieviorka, 1992: 160).
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они медијски садрж аји који изазивај у пажњу масовне публике, подс тич у
потрошаче да купуј у одређен у робу и у сагласнос ти су са нормат ивним
поретком, прев лађуј ућ им системом вреднос ти и доминирај ућ им кул
турним обрасцем у друш тву. Овако одређена улога мас-медија у дру
штву израж ава се у пракси масовног комуниц ирањ а кроз пораст сенза
ционализма, доминац иј у таблои д а у штампи и радијске и телевизијске
прог раме у тзв. инфозабавном и инфокомерц ијалном формат у. Циљ еко
номских и полит ичк их субјек ата није да посредс твом мас-медија пласи
рај у робу или идеје, него да купуј у што веће делове масовне публике”.
(Милет ић и Милет ић, 2012: 310-311) Овде је реч о функц ионисању медиј
ских система у друш твим класичног тржишног и полит ичког либерали
зма какво је, наравно – са свим балк анским спец ифичнос тима, и српско
друш тво. У таквим социјетет има масовни медијима изложени грађани
само су обична роба чија се пажња прод аје на сваком тржиш ту, укључ у
јућ и и ’полит ичко тржиш те’.
Управо због такве тенденц ије у развој у масовног комуниц ирањ а
током последњих педесет и више година упорно се, посебно у Европи,
инсис тира на постојању медијских организац ија у модел у јавне службе,
јер само оне могу, колико-толико, али ипак у извесној мери, бити брана
свеп рис утној комерц ијализац ији медијских садрж аја. И управо због тога
медијски јавни сервиси у Србији, првенс твенео РТС, не смеј у подилазит и
најниж им укусима, као што то чине профитно-комерц ијалне медијске
организац ије, него морај у нудит и алтернат иву њиховој, у сваком погле
ду, све дубиознијој прод укц ији.
Шта се, међут им, десило и дешава са телевизијским прог рам има
РТС-а?
Анализом прог рамске шеме, појед иначних садрж аја и емисија, лако
се долази до закључка да Први и Друг и телевизијски прог рам уопш те нису
јасно профилисани са становиш та друш твених функц ија – информат ив
не, образовене и забавне, тј. које функц ије свак и од њих треба, претеж но,
да испуњ ава. Уочљиво је само да је прод укц ијско тежиш те, у смис лу инси
стирањ а на што већој глед анос ти, на Првом телевизијском прог рам у, а да
садрж аји Другог често служе као својеврсни ’алиби’ за оно што би морало
бити емитовано на Првом прог рам у. Ова тврдњ а бива јаснија ако се при
хват и, у оквиру понуђеног објашњењ а јавног интереса, да Први телевизиј
ски прог рам мора имат и првенс твено информат ивно-образовни, а друг и
забавно-информат ивни карактер. Примером казано, није у јавном интер
су – који, подсет имо, подраз умева и алтернат иву комерц ијалним телеви
зијским прог рам има усмерним према Де Флеровом ’најнижем укус у’ – да
Први прог рам емит ује ријалит и-формат ’48 сати свадба’ (макар да „свака
епизод а предс тав ља малу социолошку студ иј у Србије”, јер која то емисија
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не може да се глед а и кроз социолошки ’окулар’), а Друг и прог рам емисије
о науц и, култ ури и уметнос ти. Овак вих примера има (пре)много, будућ и
да је циљ – показано је, а ваљд а и доказано – полит ичк и инструментализо
ваног РТС-а да буде најглед анији и то на Првом прог рам у, који елект рон
ским сигналим једини квалитетно покрива териториј у целе Републике, а
не да нуди алтернат иву садрж ан у у остваривању првенс твено информа
тивно-образовне функц ије. Зашто? Ако се пажљивије анализира ова мик
стура информат ивно-полит ичк их емисија, ријалит и-формата, безбројних
реприза телевизијских серија, концерата популарне музике, полит ичк их
ток-шоу емисија, директних преноса фудбалских утакм ица у европској
Лиги шампиона и често најп риземнијих филмова из холивудске филм
ске индус трије, који се свакод невно пласирај у у тзв. прајм-тајм у (18,3024,00), могуће је уочит и једн у уређивачк у закономерност: ред информа
тиве – ред лаке и, често, призмене забаве. Глед аоце треба наркот изират и
наглашено забавним садрж ајима, како не би променили прог рам док се
пласирај у информат ивно-полит ичк и садрж аји у перс уа зивном обрасцу
који одговара полит ичк им субјект има на влас ти, који конт ролиш у РТС.14
Полит ичк им фарисејима изван и медијским фарисејима унутар РТС-а
заис та, заис та треба поставит и питањ е: где виде јавни интерес у прескупо
плаћеном директном пренос у утакм ице између, рецимо „Манчес тера” и
„Барселоне”, посебно ако у том такм ичењу не учес твује неки тим из Срби
је? Где виде јавни интерс у приказивању холивудске, готово смешне, екра
низац ије (и то на енглеском језик у) романа „Тихи Дон”15, а не изванредне
руске филмске транспзиц ије овог књижевног ремек-дела Михаи ла Шоло
хова? Где виде јавни интерес (последњи пример16) да суботом у ударном
терм ин у (21,35), по ко зна који пут, приказ уј у филмове као што су „Умри
14

15
16

Последњи у низу примера је поступак пословног и уредничког менаџмента РТС-а у
’осмишљавању’ програмске шеме Првог и Другог телевизијског програма у четвртак 18. септембра 2014. Тога дана је играна фудбалска утакмица првог кола у Лиги Европе између „Партизана” и „Тотенхема”. За разлику од скупо плаћеног права
директног преношења утакмица иностраних тимова у Лиги шампиона (дан пре)
– потпуно оправдано, јер је играо домаћи тим. Али! Прво полувреме, од 19 часова,
директно је преношено на Другом програму, а друго полувреме, од 20 часова, на
Првом програму, без померања термина централног „Дневника”. Због тога је са
Првог програма ’скинута’, ко зна која по реду, епизода „Срећних људи”. Зашто? Јер
је гледаност оваквих фудбалских утакмица изразито већа (достижу се тзв. дневни пикови рејтинга и шера), чак и од репризних серија „рекордне гледаности”. И,
опет, зашто? Да ’плебс’ не би мењао канал, будући да је по завршетку другог полувремена емитован двочасовни интервју са председником Владе који, дабоме, потпуно контролише финансирање РТС-а, па је зато потребно афирмисати, ’да тако
кажемо’, његову политику. Да то није разлог, утакмица је у целини могла да буде
преношена на Другом програму, па би гледаоци које не воле фудбал били ’срећни’
да гледају „Срећне људе” и, опет, срећни да после њих, можда, промене канал.
9. и 10. април 2013.
11. октобар 2014.
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мушки 4” и слична „дела филмске уметнос ти”? Где виде јавни интерес у
сталном приказивању бољег живота и срећних људи, пород ичног блага и
долара који стиж у белом лађом, гоњеном врућ им ветром, као и прод уц и
рањ а и емитовањ а равне горе и горк их плодова разних пород ичних ману
факт ура? Уз језичк и ’надреа лне’ најаве: „РТС с поносом приказ ује сери
ју рекордне глед анос ти”, као да инстит уц ије, а не људи, имај у понос. Где
виде...? Но, примера је, готово, безброј.
У вези са спомен утом наркот ичком дисфункц ијом мас-медија, која
се доследно подс тиче у Првом телевизијском прог рам у РТС-а, а оствару
је се кроз уверењ е глед алаца да видет и значи и учес твоват и (Lazarsfeld
and Merton, 1960), ево и крит ичког осврта на питањ е: директни преноси
седница Народне скупш тине – да или не? Пре могућег одговора, напоме
на да велик и број људи, пензионера и незапос лених који чине половин у
бирачког тела у Србији, од јутра до сутра глед ај у полит ичк и ријалит ишоу на Другом телевизијском прог рам у, који би, речено је, требало да има
забавно-информат ивни карактер. Дакле, непрес тано проблемат изовањ е
питањ а директних или одложених преноса седница Народне скупш тине,
не само међу полит ичарима, него и у РТС-у, са ритуа лним састанц има
предсника Скупш тине и генералног директора националне радио-теле
визије који, на крај у, увек резулт ирај у привременим спораз умом да се
због јавног интереса на Друг ом телевизијском прог рам у преноси наста
ве, једнос тавно је сувишно, ако је РТС заис та медијски јавни сервис и
информат ивним емисијама то показ ује/доказ ује. Истинит и, објект ивни,
потп уни, актуе лни и правовремени извеш таји у свим, а нарочито у цен
тралним информат ивним емисијама, као и временски оптималне (нпр.
30 минута) скупш тинске хронике које ће на Првом прог рам у бити пла
сиране на крај у дана, умес то, рецимо, америчк их крим иналис тичк их
серија, у потп унос ти могу и морај у да супс тит уиш у маратонске скуп
штинске седнице на Друг ом прог рам у. Извеш тавањ е из Скупш тине под
раз умева, наравно, оно што је суштински битно за грађане и у, полит ич
ком смис лу, избалансирано у релац ији влад ај ућ и – опозиц иони поли
тичк и субјект и, никако страначк у трибин у која, скупш тинска пракса то
показ ује, непот ребно прод уж ава и, често, обес миш љује парламентарн у
расп раву. Уосталом, на Првом прог рам у, сасвим оправд ано, већ постоји
страначка хроник а која је, међут им, потп уно неоп равд ано именована,
већ је речено, бизарним насловом – „Шта радите бре”. Њен наслов није
професионални хир човек а или људи који су донели одлук у да се баш
тако зове. Семант ичко-полит иколошка нализа упућује нас на закључак
да је реч о минуц иозно осмиш љеној техниц и медијске манип улац ије,
са полит ичк им мотивима, која садрж ајем предс тав ља персифлалаж у
парт ијског плурализма; персифлаж у, јер (у овом случај у) вулгаризам –
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’бре’, девалвира значај полит ичк их странака у систем у (ко сте ви бре?),
конот ирај ућ и да су битни само они полит ичк и субјект и који су носиоц и
стварне државне влас ти, ма ко они били.
Но, и од овог постоје много драс тичнији примери полит ичк и моти
висане медијске манип улац ије, који од конс тит уисањ а РТС-а као ’јавног
сервиса’ конт ин уи раним прис ус твом у прог рам има белод ано показ уј у да
ова медијска кућа то никад а није била, нити данас јесте. Један од наји
стакн ут ијих примера је, због учес талог емитовањ а, промоц иони слоган
који гласи: „РТС – медијски јавни сервис европске Србије”. На први поглед
бенигна порука, осмиш љено је настала као резултат комбиновањ а у поли
тичкој пропаганд и трад иц ионалне технике изведена из Гебелсове (Joseph
Goebbels) тврдњ е да нешто што се хиљад у пута понови у масовним-меди
јима на крај у се од већине рецепијената узима као истина и много модер
није и софис тираније технике медијске манип улац ије засноване на тзв.
„речима-замкама” које људе изложене таквим речима воде у тзв. „мисаоне
колотечине” (Бретон, 2000). Елем, у овом слоган у обе технике вербално су
импрегниране у атрибут у ’европска’, а иконичк и у заставама само земаљ а
Европске уније, које се налазе у срцу сваког појед иначног сунцок рета који
се подиже из поља сунцок рета. Слоган је, наиме, бесмис лен ако се ’чита’
само у његовој денотат ивној равни: свак и ученик четвртог разред а основ
не школе зна да је Србија европска земља. Али он није настао да подвуче
ту чињениц у, која је равна тврдњи да је земља округла. Не. Њена скриве
на, дакле помен ут им техникама манип улац ије уграђена интенц ија је да
„Европска унија нема алтернат иву”. Из угла свих влад а у Србији, које су
форм иране после 2000. године, то је тачно и уопш те није спорно, јер по
Уставу Влад а води спољн у полит ик у те, према томе, полит ичк и субјект и
који је форм ирај у могу износит и и такве тврдњ е (да нешто нема алтерна
тиву, што је у друш твеном живот у, наравно, логичк и нонсенс) и настојат и
да их остваре. Спорно је што РТС није Влад ин, него је, како у другом сло
ган у тврде, „власниш тво свих грађана Србије”. Али, када је у власниш тву
свих грађана Србије, не може служ ит и само ’еврофанат иц има’ и ’евроен
тузијас тима’, него и свим осталима на које већ цело десетлеће овим слога
ном врши конт ин уи ран у пропагандно-перс уа зивн у пресиј у, тј. и ’евроре
алис тима’ и ’евроскепт иц има’ и ’антиевропејц има’. Треба ли рећи – то је и
њихова радио-телевизија, било да је финансирана претп латом, из држав
ног буџета или таксом. Следс твено, помен ут и слоган може и мора да гла
си: „РТС – медијски јавни сервис грађана Србије”. Претходна анализа сло
гана „РТС – медијски јавни сервис европс ке Србије” неће бити изведена до
краја ако се читалац овог текс та не суочи са сличним примерима, који су,
дабоме, у прог рам има овак вог РТС-а – немог ућ и, а у прог рам има РТС-а,
који функц ионише као медијска јавна служба, разуме се – непот ребни.
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Даћемо их у форм и реторичког питањ а: зашто слоган не гласи, рецимо,
„РТС – медијски јавни сервис јужнос ловенс ке Србије” (био би прих ватљив
југонос талг ичарима, али не и свим осталим грађаниа м Србије); или, још
боље, „РТС – медијски јавни сервис словенс ке Србије” (био би прих ватљив,
по процени аутора овог текс та, огромној већини панс ловенски оријент и
саних Срба, али не и свим грађанима Србије). У оба случаја то не би био,
као што до сада и сада није, медијски јавни сервис. И најзад, заок руж имо
ову анализ у теоријским постулатом које је Џон Стјуарт Мил (John Stuart
Mill) разјаснио још у другој половини 19. века: „Никад а не можемо бити
сигурни да је мишљењ е које покушавамо да угушимо погрешно, а и када
бисмо и били сигурни, такво гушењ е би ипак било зло”, јер „Свако ућутк и
вањ е расп раве је претпос тавка непог решивос ти” (Мил, 1998: 48). Ако дру
гачија мишљењ а немај у прис туп РТС-у – то није медијски јавни сервис.17
Исто као и када се безобзирно манип улише у информат ивм емиси
јама, у склад у са интерсима влас тод рж аца, свеједно ко они били: Пред
седник Републике који, прит иснут полит ичк им збивањима, пре времена
подноси оставк у на функц иј у, али се у информат ивним емисија РТС-а то
не може рећи, већ се, због пројектовањ а резултата предс тојећ их избора,
корис ти еуфем ис тичк и израз да је „скрат ио манд ат”; или Први потп ред
седник Владе који изборн у кампању започињ е у првом минут у цент рал
ног Дневника и свим осталим информат ивним емисијама РТС-а тако
што спашава дечак а из аутомбила завејаног на ауто-путу код Фекет и
ћа.18 Оба примера не показ уј у само да РТС-није медијски јавни сервис,
нарочито када је о информат ивном прог рам у реч, него и да уредниц и и
новинари прес тај у то да буду и појав љуј у се у улогама ПР мејкера поме
нут их полит ичк их субјек ата. На ову тврдњу се може реаговат и на свак и
начин, али само је један професионалан и, ако узмемо друг и пример
17

18

Сва је прилика да је привремено руководство РТС-а закључило (или им је то сугерисано од политичких субјеката у ’адвокатским улогама’ – види Општи комуникациони Х-А-С-Б модел у Милетић и Милетић, 2012: 236-237) да је манипулаторско-персуазивни потенцијал поменутог слогана исцрпљен, па је крајем лета 2014.
године, визуелно редизајнирајући делове програма, уместо њега, али са истим
циљем, понудило нови слоган: „РТС – део Европске радиодифузне уније”. Емитује
се сваке вечери после централног „Дневника” и, на први поглед, делује много бенигније од претходног. Али, само на први поглед, јер је циљ исти. Веома мали број
људи, углавном стручњаци, зна да је Европска радиодифузна унија (енгл. European
Broadcasting Union – EBU) организација која укључује, као сталне чланице, једну
или више телевизија из преко 50 европских земаља (ту су и: Белорусија, Русија,
Украјина, Молдавија, итд.) и око 30 придружених ваневропских чланица (нпр. из
Либије, Азербејџана, Израела; али и из Канаде, Јапана, Мексика, Индије, Хонгконга, САД и многох других земаља) и да чланство у њој није никакво постигнуће/
достигнуће РТС-а. СФРЈ, односно РТЈ је била чланица Уније пре сецесионистичког
разарања земље; РТС је била чланица до 1992. године, када су СРЈ уведене санкције; да би чланство РТС-а у Унији било обновљено 2001. године.
1. фебруар 2014.
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за њено доказивањ е, подраз умева одговор на питањ е: шта је била вест
у, касније се испос тавило, „медијском случај у Фекет ић”? Тамо су осим
Првог потп редседник а Владе, подсет имо, били још два минис тра. Ако, су
и они извлачили и носили децу из завејаних аутомобила, у извеш тај у се
није могао појавит и само Први потп редседник Владе; а ако нису, пошту
јућ и свако правило новинарске професије, вест је морала да укаже упра
во на то: два минис тра су стајали са рукама у џеповима, на пример, док
се Први потп редседник и Владе прик ључио спасиоц има. Но, овде је при
мењ ена техник а медијске манип улац ије која се у теорији назива ствара
ња когнит ивно-афект ивног амалгама (Бретон, 2000), промовисањ е јед
ног лидера, чије су персоналне особине трансферисане и на припаднике
полит ичког блок а који је предвод ио, па није долазило у обзир да се у ту
слик у уносе, било како да су се понашали, лица спомен ут их минис тара.
(...)
4. Медијски јавни сервиси у Србији – ... и могуће
После доношењ а сета ’нових’ медијских закона постав ља се питањ е
– наравно, само у равни полит ичке и медијске праксе – сврсисходнос ти
пројектовањ а могућег оптималног начина функц ионисањ а медијских
јавних сервиса у Србији. Са теоријске тачке глед иш та и, још прец изни
је, из епис темолошких разлога оно је, међут им, и те како оправд ано, јер
претходном крит иком постојећег стањ а, која у себи садрж и пред икц и
ју будућ их збивањ а, нуди алтернат иву која може бити подс тицај за раз
миш љањ е о томе: шта ако цео, иначе само на друг и начин (спомен ут им
сетом медијских закона) понов љени пројекат неолибералног реконфи
гурисањ а медијског система, пропадне?
Најп ре, Србији нису потребна две радио-телевизије које функц ио
ниш у у модел у јавног сервиса. Није јој потребно ни више регионалних
радио-телевизијских јавних сервиса. Србији је потребна једна радиотелевизија која стварно функц ионише у модел у јавног сервиса, али и
информат ивна агенц ија и новинско-издавачко преду зеће који функц и
ониш у у истом модел у, као и портал на интернет у са прис тупом медиј
ским садрж ајима које сва три медијска јавна сервиса нуде.
Зашто и како?
Када је о радио-телевизији реч, не постоје нити материјалне могућ
нос ти друш тва и грађана, нити грађани имај у стварне комуникац ионе
потребе које, у формално-организац ионом смис лу, треба да сервисира
ју републичка и покрајинска радио-телевизија у јавном власниш тву. Оно
што је грађанима потребно, у условима општег сиромаш тва, јесте дифер
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нцирана понуд а, која се решава бројем радијских и телевизијских прог ра
ма, а не бројем јавних медијских сервиса. И ту примери већ постоје, од
највећ их до релат ивно малих земаљ а у Европи – рецимо у Великој Бри
танији и Аустрији. Већ помен ут и Би-Би-Си емит ује на Острву два нацио
нална прог рама опште оријентац ије, осам спец ијализованих тематских
и тринаест регионалних, као и десет националних радио-прог рама, три
регионална и 41 локални. Важно је истаћ и да унутар ове медијске органи
зац ије, али унутар ње, функц иониш у као регинални цент ри, нпр. BBC Sco
tland, BBC Wales, BBC Northern Ireland, па чак и BBC Alba у којој се прип рема
прог рам на гелском језик у, којим говори само нешто више од 60 хиљад а
житељ а Шкотске.19 Но, нама је мног ближ а – геог рафски, бројем станов
ника и величином територије, мада не и индивид уа лним и друш твеним
благос тањ ем – Аустрија која има само једн у националн у радио-телевизи
ју. ORF (нем. Österreichischer Rundf unk; дословно: „Аустријска радиод ифу
зија”) емит ује два национална прог рама опште оријентац ије, један спец и
јализовани/тематски, као и четири национална и 9 регионалних радиопрог рама, управо колико и има покрајина, федералних јединица у овој
земљи. У свакој од њих има регионални РТВ центар.20
Замис ливо је, дакле, постојањ е само једног јавног радио-телевизиј
ског сервиса у Србији – Радио-телевизије Србије, који би бројем телеви
зијских и радијских прог рама, као и регионалних центара, обезбеђивао
јавни интерес у медијском систем у, усклађуј ућ и опште и посебно у свим
прог рам има. Једно од могућ их решењ а за телевизијске прог раме, реци
мо, могло би бити постојањ е три прог рама, али са сасвим другачијим
садрж ајним профилима. У прод укц ији и реализац ији Првог прог рама
инсис тирало би се на информат ивно-образовним садрж ајима. То не би
значило да овај прог рам, поред информат ивних и образовних емисија
(култ ура, наука, образовањ е) не би нудио филмове, серије, и друге ’фор
мате’ који имај у претеж но забавн у функц иј у, али би они морали да задо
вољ е највише уметничке и професионалне станд арде. Друг и прог рам би
био резервисан за забавно-информат ивне садрж аје (нпр. концерт и попу
ларне музике, преноси спортских и друг их догађаја националног значаја,
квизови, итд). Трећ и телевизијски прог рам могао би бити спец ијализо
ван/тематски, као што је и сада РТС дигитал. У прип ремању целине прва
два прог рама учес твов ли би сви регионални цент ри али, исто тако, и у
прод укц ији и реализац ији њихових делова, који би били немењ ени глед а
оц има у сваком од региона (Беог радска хроника да, али и Субот ичка или
Вршачка – које би укључивале садрж аје на језиц има националних мањи
на – затим, Новосадска, Косметска, Краг ујевачка, Нишка, Негот инска,
19
20

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whatwedo/
Према: Ebu Guides, Volume 1: EBU Members Services, July 2009.
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итд.). Осим што би се добило на квалитет у, изаш ло у сусрет регионалним
посебнос тима, смањили трошкови прод укц ије и куповине скупих ино
страних емисија, сва је прилика да би постојањ ем овак вог јавног РТВ сер
виса могао бити решен и проблем готово извесног гашењ а мног их радио
и телевизијских прог рама у предс тојећој, новим законима, пројектованој
императ ивној приват изац ији, јер би рационализовањ ем садашњег прге
ломазног броја запос лених у РТС-у и РТВ-у биле створене могућнос ти да
у регионалним цент рима раде, исто што и досад, бројни врхунски про
фесионалц и из угашених медијских организац ија са дугом трад иц ијом.
Овако конц ипиран РТС емитовао би, такође, радијске и телевизијске про
граме намењ е дијаспори, на српском језик у, и слушоц има и гледоц има у
инос транс тву, на неколико светских језика.
Исти прис туп могао би бити примењ ен и када је реч о постојању новин
ско-издавачког преду зећа и информат ивне агенц ије, а затим и интернетпортала. Тачно је да у Европи доминирај у медијски систем и са једном или
две медијске организац ије у модел у јавне службе и то искљичиво радијске
и телевизијске или радио-телевизијске организац ије. Међут им, функц ио
нисањ е сваког друш твеног подсис тема у једном социјетет у зависи од кон
кретних друш твено-историјских околнос ти и реалних, најп ре материјалних
могућнос ти друш тва, а затим потреба грађана. Модел пројектног финан
сирањ а медијских организац ија у приватном власниш тву, предвиђен сетом
новуосвојених медијских закона, на крај у ће се прет ворит и у механизам (ин)
директног утицаја на њихову уређивачк у полит ик у. И зашто би, уосталом,
приватне медијске организац ије биле финансиране из јавних извора. Зато се
тако белод аној тенденц ији комерц ијализац ије, таблои д изац ије и полит ичке
инструментализац ије медијских садржаја може супротс тваи т и само квали
тетном алтернат ивом, која подразумева два услова – сигурне изворе рацио
налног финансирањ а и недос тупност медијских организац ија у модел у јав
не службе за све утицаје политчких субјекта и интересних група капитала.
Када су медији у питању, цивилизац ијски станд ард је да све ове медијске
организац ије служе грађанима, а не афирм исању чистог либерализма, који
ће, на крај у, униш тит и и ТАНЈУГ и Политик у и Завод за уџбенике, па и овак ве
РТС и РТВ..., а са њима и национални и култ урни идент итет не само српског
народ а, него и свих мањинских друш твених група у Србији. Јер, медијске
организац ије јесу већ одавно, ако не најваж нији субјект и, онда најваж нији
инструмент и култ урне полит ике, а култ урн у полит ик у, показује то деценија
ипо иза нас, није могуће водит и преко таблои д а, ријалит и-прог рама и при
ватних издавача којима је циљ новац и искључиво новац, никако одговар на
питањ е – како овај народ може да сачува идент итет и равојни концепт кул
туре у сада шњос ти и будућнос ти?
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Србији је, наиме, данас потребан висок степен унут рашње кохези
је да би изаш ла из дубоке друш твене, а то увек значи култ урне кризе или
кризе култ уре. То није могуће без одговарај ућег просветитељс ко-раз
војног модела културне политике, а такав не може бити реализован без
осмиш љеног коришћењ а медија у увелико настај ућем историјски новом
типу друш тва – информац ионом друш тву.
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Сажетак: У раду се анализира развој, функције и значај мониторинга
медија, као ефикас ног алата за односе са јавношћу. Према садашњем модел у,
услуге монит ор инг а медија се махом базирај у на монит ор инг у вести у
штампаним или електронс ким медијима, на основ у дефинисаог профила
претраге и, са клијентом, уговореног обим а квантит ативне и квалит а
тивне анал изе медијс ких објава. Међутим, конц епт праћењ а медијс ких
објава, као и сервиса које ће у будућнос ти моћи да понуде предузећа за мони
торинг медија, у великој мери зависе од тренда развоја дигиталних тех
нологија. Заправо, ниво дигитализације штампаних медија у директној је
вези са структ уром проц еса мониторинга медија. Осим тога, револ уцио 
нарна експанзија друштвених медија повлачи и одговорност заинтересо
ваних компанија, различитих организација или појединац а да интензив
није ослушкуј у реакције клијената, конк уренције или шире јавнос ти, тј.
да корис те сервис е мониторинга друштвених медија. Избор друштвених
медија, као и алата за њихово праћење постао је веома комп ликован у тех
ничком поглед у, али и у поглед у обима података које треба анализирати,
што предс тавља нови пословни изазов предузећима за мониторинг медија.
Кључне речи: МОНИТОРИНГ МЕДИЈА, МОНИТОРИНГ ВЕСТИ, МОНИ
ТОРИНГ ДРУШ ТВЕН ИХ МЕДИЈА, ДИГИТАЛ ИЗ АЦ ИЈА ШТА МП АН ИХ
МЕДИЈА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШ ЋУ.
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Увод

Већина савремених компанија, државних установа, влад иних аген
ција, непрофитних организац ија, али и појед инц и који се баве јавним
пословима, корис те услуг е мониторинга медија, као алата који им пома
же да идент ифик уј у њихово спом ињ ањ е у медијима, анализирај у медиј
ске објаве о својим активнос тима, реакц ијама конк уренц ије, те медијске
и шире друш твене јавнос ти. Корисниц и услуга мониторинга медија ове
подаке прик уп љај у у циљу побољшањ а свог рада, изградњ е добре репу
тац ије и идент ифик ац ије нових пословних прилика. Сервис мониторин
га медија предс тав ља кључни алат за односе са јавношћу – свака орга
низац ија која корис ти услуг е односа са јавношћу, по правил у, корис ти и
услуге мониторинга медија.
Под појмом „мониторинг” (енгл. monitor ing – праћењ е) подраз умева
се стално посмат рањ е и бележењ е активнос ти које се одвијај у у окви
ру неког преду зећа, пројекта или прог рама, то јест процес прик уп љањ а
информац ија. У том смис лу, мониторинг предс тав ља систематски про
цес прик уп љањ а, анализирањ а и коришћењ а информац ија. Праћењ е се
обично фокусира на инфомац ије као што су: када и где се активнос ти
дешавај у, ко су актери, какви су ефект и и сл. Мониторинг се понекад
назива и процес, перформансе или формативна евал уација (Gage, Dunn,
2009; Frankel, Gage, 2007). Циљ ових активнос ти је да се на основу при
куп љених информац ија побољша пословна пракса, конт ролиш у унут ра
шњи и спољни ресурси, да се планирај у и/или предвиђај у будуће ини
цијат иве, доносе одлуке, као и да се врши провера напретка у однос у
на исход. Генерално посмат рано, сврх а мониторинга јесте евал уа ц ија
различит их активнос ти, које се реализ уј у као анализе, интерп ретац ије,
процене, планирањ а, дизајнирањ а, имплементац ије, с аспекта њиховог
квалитета, као и унут рашњих и спољних ефеката.
Мониторинг медија (упот ребљава се и израз „медија мониторинг”,
као директан превод енглеског терм ина media monitor ing) или праћењ е
медија, претпос тав ља процес ишчитавањ а, преглед авањ а или прес лу
шавањ а садрж аја објав љених у медијима масовног комуниц ирањ а и
идент ификовањ а, чувањ а и анализирањ а одабраних садрж аја по кључ
ним речима. Комкович (Comcow ich, 2010) дефинише мониторинг меди
ја као процес пажљивог ишчитавањ а, глед ањ а или слушањ а уредничког
садрж аја свих видова медија (новина, магазина, стручних публикац ија,
радијског или телевизијског прог рама, интернета), стално и без прек ид а.
То је, такође, и процес идент ификовањ а, чувањ а и анализирањ а садрж а
ја по кључним речима или теми. Ова, иначе уврежена дефиниц ија, иако
се односи на најваж нији део мониторинга медија, на мониторинг вести,
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то јест уредничког садрж аја, не укључ ује све важнији аспект монито
ринга – праћењ е друш твених медија. Стога би било свеобух ватније
рећи да сервис медија мониторинга предс тав ља системат ично праћењ е,
идент ификовањ е, чувањ е и анализирањ е различит их објава у штампа
ним и(или) елект ронским медијима на основу задат их кључних речи од
стране клијента. Кључне речи се прате у уредничк им садрж ајима свих
видова медија, али и у друш твеним медијима на интернет у, која немај у
уредничк и садрж ај.
1. Од прес-клипинга до агенција за мониторинга медија
Мониториг медија се први пут примењује почетком 19. века, упра
во кроз услуге познате као прес-клипинг (енгл. press clipping – сецкањ е
штампе), када су за потребе различит их клијената ангажована лица која
су ишчитавала текс тове у штампаним новинским издањима, у потрази
за кључним речима које се односе на било какве активнос ти клијената.
Потом су такви текс тови исецани, повезивани и достав љани заитересо
ваном клијент у. Праћењ е медијских објава у елект ронским медијима,
датира од педесет их година прош лог века, када су агилне компаније
плаћале појед инце да врше спец ијализовани елект ронски надзор теле
визијских вести у којима се спом ињу активнос ти тих компанија.
У пракси је познат већи број терм ина који се, у ужем или ширем сми
слу, могу поис товет ит и са терм ином прес-клипинг. Ти терм ини, углав
ном, задрж авај у своје изворно, енглеско значењ е: press monitor ing, media
intelligence, press clipping, media clipping, news clipping, news monitor ing.
Прве прес-клипинг активнос ти везуј у се за 1879. годин у када је Alfred
Чери (Cher ie) понуд ио прос лав љеном париском позоришном глумц у
да откупи рецензије његових глумачк их остварењ а објав љене у штам
пи, без потребе да купује целе новине. Прву агенц иј у за прес-клипинг
основао је Хенри Ромеике (Henry Romeike) 1881. године у Лондон у, коју
је реклам ирао као „први регис тровани и најкомп летнији биро за исеца
ње из новина на свет у”. Временом је основао огранке бироа у Берлин у и
Париз у. Први претп латниц и прес-клипинг услуга били су мања приват
на преду зећа, полит ичари, адвок ат и, уметниц и. Ови Ромејкови напори
су добили и идиоматски израз – „ромејкован”, у значењу: сакуп љених
новинских исечак а.
Сред ином двадесетог века долази до инстит уц ионализовањ а услуга
прик уп љањ а медијских објава, па је тако, на пример Североа меричка кон
ференција за прес-клипинг услуге (NACPCS, 1950) настала удруж ивањ ем
неколико мањих преду зетник а који су пруж али прес-клипинг услуге.
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Временом су свој у делатност проширили широм света, нудећ и праћењ е
и анализ у бројних медија и публик ац ија. Све већа заступ љеност услуга
прес-клипинга у пословном свет у утицала је на форм ирањ е међународ
не федерац ије прес-клипинг услуга FIBEP (Federat ion Internat ionale des
Bureaux d’Ext raits de Presse), основане 1953. године у Париз у, која данас
објед ињује преко 90 чланова у више од 40 земаљ а света. Ова организац и
ја нуди своје сервисе за око 80 одсто идус тријских преду зећа у свет у. На
својим редовним конференц ијама које се организ уј у свак их 18 месец и у
земљама чланицама FIBEP-а (Србија није чланица) доносе се нова реше
ња за побољшањ е прес-клипинг услуга. Постоји тенденц ија удруж ива
ња спец ијализованих клипинг агенц ија у међународне организац ије, па
су тако настале различите асоц ијац ије као што су The North Conference
of Press Clipping Serv ices (NACPCS), The Internat ional Associat ion Broadcast
Monitors (IABM), а једно од најпознат ијих клипинг удружењ а је Federat ion
Internat ionale des Bureau x d’ Extraits de Press: Internat ional Federat ion of the
Press Clipping Serv ices (FIBEP), које се професионално бави мониторин
гом различит их група медија. Од 2000. године, у Републиц и Србији реги
стровано је неколико агенц ија, којима је примарна делатност праћењ е и
анализа медијских објава.
Појавом интернета створени су услови за ефикасније праћењ е меди
ја, управо путем интернета, као и елект ронско архивирањ е садрж аја.
Многе прес-клипинг агенц ије корис те модерне прог рамске апликац ије
за прет раг у елет ронских медија по кључним речима, али није мали број
и оних које на класичан начин прате медијске објаве, обележ авањ ем тек
стова и ишчитавањ ем новинских чланак а.
2. Мониторинг вести и мониторинг друштвених медија
У широком комуник ац ионо-медијском окружењу које омог ућа
ва интернет, мониторинг медија проширује своје функц ије, па се може
говорит и о два основна облик а ових активнос ти, а то су мониторинг вести
и мониторинг друштвених медија1.
Мониторинг вести предс тав ља процес прет раж ивањ а објава у свим
медијима који имај у уредничк и садрж ај, то јест садрж ај креи ран од
стране уредниш тва одређеног медија, како у поглед у прик уп љањ а, тако обраде и дисем инац ије информац ија. Укључ ује штампане медије или
1

Друштвени медији су група апликација, насталих на идеолошкој и технолошкој
основи Веб-а 2.0, које омогућавају стварање и размену садржаја које стварају корисници (User Generated Content; Kaplan, Haenlein, 2010); представљају скуп интернет
апликација, платформи и медија који има за циљ да омогући сарадњу између људи
и заједничко остварење и размену садржаја (Palmer, Koeing-Lewis, 2009).
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њихова онлајн издањ а, онлајн вести која немај у штампана издањ а, као и
телевизијски и радијски прог рам. Мониторинг вести је најраспрос тра
њенији вид мониторинга медија.
Осим мониторинга вести, организац ије за праћењ е медија све чешће
нуде и услуге, „надзирањ а” друш твених медија на интернет у; прате било
каква спом ињ ањ а својих клијената на фејсбук у, твитеру, различит им
блоговима, четовима и форум има, као и на друг им друш твеним мреж а
ма. Овакав вид мониторинга се, најчешће, назива мониторинг друштве
них медија (Social Media Monitor ing; корис те се и појмови као што су Social
Listening, Online Analytics, Buzz Analysis, Social Media Measurement).2
Ширењ ем друш твених медија, преду зећа се суочавај у са изазовима
интензивнијег ослушкивањ а реакц ија клијената, конк уренц ије или шире
јавнос ти. Захвај уј ућ и друш твеним медијима, принц ипи комуникац ије с
клијент има добијај у нове димензије, па умес то класичног комуникац и
оног тока по принц ип у од једног према мног има, однос према потроша
чима поприма облике парт иц ипац ије, који подраз умевај у комуникац иј у
према потрошач у, од потрошача према производ у и од потрошача према
другом потрошач у. Они (потрошачи) данас могу лако да пронађу један
другог, да потраже или дају савет, па је, како наводе Gossieau x и Moran
(2010), купац данас боље информ исан од самог прод авца. Велике светске
компаније (Tibco, Zappos, IBM, Microsoft) свој у су маркет иншку стратег и
ју на платформ и социјалних медијима развиле у толиком обим у, да се
већ говори о феномен у хипер-социјалних компанија (Gossieau x, Moran,
2010). Мониторинг друш твених медија, тзв. бренд мониторинг, постаје
незаобилазан део маркет иншких стратег ије и односа с јавношћу савре
мених преду зећа, с обзиром на то да путем ових медија информац ије
теку непрес тано и у стварном времен у. Међут им избор „правих” дру
штвених медија, као и алата за њихово праћењ е постао је веома комп ли
кован у техничком поглед у, али и у поглед у обима података које треба
анализират и.
Ипак, коришћењ е друш твених медија је могуће „мерит и”, јер када
се корисник појав љује на интернет у и информац ије дели на својим лич
ним мреж ама, остав ља траг ове (битове) који се могу мерит и у стварном
времен у. Информац ије о њиховом мишљењу се међусобно деле и умно
жавај у, па компаније не могу игнорисат и мњењ е „вирт уе лне јавнос ти”.
Додуше, Форсгард и Фреј (Fоrsgård, Frey, 2010: 148) наводе да једнос тав
на прис устност организац ија у друш твеним медијским каналима ништа
не производ и, али свак а организац ија може наћи начине учес твовањ а
2

На дугачкој листи платформи (провајдера) за мониторинг друштвених медија
налазе се Forrester Wave Listening Platforms Q1 2009, crunchbase.com и Wiki of Social
Media Monitoring Solutions и др.
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у овом комуникац ионом прос тору и из тога прибавит и преднос ти које
подрж авај у њихово пословањ е. Софис тиц иран мониторинг друш твених
медија нужно је прилаг ођават и повећању онлајн активнос ти привредних
субјекта. Тако већ постоје медија мониторинг организац ије (на пример,
Meltwater Global Media), које могу прат ит и око 200 хиљад а интернет изво
ра вести у више од сто земаљ а, на више од осамдесет језика (глобални
медија мониторинг), као и трен утн у детекц иј у позит ивних и негат ивних
ставова који се појав љуј у о клијент у, анализ у и мерењ е ефеката марке
тиншких кампањ а у друш твеним медијима и др.
3. Профил прет раге медијских објава
Процес праћењ а медијских објава започињ е дефинисањ ем профи
ла прет раге, који, најчешће, укључ ује кључн у реч, као што је, на при
мер, назив компаније, назив бренд а, лично име, називе конк урентских
компанија, или, пак, кључне фразе. Медијска објава у којој је садрж ана
кључн у реч обично се назива „клип” („прес-клип” или „ТВ клип” и сл.).
Профил прет раг е садрж и и попис медија које треба прат ит и, рубрике
у којима се текст налази (или емисије у којима је кључна реч нађена),
временски период праћењ а, начин испоруке клијент у, име аутора текс та
или емисије и др.
Анализе медијске експониранос ти клијента или праћених тема могу
садрж ат и квант итат ивни и квалитат ивни аспекат или комбинац иј у оба.
Квант итат ивна анализа обух вата приказ броја и тоналитета (оцене) при
лога о праћеним темама у штампаним и елект ронским медијима, уз одво
јен приказ броја и тоналитета медијских прилога појед иначно по медиј у.
Таква анализа (студ ија) је предс тав љена табелама и графиконима.
Квалитат ивна анализа предс тав ља тематску обрад у прилога и пра
ћених тема и прик аз најваж нијих догађаја, то јест најчешћих тема у пра
ћеном период у, као и посебан прик аз негат ивно котираних прилога по
медиј у, датум у, аутору, наслову и кратком сажетк у. Анализе се врше на
недељном, месечном, кварталном, полуг од ишњем и годишњем нивоу, а
могуће су и спец ијалне анализе, које обух ватај у посебан временски део.
Неке од медија мониторинг организац ија пруж ај у клијент има
могућност коришћењ а базе податак а објава кроз упот ребу алата за реа
лизовањ е квант итат ивних анализа медијског садрж аја. Овак ви алат и, и
аутомат изоване могућнос ти реализац ије анализа, поготово су погодне
за агенц ије за односе са јавношћу, као и за ПР стручњ аке запос лене у раз
личит им организац ијама.
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4. Мониторинг штампаних и елект ронских медија
У земљама где се целок упни садрж аји штампаних издањ а могу наћи
и у дигиталној форм и, на интернет у, праћењ е вести се односи на праће
ње онлајн издањ а вести, што омог ућава бржи и прец изнији преглед ових
објава. Праћењ е великог броја информац ија на интернет у омог ућено је
спец ијализованим софтверима (робот и; ботови или паукови) који имај у
способност брзог сакуп љањ а садрж аја пласираних у реалном времен у.
Развој интернета деведесет их година прош лог века директно је утицао
на појаву комерц ијалних служби за мониторинг интернета са аутомат и
зованим процесом мониторинга вести које се емит уј у у реалном време
ну. У овак вој ситуа ц ији губи се трад иц ионални начин праћењ а и читањ а
штампаних медија, од стране обучених група читача који траже потреб
не кључне речи за клијенте, а мониторинг се реализ ује аутомат изовано,
помоћу посебних софтвера. Тако да се, у овом случај у, више не говори
о прес- клипинг у, већ о мониторинг у медија, јер се праћењ е више и не
односи на праћењ е штампаних већ на праћењ е елект ронских медија, то
јест интернета, ТВ прог рама или радијског прог рама.
Вести у штампаним медијима (новине, магазини, спец ијализова
на штампана издањ а и др), ефик асније се прате на интернет у у оквиру
њихових онлајн издањ а. Концепт праћењ а медија зависи од нивоа диги
тализац ије штампаних медија. Наиме, развијеније земље већ целок упни
садрж ај штампаних издаљ а пласирај у у дигиталној форм и што процес
мониторинга медија убрзава и чини га прец изнијим (Слика 1). С дру
ге, пак, стране, већина земаљ а још увек није новинску публиц ис тик у у
целос ти „пренела” у дигиталн у форм у идент ичн у у садрж ај у штампа
ном издању, што је случај и са штампаним медијима у Србији (Слика 2).

Слика 1: Схема организације медија мониторинга у земљама са потпуном
дигитализацијом штампаних медија
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Слика 2: Схема организације медија мониторинга у земљама са делимич
ном дигитализацијом (или без дигитализације) штампаних медија
Међут им, прелазак на дигитализована издањ а штампаних медија
се глобално интензивира, иако се потп уна дигиталицазија у појед иним
земљама предвиђа у широко распон у од око две деценије (Табела 1)
Земља
УСА
УК, Исланд
Канад а, Норвешка
Финска, Сингап ур, Гренланд
Данска
Нови Зеланд, Шпанија, Чехос ловачк а, Тајван
Пољска, Шведска, Швајцерска
Јужна Кореја, Белг ија
Холандија, Ирска, Бразил, Италија
Аустрија, Словачк а, Грчк а, Порт угалија
Франц уска, Израе л, Малезија, Хрватска
Немачк а, Естонија
Јапан, Кина
Мађарска, Литванија
Летонија, Мексико
Србија, Саудијска Арабија
Бугарска, Чиле, Уруг вај
Русија, Турска
Тајланд
Монголија
Аргент ина
Остатак света

Година
2019.
2020.
2021.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
Извор: Dawson, 2010.

Табела 1: Године гашења штампаних издања новина, по земљама
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Када је у питању мониторинг радијских и телевизијских објава,
постоји временско ограничењ е, јер емитована порука траје само оноли
ко колико траје нека емисија. Информац ије пласиране путем елект рон
ских медија су доступније и мног о брже у однос у на оне које се про
слеђуј у путем штампаних медија. Карактерис тике објава у овој врсти
медија говоре о томе какве су врсте информац ија, да ли су комерц ијалог,
кутурног или образовног садрж аја.
Телевизијске вести најбољ е се прате прет раж ивањ ем селектованих или
целих (аудио или видео) снимака. Спец ијализоване компаније за ТВ мони
торинг, као што су; Crit ical Metion, TV Eyes, VMS (video monitoring serv ice), US
Burrelle s Luce, Cison и др, снимај у аудио и видео сигнале свих прог рама, свих
националних ТВ мрежа и сваке појед иначне локалне станице у различит им
регионима. Осим тога, емисије информат ивног садржаја националних мре
жа и локалних ТВ станица често су доступни на интернет у (ТВ мреже поста
вљај у вести у облик у текс туа лних чланака на својим веб сајтовима). Стога,
мониторинг службе, прет рагом интернета, могу да дођу до ових података
који указуј у да су тражене кључне речи спомен уте и у живом ТВ прог раму.
Док се већина штампаних публик ац ија у свет у објав љује и онлајн,
у реалном времен у, ово не важи за емитовањ е ТВ прог рама. Чланц и са
вестима се могу наћи на веб сајтовима ТВ станица, али тек касније, пошто су претходно емитовани на телевизији. Стога се ТВ клипинг најбољ е
може реализоват и снимањ ем прог рама и накнадним одабирањ ем дела
прог рама који је важан за клијента.
Спец ијализоване службе за мониторинг емитованог прог рама нуде
у суштини исту услуг у, само варирај у у покривенос ти тржиш та. Већи
на спец ијалнизованих ТВ клипинг организац ија, поред транскрибованог
снимка, нуди и видео снимак који је клијент у доступан онлајн, недуго
после емитовањ а уживо.
Развојем технолог ија, развиле су се и могућнос ти праћењ а радијског
прог рама. Мониторинг радијског прог рама реализ ује се упот ребом софт
вера који прет вара говор у текст, то јест транскрипт, али овак ви софтве
ри, иако техничк и напред уј у из године у годин у, још увек обезбеђуј у само
осамдесет посто прец износ ти, а још и мање ако онај који говори не говори
станд ардном језичком формом. Стога је потребано и укључивањ е људ
ског фактора за успешну реализац иј у транскрипта целок упних вести.
Већина клијената корис ти интег рисани мониторинг медија (end-toend media monitor ing), то јест различите сервисе мониторинга вести (еми
тованог садрж аја) и друш твених медија. Да би се могао понуд ит и инте
грисаним медијски мониторинг, преду зећа за мониторинг медија све
чешће улазе у различите облике пословне сарадњ е и партен рс тва, кори
стећ и своје власничке сервисе за појед ине аспекте мониторинга, на при
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мер, мониторинг емитованог медијског садрж аја, а потом од друг их спе
цијализованих агенц ија за мониторинг друш твених медија купуј у вести.
Интег рисани мониторинг медија омог ућава праћењ е објава у штампа
ним медијима, главним дневним листовима, као и локалној штампи, спе
цијализованим публикац ијама, међународним листовима и магазнима.
Укључ ује такође и релевантне телевизијске и радијске објаве доступне
у терм ин у емитовањ а, домаће и инос тране интернет садрж аје, архивске
вести, вести на друш тевним медијима форум има и блоговима. Могућ и
су и извеш таји у којима се идент ифик уј у кључни показатењи или супт ил
нији, скривени детаљим који указ уј у на емоц ионална стањ а, процене или
крит ике, затим различите илус трац ије, графиконе и сл. Интег рац ија не
значи само комбинац иј у трад иц ионалног и друш твеног садрж аја, већ и
способност да се тај садрж ај надглед а и анализира у исто време. За кли
јента то значи да добијај у комп летан преглед контекс туа лно релевант
них објава на трад иц ионалним и друш твеним медијима, садрж ај који је
видљив на истом екран у, али и алате за коришћењ е тог садрж аја.
5. Значај мониторинга медија за корпоративне комуникације
Ефикасан мониторинг медија предс тав ља значајан повраћај инвес ти
ција у корпорат ивне комуникац ије и показ ује успех организац ије у одно
сима с јавношћу и анагажовању на друш твеним медијима. Осим тога, то
предс тав ља и најјефт инији начин сталног и системат ичног прик уп љањ а
и анализе медијских објава. Јер, показало се да business to business услуге,
иако су, на први поглед – јефт ине, не морај у бити и најбољи начин кори
шћена интерних односа с јавношћу и маркет иншких ресус ра.
За короп рат ивне комуник ац ије мониторинг вести предс тав ља неза
мењив алат односа с јавношћу, при чему се мониторинг онлајн вести
показ ује све супериорнијим у однос у на трад иц ионални прес клипниг,
из неколико разлога: свеобух ватнији је, с обзиром на то да омог ућава
издвајањ е клипова из великог броја онлајн новинских извора који не
постоје у штампаном облик у); ефик аснији је, имај ућ и у виду да се онлајн
вести појав љуј у пре њиховог објав љивањ а у трад иц ионалним медијима;
омог ућава праћењ е истих вести из више извора и више земаљ а; мања
је могућност проп ус та и грешак а насталих људским фактором; испору
ка прик уп љених објава је бржа или се одвија у реалном времен у; пру
жа широк избор услуга и интег рисано праћењ е медија, које укључ ује и
мониторинг социјалних медија.
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volume of data that should be analyzed which represents a new business challenge
for media monitor ing companies.
Key words: MEDIA MONITOR ING, NEWS MONITOR ING, SOCIAL MEDIA
MONITOR ING, PRINT ED MEDIA DIGITAL IZ AT ION, PUBLIC RELAT IONS.
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УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋ А
КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА
И КРЕАТИВНОСТИ У САВРЕМЕНИМ ДРУШТВЕНИМ
И МЕДИЈСКИМ УСЛОВИМ А
Сажетак: Телевизијс ка предузећа су незаменљиви творци мишљења, али
и спроводници разноврс ног информативног материјала до сегмента јавнос ти
који су важни за свак у озбиљну организацију. Развој медија и комуникационих
технологија доводи до примене нових метода и увођења иновација. Оне воде
ка новинама, креирању новог начина и решења који ће поједнос тавити и уна
предити њихов реалитет и одвес ти их жељени корак напред.
Аутор овог рада истиче значај иновација у телевизијс ким предузећима.
Кроз резултате спроведеног истраж ивања на територији Србије, рад прика
зује колико и у којим временс ким периодима се ради на иновацијама, као и
колико се ради на подс тицању и мотивацији запос лених да испољавају своје
креативне вештине. Такође, видеће се колико се улаже у развој, запос лене и
која средс тва се најчешће корис те. Да ли постоји сарадња измеђ у телевизиј
ских предузећа и високообразовних институција и на који начин се оства
рује, а све у функцији имплементације иновација која води развоју телевизиј
ских предузећа.
Кључне речи: ТЕЛЕВИЗИЈА, ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕДУ ЗЕЋ А, МЕДИЈИ,
РАЗВОЈ МЕДИЈА, ИНОВАЦИЈЕ.
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Увод

Савремено доба је променило трад иц ионалан прис туп у пословању
и пракси телевизијских преду зећа. Са развојем комуникац ионе техно
лог ије, у телевизијским преду зећ има се примењуј у нове методе и уво
де иновац ије. Процес иновац ије је често замиш љен као засебан фено
мен који доприноси конк урентнос ти и развој у организац ије на разли
чите начине (Damanpour, 2010: 996-1010). Имплементац ија иновац ија у
медијским организац ијама је у почетк у наиш ла на негодовањ е, али су
нове технолог ије брзо интег рисале највредније карактерис тике класич
них медија.
Иновац ије и креат ивност из период а у период имај у све већу импле
ментац иј у у медијским организац ијама и воде ка бољим резултат има.
Развој технолог ија и промена начина разм иш љањ а довели су до крупних
промена у свет у (Xu, Rickards, 2007). Иновац ије постај у све сложеније
због промене потребе корисник а, велик им прит иском конк уренц ије и
брзим технолошким променама.
У ери савремене информ исанос ти, телевизија предс тав ља темељ који
је уграђен у све поре друш тва. У доба експанзије и развоја савремених
технолошких изума телевизија заузима једно од водећ их места у сфери
националних медија. Развојем информац ионих технолог ија, телевизија
се развија и тежи да кроз све већи број прог рама буде заним љивија.
Телевизија је најм лађе, нају т ицајније и најпоп уларније средс тво
масовног комуниц ирањ а. Израс тао из колевке радија и штампе, овај
медиј је толико изменио начине живота милиона људи да се развој циви
лизац ије којој припад амо може поделит и на период до појаве телевизије
и онај после ње (Павловић, 2004: 185)
Телевизија предс тав ља елект ронски аудиовиз уе лни медиј масовног
комуниц ирањ а којим је могуће синх роно и/или асинх роно посредоват и
стварност (Милет ић, Милет ић, 2012: 330)
Поред државне телевизије или телевизије као јавног медијског сер
виса постоје и дечија телевизија, омлад инска телевизија, пословна
телевизија, интерна телевезија (телевизија затвореног круга, кабловска
телевизија сателитска телевизија (за прек ривањ е већих територија неке
државе или света) итд (Павловић, 2004: 188). Узимај ућ и у обзир величи
ну телевизијске публике и прос тор на којем је могуће глед ат и и слушат и
одређени телевизијски прог рам, препознај у се локална, национална и
глобална телевизијска преду зећа (Милет ић, Милет ић, 2012: 339).
Трад иц ионални медиј, као што је телевизија, предс тав ља једнос мер
ну платформ у за пласирањ е порук а, које, често, карактерише и нежељ е
но прек ид ањ е пажње и активнос ти људи који их прате.
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Телевизијско преду зеће је најс ложеније медијско преду зеће чија је
основна делатност прип рема, прод укц ија, емитовањ е прод аја и, у одре
ђеним медисјким систем има, дисем инанц ија различит их телевизијских
садрж аја, емисија и прог рама (Милет ић, Милет ић, 2012: 339).
Телевизије би требале да спроводе иновац ије које предс тав љај у систем организованих и сврсисходних активнос ти усмерених на стварањ е
промена (нови производ, производни процес, огранизац иона структ у
ра, стил управ љањ а) и у суштини унап ређуј у технолог ије које настај у
применом сопс твених или туђих резултата научно-истраж ивачког рада,
открића и сазнањ а кроз сопс твени концепт, идеј у или метод за њено ства
рањ е, које са одговарај ућом вредношћу пласирај у на тржиш те.
Улагањ ем у иноват ивност својих производ а и услуга поспеш ује се и
развој, што подраз умева промене у преду зећу које доносе побољшањ е
будућег функц ионисањ а, измен у структ уре будуће производњ е и посло
вањ а уопш те.
Рад приказ ује податке који се односе на улагањ е од стране телеви
зијских преду зећа у сопс твени развој. Такође, обух ваћени су подац и који
показ уј у на које начине спроводе улагањ а за постизањ е што бољег ква
литета у сфери свог пословањ а. У првом делу рада обрађен је теоријски
део који се односи на развој медија. У другом делу приказан је метод
спровођењ а истраж ивањ а, обрађени резултат и и закључц и који из тога
произи лазе.
1. Развој медија
Развој нових медија, првенс твено Интернета, пруж а корисниц има
потп уно нове врсте услуга. Довео је до повезивањ а и објед ињ ава класич
них медија и значајно је променио глобалн у медијску сцен у. Довео је до
новог правца развоја медија (Трповски, 2012: 205-216).
Писани предмет и постоје скоро три хиљаде година, што значи 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 ено
сти и трен утној комуник ац ији, почетак предс тав љај у прве комерц ијалне
новине. Леци и друг и штампани материјали са приватним огласима и
најавама локалних догађаја, попут сајмова и пијаца, били су у оптицај у,
а прве забележене новине појавиле су се у Немачкој 1609. године. Прве
дневне новине у Великој Британији Daily Cour ier појавиле су се 1702.
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године и махом су се састојале од огласа. Није прош ло много, али за сва
ку развијен у земљу постојало је неоп ходно да има барем једне национал
не новине. Најс тарији српски дневни лист је „Полит ика” који излази од
1904. године.
Осамнаес ти век доноси штампањ е часописа (познат и и као „период и
ци”) који су у почетк у били намењ ени домаћ инс тву средњ е класе, да би
касније постали све спец ијализованији и бавили се свим могућ им начини
ма разоноде и интересовањима, као и текућ им питањима и полит иком.
Период интензивног економског, индус тријског и технолошког разво
ја у двадесетом веку утиче и на развој медија. Двадесет их година дваде
сетог века долази до појаве радија, као и појаве визуе лних медија, попут
фотог рафије и филма. Затим 1936. године долази до појаве телевизије
Би-Би-Си у Великој Британији, а од 1938. крен уо је експериментални ТВпрог рам у Немачкој. 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. У Србији први домаћ и ТВ-прог рам емито
ван је 1956.
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 медији”. Суштинска карактерис тика „нових медија” јесте да
повлаче разлик у између комп јутерских медија и радио-дифузних меди
ја, попут радија и телевизије.
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 уобичаје
но да говоримо о медијима 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, сајто
ви за друш твено умреж авањ е и блог ови.
Стари медији су установили своје прис ус тво у оквиру нових медија.
Тако су новине, радио и ТВ станице развиле своје „online“ еквиваленте,
који су постали подједнако битни као и њихови „offline” панд ани.
2. Метод истраживања
Истраж ивањ е у телевизијским преду зећ има је спроведено у период у
од априла до јуна 2013. године на територији Србије. Истраж ивањ ем је
обух ваћено 19 телевизијских преду зећа.
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У истраж ивању као главни истраж ивачк и инструмент коришћен је
упитник, који се састојао од низа питањ а на која су одговарали предс тав
ниц и анкет ираних преду зећа. Истраж ивањ е је било базирано на анкет и
рању руководс тва и запос лених који су располагали потребним инфор
мац ијама и могли да одговоре на постав љена питањ а. Питањ а у упитни
ку су била затвореног и отвореног типа, и било их је укупно 15, што може
да се види на слиц и 1 и 2.

Слика 1: Упитник
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Слика 2: Упитник
Током самог прик уп љањ а података било је доста потешкоћа, па и огра
ничењ а која су везана за ово истраж ивањ е, које проист ич у из култ уре
анкет ирањ а. По савременим сазнањима истраж ивачи се све више крећу
од постпозит ивизма ка конс трукт ивизму и постај у више етични, са више
полит ичке мудрос ти и правичнос ти у предс тав љању гласова 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 случајева је дошло до отпора и одбијањ а испитаника да учес твуј у у
истраж ивању. Запос лени у преду зећ има и када прис тан у на сарадњу, доста
тешко дају информац ије о пословању, те су могућ и и неиск рени одговори.
3. Резултати истраживања
Резултат и истраж ивањ а до којих се дошло обрадом података пред
став љени су кроз табеларне и графичке приказе који следе.
Табела 1 прик аз ује основне податке који су везани за просечан,
минималан и максималан број запос лених у анкет ираним телевизиј
ским преду зећ има. Просечан број запос лених у овим преду зећ има је
278. Иначе, у Србији је последњих година прис утна тенденц ија повећа
ња незапос ленос ти у свим сферама пословањ а, што потврђује Републич
ки завод за стат ис тик у. Према њиховим подац има стопа незапос лено
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сти сада износи 24,1% што је пораж авај ућа чињеница када се упоред и са
претходним периодом из 2008. године (још тада је Србија имала највиш у
стоп у незапос ленос ти становниш тва (14%) у поређењу са Европском уни
јом, земљама Евро-зоне, као и земљама у окружењу).
Укупан број
анкет ираних
преду з ећа

Просечан број запо
слених
у преду з ећима

Минимални број
запос лених

Максимални број
запос лених

19

278,11

3

3200

Табела 1: Број запос лених у предузећима
Просечан број
високок валификов аних
радник а

Минимални број
високок валификов аних
радник а

Максимални број
високок валификов аних
радник а

82,6

1

539

Табела 2: Број висококвалификованих радника
Број пред
уз ећа која
спров од е
инов ац ије

Проц енат Број пред Проц енат
у однос у
уз ећа која
у однос у
на укупан врше изме на укупан
број анке не карак број анке
тираних
терис тик а
тираних
преду з ећа постојећих преду з ећа
прои зв о
да/услуга
15,8
4
21,1

Број пред
уз ећа која
увод е пот
пуно нове
прои зв о
де/услуге

Проц енат
у однос у
на укупан
број анке
тираних
преду з ећа

1

5,3

Месечно

3

Тромесечно

4

21,1

2

10,5

2

10,5

Шестоме
сечно

4

21,1

3

15,8

4

21,1

Годишње

3

15,8

4

21,1

6

31,57

на пет
година

0

0

0

0

0

0

Свакод нев
но

2

10,5

3

15,8

2

10,5

илипо
потреби

3

15,8

5

26,3

4

21,1

Табела 3: Спровођење иновација у телевизијс ким предузећима
(Извори табела: истраж ивањ а аутора)
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У табели 2 види се број високок валификованих радника. Просечан
број високок валификованих радника у анкет ираним преду зећ има износи
83. Док у табели 3 можемо видет и број и проценат преду зећа која спроводе
иновац ије у одређеном временском период у.
Станд ардна девијац ија, као значајни стат ис тичк и податак, нам гово
ри, колико у просек у елемент и скупа одступај у од аритмет ичке сред ине
скупа. У овом случај у она износи за број преду зећа која спроводе инова
ције 1.380131, што показ ује да приближ но исти број преду зећа спровод и
иновац ије свакод невно, као и на месечном, тромесечном, шестомесеч
ном, годишњем, петог од ишњем нивоу или по потреби.
Станд ардна девијац ија за број преду зећа која врше измене каракте
рис тика постојећ их производ а/услуга износи 1.632993, а за број преду зе
ћа која уводе потп уно нове производе/услуге износи 2.058663.
На 1. график у је прик азано колико анкет ирана преду зећа раде на
иновац ијама услуга, колико њих понек ад увод и иновац ије, а колико њих
никад а. Подац и су дати у процент има.

График 1: Заступ љеност иновација у телевизијс ким предузећима
(Извор: истраж ивањ а аутора)
На графичком приказ у 1 можемо видет и да телевизијска преду зећа
спроводе иновац ије услуга. Од укупног броја анкет ираних преду зећа сви
спроводе иновац ије и то 68% се изјаснило са „да”, а 32% да то понекад ради.
Иновац ије су данас неоп ходне и имај у велик и значај у пословању преду зе
ћа. Оне помаж у преду зећ има да се адапт ирај у на променљиво окружењ е.
Што је већи број интера кц ија између преду зећа и окружењ а кроз разли
чите 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 урент и по супериорној вреднос ти коју пруж ај у
и на основу уочавањ а кључних критериј ума које треба да испуни нова
услуга. Они се управо и остваруј у иновац ијама (Комазец, ПетровићЛазаревић, 2007: 241).
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График 2: Временс ки период на који телевизијс ка предузећа спроводе
мање измене постојећих производа/услуга
(Извор: Истраж ивањ а аутора)

График 3: Временс ки период на који телевизијс ка предузећа уводе
потпуно нове производа/услуге
(Извор: Истраж ивањ а аутора)
На који временски период телевизијска преду зећа врше иновац ије
можемо видет и у графичк им прик азима који следе. Ту се прави разлика
између временског период а који се односи на спровођењ е мањих изме
на у постојећ им производ има/услугама, и временског период а који се
односи на увођењ е потп уно нових производ а/услуга.
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Најчешћи временски период који су навела телевизијска преду зе
ћа да спроводе мање измене постојећ их производ а/услуга је 26%, док за
увођењ е потп уно нових производ а и услуга су навели да уводе 32% на
годишњем нивоу.
Табела 4 приказ ује изворе финансирањ а развоја у телевизијским пред
узећ има. Посмат рај у се финансирањ е из сопс твених финансијских сред
става, кред ита, донац ија и прог рама. Видимо да се ова преду зећа најчешће
ослањ ај у на сопс твена финансијска средс тва. У овом примеру изузимамо
Јавни медијски сервис који се уз финансирањ е из комерц ијалних извора,
односно реклама, финансира и путем радио-телевизијске претп лате коју
плаћај у грађани. Данас, надокнад у за финансирањ е Јавног сервиса плаћа
просечно 1,4 милиона домаћ инс тава у Србији (извор: www.rts.rs, 2013)
Средс тва за
финансирањ е
разв оја обез
беђуј у се из:

Сопс твених
финансијских
средс тав а
Кред ита
Донац ија и
прог рама

Број преду з ећа који
је одгов орио са:

Просечан број у
однос у на укупан
број анкет ираних
преду з ећа

Број пред
уз ећа који
није одго
ворио на
питањ е

Проц енат
преду з ећа
који није
одгов орио
на питањ е

Да

Понек ад

Не

Да

Понек ад

Не

18

1

0

94,7

5,3

0

0

0

2
2

2
4

15
13

10,5
10,5

10,5
21,1

78,9
68,4

0
0

0
0

Табела 4: Извори финанс ирања програма развоја
у телевизијс ким предузећима
(Извор: истраж ивањ а аутора)
Табела 5 прик аз ује да анкет ирана преду зећа у просек у издвајај у 18%
из укупног профита за развој.
Просечан про
Минималан
Максималан
ценат који се
проц енат који
проц енат који
издваја из укуп
се издваја из
се издваја из
ног профита за укупног профи укупног профи
разв ој
та за разв ој
та за разв ој
17,6
5
100

Број преду з ећа
који није одго
ворио на пита
ње

Проц енат пред
уз ећа који није
одгов орио на
питањ е

9

47,4

Табела 5: Проценат профита који се издваја за развој
(Извор: истраж ивањ а аутора)
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Колико телевизијска преду зећа мотивиш у запос лене да испољ авај у кре
ат ивне вештине може се видет и у следећој табели и графичком приказу број
4. Они раде на подс тицању и мотивисању запос лених да испољ авај у креат ив
не вештине, 79% се изјаснило са „да“, 16% са „понекад“, док са „не“ 5%.
Број преду з ећа који подс тиче и мотивише запос лене да учес твуј у
у креа т ивнос ти одгов орило са:
ДА
ПОНЕК АД
НЕ
15
3
1
Проц енат у однос у на укупан број анкет ираних преду з ећа који ради на подс тиц ању
запос лених да учес твуј у у креа т ивнос ти
ДА
ПОНЕК АД
НЕ
78,9
15,8
5,3

Табела 6: Заступ љеност креативнос ти у телевизијс ким предузећима
(Извор: Истраж ивањ а аутора)
Креат ивност подразумева способност стварањ а нових и корисних иде
ја, а неоп ходна је у свим фазама иноват ивног процеса. Може се схват ит и
као процес рађањ а идеја, а иновац ија процес којим се оне преводе у могућа
решењ а. Да би запос лени могли да испољ авај у креат ивне вештине важна
је култ ура и структ ура организац ије, али и мотивац ија запос лених. Запо
слени треба да буду мотивисани за исказивањ е идеја али и награђени за
допринос који дају. Идеје могу да буду резултат креат ивнос ти сопс твених
радника, али и спољних сарадника. Треба да се прик уп љај у и примењуј у у
организац ији (Комазец, Петровић-Лазаревић, 2007: 277-279).

График 4: Подс тицање и мотивисање запос лених да испољавају креативност
(Извор: истраж ивањ а аутора)
Улагањ е у знањ е и унап ређењ е запос лених је приказано у табели 7.
Анализирано је колико преду зећа улаж у у запос лене путем курсева,
обуке, тренинга и додатних спец ијализац ија. Највећ и проценат преду
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зећа се изјаснио да улаже у додатне обуке, 47%, док најмањ е улаж у у
додатне спец ијализац ије, 57% се изјаснило са „не”.
Када се тржиш те мења, развијај у се многобројне технолог ије, конк у
рент и умнож авај у, а производ и убрзо застаревај у. У таквим околнос тима
успешна преду зећа су она која конт ин уи рано стварај у ново знањ е које брзо
шире у својим организац ијама и брзо се појав љуј у са новим технолог ијама
и производ има. То су преду зећа која имај у способност да брзо реаг уј у на
захтеве глед алаца, да стварај у нова тржиш та, као и да брзо развијај у нове
производе. Логичан редос лед потеза јесте: стварањ е знањ а - конт ин уи ра
но иновирањ е - конк урентна предност (Hamel, G., C.K. Prahalad, 1996).
Преду зећ а
Број преду зећ а који Проценат анкет ира
која улаж у у
је одговорио са:
них преду зећ а који
знањ е и уна
је одговорио са:
пређ ењ е запо
слен их путем:
ДА ПОНЕ- НЕ ДА ПОНЕ- НЕ
КАД
КАД
Курсев а
4
7
8
21
37
42

Број пред
узећ а који
није одго
ворио на
питањ е

Проценат
преду зећ а
који није
одговорио
на питањ е

0

0

Обуке

9

6

4

47

32

21

0

0

Трен инг а

3

6

10

16

32

52

0

0

Додатне спе
цијал из ац ије

2

6

11

11

32

57

0

0

Табела 7: Улагање у знање и унапређење запос лених
(Извор: истраж ивањ а аутора)
Број запос лених
који су послати на
различите видове
обуке по годинама
2012

Просечан број који
Минимални број
Максимални број
финансира преду финансираних запо финансираних запо
зећа
слених
слених
16

1

86

2011

8,5

1

60

2010

10,4

1

60

2009

16

2

60

2008

19,7

1

126

Табела 8: Слање запос лених на различите видове обуке
у период у од 2008-2012.
(Извор: истраж ивањ а аутора)
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Табела 8 прик аз ује број запос лених које преду зеће шаље на додатне
видове обуке у последњих 5 година – у период у од 2008. до 2012. годи
не. Добар је показатељ да је тај број драс тично повећан у 2012. години у
однос у на 2011.
Табела 9 приказује преду зећа која су финансирала запос лене у додатно
школовањ е. Посмат ра се колико преду зећа улаж у у образовањ е својих рад
ника и колико их финансирај у на мастер, спец ијалис тичк им или доктор
ским студ ијама. Нажалост доминира проценат негат ивних одговора. Знањ е
и информац ије су данас доминантан ресурс у пословању преду зећа. Један
од основних услова за развој иновац ија је организац ионо учењ е, где су битна
два интера кт ивна процеса: један који води сталном повећању фонд а знањ а,
а друг и, којим се потврђује у пракси (Комазец, Петровић-Лазаревић, 2007:
270). Учењ е кроз пракс у се односи на аутоматски процес које преду зећа све
више практ ик уј у, самим тим, ефикаснија су у ономе што већ раде. Допуњ ава
њем са знањ ем које могу стећи ван преду зећа омог ућава им да ураде нешто
сасвим другачије (Wesley M. Cohen; Daniel A. Levinthal, 1989: 569-596).
Преду з ећа
која су у
последњих
пет година
финанси
рала запо
слене на:
Мас тер
студ ије
Спец ијали
сичке сту
дије
Докт орске
студ ије

Број пред Проц енат Број пред Проц енат Број пред
уз ећа који потврдних уз ећа који негат ивних уз ећа који
је потврд одгов ора је негат ив одгов ора није одго
ворио
но одгов о
но одгов о
рио
рио

Проц енат
оних који
нису одго
ворили на
питањ е

4

22,2

14

77,8

1

5,3

2

11,1

16

88,9

1

5,3

1

5,6

17

94,4

1

5,3

Табела 9: Улагање у додатно школовање запос лених
(Извор: истраж ивањ а аутора)
Табела 10 приказ ује број запос лених које преду зеће финансира да се
додатно школ уј у у последњих 5 година – у период у од 2008. до 2012. годи
не. Показатељи су мали што се види из табеле. У 2010. години издвојено је
највише финансијских средс тава за школовањ е запос лених. У просек у је
тада послато 11 запос лених, да би се тај број смањио наредних година.
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Број запос лених
које предузеће
финансира да сту
дирају
2012

Просечан број запо
Минимални број
Максимални број
слених које преду финансираних запо финансираних запо
зеће финансира да
слених студената
слених студената
студирају
7,7
1
19

2011

5,7

1

13

2010

10,7

2

27

2009

15

3

27

2008

8,5

3

14

Табела 10: Слање запос лених на додатно школовање
у период у од 2008-2012.
(Извор: истраж ивањ а аутора)
На питањ е које се односи на најчешће навођене разлоге за додатно
школовањ е запос лених, анкет ирана преду зећа су одговарала да је то
због:
• побољшањ а прог рама
• доприноса запос лених даљем развој у нових технолог ија
• потреба финансирањ а рада
• „Желимо најк валитетније људе у нашем тиму”
Табела 11 прик аз ује сарадњу путем студентске праксе која се оства
рује између високообразовних инстит уц ија и телевизијских преду зећа у
последњих пет година (2008-2012).
Сарадња изме Просечан број
Минималан
ђу предузећа и студената који број студената
високообразов били на пракси
них инстит уција
у погледу сту
дентске праксе
постојала је у
следећим годи
нама:
2012
12,1
1
2011
20,3
2
2010
39,3
3
2009
12,3
3
2008
16
2

Максималан
број студената

Просечно вре
ме трајања у
данима

44
44
78
31
29

66
108,2
161,7
161,7
227,5

Табела 11: Сарадња измеђ у телевизијс ких предузећа и високобразовних
институција у поглед у студентс ке праксе у период у од 2008-2012.
(Извор: истраж ивањ а аутора)
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Највећ и број студената који су били на пракси у телевизијским преду
зећ има био је 2010. године и у просек у је износио 39. Тај број се смањује од
те године, па је 2012. године у просек у само 12 студената било на пракси.
Најчешће навођени факултет и са којих су долазили студент и на
пракс у:
• ФТН – Факултет техничк их наука
• Факултет безбеднос ти
• Економски факултет
• Факултет за менаџмент
• Филозофски факултет
• ФОН – Факултет организац ионих наука
• ПМФ – Природно-математ ичк и факултет
• ФПН – Факултет полит ичк их наука
• Мегат ренд универзитет – Факултет за култ уру и медије
• ФДУ – Факултет драмских уметнос ти
• Спортска журналис тик а
• Алу – Академ ија лепих уметнос ти
• Балкан Медиа тим
Закључак
На основу овог истраж ивањ а дошло се до закључка да се телевизиј
ска преду зећа сусрећу са различит им проблем има који утич у на гло
бални напред ак самог преду зећа. Први и највећ и проблем свих анкет и
раних телевизијских преду зећа у Србији је лоша финансијска ситуа ц ија
која узрок ује низ друг их проблема који између осталог утич у и на развој
и иноват ивност производ а/услуга. Из неповољне финансијске ситуа ц ије
са којом се суочава већина преду зећа произи лази чињеница да је гене
рално ниска стопа запос ленос ти.
С обзиром на ниску стоп у запос ленос ти, заступ љеност високок вали
фикованих радник а у преду зећ има је самим тим још мања. Слањ е рад
ника на различите видове усавршавањ а је онемог ућена што утиче на
њихову мотивисаност, креат ивност и даљи напред ак у раду.
Сарадњ а између телевизијских преду зећа и факултета није на завид
ном нивоу што довод и до закључк а да би у наредном период у обе стране
требале да пораде на решавању овог наизглед безаз леног проблема, уко
лико желе да напред уј у и иду у корак са савременим светом.
Намера телевизијских преду зећа би требала бити пруж ањ е глед аоц и
ма тачне информац ије, квалитетн у забаву и позит ивно образовањ е, нагла
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шавај ућ и људске вреднос ти са циљем да се у Србији створи уређено и
напредно друш тво. Телевизије треба да имај у визиј у у којој би људи могли
да виде себе у лепшем светлу, ближ и Европи, а да ипак остан у и даље бли
ски влас титом националном идент итет у, свесни влас тит их недос татака и
способни да их препознај у и исправе. Основне вреднос ти телевизије тре
ба да буду храброст и независност, способност да брзо и на време реаг уј у
на промене, инвент ивност и иноват ивност. Иако се већина телевизијских
преду зећа служ и полит ичк им странкама и публиц и нуде плитк у забаву,
у свакој од њих треба да постоји оаза у којој глед алац може да се одмори,
врат и наду и свест о влас титој снази и важнос ти. Визија сваког преду зећа
треба да се базира на равнотеж и између финансијске самоод рж ивос ти,
објект ивног информ исањ а и независне уређивачке полит ике и прог рама.
Телевизије стварај ућ и прог раме са друш твеном одговорношћу, про
мовиш ућ и вреднос ти знањ а, поштењ а, добрих намера, рада и креат ив
нос ти доприносе побољшању своје глед анос ти, а самим тим услове за
развој и што бољу позиц ионираност на тржиш ту.
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THE DEVELOPMENT OF TELEVISION STATIONS
THROUGH THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATION AND CREATIVITY
IN MODERN SOCIAL AND MEDIA TERMS
Summary: Telev ision stat ions are indispensable creators thought, but also they
are conductors and various informat ion mater ial to the segment of the public that
are important for any serious organizat ion. The development of media and commu
nicat ion technologies leads to new methods 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 TV stat ions 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. Author of this paper will show how ino
vat ion works to encourage and motivate employees to exhibit their creat ive skills.
Also, it will be seen how much companies invests in the development, personnel and
resources, what they are commonly used and is there cooperat ion between telev ision
companies and instit ut ions of higher educat ion. This paper will show how it achi
eves, and all with implementat ions of innovat ion that leads to the development of
telev ision companies.
Key words: television, television stations, media, media deve
lopment, innovation.
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ПОЛИТИЧК А УПОТРЕБА ТАБЛОИД А У СРБИЈИ
Сажет ак: Текст разм ат ра негат ивн е послед иц е прои ст ек ле из
одсус тва елем ент арних захт ева квал ит етног новинарствa – новин ар
ске етичнос ти, неприс трас нос ти, објективнос ти и фер извештавања у
Србији, која пролази кроз болне процесе социјалних и економс ких промена.
Таблоиди, који данас креирају део медијс ког прос тора супериорно тежећи
да изричу судове о медијс ким личнос тима, врше злоу потреб у. Као узорци
за истраж ивање, засновано на квантитативно-квалитативној анализи
садржаја и анализи форме (облика новинарс ког изражавања), послуж или су
текс тови објављени у два дневна листа-таблоида у период у од 1. новем
бра 2013. до 28. фебруара 2014. године. У таблоидима је објављено укупно
59 текс това који су се експ лицитно однос или на актуе лне политичаре у
Србији, а они су се нашли и на 49 насловних страна у посматраном пери
од у. Истраж ивани су аутори текс това као и теме (садржаји) о којима сe
писало. На основ у примењене анализе садржаја и анализе форме закључује
се да таблоиди у Србији, својим непрофeсионалним, прoизвољним извешта
вањем и грубим кршењем Закона о јавном информисању, осликавају суморну
свакодневиц у и целок упну структур у актуе лног српс ког друштва.
Кључне речи: ТАБЛОИД, ТАБЛОИДНИ ЖУРН АЛИЗАМ, ПОЛИТ ИЗА
ЦИЈА ТАБЛОИД А, РЕТОРИЧК А СЕНЗИТ ИВНОСТ.
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Увод

Mедијски прос тор последњих деценија 20. века и с почетка 21. века,
под утицајем модерне технолог ије која из корена мења многе сегменте
друш тва, између осталих и журнализам, постаје теже мерљив, суочен
са потешкоћама да се омеђе утицаји новинарског деловањ а у времен у
и прос тору. Људи, кроз могућнос ти које им пруж а савремена, модерна
цивилизац ија, несметано износе своја разм иш љањ а и запаж ањ а путем
друш твених мреж а, па размена информац ија све више личи на дијалог
и развијен у конверзац иј у. Обиљ е догађаја и извеш тавањ е о њима прет
пос тав ља различита тумачењ а и објашњењ а, али је свеп рис утна жеља да
се одговори на захтеве тржиш та презасићеног информац ијама. Овак ва
пракса често довод и до конфузије, која пред новинаре постав ља нове,
бројне захтеве који се, нажалост, веома удаљ авај у од професионализма
и етичнос ти класичног новинарс тва. Рађа се нова култ ура писањ а у којој
је видљива тенденц ија да се одговорно новинарс тво у великој мери одвоји
од станд ард а поузданог и професионалног извеш тавањ а. Правила ефика
снос ти и ефектнос ти не бивај у битније нарушена, с тим што се граница
између ефектнос ти и јевт иног сензац ионализма скоро потире. Траса коју
зацртавај у истина и поузданост при пруж ању информац ије мења правац,
дозвољ авај ућ и меанд ре који су у класичном новинарс тву били незам и
сливи и доводећ и тако у питањ е етик у новинарс тва.
Људи данас живе у два света: у свет у стварнос ти и у свет у медија. Меди
ји својом структ уром утич у на друш тво, на психоемоц ионалн у димензиј у и
понашањ е појед инца, како конзумента информац ије, тако и самог новина
ра. Милионски аудиториј ум се данас информ ише углавном преко интерне
та који спаја низ позит ивних одлика свих ранијих медија, али крије и опа
сност од некрит ичког, неселектованог пријема информац ија који, у скла
ду са процент уа лно великом функц ионалном непис меношћу појед инаца,
предс тав ља моћно оружје у рукама влад ај ућих слојева друш тва, првенс тве
но тзв. полит ичке елите. По правил у, друш тво на почетк у није способно да
схват и све послед ице новог начина општењ а. Интернет генерац иј у, засно
ван у на интера кт ивнос ти без граница, изнед рила је глобализац ија, а онда
је, брисањ ем разлика између глобалног и локалног, с обзиром да све што је
шокантно, атракт ивно или сканд алозно одмах поприма атрибут важног у
светским размерама, довела до кохабитац ије глобалне ширине са суженим,
„племенским” поглед има на свет. Под утицајем медија насељ ени прос тори
наше планете постај у „светско село” (Меклуа н) у коме се јавно и приватно,
унут рашње и спољ ашње сјед ињуј у. Остварује се циљ лаког и брзог комуни
цирањ а на планетарном нивоу, спец ифичнос ти времена и прос тора се бри
шу, ретроспект ивни поглед и и реминисценц ије губе значај у процес у обли
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ковањ а савременог друш тва. У новим оквирима медији превазилазе уоб
личавањ е диск урса и почињу да уобличавај у споредне, често врло диску
табилне вреднос ти које, у систему поремећених критериј ума и померених
квалитета савременог друш тва, постај у очек ивани императ ив понашањ а.
Стицањ е вештина које подраз умева класично новинарс тво, оно мај
сторс тво које је било печат препознавањ а доброг и поузданог новинара,
данас је марг инализовано. У неким жанровима новински чланц и имај у
сличнос ти са литерарном уметношћу, ту су слична стилска израж ајна
средс тва и креат ивни поступц и у осмиш љавању и уобличавању грађе,
али се често пренебрегава чињеница да новинарс тво мора бити нефик
ционално и измеш тено из прос тора маште и поиг равањ а са истином, дис
танц ирано од хиперболисањ а, прец изно у исказ у, постојано у изношењу
чињеница. Белет рис тик а и журналис тика се морај у јасно разд вајат и, уз
уочавањ е свих позит ивних страна истраж ивачког, крит ичког и транспа
рентног новинарс тва, али и негат ивног утицаја популис тичке, сент имен
талне и мелод рамске литерат уре која је на границ и шунд а.
Добар новинар, новинар коме се верује, мора бити креат иван, високог
образовањ а и широк их поглед а, посебно квалификован за извеш тавањ е и
коментарисањ е једне или две уже облас ти, еруд ита који познаје стране јези
ке и недвос мис лено влад а општом и комп јутерском писменошћу, али мора
имат и и одлике високо моралне личнос ти способне да крит ичк и мисли, да
аналит ичк и процењује и непотк уп љиво след и зацртан у идеј у. Такав нови
нар јесте различит од свих оних појед инаца који несметано објав љуј у раз
не садрж аје сводећ и их на монолог и низ нејасноћа и нетачнос ти, уз то и
са катас трофалним непознавањ ем правила станд ард изованог књижевног
језика и правописа. Добар новинар данас постаје реткост, али она која се
негује и цени, која штит и своја права и поштује публик у којој се обраћа. То
су професионалц и од којих грађани, дезоријент исани у преобиљу инфор
мац ија, с правом захтевај у истинита и јасна тумачењ а, па чак и визионар
ску способност предвиђањ а онога што след и. Одговорно новинарс тво дана
шње, елект ронске ере подраз умева ефикасног новинара истраж ивача који
креат ивно разм иш ља, логичк и прос уђује и дослед ан је у својој етичнос ти и
непотк уп љивос ти пред бахат им захтевима актуе лних моћника и завод љи
вом моћи новца, односно високог тираж а по свак у цену.
Медији, као средс тва масовне комуникац ије, насртљиво залазе у све
сфере људске заједнице коју, обавијај ућ и је бројним информац ијама
и стварај ућ и илузиј у да су све те вести веома значајне за све, доводе у
неку врсту хипнот ичког, недовољно свесног стањ а. Медији данас имај у
огроман утицај на форм ирањ е закона поступањ а и одлучивањ а у свим
сферама друш тва, почев од полит ике и влас ти, преко култ уре и уметно
сти, до свих сегмената наших живота, чак и у оквиру интимне заједнице
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каква је пород ица. Када се у таквој ситуа ц ији истина пренебрегава или
свесно изврће, постав ља се крајњ е узнем ируј уће питањ е о судбини гра
ђана, конз умената новинарских истина и лажи, који постај у таоц и опа
сне манип улац ије.
Од постанка новинарске професије утемељ ена су бројна правила и
препоруке како да се у журнализму информац ија што јасније и тачније
пренесе, да се што истинит ије интерп рет ира, да не подлегне било ком
облик у фалсификовањ а. Неприс трасност је један од основних посту
лата одговорног и доброг новинарс тва. Чињеница да новинска вест или
репортаж а јесу потрошна роба која се масовно производ и, не би треба
ло да умањи значај принц ипа истинитос ти у извеш тавању и избегавањ а
прис трасних коментара. Данашње развијено „нарат ивно новинарс тво”,
чији корени сежу у далек у, трећу децениј у 19. века, нажалост све теже
разлик ује истинито и лажно, стварно и измаш тано, те тако новинарске
„приче” бивај у толико убед љиве да рађај у опасност од замене чињеница
исконс труисаном, лажном стварношћу чијој је маштовитој разиг рано
сти и бегу од сивила свакод невице тешко одолет и. Пред завод љивошћу
сензац ионалис тичк их вести које неодољиво прив лаче конз ументе, про
фесионална одговорност новинара мора да постави непремос тиву бари
јеру. Свак и обучени новинар уме догађај да прет вори у вест или начини
од њега репортаж у, уме да га преточи у заним љив текст, у стању је да тра
жи и нађе најзначајније елементе информац ије. Нису сви једнако вешти
у истраж ивачком поступк у; извесна и трен утна лутањ а су прих ватљива
у току новинарског трагањ а за личним изразом, али се тачност података,
безус ловно поштовањ е истине, став љањ е информац ија у одговарај ућ и
контекст, провера изнет их податак а, не смеј у заобић и, а новинар мора у
сваком трен утк у да преу зме одговорност за написан у или саопш тен у реч.
Истраж ивањ е и ваљана интерп ретац ија чине смисао постојањ а новинар
ске професије и у 21. веку. Захтеви се шире пошто, уз добро информ иса
ње, едукац ија и забава чине важан део новинарске делатнос ти, али треба
их поставит и баш наведеним редом. Нема корисне едукац ије без јасно
изнет их чињеница и постав љених циљева, а забава не би смела да добије
примат у добром и правовременом информ исању.
Савремено новинарс тво је данас прет ворено у професиј у најамника
који раде за профит моћних друш твених група. Некад а је пропаганднообавеш тајна компонента била само прок ривени сегмент новинарс тва,
данас је она преов лад ала и постала суштина медија, „привезака запад
ног система” (Рељић, 2013: 19-20). Информац ије се шире невероватном
брзином, али то није само спољ а наметн ута манип улац ија, данас гото
во да стичемо утисак да постоји тоталитарна култ ура која „производ и
покорност” (Чомски, 2009: 53).
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У тзв. постновинарс тву 21.века, које је облик влад ај уће, популарне и
мање захтевне култ уре, догађаји добијај у нове димензије или чак бивај у
фалсификовани и измиш љени. Таблои д изац ија медија, која рачуна на
интересовањ а интригантне и слабије образоване популац ије, све је рас
прос трањ енија. Тираж и се увећавај у, рејт инг расте, профит се остварује,
полуге финансијске моћи су покрен уте и воде ка несумњивој материјал
ној добит и, а о послед ицама, које су неминовне, разм иш љаће се сутра.
То замагљено сутра, у склад у са доминантном неод говорношћу и инфан
тилношћу која жмури пред изазовима и бира лакши пут, биће оптере
ћено тешким питањима на које се одговори још теже налазе, али то ће
доћи тек сутра! Илузија је можда у седамнаес том веку била комична,
али данас је „траг ична и полит ичк и злоу пот ребљена”. Сигурно је да ће
социјална психолог ија, социолог ија и теорија култ уре, па и економ ија,
имат и тежак задатак да дефиниш у узроке и поводе за спуш тањ е система
вреднос ти у друш тву на приземан ниво и да објасне колико је огроман
утицај новца и колико он може да буде погубан по недовољно одговорно
и савешћу неоп терећено друш тво и појед инце.
1. Таблоидно новинарство
Таблои дно новинарс тво је вешто усвојило део свакод невног, лаичког
речника, а уочљиве су потешкоће да се изврши јасна дистинкц ија између
квалитетног, угледног журнализма и таблои д а. У период има пада тираж а
и у квалитетној штампи све чешће уочавамо таблои дне ексцесе, док се
таблои дна штампа у кризним ситуа ц ијама (терорис тичик и напад и, рато
ви) приближ ава квалитетном новинарс тву. Иако у трећем милениј ум у
влад ај у медијски хибрид и, таблои д има још увек пежорат ивно значењ е.
Таблои д најчешће нуди крајњ е популис тичк и прис туп темама које дотиче.
Садрж аји који пуне таблои де теже ка извесној екск лузивнос ти и јевт иним
ефект има, док је обрад а одабране темат ике крајњ е сензац ионалис тичка
и често патет ична. По питању форме таблои д и имај у мањи, практ ичнији
формат, који подраз умева бољу прегледност, олакшава читањ е и уочљив
је на киосцима за прод ај у штампе. Таблои дно новинарс тво претенц иозно
намеће поређењ е са угледном, озбиљном и мање популарном штампом.
Чињеница је да се често јављај у тираж ни листови и часописи у којима
се преп лићу елемент и квалитетног и таблои дног новинарс тва. Таблои д и
угледно новинарс тво проглашавај у тешким и непоп уларним. Насуп рот
томе, квалитетне новинске публикац ије изједначавај у таблои де са најни
жим нивоом журналис тике. Таблои д и су и међусобни конк урент и, па сле
дећ и мото да циљ не бира средс тво, они оптуж уј у једни друге, стална су
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мета подс мех а једни друг има, теже да означе неке своје, тобоже различи
те медијске оријентац ије и у непрес таним су вербалним разрач унавањи
ма, а често и у дугот рајним и обес миш љеним судским процесима.
Дистинкц ија између тзв. озбиљне, угледне штампе и таблои д а оглед а
се у различитом прис туп у информац ијама. Од правила да се од одговор
ног новинарс тва очек ује да одговори на три основна захтева: актуе лноважно-заним љиво, таблои д и одступај у тако што њихов уређивачк и при
ступ почива само на трећој одредниц и коју тежи да украси трилингом:
шок-сензац ија-дивљењ е. Наклоност читалачке публике довод и до вели
ких тираж а, а у основи опстанк а таблои д а лежи финансијска моћ.
Постоје четири могућа одговора на актуе лно питањ е који су разлози
за „лош квалитет” медијских садрж аја и непош товањ е правних и профе
сионалних норм и у Србији:
1.	тренд комерц ијализац ије медија који је узрокован економском
кризом и влад ај ућом логиком тржиш та;
2.	низак друш твени станд ард и лош егзис тенц ијални полож ај нови
нара;
3.	таблои д изац ија коју новинари често рационализ уј у као повлађи
вањ е ниском укус у публике, насталом услед деград ираних дру
штвених вреднос ти;
4.	низак ниво знањ а и компетентнос ти новинара који се могу обја
снит и продором нешколованих новинара у редакц ије и, донек ле,
дисконт ин уи тетом у преношењу стечених знањ а и искус тава ста
ријих колега млађим и мање искусним новинарима.
Таблои д и у Србији (Курир, Информер, Ало, Свет, Скандал...), за разли
ку од западњ ачк их панд ана, фасцинирани су полит иком и њеном моћи
да усмерава кретањ а у друш тву и њима управ ља у великој мери. Полит и
чари, њихови иступи у јавнос ти, њихови приватни живот и, непрес ушна
су тема таблои д а. Полит изац ија српских, пре свега дневних таблои д а,
разум љива је када се имај у на уму спец ифичнос ти услова под којима су
ти листови настајали. Ратови, бомбардовањ е, распад државе, учинили су
да полит ичка сцена постане атракт ивнија и далеко тираж нија од естрад
не. Метод и се своде на једнос траност – коришћењ е једног, углавном неи
менованог извора и на опсервац иј у. Текс тови попримај у хибридне форме
и тешко их је сврс тат и у препознатљиве облике новинарског израж авањ а.
Фотог рафије полит ичара, „ухваћених” у комп ром ит уј ућ им ситуа ц ија
ма, прив лаче пажњу и помаж у бољој прод аји листа. Поред евидентног
непрофесионализма и одсус тва етичк их принц ипа, свеопш ти пад квали
тета уочљив је и на нивоу писменос ти, стила и језика којим се таблои д и
обраћај у својим читаоц има.
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2. Истраживање: политичка упот реба таблоида у Србији
2.1. Образложење темe
Истраж ивањ е има за циљ да укаже на постојањ е полит ичке (зло)
упот ребе таблои д а који данас прес удно утич у на стварањ е модела по
коме би о полит ичару, јавној личнос ти, требало говорит и (инфотејмент,
таблои д изац ија садрж аја, естрад изац ија полит ике, селебрит изац ија...),
са циљем да се креи рај у негат ивна мишљењ а читалаца, а без чврс тих
доказа којима би се потк репиле тврдњ е таблои д а.
2.2. Метод
Поступак који ће се корис тит и за анализ у текс това састоји се из кван
титат ивне и квалитат ивне анализе садрж аја и анализе форме. Текс тови
изабрани методом случајног одабира биће подвргн ут и квант итат ивноквалитат ивној анализи садрж аја и анализи форме у период у од 1.11.2013.
до 28.02.2014.године.
Анализа садрж аја је метод истраж ивањ а медијског материјала, раз
личит их докумената, словних, звучних, сликовних записа и друг их обли
ка усменог или писменог општењ а међу људима. Анализа форме подра
зумева проу чавањ е текс та укљученог у истраж ивањ е методом истраж и
вањ а новинарских жанрова који ће помоћ и да се утврд и разноврсност
текс това, прос тор који обух ватај у, заинтересованост медија за тему...
Облиц и новинарског израж авањ а који ће бити коришћени у раду су фак
тог рафски (вест, извеш тај, интервју питањ е-одговор) и аналит ичк и (чла
нак, коментар, профил, крит ика). Неоп ходно је нагласит и да жанрови
нису стат ични и заувек дати облиц и новинарског израж авањ а. Услед про
мена које се дешавај у у медијима долази до стварањ а хибридних жанрова
који имај у елементе фактог рафских и аналит ичк их облика израж авањ а.
У таблои д има су текс тови често хибридне форме које је тешко сврс тат и у
одређене, препознатљиве облике новинарског израж авањ а. (Тодоровић,
2006). Јединица анализе јесте текст под којим се подраз умева видљива
целина у штампи у форм и новинарских жанрова или хибридних форм и
новинарског израж авањ а.
У истраж ивањ е су, као узорак за квант итат ивн у анализ у садрж аја,
укључене насловне стране и текс тови у којима се спом ињу лидери раз
личит их (супротс тав љених) полит ичк их странака, минис три у Влад и, тј.
личнос ти које су у том трен утк у битне у полит ичком живот у Србије. Као
узорак за квалитат ивн у анализ у садрж аја и анализ у форме, методом слу
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чајног одабира, послуж или су одређени текс тови објав љени у 2 различи
та дневна таблои д а у период у од 1.11.2013. до 28.02.2014. године, у којима
се спом ињу лидери полит ичк их странака, њихови приватни живот и или
њихови поступц и у негат ивном контекс ту и пежорат ивном смис лу.
2.3. Предмет и циљ рада
Рад настоји да, применом анализе садрж аја и анализе форме текс то
ва из таблои д а, установи да ли су и у коликој мери спом ињ ани лидери
полит ичк их странак а, да ли се задирало у њихове приватне животе и да
ли су таблои д и на тај начин урушавали углед полит ичара, као и шта све
чини садрж ин у тих текс това. У оквиру ових циљева важно је утврд ит и
следеће:
-	укупан број насловних страна и укупан број текс това у којима су
спом ињ ани полит ичари, али са јасном тенденц ијом да се њихови
квалитетно обав љени задац и на функц ијама које трен утно обав љај у
ставе у друг и план. Таблои д и задиру у њихову приватност, оспора
вај у (без релевантних доказа) њихов квалитет рада и истич у тврдњ е
о њиховом корупт ивном деловању, такође без релевантних доказа.
-	Ком жанру припад ај у текс тови издвојени методом случајног ода
бира?
-	Ко су аутори текс това и да ли су текс тови потписани или су објав ље
ни без потписа?
-	Каква је садрж ина већине текс това и које теме углавном обрађуј у?
2.4. Полазне претпос тавке истраж ивања
Хипотеза 1:	Полит ичари, њихов квалитет рада, имовинско стањ е и прива
тан живот се у таблои дној штампи у Србији спом ињу у негат ив
ном контекс ту.
Хипотеза 2:	Упот ребом реторичке сензит ивнос ти таблои д и настоје да обли
куј у мишљењ е читалаца о полит ичарима у Србији.
Хипотеза 3:	Таблои д и су спремни да, (без обзира на (не)истинитост тврдњи
или на (не)могућност да те тврдњ е потк репи релевантним дока
зима) оптуж уј у полит ичаре за различита корупт ивна деловањ а
и тиме преу зимај у улог у тужиоца. Хипотеза 4: Аутори текс това
су углавном непотписани.
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3. Графичк и прикази добијених података

Графикон 1: Анализа укупног броја текс това
у два дневна таблоидна листа

Графикон 2: Анализа укупног броја насловних страна
у два дневна таблоидна листа

Графикон 3: Анализа броја потписаних текс това
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4. Аналитичка интерпретација добијених резултата
4.1. Насловне стране

Анализом добијених података конс татовано је да су полит ичари истак
нут и на укупно 49 насловних страна таблои д а у посмат раном период у. У
новембру су били на 10 насловних страна, у децембру на 13, у јануару на
17 насловних страна, а у фебруару на укупно 9. Фотог рафија одређеног
полит ичара о коме се пише, уочљива је на свакој насловној страни која му
је посвећена, а насловни блокови (потп уни или непотп уни) су толико сен
зац ионалис тичк и да просечни читалац одмах пожели да купи таблои д. У
насловним блоковима, који су крајњ е непримерени и сензац ионалис тич
ки, спом ињу се медијски сканд али, раск ринкавањ а медијских мафија,
полит ичари-лажови, различите афере и екск лузивне (доказима непот
креп љене) информац ије о недозвољ еном богаћењу полит ичара. Делови
наслова (речи попут хапсе, бандити...) су обојени јарк им бојама (црвена,
жута...) тако да се и на овај начин делује на псих у конз умената којима
речи попут корупције, криминалних радњи и малверзација, лажи и превара
додатно „упад ај у” у очи. Упот ребом реторичке сензит ивнос ти таблои д и
настоје да облик уј у мишљењ а читалаца. Тек када прочитај у поднас лове
писане мање уочљивим, ’белим’ словима, конз умент има постаје донек ле
јасно да истраге нису покрен уте и да је већина наведеног у „бомбас тич
ном” наслову под знаком питањ а. У насловним блоковима доминирај у
реторичка питањ а на која се не дају готово никак ви одговори. Сам наслов
треба да делује на читаоца тако да у њему изазове бунт и негодовањ е због
понашањ а полит ичара. У ери опште беспарице и ситуа ц ије где обичан
човек живи на ивиц и егзис тенц ије, чак се и сарадниц и полит ичк их лиде
ра размећу својим богатс твом! Таблои д и, неретко, постај у проницљиви
детект иви, успешнији од свих обавеш тајних служби државе. Етикет ира
ју отворено појед ине полит ичаре као профитере и крим иналце који су
у спрези. Истицањ а речи попут екск лузивно наговеш тавај у „послас тиц у”
коју само таблои д и нуде својим верним читаоц има, „најт рулији богата
ши” постај у они који су на наводно сумњив начин дошли до свога богат
ства, а прис утна су и директна поређењ а полит ичк их лидера са злочин
цима из новије полит ичке историје човечанс тва. Наглашава се апсол у
тизам полит ичк их лидера у њиховим странкама, чиме они крше основне
принц ипе демок рат ичнос ти, а њихово ауток ратско понашањ е излази из
оквира странке. Полит ичари се оптуж уј у да својим ауторитетом успевај у
да „измаме” новац и од појед иних јавних преду зећа који после корис те у
маркет иншке сврхе и за свој у медијску промоц иј у.
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Јасно је уочљива тенденц ија српских таблои д а да у први план ставе
оптужбе – цитате, изјаве разних личнос ти, чиме новинари и уредниш тво
себе вешто постав љај у у друг и план, штитећ и се на тај начин од могућег
покретањ а тужби прот ив њих.
Таблои д и се, под паролом да делуј у у интерес у обичног, малог чове
ка, читаоц има обраћај у осиромашеним, некњижевним језиком, често
упот ребљавај ућ и жаргон да би се постигла својеврсна интим изац ија са
читалачком публиком. Најнеобразованијим и најрањивијим сегмент има
становниш тва циљано се обраћај у новинари који и сами спад ај у међу нео
бразовани део професије. Читаоц има је већ на насловној страни без зазора
понуђено „псовачко новинарс тво” у коме „јаке речи” замењуј у аргумен
те. Текс тови у таблои д у не нуде доказе за оптужбе изнете на појед иним
насловницама.
4.2. Објављени текс тови
У таблои д има у овом период у објав љено је 59 текс това који су се екс
плиц итно односили на полит ичаре у Србији. Постојали су и текс тови
у којима имена лидера нису спом ињ ана, а који су се тицали њихових
сарадника и пријатељ а. Треба истаћ и да, када бисмо детаљно читали
све текс тове у таблои д има у наведеном период у, могли бисмо стећ и ути
сак да су, често, готово читава издањ а посвећена лидерима полит ичк их
странака и њиховим блиским сарадниц има.
Анализирај ућ и елементе насловних блокова, можемо да примет имо
постојањ е наднас лова и наслова (срж теме), а уочавамо да понегде недо
стаје поднас лов, који би насловни блок чинио потп уним. Када поднас лов
(теза) постоји, слична садрж ина поднас лова и наслова предс тав ља одли
чан мамац за почетак текс та. У насловима се често постав љај у питањ а
(нпр.„Зашто лажеш”) и ту је видљива персонализац ија и емоц ионализац ија
вести, док основно правило за писањ е наслова (максим ум информац ија у
миним ум у речи) често изос тане. Испод наслова се, у анализираном узорк у
пре лида (главе вести) појав љуј у непримерени коментари аутора текс та,
( „не би тај признао”, „порашће ти нос”, „сеча глава”, „алал вера”), а аутор
текс та је најчешће „екипа таблои д а”. Главна новост, најваж нија чињеница
у анализираним текс товима често бива изос тав љена на почетк у текс та, као
што то обично чине новинари код модела одложеног дејс тва вести, како би
се произвољном коментару новинара дало на значај у („частио се некретни
ном”, „пуниша”). Речник улице је прис утан у великом број у анализираних
текс това и то нам указ ује на јасну дистинкц иј у између таблои дних и „ква
литетних” медија. Појед ини текс тови би требало да предс тав љај у класични
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(општеинформат ивни) извеш тај – прод ужен у вест са нпр. седнице Народне
скупш тине. У извеш тај у би требало да се, поред глобалне информац ије,
разрађуј у и остале чињенице које чине догађај, да се истакн у важне поје
динос ти. Међут им, у таблои д има је све у кондензованом облик у, а форма
је стат ична, само се преноси шта је ко коме рекао. Све ово доприноси да
текс тови више подсећај у на вести, а извеш таји су у другом план у.
Неки од текс това попримај у обрисе чланка (интерп ретат ивног жан
ра), али за чланке је карактерис тично да имај у миним ум три саговорника,
што у анализираном узорк у није био случај. Највећем број у чланака, да би
могли да се уврс те у интерп ретат ивни жанр, недос тај у релевантни извори
информац ија. Да би чланак био објект иван и имао „фер однос”, новинар
мора бити одговоран и „прис талица” интерп ретац ији чињеница за које
мисли да одговарај у истини и чланак мора у себи да има сукобљене аргу
менте и три извора информац ија. Већина саговорника који потк реп љуј у
тврдњ е новинара таблои д а су неименовани, а конт рапозиц ије углавном
нико не предс тав ља. Чланц и показ уј у јасну намеру редакц ија листова да
се дистанц ирај у и да новинари не буду они који директно оптуж уј у, мада
не могу да одоле а да, бар у антрфилеи ма не искорис те прилик у да споме
ну да је баш њихова екипа прва (од свих новина у Србији) открила „гомиле
доказа”, а читаоц у се поруч ује: све је истина што говоримо, а то потврђуј у
и наши саговорниц и. Сем тога, чланц и обил уј у непримереним синтагма
ма које се не могу наћи у квалитетним новинским текс товима – „гоми
ла доказа”, „докази црно на бело”, „као сасвим случајно”. Финални делови
чланака се углавном завршавај у хипотезом о развој у догађаја, односно
произвољним прогнозама или карактерис тичним коментарима новинара.
Неки од текс това имај у елементе коментара, аналит ичког интерп ретат ив
ног жанра – аутор прат и ситуа ц иј у у развој у, заузима ставове о њеном раз
решењу и упозорава на послед ице. Наводни неименовани извори таблои д а
из Агенц ије за борбу прот ив корупц ије, који тврде да се рачуни појед иних
полит ичара увелико „чешљај у”, служе само да би текс тови добили на екс
клузивнос ти, јер се тиме имплиц ира да би неки од полит ичара могли да
буду кажњени уколико се утврд и да нису пријавили свој у имовин у. Међу
тим, нико у даљем текс ту не говори да су уочене неке неправилнос ти. Еви
дентно је да новинари у својим коментарима бране став који није заснован
на чињеницама, већ на жељи да текст буде сензац ионалис тичк и, а њего
во тумачењ е из личног, новинарског угла, нема за циљ да заштит и опште
интересе, већ само интересе појед инаца или група.
Већина текс това ипак предс тав ља вест. У првим реченицама се одго
вара на пет основних питањ а која одлик уј у вест – КО/ШТА/ГДЕ/КАДА/
КАКО? – али вести у таблои д има неретко заузимај у и по две стране на
којима су углавном веома истакн уте фотог рафије полит ичара или њихо
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ве имовине, а готово увек су прис утни и графичк и истакн ут и антрфи
леи у круговима поред слике, који су својс твени таблои д има. БКГ1 изја
ве актера, историјски БКГ, као и БКГ хронолог ије објашњавај у углавном
лид, а могуће је у наведеном узорк у пронаћ и текс тове који тек у гра
фичк и мање истакн ут им БКГ експ лик ац ијама нуде различито тумачењ е
од оног које дају истакн ут ији антрфилеи. На тај начин, свак и читалац
који не прочита вест у целос ти може бити обман ут. Таблои д и у наведе
ном узорк у у насловима најав љуј у врло извесна, скора хапшењ а „десних
руку” истакн ут их полит ичара. Када прочитамо вести у целос ти, тек онда
схватамо да истраг е још нису ни почеле, а камоли да постоје оптуж нице.
Таблои д и „хапсе” пре подизањ а оптуж ница, мада своје тврдњ е не могу
потк репит и релевантним доказима. Графичк и истакн ут и антрфилеи, у
којима се налазе изјаве трен утних полит ичк их опонената „окрив љеног”,
требало би да послуже као доказ нечега што се још није ни десило.
Осим што аутори већине текс това нису потписани, текс тови не
оправд авај у наслове и не нуде релевантне доказе за изнете тврдњ е.
Закључак
Узроке јачањ а таблои д а треба траж ит и у појавама изразите медијске комер
цијализац ије у условима када се домаћи медијски простор константно смањује
услед драстичног пада економске моћи становниш тва. Одсуство новинарске
непристрасности, етичности, објект ивности и поштеног извеш тавањ а, довод и
до одсуства елементарног захтева квалитетног новинарства, а то је истинитост
обавеш тавањ а. У домаћем медијском простору нема никак ве одговорности за
јавно изговорен у/написан у реч, па тако лаж не подлеже никак вим санкц ијама.
Медијско законод авство се тешко мења, а и кад се закони мењају, суштинске
промене теку споро. Профит представ ља једин у мотивац ију таблои дног жур
нализма, стога ови „конзументски” магазини при обрад и темат ике користе метод сензац ионализма: релевантни догађаји бивају занемарени, а сканд алозно и
бизарно постаје доминантно. Све ово се одражава на стварањ е читаочеве слике
света, утиче на форм ирањ е јавног мњењ а и, коначно, подстиче воајеризам који
стваран свет замењује вирт уелном стварношћу. Таблои д и су у присној комуни
кац ији „на ти” са читаоц има, доследно негују шунд и квазиновинарствo, кори
сте „јаке речи” као једин у аргументац ију, а интриг у и провокац ију нуде као
несумњиву истин у.
Подржавањ е ретрог радног, мафијашког и корупц ионашког лобија и
шовинис тичк и испад и, које медијска подршка недозвољ еним облиц има
понашањ а и социјално непожељним испад има додатно подг рејава, у Србији
1

БКГ – скраћеница у новинарском жаргону за енгл. реч background (позадина).
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су све прис утнији. Чврст став већине интелект уа лаца да су таблои д и мета
фора зла, уз обавезно спом ињ ањ е новинара који тамо раде у контекс ту кон
тин уи раног тровањ а јавног мњењ а у Србији, ипак не доприноси промени
утиска да су замерке послате на погрешну адрес у.
Симптомат ично је да у Србији у таблои дни кланац упад ај у, по правил у,
полит ичари који губе власт. Млађан Динк ић, лидер УРС-а, својевремено
је признао да је, као анонимни извор таблои д а, на неки начин учес твовао у
рушењу владе Зорана Живковића, да би, када је његовим полит ичк им опо
нент има то било потребно, и сам постао мета медијског линча, и то више
пута. Не можемо да се не запитамо да ли су таблои д и у Србији створили
овак ву полит ичк у елит у или је, можда, полит ичка елита „створила” ова
кве таблои де? У контекс ту овак вог пром иш љањ а питамо се у коликој мери
можемо да саосећамо са онима који постај у жртве, у конк ретном случај у
жртве полит ичк их неистом иш љеника, ако имамо на уму да су, у полит ич
ким непош теним играма, сва средс тва у опцији и да су сви и насилниц и и
жртве? До које мере новинаре, присиљ ене да се боре за голу егзис тенц иј у,
треба осуђиват и због огрешењ а о достојанс тво професије?
Морално посрн уће друш тва и општи пад вреднос ти постај у плодно
тле за појаву и развој таблои дног новинарс тва. Друш тво оснажено демо
кратским променама и економски ојачало, зацртаће лакше пут високо
професионалног и дубоко етичног прис тупа новинарс тву, што ће ауто
матски означит и пад популарнос ти таблои д а. Освешћени грађани више
неће тако радо конз ум ират и сензац ионалис тичке, непроверене, лажне и
увред љиве садрж аје, из разлога што такав бег из обичног, свак ид ашњег
бивс твовањ а неће бити потребан када оно постане мање суморно и када
се пробуд и нада да ће у будућнос ти нестајат и јефт ине полит ичке игре
и да ће, генерално, бити мање полит ике у свим сферама наших живота.
Без фунд аменталних и опсеж них промена у друш тву и култ ури, несум
њиво је да ће квалитетно и одговорно новинарс тво морат и медијски про
стор да дели са таблои д има, често им преп уш тај ућ и доминац иј у.
Информ исању, у интерес у друш тва, треба омог ућ ит и највећу могућу
слобод у. Често се цитира Албер Ками: „Штампа, када је слободна, може
бити добра или лоша; али извесно је да без слободе може бити само лоша”
(Ками, 2004: 45-46). Трагањ е за истином је мозаи чко и плуралис тичко.
Наравно, не треба дозволит и да се, под заклоном прок ламоване слободе,
зађе у поље анарх ије .Новинари су дужни да бране слобод у информ и
сањ а и свој у независност, али не би требало олако да прелазе ни преко
преос тала два основна начела новинарске дужнос ти: (1) непрек идно тра
гањ е за истином, уз борбу мишљењ а и сучељ авањ е различит их ставова,
и (2) поштовањ е личнос ти о којој се говори, без обзира о коме је реч. На
тај начин се руши „гето дезинформ исанос ти” који је у нас поларизован
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– на једној страни је део јавнос ти који је, будућ и слабо освешћен, своје
вољно закорачио у ограничени и строго конт ролисани прос тор, али на
другој страни постојано стоје они који, иако су повремено приморани на
прим ит ивизам, непоколебљиво захтевај у остварењ е права на истинито и
неприс трасно извеш тавањ е. Илузорно је очек иват и да ће „жута” штампа
потп уно нестат и, али ће ограничавањ е њеног утицаја донет и више чистог
ваздух а у свеу к упном медијском прос тору.
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индус трија имај у велики утиц ај на интерпрет ациј у култ урног наслеђа
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сваког појединца као и разумевање културолошког обрас ца даје нам могућ
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за културно наслеђе наше државе.
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Увод

Позната је чињеница да медији могу да имај у утицаја на когнит ивне
одреднице. Овим радом смо покушали да утврд имо у којој мери медији
могу да утич у на мишљењ е и ставове млад их према култ урном насле
ђу. Посебан циљ који желимо постић и истраж ивањ ем је утврд ит и у којој
мери медији могу да допринес у разумевању историјског наслеђа српског
народ а.
Лична уверењ а, вреднос ти и мишљењ а, категорије су које су подло
жне променама. Те промене могу да се догађај у под различит им утица
јима. Усвајањ ем култ урног обрасца доминантне социјалне групе, поје
динц и форм ирај у ставове. Масовна средс та комуникац ије имај у много
струко дејс тво: обавеш тавај у о различит им збивањима у ужој сред ини и
свет у, утич у на форм ирањ е мишљењ а и ставова о различит им појавама,
утич у на многе поступке људи, почев од њиховог полит ичког опредељ е
ња па све до избора одређене књиг е и писца, одређеног филма и одређе
ног начина одевањ а (Рот, 1972: 349).
Став сваког појед инца о култ урном наслеђу произи лази из персонал
ног идент итета1 који је поприлично неод ређена категорија. Па ипак, у
овом раду задрж аћемо се на персоналном идент итет у, који произи лази
из култ урног обрасца појед инца 2. Форм ирањ ем идент итета проист иче
став према одређеним стварима, у овом случај у култ урном наслеђу наше земље. Форм ирањ е аутоном ије унут рашњих осећањ а одлик ује свак у
јединк у, са већим или мањим степеном израж авањ а емоц ија и потре
ба3. У оквирима проу чавањ а става појед инца према култ урном наслеђу
Србије требало би узет и у обзир вреднос ти чији је значај првенс твено
верски и историјски, а затим социолошки, психолошки, култ уролошки
и полит иколошки.
Начин на који се разуме персонални идент итет води нас кроз одређи
вањ е и форм ирањ е идент итета појед инца. Затим след и колект ивни и наци
онални идент итет, а затим и облиц и и обележја националног идент итета.
1

2

3

„Идентитет персонални, социјални, политички, културни јесте типична реч у моди, чија се употреба прогресивно шири, постајући тако све неодређенијом.” (Стојковић, 1993:13)
„Културни образац, целовит и међусобно усаглашен скуп културних вредности
које појединци, као припадници друштвених група и социјалних заједница, свесно
и несвесно усвајају у процесу социјализације.” (Милетић и Милетић, 2012: 159)
У својој књизи „Геополитика емоција” Доминик Мојси одређује функцију емоција:
„То одређивање подразумева спајање међусобно резличитих елемената: праћење
јавног мњења (шта људи мисле о себи, својој садашњости будућности), ставови
политичких лидера и културна продукција, филмови, представе, књиге”. (Мојси,
2012:30)
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1. Култ урно наслеђе Републике Србије
Посмат рај ућ и култ урно наслеђе Републике Србије оно сеже далеко
у прош лост. Култ урно наслеђе може се одред ит и као скуп материјалних
и духовних творевина од посебног значаја за култ уру, наук у и историј у
одређеног друш тва или човечанс тва у целини, које је настало као после
дица свесне људске активнос ти у природ и, друш тву и мишљењу, у току
његовог историјског развоја (Базић, 2009: 60 ).
Период пре примањ а хришћанс та имао је утицај на развој култ уре
српског народ а која је била скромног домашаја. Нарочито је важан пери
од након примањ а хришћанс тва кад су настала монументални верски
објект и као што су: Црква Богород ице „Љевишке” у Призрен у, Манас тир
Висок и Дечани, Пећка патријаршија, Манас тир Грачаница код Приш ти
не. Од доласка Словена на балканско полуос трво у седмом веку (око 626.
год.) па све до период а од X до XVII века, на територији Србије се развија
ла уметност и култ ура српског народ а. Она је спец ифична по свом језик у,
архитект ури и зидном сликарс тву, примењ еној уметнос ти.
Велик и траг у српској уметнос ти оставили су и средњ евековни гра
дови и утврђењ а. Историја српске култ уре4 је веома богата, на то нас упу
ћује велик и број верских објек ата, писаних података5 који су из времена
средњ ег века. Диск урзивне одреднице романт изма и рационализма има
ле су удела у развој у српске средњ евековне култ уре. Историјски период
од XVII do XX века прат ио је и геок улт уролошка померањ а српског наро
да и његове култ уре, како због прис ус тва Отоманске империје на тери
торији српских земаљ а тако и због утицаја Аустро-Угарске монарх ије са
севера. У новијој историји то су били конзерват ивизам, либерализам, а у
последњ ој декад и неолиберализам.
На развој уметнос ти код српског народ а утицај су имале и религ ијске
диск урзивне одреднице хришћанс тва. Првенс твено правос лав ље, али и
католиц изам који је имао утицаја на осликавањ е српских манас трире у
доба ренесансе. Од религ ијских утицаја издваја се и ислам који је оставио
велик и траг у култ рној баштини наше земље почевши од XIV века па све
до данашњих дана, својим спомениц има и осталим култ урним знамени
тос тима. Српска култ ура спад а међу старије европске култ уре и начин
4

5

У Књизи „Културна ризница Србије” др Никола Пантелић детаљно описује настанак културе српског народа: „Географски положај одредио је историјску судбину
српског народа и вековима условљавао збивања која су суштински утицала на етногенезу, формирање етничке структуре, обликовање привредног, друштвеног и
духовног живота са посебним стваралаштвом и културом”. (Пантелић, 2005:.109)
„До најсигурнијих знања о црквеној архитектури Срба може се доћи захваљујући
очуваним грађевинама, њиховим рушевинама, или писаним подацима.” (Станић,
2005: 123)
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на који се она интерп рет ира у медијима и колико се ради на њеном очу
вању није решено ни до данашњих дана. Послед ице велик их ратова попут
првог и другог светског рата, НАТО агресије на СР Југос лавиј у где нису
поштеђена ни култ урна добра, па све до мартовк их догађаја 2004. године
када су албански екст рем ис ти на прос тору Косова и Метох ије покушали
да униш те најс тарије култ урне и верске објекте српског народ а остави
ли су велик и траг у свес ти српског народ а. Сам појам култ урног наслеђа
је од великог јавног значаја за нашу земљу која је изложена транзиц ио
ном период у и где се на једном делу њене територије Косову и Метох ији
„секу” међународни диск урси моћи због прис ус тва војних конт игената
водећ их земаљ а света. Овак ва конс талац ија диск урзивних снага унутар
сопс твене територије упућује нас на обавез у да сама држава Србија фор
мира одређен модел култ урне полит ике, побољша однос државе и меди
ја према култ урном наслеђу, који би утицао и на форм ирањ е позит ивни
јих ставова млад их према култ урном наслеђу наше земље.
2. Однос медија према култ урном наслеђу
Медијска култ ура омог ућава појед инц у да развија однос према кул
турно наслеђе у оној мери колико и сами медији презент уј у садрж аје
везане за одређене историјске контекс те нашег народ а6.
Велик и број млад их у Србији прис туп информац ијама има и преко
новог медија, глобалне мреже – интернета. Технолошки развој је допри
нео и развој у медијске инфрас трукт уре и доступнос ти информац ијама
из више извора. Некад а је то био само примарни медији7 као што је говор
и преношењ е информац иа на наредне генерац ије , затим је услед ио писа
ни говор у облик у књиг е као секунд арног медија. У садашњем времен у
полит ичк их и друш твених промена, као и сам технолошки развој утич у
на интерп ретац иј у култ урног наслеђа у медијима.
Култ урна полит ик а има велик и утицај на форм ирањ е слике о кул
турном наслеђу у медијима у Србији. Култ урна полит ика је у најширем
смис лу скуп свесних активнос ти различит их друш твених субјеката који
ма се обезбеђује оптимално задовољ авањ е култ урних потреба појед ина
ца и друш твених група (Милет ић и Милет ић, 2012: 157). Модерна сред
ства информ исањ а имај у књучн у улог у у ширењу култ уре као и самог
6

7

„Медијска култура је толико очекивани и очевидни термин да је укључен у комуникацијску и културолошку праксу, а такође неприметно и без видљивог отпора и
у широку културну свест.” (Чернов, 2007:79)
„Са комуниколошког становишта, говор је примарни медиј комуницирања, који
омогућава човеку да садржаје свести и емоција саопштава другим људима у вербалној, усменој или писаној форми.” (Милетић и Милетић, 2012: 30)
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образовног дела који се тиче култ урног наслеђа наше земље. Култ урна
полит ика се спровод и кроз одређене моделе.
Међу моделима култ урне полит ике у досад ашњој култ урној истори
ји су се искрис талисали следећ и:
1.	комп лексни – где је култ урна полит ика саставни део општед ру
штвених кретањ а;
2.	супс тит уц ионални модел – који је наглашен за државе са тржи
шном усмереношћу;
3.	модел резервисане интервенц ије – подраз умева интервенц ије у
оним облас тима државе који су неразвијени;
4.	модел истицањ а култ урне самосвојнос ти – који фавориз ује само
појед ине сегменте култ урног развоја (Савковић, 2013: 61).
Мас-медији у данашњем времен у служе интерес у грађана, а у том
правц у треба и посмат рат и могућност да се значај култ урног наслеђе
што више приближ и млад има. Посмат рано кроз економске интереса
саме државе , она је потребна као помоћ медијима, који средс тва троше
у сврхе преж ив љавањ а.
Потребно је да та средс тва спроводе у правц у обогаћ ивањ а култ ур
них садрж аја а мање у сврх у презентац ије комерц ијалних садрж аја. Један
од првих корака државе ка решењу у облас ти интерп ретац ије култ уре у
медијима је био и додела националних фрек венц ија медијима који ће
на целој територији републике Србије бити доступни њеним грађанима.
Овде се отвара питањ е и посвећенос ти тих медија култ ури и образовању
млад их у Србији. Међут им ако се посмат ра култ урна полит ика Европске
уније може се са сигурношћу конс татоват и да мас медији могу да буду
снаж ан покретач снага у култ ури и начин у живота нације, као чиниоц и
отпора страном култ урном утицај у, као што је случај у Франц уској8.
3. Методолошки –хипотетичк и оквир истраживања
Основна хипотеза у овом истраж ивању глас и: Уколико домаћи медији до
вољно извеш тавај у о култ урном наслеђу републике Србије то је и разумева
ње и познавањ е терм ина култ урног наслеђа код омлад ине већи и супротно.
Узорак: У поступк у истраж ивањ а коришћен је анкетни упитник на узор
ку од 50 испит иваних, који су насум ично изабрани методом случајног узор
ка. Испитаниц и су били старос ти од 15 до 30 година.
8

„За разлику од САД у некадашњој апсолутистичкој националоној држави каква је
Француска државно финансирање културе постоји и данас.” (Савовић, 2013: 89)
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Временс ки период истраж ивања: Истраж ивањ е је спроведено у Бео
град у у период у април - мај 2014 године. Поред структ уре испитаника по
полу, у раду је приложена и структ ура испитаника по стручној спрем и.
Број испитаник а према полу
Мушки пол
29 или 58%
Женски пол
21 или 42%
Укупно
50
Укупно 50 испитаник а или 100%

Табела 1: Структура испитаника према полу
У табели бр. 1 описана је структ ура испитаника према полу. Мушког
пола је било 29 испитаника или 58%, а женског пола 21 испитаник или 42%.
Број испитаник а према стручној спреми
Основна школа
8 или 16%
Средњ а школа
17 или 34%
Факулт ет
25 или 50%
Укупно 50 испитаник а или 100%

Табела 2: Структура испитаника према стручној спреми
У табели бр. 2 описана је структ ура испитаника према стручној спрем и:
8 иситаника или 16% има завршен у основн у школ у, 17 испитаника има завр
шен у средњу школ у, док 25 испитаника или 50% има завршен факултет.
У испит ивању је коришћен анкетни упит ик са следећ им питањима:
1.	Да ли пратите медије: ТВ, штампу, радио или интернет?
2.	Смат рате ли да сте упознат и са терм ином култ урног наслеђа
преко медија масовног информ исањ а
3.	Јесте ли у последњ е три године путем медија чули или прочита
ли појед ине вести о култ уном наслеђу Србије
4.	Да ли путем интернета као алтернат ивног медија прат ите инфор
мац ије о култ урном наслеђу Србије ?
5.	Сматрате ли да уколико би медији више извештавали о култур
ном наслеђ у Србије да би и ваше интересовање за очување култур
ног наслеђа било веће ?
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6.	Сматрате ли да медији у Србији треба више времена да посвећују
културно-верс ким објектима који су под заштитом УНЕСКО-а?9
Свак и од одговора је вреднован на скали од 1 до 5:
1.	Не уопш те,
2.	Углавном не,
3.	Немам став,
4.	Делим ично да,
5.	У потп унос ти да.
4. Анализа резултата истраживања
Резултат и истраж ивањ а су приказани табеларно, дескрипт ивном ста
тис тиком.
1. Не
уопш те
6 или 12%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
4 или 8%
9 или 18%
20 или 40%
Укупно 50 испитаник а или 100%

5. У потп уно
сти да
11 или 22%

Табела 3: Да ли пратите медије: ТВ, штампу, радио или интернет?
На питањ е да ли прат ите медије: ТВ, штамп у, радио или интернет (табе
ла бр 3) њих 40% је дало делим ично потврд ан одговор, док је потврд ан одго
вор дало 22%. Позит ивних одговора је били укуоно 62% што нам показује
да у времен у развоја масовних медија, велика већина млад их прат и медије.
Можемо предпос тавит и да дигитализац ија медија и све већи број понуђе
ниј садржаја у медијима такође имај у утицај на овај резултат. Нема став
18% испитаних, док је угланом негат иван одговр дало 8%, а потп уно нега
тиван 12% испитаних. Овако негат ивни одговори и одговори без става могу
говорит и да се млад и окрећу можда само једном медиј у, интернет у јер он
пружа могућност праћењ е свих садржаја које нуде и остали медији који су
наведени у питањ е, радио, тв, штампа.
Из табеле бр. 4 може се уочит и да је већина испитаника 56% дала
делим ично потврд ан одговор у вези познавањ а терм ина култ урног насле
ђа преко масовних медија, док је у потп унос ти упознато 16%. Овак вав
резултат са укупно 72% позит ивних одговара говори да медији презент уј у
култ урно наслеђе у својим садрж ајима.
9

Организација Уједињених нација за образовање,науку и културу:
http://whc.unesco.org/en/convention/
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1. Не
уопш те
4 или 8%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
5 или 10%
5 или 10%
28 или 56%
Укупно 50 испитан ик а или 100%

5. У потп уно
сти да
8 или 16%

Табела 4: Сматрате ли да сте упознати са термином културног наслеђа
преко медија масовног информ исањ а?
Нема став 10%, а углавном није чуло за култ урно наслеђе путем медија
10% испитаника, док је негат иван одговор дало 8%. Иако је већина испита
ника дало позит иван одговор на ово питањ е, остаје дилема да ли је омла
дина у однос у на трад иц иј у и историј у нашег народ а одвољно упозната са
самим терм ином култ урног наслеђа преко медија масовног информ исањ а.
1. Не
уопш те
5 или 10%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
6 или 12%
10 или 20%
20 или 40%
Укупно 50 испитаник а или 100%

5. У потп уно
сти да
9 или 18%

Табела 5: Јесте ли у последње три године путем медија чули
или прочитали вести о културном наслеђ у Србије?
Ако посмат рамо одговоре, можемо уочит и да је 18% испитаника дало потп уно позит иван одговор а делим ично позит иван 40%, што опет са
58% чини већин у испитаник а у овом истраж ивању.
Ово питањ е можемо довес ти и увезу са претходним где сам терм ин кул
турног наслеђа (где је већина дала углавном или потп уно позит ивне одго
воре) можемо везати за период у коме су испитанц и преко медија чули или
прочитали о овој темат иц и. Нема став 20% испитаних, док је углавном нега
тиван одговор дало 12%, а потп уно негат иван 10%. Постав ља се питањ е да
ли би одговори били позит ивнији да су у временском период у од три године
медији више извеш тавали о култ урном наслеђу Републике Србије. Засиг ур
но да би анализа садржаја медија у последњ е три године то и показала у
однос у на број испитаних.
1. Не
уопш те
16 или 32%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
9 или 18%
4 или 8%
16 или 32%
Укупно 50 испитаник а или 100%

5. У потп уно
сти да
5 или 10%

Табела 6: Да ли путем интернета као алтернативног медија пратите
информације о културном наслеђ у Србије?
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На питањ е о коришћењу интернета и праћењ е информац ија о култ ур
ном наслеђу позит иван одговор дало је 10% испитаних а делим ично пот
врад 32%. Примећујемо да позит ивни одговори нису прис утни код већи
не испитаника, што говори да само један број млад их преко интернета
прат и информац ије везане за култ урно наслеђе наше земље. Нема став
8%, док углавном негат иван одговор је дало 18%, а уопш те непрат и путем
интернета информац ије о култ урном наслеђу 32%. У негат ивним одго
ворима можемо предпос тавит и да велик и број млад их интернет корис ти
ради прис утнос ти на друш твеним мреж ама или прис туп разним сајтови
ма са комерц ијалним садрж ајем.
1. Не
уопш те
4 или 8%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
4 или 8%
9 или 18%
13 или 26%
Укупно 50 испитаник а или 100%

5. У потп уно
сти да
20 или 40%

Табела 7: Сматрате ли да уколико би медији више извештавали
о културном наслеђ у Србије да би и ваше интересовање з
а очување културног наслеђа било веће?
Из резултата можемо видет и да 40% испитаних смат ра да би има
ло више интересовањ а према култ урном наслеђу уколико би медији о
томе више извеш тавали, док 26% то делим ично смат ра. Овак ви резул
тат и показ уј у да се став појед инца може мењат и у зависнос ти колико је
изложен утицај у појед иних медија и садрж аја који се на њима презент у
ју, првенс твено култ урним и историјским. Нема став 18% испитаних, а
углавном негат иван одговор је дало 8%, а потп уно негат иван одговор је
дало 8% испитаних.
1. Не
уопш те
10 или 20%

2. Углавном
3. Нема
4. Делимично
не
став
да
12 или 24%
12 или 24%
12 или 24%
Укупно 50 испитан ик а или 100%

5. У потп уно
сти да
4 или 8%

Табела 8: Сматрате ли да медији у Србији треба више времена да
посвећују културно-верс ким објектима који су под заштитом УНЕСКО-а?
Само 8% је одговорило потврдно на ово питањ е, делим ично је одго
вор потврд ило 24%, није имало став поводом овога питањ а 24% испита
ника, углавном не је одговорило 24% док је негат иван одговор дало 20%
испитаника.
Овак ви одговори нам указ уј у на слабо познавањ е млад их о култ ур
но-историјским објект има који су под заштитом УНЕСКО-а и потреба да
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више буду заступ љени у медијима. Сама презентац ија ових објеката кроз
култ урно-историјске емисије и извеш таје је и пут ка бољем сазнању и уче
њу историје српског народ а која је неоп ходна у транзиц ионом период у, где
се све више времена у медијима посвећује друг им садрж ајима.
Закључак
Можемо закључит и да је основна хипотеза у овом раду потврд ила да
медији својим изеш тавањ ем позит ивно утич у на ставове омлад ине Србије
о култ урно наслеђу када су у питању познавањ е терм ина култ урног насле
ђа, временског период а у коме су чули или прочитали о овом терм ин у као
и о повећању интересовањ а и јачању ставова о култ урном наслеђу уколико
би оно било чешће прис утнио у медијима.
У истраж ивању чак 66% испитаних је дало позит иван одговор и сма
тра да би интересовањ е за култ уно наслеђе наше земље код омлад ине
било веће уколико би медији о томе више извеш тавали У овом раду може
мо препознат и проблемат ик у која је везана за медије, персонални инден
титет и култ урно наслеђе, нарочито у однос у алтернат ивних медија пре
ма култ урном наслеђу. Може се предпос тавит и да млад и код коришћењ а
алтернат ивног медија-интернета више времена проводе на друш твеним
мреж ама него у прет раж ивању сајтова са култ урним садрж ајем.
То нам потврђуј у резултат и где је 42% (у потп уност да 10%, делим ич
но да 31%) млад их дало позит ивне одговоре код коришћењ е интернета у
сврхе упознавањ а са култ урним наслеђем. Из приложених резултата је
приметно да држава Србија има потребу за бољом стратег ијом и презен
тац ије култ уре и култ урног наслеђа у медијима.
Од велике је важнос ти што су у овом раду напомен ут и модели кул
турне полит ике који су можда и кључни да би се утицало на неке аспек
те у медијима и друш тву који су повезани са овим резултат има. Треба
узет и у обзир и моделе Европске уније (Францускe) али и неких друг их
велик их земаљ а попут Кине и Русије, или Бразила који спад а у земљу
која можда има и најбољи модел односа медија и култ уре.
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Summary: The cult ural polit ics postmodern era and the cult ural industries
have a major impact on the interpretat ion of the cult ural heritage of the Republic
of Serbia in the media. Geo cult ural determinants that are associated with each
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Многобројни прик ази и анализе овог филма на самом почетк у ука
зуј у на поезиј у Рајнера Марие Рилкеа која је инспирисала ауторе филма
„Небо над Берлином”1 Петера Хандкеа 2 (сценарис ту) и Вима Вендерса3
1

2

3

„Der Himmel über Berlin” („Wings of Desire”), 1987, режија: Вим Вендерс, сценарио:
Петер Хандке, Вим Вендерс, директор фотографије: Aнри Aлекан, монтажа: Петер
Прцигода, музика: Јирген Книпер, улоге: Бруно Ганц, Солвег Домартен, Ото Сандер, Курт Буа, Питер Фалк, продуценти: Вим Вендерс, Aнатол Доман, продукција:
Road Movies Filmproduktion/Berlin & Argos Films/Paris, трајање: 128 мин, формат:
35мм, B&W and Colour.
Петер Хандке је рођен 6. 12. 1942. године у Грифену, Aустрија. Студирао је право на
Универзитету у Грацу (1961-1962) и већ током студија почео да сарађује са авангардним књижевним часописом Manuskripte. Изашао је из анонимности првенствено као
авангардни драмски писац драмом „Вређање публике” („Publikumsbeschimpfung”,
1966). Следе драме „Каспар” (1968), „Моја нога-мој тутор” („Das Mundel will Vormuind
sein“, 1969), „Путовање преко Боденског језера” („Der Ritt ueber Bodensee”, 1971).
Прозни опус Петара Хандкеа далеко је значајнији од драматуршког: романи „Голманов страх од пенала” (1970), „Леворука жена” (1976), „Бежељна несрећа” (1972),
а најпознатија дела су му „Спори повратак кући” (1979) (Дечје Новине, Г. Милановац 1990) и „Детиња повест” (1981) (Дечје Новине, Г. Милановац 1988). Дела Петера Хандкеа позната су југословенској и српској јавности поглавито преко превода
његовог дугогодишњег пријатеља и преводиоца Жарка Радаковића.
Вим Вендрес је рођен 14. августа 1945. године у Дизелдорфу. Након средње школе
у Оберхаузену, индустријском граду у Рурској области, Вендерс је започео студије
медицине (1963-1964) и, паралелно, филозофије (1964-1965) у Фрајбургу, односно Дизелдорфу. Прекида студирање са најновијом жељом – да постане сликар.
Преселио се у Париз 1966. године али није успео да положи пријемни испит на
Уметничкој академији. Ипак, успео је да се запосли као асистент код америчког
сликара Џонија Фридлендера на Монпарнасу. У том периоду редовно посећује Кинотеку у Паризу где гледа чак по пет филмова дневно. У Немачку се вратио 1967.
године да би радио у немачком представништву холивудске компаније Јунајтед
Артист. Ускоро ће уписати „Hochschule für Fernsehen and Film”, Aкадемију за телевизију и филм у Минхену. Између 1967. и 1973. године ради као филмски критичар
у часопису FilmKritik, у дневнику Siedeutschezeitung, магазинима Тven и Spiegel.
Истовремено ради на неколико кратких филмова. Вендерс је дипломирао целовечерњим филмом „Summer in the City” („Лето у граду“, 1970). Праву каријеру
филмског редитеља почео је 1971. године филмом „Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter” („The Goalkeepers Fear of the Penalty Kick”, „Голманов страх од једанаестреца”, 1971), по истоименом роману његовог пријатеља, аустријског писца Петера
Хандкеа. Исте године, заједно са четрнаест немачких редитеља основаће независну продуцентску кућу „Filmverlag der Autoren”, из које ће настати „New German
Cinema”. Године 1974. основаће и „Wim Wenders Produktion”. „Filmverlag” ће реализовати његове филмове „Der Scharlachrote Buchstabe” („Scarlet Letter”, „Скарлетно
слово”, 1972), „Alice in der Stadten”(„Alice in the Cities“, „Aлиса у градовима”, 1973) и
„Falsche Bewegung” („Wrong Move”, „Погрешан покрет”, 1975). Године 1976. Вендерс
ће основати продуцентску кућу „Road Movies Filmproduktion Inc” у Берлину, која је
реализовала не само највећи број Вендерсових филмова већ више од стотину копродукција до 2003. године. Након филма „Der Amerikanische Freund“ („The American Friend”, „Aмерички пријатељ”, 1977), који је његова прва међународна копродукција, скреће на себе пажњу Френсиса Форда Кополе. На његов позив долази у
СAД и снима филм „Hammet” („Хемет”, 1978/1982). Током прекида у реализацији
овог филма, Вендерс снима заједно са Николасом Рејом филм „Lightning over Water: Nick’s film” („Муња над водом: Ников филм”, 1980) и „Der Stand der Dinge” („The
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(редитељ а). У тој конс татац ији на својеврс тан начин су помогли и интер
вјуи у којима сам Вендерс тврд и горе помен уто. Ипак, мишљењ а смо да
се овакав податак, сведен на форм у општег места и без додатних поја
шњењ а мора узет и с великом дозом резерве. Чињеница је да је поези
ја Рајнера Марие Рилкеа (1875-1926) у књижевно/историјском смис лу
означила прек ид са конвенц ијама дотад ашње немачке поезије и утрла
пут модерном, импресионис тичком пром иш љању и упот реби прош ло
сти и мита као теме, о чему можда најизраженије сведочи збирка песа
ма „Орфејеви сонет и”, те да је упот реба митске матрице дала снаж ан
подс тицај новој немачкој поезији, али је чувени песник само један од
предс тавника таквог уметничког става. Тема анђела и њихова патњ а јесу
повремено мотив Рилкеових песама али и мног их друг их књижевника.
Облик приповед ањ а за који су се одлучили Вим Венд рес и Петер
Хандке у „Небу над Берлином” ближ и је лирској прози него класич
ној филмској драмат ург ији. Самим тим, заступ љенија је драмат ург ија
стањ а него догађаја а основни сукоб – тежња анђела да постане смртно
људско биће – као и бочне сукобне линије предс тав љај у пре интроверт
но филозофско преиспит ивањ е драмских ликова него класичн у мреж у
сукобних линија протаг онис та и антаг онис та. Немог уће је успос тавит и
јасну жанровску одредниц у облик у нарац ије која се корис ти у овом фил
му осим конс татац ије да секунд арн у линиј у развоја (љубав анђела Дами
јела према Марион) карактерише мелод рамска матрица – мелод рама у
метаж анровском или надж анровском смис лу.
„Када сам почео да пишем сценарио за нови филм управо сам читао Рил
кеа. Рилкеове песме су насељ ене анђелима. Једног дана сам у неким Рилкео
вим белешкама пронашао ову јединс твен у речениц у: Незапос лени анђео који
се заљубљује... Покушао сам да заборавим ову идеј у, али се она чврс то усад и
State of Things”, „Стање ствари”, 1982) који ће му донети Златног лава на филмском
фестивалу у Венецији. У Лос Aнђелесу, 1978. почиње рад на сценарију са Семом
Шепардом на основу његове збирке прича „Motel’s Chronicles” („Приче из мотела”).
Филм који ће, неколико година касније настати по овом сценарију носиће наслов
„Paris, Texas” (1983). Филм ће донети Вендерсу Златну палму на Филмском фестивалу у Кану, 1984. године и увешће Вендерса у круг култних редитеља осамдесетих година прошлог века. Исте године Вендерс постаје члан немачке Aкадемије
уметности. Након премијере филма „Der Himmel über Berlin” („Wings of Desire”,
„Небо над Берлином”, 1987), Вендерс добија награду за најбољу режију као и прву
европску филмску награду Феликс. Године 1989. добија звање почасног доктора
Универзитета Сорбона у Паризу. Добитник је награде Фридрих Вилхелм Мурнау.
Следи филм „Until the End of the World” („До краја света”, 1991). Током деведесетих
Вендерс је снимио филм „In weiter Ferne, so nah! ” („Far Away, So Close”, „Тако близу,
тако далеко”, 1993) што је својеврстан наставак филма „Небо над Берлином”. Следе
филмови „The Lisbon Story” („Лисабонска прича”, 1994), „Beyond The Clouds” („Иза
облака”, 1995, у сарадњи са Микеланђелом Aнтонионијем), „Buena Vista Social
Club” (1998), „The Million Dollar Hotel” („Хотел од милион долара”, 2000), „The Land
of Plenty” (Земља изобиља, 2003) и „Don’t Come Knocking” (2004).
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ла у моју главу. Када сам Петеру Хандкеу причао о томе помис лио је: Можда
ти ја могу помоћи. Можда не сценаријом колико дијалозима... Имај ући пред
собом слик у анђела који се заљубио почео сам своје записе. Желео сам да
дођем до спознаје шта је у ствари анђео. У свакој религ ији анђели се појав љу
ју као божји изас ланиц и. Оно што је мене занимало била је предс тава једног
таквог изас ланика у данашњем свет у, у коме више нема никог ко шаље божје
поруке, а пре свега никога ко их прима”4, пише Вим Вендерс.
Лајт мотив филмске приче јесте, с друге стране, „Песма о детињ
ству” Петера Хандкеа која предс тав ља и кључ којим се уводе деца као
једна од група јунака и њихова функц ија у филм у. Овом песмом се већ на
почетк у филма увод и говор из off-а и уноси код за даље ишчитавањ е нара
тивне структ уре (реч је о чињениц и да само деца могу да виде анђеле).
Даћемо је у превод у на енглески језик:
Song of Childhood
By Peter Handke
When the child was a child
It walked with its arms swing ing,
wanted the brook to be a river,
the river to be a torrent,
and this puddle to be the sea.
When the child was a child,
it didn’t know that it was a child,
everything was soulf ul,
and all souls were one.
When the child was a child,
it had no opinion about anything,
had no habits,
it often sat cross-legged,
took off running,
had a cowlick in its hair,
and made no faces when photog raphed.
When the child was a child,
It was the time for these questions:
Why am I me, and why not you?
4

Вендерс, Вим, „Белешке поводом филма Небо над Берлином”, у Видици, бр. 259260, Београд 1988, превео Горан Новаковић, стр. 26.
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Why am I here, and why not there?
When did time begin, and where does space end?
Is life under the sun not just a dream?
Is what I see and hear and smell
not just an illusion of a world before the world?
Given the facts of evil and people.
does evil really exist?
How can it be that I, who I am,
didn’t exist before I came to be,
and that, someday, I, who I am,
will no longer be who I am?
When the child was a child,
It choked on spinach, on peas, on rice pudding,
and on steamed caulif lower,
and eats all of those now, and not just because it has to.
When the child was a child,
it awoke once in a strange bed,
and now does so again and again.
Many people, then, seemed beautif ul,
and now only a few do, by sheer luck.
It had visualized a clear image of Paradise,
and now can at most guess,
could not conceive of nothingness,
and shudders today at the thought.
When the child was a child,
It played with enthusiasm,
and, now, has just as much excitement as then,
but only when it concerns its work.
When the child was a child,
It was enough for it to eat an apple, … bread,
And so it is even now.
When the child was a child,
Berr ies filled its hand as only berr ies do,
and do even now,
Fresh walnuts made its tong ue raw,
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and do even now,
it had, on every mountaintop,
the long ing for a higher mountain yet,
and in every city,
the long ing for an even greater city,
and that is still so,
It reached for cherr ies in topmost branches of trees
with an elat ion it still has today,
has a shyness in front of strangers,
and has that even now.
It awaited the first snow,
And waits that way even now.
When the child was a child,
It threw a stick like a lance against a tree,
And it quivers there still today.

Песмом се одмах презент ује филозофско Вјер ују које је у бити основ
ног заплета: дечја и анђеоска невиност и наивност су идент ичне, али, док
је пред децом живот, пред анђелима је вечност која се провод и у благо
сти и суштинском нераз умевању људске егзис тенц ије ма колико се тру
дили да прод ру до краја у њене тајне.
Радњ а филмске приче је смеш тена у Берлин, у период непос ред
но пре пада Берлинског зида и оконачањ а ере „Гвоздене завесе” између
Истока и Запад а (касне осамдесете године прош лог века). Филмска при
ча је и својеврсна ода самом град у и његовим спец ифичнос тима али и
коментар идеолошке ере на заласку. Подељ еност Берлина на Источни
и Западни незаобилазна је карактерис тика овог град а у период у после
II Светског рата тако да dramat is locus филмске приче на идеа лан начин
спаја приватни интимно-емоц ионални (епизодијс ки) и ангажовани (енци
клопедијс ки) корп ус ауторске итенд ац ије. У нарат ивном смис лу, дело
прат и свакод невна искус тва мног обројних „берлинских“ анђела који су
видљиви само за чисте дечје душе и једни за друге, али је визура припо
вед ањ а концет рисана на угао двојице анђела – Дамијела (Бруно Ганц)
и Касијела (Ото Сандер). Људи не могу да их виде нити чују али понеко
успева да осет и њихово прис ус тво, иако не може да га себи објасни или
дефинише. Функц иј у анђела на Земљи аутори5 саглед авај у кроз стере
от ипн у предс таву анђела – њихов циљ није да мењај у ток живота људи
које надглед ај у већ да, како сам анђео Касијел каже: „Запис уј у и памте
5

У даљем тескту под множином, аутори, мисли се на редитеља Вендерса али и сценаристу Хандкеа будући да анализирамо мета и интертекстуални ниво овог дела.
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људско понашањ е, сведоче о људима и очувај у реалност таквом каква
јесте”.
Ипак, један од важних ликова у овој филмској причи је сам град Бер
лин, будућ и да у делу не функц ионише само као место догађањ а, као
сцена на којој се одвија прича већ је и сам по својој подељ енос ти и раза
рању током II Светског рата прерас тао у метафору. На тај начин се добија
и квалитет митског места – уколико постоје Небеско царс тво (одак ле су
дошли анђели), Земља на коју су анђели послат и и, њој донек ле супрот
став љено „Митско место”, односно јединс твено место на коме долази
до споја света људи и света анђела. Тако је и филмска прича својеврсна
поема о град у и његовој прош лос ти, садашњос ти и будућнос ти. Доку
менатарни снимц и разореног Берлина само доприносе упечатљивос ти
ове намере. Током развоја приче добија се информац ија да су Дамијел
и Касијел одувек били анђели и одувек били „овде”, односно да су на то
место распоређени пре него што је град постао град, односно пре него
што су људи постали људи. Такође, сазнаје се и да су они одувек анђе
ли, односно да за њих никад а није постојао неки друг и живот до анђео
ске вечнос ти. Оно што је још једна заним љива карактерис тика анђела је
и чињеница да, будућ и невид љиви и бестелесни, прелазе из западног у
источни део град а што је становниш тву не само немог уће већ, за оне у
источном делу, вечита жудњ а.
Поред мног обројних анонимних грађана Берлина које Дамијел и
Касијел „прате“ како би чули њихов унут рашњи говор, најскривенија
разм иш љањ а и надањ а забележ или их и покушали да их разумеј у издва
ја се остарели слепи приповед ач нимало случајно назван Хомер. Стари
приповед ач попут свог имењ ак а, античког песника Хомера, сања о Епу
о миру, умес то о рату. Као и античк и приповед ач и Хомер из Берлина
(Курт Буа) је згађен разарањ ем и крвоп ролићем као основном (једином)
темом приповед алаш тва и сања о Епу о миру, за разлик у од постојеће
књижевнос ти.
Није случајност избор управо глумца Курта Буа (1901-1991) за тума
ча Вендерсовог Хомера. Попут Питера Фалка, Буа је икона немачке али и
светске кинемат рог рафије. Овај глумачк и ветеран нашао се у Холивуд у
сред ином тридесет их година а прис утан је и у легенд арној „Казабланц и”
редитељ а Мајк ла Керт иса те је, из визуре немачке кинематог рафије, реч о
прекаљ еном „ратник у”. То је и последњ е његово појав љивањ е на филм у.
Сам Вендерс каже поводом лика Хомера: „Ову улог у сам створио
јер смат рам да је свет у потребан један приповед ач. И слушалац. Петер
Хандке је имао на уму једн у Рембрантову слик у док је писао реплике за
Хомера: на левој страни слике се види Хомер у белој хаљини како седи на
једној стени, на десној се тиска једна група људи која га слуша. Ову сли
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ку је у 18. веку њен власник пресек ао на пола. Тако да испад а да Хомер
седи сам на својој половини слике. Он, додуше, још увек приповед а, али
више нема слушалаца. Наш свет се не би могао боље окарактерисат и: уз
инфлац иј у слика каква данас постоји људи заборав љај у да буду слушао
ци и глед аоц и”.6
Касијел прат и приповед ача – који можда баш зато што је слеп осећа
прис ус тво анђела али не може да га јасно дефинише – који је у сопс твеној
потрази. Хомер већ годинама траж и Трг Потсд ам и никако не успева да
га пронађе. Задирућ и у урбан у митолог иј у Берлина аутори за Хомерово
жељено добро узимај у управо Трг Потсд ам, назван по капији кроз коју се
у средњ ем веку кретало из Берлина пут Потсд ама, град а удаљ еном око
двадесет пет километара, који је до почетка II светског рата предс тав љао
својеврсан центар метрополе. Удаљ ен око километар од Брандербуршке
капије и зграде Рајхстага, трг Потсд ам је део град а који је највише стра
дао током савезничког бомбародовањ а град а. Томе је допринела и чиње
ница да је монументална зград а Рајхс канцеларије Aдолфа Хитлера била
смеш тена у непос редној близини трга. У период у Хладног рата Трг Потс
дам је био тромеђа између совјетске, америчке и британске зоне поде
љеног град а. Након 1950. године трг је постао најневаж нији део град а
будућ и да је Берлински зид делио ово напуш тено место.
Оно што је било врело живота за тада младог Хомера сада (филм је
сним љен пре пада Берлинског зида) је пустопољина пресечена зидом
ишараним графит има. Хомер стога лута сваког дана тражећ и место чији
нестанак не може и неће да прих ват и. Зато га Касијел више пута током
филма налази у библиотец и, још једном важном топоним у овог филма
где, у царс тву знањ а, Хомер покушава да пронађе траг о свом мистери
озном тргу.
Иако су Дамијел и Касијел по дефиниц ији посмат рачи, дакле не могу
да се укључе у животне токове људи које прате и посмат рај у, неспособни
за било какву физичк у или чулн у акциј у, Дамијел (Бруно Ганц) се заљу
бљује у артистк ињу на трапез у цирк уса „Aлекан”, која управо заврша
ва сезон у у једном берлинском предг рађу. Марион (Солвег Домартен) је
франц ускињ а, талентована артистк ињ а али усам љена особа жељна љуба
ви која тежи осећању припаднос ти. Та необична жеља повећава Дами
јелову пажњу и њихов однос током филма прерас та у атипичан однос
на релац ији анђео/људско биће. Марион живи сама у својој цирк уској
приколиц и и, не знај ућ и да је неко посмат ра а понајмањ е анђео, често
плеше сама уз меланхоличн у музик у Ника Кејва7 и ноћу лута пустим
6

7

Вендерс, Вим, „Белешке поводом филма Небо над Берлином”, у Видици, бр. 259260, Београд 1988, превео Горан Новаковић, стр. 29.
Реч је о рок бенду Nick Cave and the Bad Seeds.
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берлинским улицама. На трапез у, она сваке ноћи управо и тумачи уло
гу анђела који силази са неба, тако да се симбол анђела и анђела/човека
удвос труч ује филмској причи. С једне стране имамо анђела који би радо
постао човек, с друг е стране жену која је свако вече у улози анђела. Ни
Дамијел ни Марион нису задовољни својим улогама. „Aнђели су стално
у близини људи јер их воле. Aли они не знај у какви су људи заис та. Њихо
ва љубав је срдачна, али ипак толико различита од оне између мушкарца
и жене. И онда сам помис лио: ако би они једног дана пожелели људска
искус тва, онда би љубав морала бити највеће искус тво. Не свакод невна
љубав, већ љубав без ограничењ а. Ову љубав би анђели морали да плате
својом бесмртношћу”8, пише Вендерс.
То је и основна драмема, својеврсни мотивац иони окид ач и покре
тач драмске акције. Дамијел, први пут у вечнос ти свог постојањ а, доби
ја жељу да постане човек и љубавник смртне особе. Драмска радњ а се,
надаљ е, успос тав ља управо на релац ији анђеоског „пада на Земљу“. У
том смис лу, побуна Дамијела прот ив свог креатора, Бога, јесте својевр
сна титаномах ијска побуна прот ив устаљ еног божанског система вред
нос ти. Наравно, треба имат и на уму да је нарат ивна каквоћа ове побуне
другачија од оне у прам ит у (Титаномах ији), односно од оне код Сарт ра у
„Мувама”, али јесте побуна прот ив Оца, Креатора, Бога... са циљем про
мене (у овом случај у индивид уа лне) поретка ствари – Дамијел жели да
постане човек. Наравно да у овом случај у неће бити убијањ а или кастра
ције старог Бога али ће се, у ширем контекс ту, успос тавит и ново „божан
ство”9 – Дамијел/анђео постаће, прерашће у Дамијела/човека.
„Добро је постојат и као дух, сведочит и дан за даном о духовном живо
ту људи. Aли, уморио сам се од духовног постојањ а, од сталног посма
трањ а са висина. Волео бих да осет им тежин у тела која би ме држала
на земљи. Волео бих да осет им своје кораке, да када дуне ветар кажем у
себи Сада! Да говорим Сада умес то Заувек или Вечно. Сести на упраж ње
но место за столом за картањ е и бити поздрав љен климањ ем главе. Волео бих да осет им своје кости док ходам, да погађам једном а не да увек
знам”, каже Дамијел.
Појам „палог анђела” познат је од почетка упот ребе митске матрице
о анђелима. Популарно тумачењ е „палог анђела“ је да је он протеран са
небеса због одређеног грех а или прес тупа и да, у даљим својим активно
стима предс тав ља персонифик ац иј у зла. Појам „палог анђела“ појав љује
се већ у „Постању 6, 2” у „Књизи Енох а” а Исус Христ помињ е Сотон у као
палог анђела у „Јеванђељу по Луки”: „17. Врат ише се пак седамдесетори
ца с радос ти, говорећ и: Господе! и ђаволи нам се покоравај у у име твоје.
8
9

Wenders, Wim, „Emotion pictures”, Faber and Faber, London 1989, превео М. П., стр 49.
У овом случају херој неће трансцендирати у божанство, већ ће се анђео очовечити.
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18. A он им рече: Ја видјех сотон у гдје спаде с неба као муња”.10 Појам
анђела чувара би могао бити и литерарна алузија на старе богове паган
ског период а који, не покоривши се новом концепт у божанског падај у
у немилост и прет варај у се у зле анђеле, односно пале анђеле о чему
налазимо траг и у Милтоновом „Изгубљеном рају”. Организовањ е одре
ђене хијарарх ије анђела помињ е се у јеврејској религ иозној литерат ури
у период у од 200. године п.н.е. до 100. године н.е. Док нема човека који
није чуо за „пале анђеле”, ретко ко зна о њиховом порек лу и разлозима
„пада” будућ и да се те теме не помињу експ лиц итно у Библији. Стари
богови су називани и Титанима, џиновима што се на хебрејском изго
вара нефилим, чији је корен реч Нафал која означава пад. „Књига Ено
ха” говори о групи побуњ ених анђела који су напус тили своје првобитно
станиш те (небеса) и сишли на Земљу да би се женили смртним женама
и с њима добијали децу. То се помињ е и код Јуде: „6. И анђеле који не
одрж аше својега старјешинс тва него оставише свој стан чува у вјечнијем
оковима под мраком за суд великога дана”.11
Могуће је да је, вероватно због неуск лађенос ти превод а, дошло до
извесне замене теза будућ и да су драс тичне послед ице које су услед и
ле након забрањ еног мешањ а света људи и света анђела поис товет иле
„пад са небеса” са „губитком божије милос ти” (Fall from Heaven/Fall from
Grace). Првобитна смисао је једнос тавно забрана повратка на небеса. У
хришћанс тву, „пали анђео” је анђео који је протеран са небеса. Најче
шћи узрок је анђеоски покушај да се не повиниј у Божанским наређењи
ма. Један од најранијих примера прим иш љањ а да је свак и демон у ства
ри бивши анђео долази од персијског пророка Зораос тера. Најпознат ији
„пали анђео” је Луцифер. Некад а први од свих анђела, одмах до Божијег
трона, Луцифер је због своје непос лушнос ти и грехова прогнан у Пакао.
Најчешћи разлог због кога анђели бивај у прогнани су испољ авањ е сло
бодне воље, поноса, похоте или сукобљавањ а мишљењ а са Богом. Ипак,
постоје и тумачењ а раних хришћана по којима „пад” не мора нужно пре
творит и анђела у демона већ, једнос тавно, у смртно људско биће. На том
траг у су и аутори „Неба над Берлином”.
Мног и делови Старог Завета говоре о томе да је Бог одред ио гру
пу анђела Чувара да помогн у арханђелима у финалном стварању Раја.
Они Чувари који су приликом реализац ије божанске намере боравили
на Земљи заљубили су се у младе смртне девојке. Временом су почели
да откривај у одређене небеске тајне смртниц има као што је астролог и
ја, оруж арс тво, шминк ањ е и вештачко улепшавањ е. Неки од Чувара су
10

11

„Јеванђеље по Луки”, Нови Завјет, превод Вук Стефановић Караџић, Јерменски манастир, Беч, 1874. 10:17, 10:18.
„Саборна посланица светог апостола Јуде”, Нови Завјет, Ибид, 1,6.
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се оженили и са смртним женама добили децу џиновских пропорц ија и
моћи – Нефилиме. Љут, Бог је неке од Чувара начинио обичним, смртним
бићима а оне који су предњ ачили у разблудном живот у прет ворио је у
демоне.
Луциферов гнев према Богу је познат свим хришћанима. Гордост,
један од најозбиљнијих од седам смртних грехова, основни је грех Луци
фера. Леп, лепорек, интелиг ентан и снаж ан, Луцифер је ускоро постао
егоцент ричан и самосвес тан до те мере да је пожелео да свргне Бога са
трона и заузме његово место. Заверу су први прозрели анђели и обаве
стили Бога. Луцифер је прогнан из небеса.
У Новом Завет у, о анђелима и демонима те и Луциферу детаљно пише
јеванђелист Матија (3:16): „И крстивши се Исус изиђе одмах из воде; и
гле, отворише му се небеса, и видје Духа Божијега гдје силази као голуб
и дође на њега; 17. И гле, глас с неба који говори: Ово је син мој љубазни
који је по мојој вољи; 4:1. Тада Исуса одведе Дух у пустињу да га Ћаво
куша. 2. И постивши се дана четрдесет и ноћи четрдесет, на пошљетк у
огладњ е; 3. И прис тупи к њему кушач и рече: Aко си син Божиј, реци да
камењ е ово хљебови постан у; 4. A он одговори и рече: Писано је: не живи
човјек о самом хљебу, но о свакој ријечи која излази из уста Божијих; 5.
Тада одведе га ђаво у свет и град и постави га наврх цркве; 6. Па му рече:
Aко си син Божиј, скочи доље; јер у писму стоји да ће анђелима својијем
заповјед ит и за тебе, и узеће те на руке, да гдје не запнеш за камен ногом својом; 7. A Исус рече њему: Aли и то стоји написано: немој кушат и
Господ а Бога својега; 8. Опет узе га ђаво и одведе на гору врло висок у, и
показа му сва царс тва овога свијета и славу њихову; 9. И рече му: Све ово
даћу теби ако паднеш и поклониш ми се; 10. Тада рече њему Исус: Иди
од мене, сотоно; јер стоји написано: Господ у Богу својем у поклањ ај се и
њему јединоме служ и; 11. Тада остави га ђаво, и гле, анђели прис тупише
и служ ах у му”.12
Један од најмаркантнијих енглеских песника краја осамнаес тог и
почетка деветнаес тог века, Вилијам Блејк (1757-1827), и сам смат ран хри
шћанским мистиком, у својој поезији али и теолошким списима често се
корис ти мотивом анђела. Како је тврд ио да је у трансцеденталној вези
са старозаветним пророц има, анђели су – по његовим тврдњ ама али и у
контес ту неколик их песама које се баве анђелима – управо посредниц и
божанске мисли и света смртних људи13. Пали анђео је, у Блејковој поезији,
божански весник који више не жели да буде посредник и преноси божан
12
13

„Јеванђеље по Матији”, 3.18 – 4.11, Ибид.
Нортроп Фрај пише о Блејку у неколико својих радова али су најпознатија позивања на песника у делима „The Return of Eden – Five Essays on Milton’s Epics”,
Routledge&Kegan Paul, London 1966 и „The Grat Code – The Bible and literature”,
University of Toronto Press, Toronto 2006.
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ске мисли већ тежи да замени Бога. Наравно, појава исправних анђела, за
Блејка, претход и велик им духовним или материјалним променама14.
У Дамијеловом случај у се, наравно, не ради о грех у или непос лушно
сти већ о једнос тавном, у поетском смис лу демитолог изирај ућем, умору
од анђеоског посла. Како је током вечнос ти посмат рао људе и читао им
мисли, Дамијел је постао завис тан од овоземаљске егизис тенц ије. Љубав
према Марион је само повод, али су разлози његове тежње за земаљским
животом много шири. Паралелно са Дамијеловом жудњ ом да постане
човек, од чега Касијел покушава да га одговори, нова група ликова и нови
паралелни ток нарац ије ступа на сцен у. Велика филмска екипа, са сто
тин у стат ис та почињ е у Берлин у снимањ е филма са темом ратне про
шлос ти Берлина. Тумач главне улог е филма у филм у је Питер Фалк (који
глум и самог себе), америчк и глумац немачког порек ла чувен по оства
рењу улоге инспектора у крим иналис тичкој ТВ серији „Коломбо”.
Из сличног разлога из кога је изабран Курт Буа појав љује се још
познат ија икона америчке телевизије. Ово је Вендерсов омаж америч
кој поп-култ ури али и Холивудском филм у. О Вендерсовој фасцинац и
ји америчк им филмом написани су мног и текс тови па шак и књиге и
на овом месту се због теме рада нећемо детаљније бавит и овом, ништа
мање стваралачк и значајној манифес тац ији Вендерсовог опуса. Веома
брзо ће се испос тавит и да је америчк и глумац и сам некад а био анђео и
да је сам изабрао земаљски живот (као што жели Дамијел). Зато, попут
деце, може да осет и анђела у свом окружењу али не и да га види. Сусрет
Дамијела и Фалк а само ће појачат и Дамијелову тежњу.
Марион је усам љена и тужна на крај у сезоне: „То је то. Чак ни пуна сезо
на. Још једном нема времена да се оде било где. Вечерас је последњ е вече
моје улоге. И још је пун месец. И трапезисткиња је пала и сломила врат...
Ућут и! И онда ћу поново бити конобарица... Време ће све излечит и. A шта
ако је баш време криво за све?”. У сцени доношењ а одлуке, Дамијел прат и
Марион на концерт у групе Nick Cave and the Bad Seeds. Тамо, на концер
ту, анђео је у гужви људски тела у вреви ритуа ла који кулм инира песмом
„From Her To Eternity”. Марион чезне, не знај ућ и да и Дамијел чезне.
Пошто је жудео да постане смртан, жеља се Дамијел у испуњ ава. Као
и свак и „пали анђео” он (у буквалном смис лу) пада са небеских виси
14

Наводимо једну од песама Вилијема Блејка посвећену анђелима – „The Angel”: I
dreamt a dream! What can it mean?/And that I was a maiden Queen/Guarded by an Angel
mild:/ Witless woe was ne'er beguiled!/ And I wept both night and day,/ And he wiped my tears
away;/ And I wept both day and night,/ And hid from him my heart's delight./ So he took his
wings, and fled;/ Then the morn blushed rosy red./ I dried my tears, and armed my fears/ With
ten-thousand shields and spears./ Soon my Angel came again;/ I was armed, he came in vain;/
For the time of youth was fled,/ And grey hairs were on my head. „Songs of Innocence and of
Experience”, Princeton University Press, Princeton 1991.
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на заједно са оклопом који му, после „оставке” на место анђела припад а
као својеврсна отпремнина. Вендерсов Бог није осветољубив и Дамијел
има право да одус тане од свог посла. Дамијел ће залож ит и свој оклоп
у истој залагаониц и у којој је то учинио некад а Фалк. Од тог трен утка,
црно-бела, монох ромна фотог рафија маес тралног Aнрија Aлекана биће
замењ ена колором. Свет за Дамијела постаје живописан, најзад „у боји”.
Aли ту су и друга искус тва која га фасцинирај у: он крвари, осећа укусе.
У међувремен у долази до делим ичне промене перспект иве и код Касије
ла, правоверног анђела – пратећ и једног млад ића анђео убрзо схвата да
је млад ић самоубица. Касијел покушава да му на крову високе пословне
зграде помогне, пруж и руку, али будућ и да нема комуникац ије између
света људи и света анђела, не успева да му помогне. Слика млад ића који
себи одузима живот скоком у ништавило прогањ а Касијела. На тај начин
му и Дамијелов својевољни „пад на земљу” постаје јаснији.
Сусрет сада телесног Дамијела, већ бившег анђела и Марион одиг ра
ва се у једном ноћном клубу. Иако врх драмског развоја ову сцен у, у ства
ри, карактерише антик лимакс. Aнђео је не само преу зео људски, смртан
облик већ је пронашао потп ун у и коначн у љубав. У том смис лу, митска
матрица прис утна у самој основи ове филмске приче измењ ена је у крај
њој инстанц и нарат ива. Пали анђео у овом делу бива награђен љубав љу
и, сем смртнос ти која је такође нека врста драмат уршког жељеног добра,
послед ице нису драс тичне.
Прича о „палом анђел у” Дамијел у и Марион се настав ља у Вендер
совом филм у „Тако близ у а тако далеко“ („Farawey, So Close! ”, 1993), али
филм није постигао популарност славног првог дела. „Град анђела” („The
City of Angels”) је наслов Холивудског римејка „Неба над Берлином” који
је сним љен 1998. године са Мег Рајан и Николасом Кејџом у главним уло
гама. И поред основне тематске сличнос ти и нарат ивне поставке, филм
нема много додирних тачака са естет иком и филозофијом ориг инала.
Прву позоришну адаптац иј у филма је реализовало Northern Stage Theat re
Company из Њукас тла у Великој Британији 2003. године. Године 2005. „Небо над Берлином” извод и Bette Nansen Theat re из Копенх агена. Amer ican
Repertoary Theater из Кембриџа и позориш те Toneelgroep из Aмстердама у
адаптац ији Гидеона Лестера и Дирк је Хаутмана и режији Оле Мафалани
2006. прем ијерно извод и свој у верзиј у приче о Берлинском анђел у.
Као што смо већ помен ули dramat is persone су подељ ене у неколико
група који су на почетк у филма затворене и онемог ућена им је интера к
ција: 1) анђели (Дамијел и Касијел, друг и) 2) деца која су у стању да виде
анђеле, 3) одрас ли, ликови који се појав љуј у на кратко. На половини фил
ма уводе се нове групе ликова: 4) Марион, артистк ињ а на трепез у и чла
нови цирк уса „Aлекан”, цирк уски артис ти, 5) Питер Фалк који глум и себе,
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односно анђела који је изабрао људски живот и „пао с неба” али може да
осет и прис ус тво друг их анђела, 6) стат ис ти на снимању филма (у фил
му), 7) рок бенд (Nick Cave & the Bad Seeds) и њихови фанови. Поглед ајмо
како изглед а I фаза поделе ликова и њихових међусобних утицаја. У II
фази долазио до појаве нових група па су и односи нешто другачији.
Дамијелов „пад” из митског у реално почињ е пре појаве Марион, већ
приликом заједничк их (Касијел) напора да се анђели приближе свет у
жувих, потом је појава Марион иниц ијална капис ла за све брже кретањ е
лика од трансцедентог до световног а рок концерт предс тав ља срж риту
ала. Између првог и друг ог концерта Дамијел губи својс тва анђеоског
али тек после друг ог концерта (клуб где ће као људско биће прић и Мари
он) заис та опредмећује свој у људску природ у.

Схема 1: Однос и ликова у филму „Небо над Берлином”
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У филм у „Небо над Берлином” Вима Вендерса прис ус твујемо риту
ал у постањ а у обрн утом правц у од уобичајене заступ љенос ти – од анђе
ла до човека а да се, при томе, уопш те не ради о демитолог изац ији или
дерог ирању основних онтолошких карактерис тика мита. У том смис лу,
Хандкеов и Вендерсов поступак и поред промене смис ла митске приче
иде ка миту унап ређуј ућ и основне постулате мита. Хандке и Вендерс
желе да испричај у другачиј у верзиј у анђеоског постојањ а и њихових
„права” у вечнос ти од оне коју нуде Стари и Нови Завет. Аутори се обра
ћај у живим људима, за разлик у од молит ве или ритуа ла који предс та
вљај у обраћањ е неком вишем ауторитет у. Смер је, дакле, супротан и у
томе лежи посебност супс тит ут ивног прис ус тва мита у нарат ивном делу
од експ лиц итног прис ус тва.
Наравно, може се рећи да не постоји приповед ањ е намењ ено неком
другом него човек у, да не постоји уметничко дело које у крајњ ој инстанц и
не говори човек у већ говори неком вишем ентитет у. И молит ва је обра
ћањ е себи преко обраћањ а неком вишем ауторитет у. Ипак, разлика коју
успос тав љамо је интертексктуа лне а не психолошке природе – добар део
заплета ове филмске приче је решен путем митске природе једног од
цент ралних јунак а (анђела Дамијела) а не кроз каузалитет драмске рад
ње у смис лу реализма. Нико од драмских ликова није својим поступком,
у драмат уршком смис лу, изазвао неку нову радњу. Неко је (анђео) то што
јесте и тиме што јесте, неделањ ем, изазива даље догађаје. То је, у ствари,
врста Deus ex machine а не мотивац ионог проседеа. Супс тит ут ивно при
сус тво митског обрасца се често појав љује у уметничк им делима како би
олакшало пут приповед ањ а, да би се, вешто избегавај ућ и домене реали
стичког, односно вероватног, испричала прича која у жанровском сми
слу проист иче из фантас тичког а не реалис тичког проседеа.
У семиолошком смис лу када је реч о Вендерсовом филм у хришћан
ски концепт анђела покрива План израза, док шири митски аспект –
побуна младог Бога (анђела у овом случај у), односно Титаномах ија, као
прам ит, предс тав ља План садржаја. На Плану израза, даље, Форму израза
у овом филм у предс тав ља Дамијелов пут од пробуђене жеље за очовече
њем до самог плана и реализац ије пада а Супс танц у израза предс тав ља
Библијско пред ањ е о блискос ти анђела са Богом али и идент ичној удаљ е
нос ти од света живих, смртних бића. На Плану садржаја, Форму садржаја
(титаномах ијску) предс тав ља архет ип борбе млад их и старих Богова и
побед а млад их. Супс танц у садржаја карактерише идеја о постању све
та (реда) из Хаоса. На крај у, семиолошки Референт у овом делу је појам
обрн утог успењ а, „успењ а у овоземаљски живот” умес то у божанску сфе
ру, очовечење умес то обогобожења, поновно рађањ е у људском облик у.
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NARR ATOLOGIC AL ANALYSIS
OF FILM WIM WENDERS’ „WINGS OF DESIR E”
Summary: In the film „Wings of Desire”, the director Wim Venders and scre
enwriter Peter Handke do not use the mythical story of angels as the basis of the
whole narrat ive struct ure of their work but use myth allegor ically in one segment
of the narrat ive form. The myth, in the intertext ual sense, is just a part of the
struct ure, story within a story, a part of a diegethic process. „Wings of Desire” is
not a story about angels but about Berlin, human suffer ing, love and longing, and
at last of angels in the ment ioned context. That is why the mythical story is just
a part of the narrat ive struct ure for the authors and not the goal of the narra
tive. Above all, the authors speak of people using the motive of the „fallen angel”,
not gods or natural forces but human as the center of the narrat ive.
Key words: ANGELS, MYTH, CHRISTIA NITY, FALL EN ANGEL, RITUAL,
MOVIE, NEW GERM AN FILM.
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КЊИЖЕВНИ МИТ О ШЋЕПАНУ МАЛОМ
У ДЈЕЛИМ А СТЈЕПАНА ЗАНОВИЋ А,
ПЕТРА ДРУГОГ ПЕТРОВИЋ А ЊЕГОША
И СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
(Прилог наратологији)
Мр Стеву Ј. Јовановићу
Сажетак: Сагласан са наратолошком дефиницијом Левантинс ке приче,
а у њеним оквирима и дефиницијом „књижевног мита”, аутор на почетк у
студије тврди да се ова врста мита „везује и за историјс ке фигуре које су се
мистификовале и еманциповале од своје историјс ке конкретнос ти”. Књи
жевни мит о непоновљивом балканс ком алазону и авант урис ти Шћепану
Малом (1728-1773) предс тавља прави изазов за расправ у о однос у проц еса
историзације и наратизације, факције и фикције, мистификације и деми
стификације у историографији и белетрис тици. Поменути процес и анали
зирани су најприје у теоријс кој, а потом и у примијењеној равни, на репре
зентативним примјерима дјела као што су: „Шћепан Mали” Стјепана Зано
вић а (Париз, 1784), „Лажни цар Шћеп ан Мали” Петра Другог Петровић а
Његоша (Трст, 1851), приповједачки диптихон „Шћепан Мали” и „Продаја
патријаре Бркића” Стефана Митрова Љубише (Сплит, 1868, 1870) и други.
Посебну пажњу аутор је посветио још процес има (а) генерирања поетс ких
идеја и (б) књижевног текс та.
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„Свака акција, свака прича, која има печат необичног и мистериозног,
наићи ће на више обожавалаца него критичара“.
С. Зановић
„Недоскочима властитост народног језика”
(Увод)

Посмат рана у оквирима релац ијске теорије, свака врста сериозно
замиш љене расп раве о Древној причи, односно о њеним најпознат ијим
двјема подврс тама – Левантинс кој (насталој у Источном Медитеран у
и околини) и Карипс кој причи (насталој у Карипском мору и околини),
мора се одвијат и у три интерферентна концент рична круга. Први обу
хвата филозофиј у и психолог иј у стварањ а (прец изније речено – процес
иниц ијац ије приче), друг и наратолог иј у и генолог иј у (прец изније рече
но теориј у и типолог иј у прозе), трећ и естет ик у и поет ик у (прец изније
речено – провјеру могућнос ти вредновањ а и превредновањ а умјетни
на). Како то изглед а у аналит ичкој и интерп ретат ивној пракси показа
ли смо естет ичко-поет ичком моног рафијом Митеме и поетеме Томаса
Мана (Нови Сад, 2007), када је у питању Левантинс ка прича, и Лавирин
ти чаробног реализ ма Габријела Гарс ије Маркеса (Подгорица, 2010), када
је у питању Карипс ка прича.1
Манова романсијерска проза предс тав ља образац настајањ а митема
као прод укта колект ивне имаг инац ије. У том поглед у узорито је остваре
на Манова митолошка тетралог ија Јосиф и његова браћа (I Приче Јаковљеве,
1933, II Млади Јосиф, 1934, III Јосиф у Египту, 1936, и IV Јосиф хранитељ,
1943; поетема као прод укт индивид уа лне уметничке имаг инац ије /узорит
је Манов роман Чаробни бријег, 1924/); односно митопое тема као заједнич
ки производ колект ивне и индивид уа лне умјетничке имаг инац ије (узорит
је Манов роман Доктор Фаус тус, 1947, чији природни дио чини аутопо
ет ичк и коментар Настанак Доктора Фаус туса, 1949). И у теоријској и у
примјењ еној равни Ман поуздано и прих ватљиво тумачи три најзначајни
ја процеса у овој облас ти: процес митолог изац ије, процес де-митолог иза
ције и процес ре-митолог изац ије, јер свака врста Древне приче неминовно
захт ијева прод ужетак ради одрж авањ а сопс твене егзис тенц ије.
Природ ан прод ужетак расп раве о Левантинс кој причи, којој припад а
топос књижевни мит, неминовно је усмјерен ка објашњавању веома сло
жених процеса. Историчари идеја један од тих процеса називај у мистифи
кацијом, а она се не може ни изблиза прот умачит и без објашњењ а читавог
низа проблема и апорема, у које убрајамо и процес демис тификације. На
ту законитост указ ује Гвозден Ерор оправд ано тврдећ и да мистификаци
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ја предс тав ља „намерно обмањивањ е читалаца у поглед у правог аутор
ства неког књижевног дела, времена или околнос ти његовог настанка, те
уопш те у поглед у порек ла дела”. Миод раг Радовић много убјед љивије и
прец изније дефинише лексиколошку одредниц у књижевни мит. Он нај
прије тврд и: „Када митови изгубе свој у езотеријску и сакралн у функц иј у,
раст варај у се у литерат ури”; потом: „Но, израз књижевни мит се кат-кад
везује и за историјске фигуре које су се мистификовале и еманц иповале
од своје историјске конк ретнос ти”; да би, на крај у, резол утно закључио:
„Књижевност је облик дисем инац ије митова, а мит је језик који неће да
умре, већ тежи да се обес мрт и у објав љеној истини (Р. Барт)”.2
Најпотп уније се књижевни мит може прот умачит и у оквирима рас
праве о однос у Источног модела култ уре (као аморфне цивилизац ије) и
Западног модела (као крис талне цивилизац ије). С обзиром на то да књи
жевни мит настаје у додиру више цивилизац ије, није тешко претпос та
вит и, као што каже Фернан Бродел у књизи Средозем ље у старом веку
(Праис торија у античком веку), 2007, у подручј у које он метафорично
назива „котлом народ а”, да му је од свих дисцип лина компарат ис тике
најп римеренија имагологија (чији су сред ишни аспект и интересовањ а –
„ми о друг има” и „друг и о нама”), као и Пол Рикер, који у тетралог ији
Време и прича, пишућ и о процесима префигурације, конфигурације и рефи
гурације, поуздано тврд и да: „Један историјски догађај није само оно што
се догађа већ и оно што може бити испричано, или што је већ испричано
у летописима и легенд ама” (књ. I, стр. 218).
Историјски књижевни мит о непонов љивом балканском авант ури
сти и алазон у Шћепан у Малом (1728-1773) предс тав ља конс тантан иза
зов расп рави о однос у историзац ије и нарат изац ије, факц ије и фикц ије,
као и о однос у мистифик ац ије и демис тификац ије која тече без краја
(пуних два и по стољ ећа). Левантинс ка прича о Шћепан у Малом доказ је
повратног дејс тва, када је у питању однос факата и артефаката. Наиме,
оба важна процеса у елаборац ији ове темат ике и проблемат ике – у под
једнакој мјери подлијеж у законитос тима апсол ут изац ије и релат ивиза
ције факата и артефак ата, без икак ве наде да се може пронаћ и она Куза
нусова тачка на којој се мире непом ирљиве прот ивурјечнос ти, односно
без обзира на то да ли се ради о научној или умјетничкој спознаји (теори
ји сазнањ а или теорији тумачењ а).
Као потврд а наведеној конс татац ији могу да послуже узорна дјела
рађена са посебном приљ еж ношћу: расп рава Глигора Станојевића – Шће
пан Мали (САН, Беог рад, 1957, стр. 103) и двије моног рафије Раст ис ла
ва В. Петровића: Шћепан Мали – загонетка историје („Стручна књига”,
Беог рад, 1992, стр. 285) и Шћепан Мали – загонетка је решена („Стручна
књига”, Беог рад, 2002, стр. 328), које се морај у анализират и као историо
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графски дипт ихон. С друг е стране посмат рано, као прод укт умјетничке
имаг инац ије, могу се у фокус истраж ивањ а поставит и дјела у којима је
дошло до споја факц ије и фикц ије (онако како је то инвент ивно захт ије
вао Норман Мајлер). Таква су дјела: Стјепана Зановића – Шћепан Мали
лажни Петар III цар Русије. Историјс ко-политичке биљешке о Црној Гори
и Црногорцима (Париз, 1784), затим историјско-драмски спјев Петра
Другог Петровића Његоша – Лажни цар Шћепан Мали (Трст, 1851) и при
повијетке Шћепан Мали Стефана Митрова Љубише, објав љене најп рије у
забавник у „Дубровник” (Сплит, 1868, стр. 129-162), и Продаја патријаре
Бркића (Сплит, 1870), а потом и у прозном првијенц у Pripovjesti crnogor
ske i primorske (Tiskarna Drag ut ina Pretnera, Dubrovnik, 1875).3 Пишућ и о
жанровски хетерог еним књигама попут Историје о Черној Гори влад ике
Василија Петровића Његоша (Петрог рад, 1754) и Зановићевој књизи о
Шћепану Малом (Париз, 1784), Ратко Ђуровић (у „Стварању”, бр. 10, 1978)
резигнирано али с с правом закључ ује да историог рафија о Црној Гори
почињ е псеудоис торијама и мистифик ац ијама.4
Стога једно од сред ишних мјес та анализе Левантинс ке приче о Шће
пан у Малом, упркос евидентним напорима, и даље остаје – трагање за
истином. На то упућује сâм аутор радо и често коришћеном филозоф
ском апофтегмом – „Scribere iussit veritas” (Истина налаже да се пише). По
Зановићевом мишљењу то је једини исправни пут ка стварању каталога
врлина – Истине, Правде, Добра, Једнакос ти, Слободе и Љепоте живљења
којим се горд ио XVIII вијек као вијек Просвјет итељс тва, о чему зналачк и
пише Мирјана Д. Стефановић о недавно објав љеном Лекс икону српс ког
просветитељс тва (Беог рад, 2009).
Истине Просвјет итељс тва морале су бити оснажене научним и умјет
ничк им истинама вјекова који су потом услијед или (XIX, XX и XXI), али
је више него евидентно да те новоотк ривене истине не подлијеж у уви
јек захтјевима критериј ума ефик аснос ти и неоп ходног степена научно
сти који у наше вријеме пропис ује наук а о науц и или филозофија науке
(ради се о принц ипима – истинитос ти, поновљивос ти и провјерљивос ти
као филт рираним искус твима и сазнањима, да не спом ињ емо још и про
цес интуиције, која такође предс тав ља вид предсазнањ а или знањ а). То
нас, in medias res, упућује на потребу провјеравањ а сваке врсте аутен
тичност идеолошког и књижевног диск урса, како у теоријској тако и у
примјењ еној равни проу чавањ а.5
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„Даровит и маштовит приповедач”
(Зановић)
Свака врста Левант инске приче, посебно она која је посвећена књи
жевном миту, а то уједно значи и бајковитом јунак у, садрж и вишес трук у
загонетност коју је немог уће апод икт ичк и одгонетн ут и. У историог рафској
моног рафији Шћепан Мали – загонетка историје (1992), преп уној литерарно
обликованих пасажа, Раст ис лав В. Петровић навод и одломак из опширног
извјеш таја М. А. Бубића (написаног 11. Х 1767), који предс тав ља аутент ично
свједочанс тво. У њему главни јунак књижевног мита Шћепан Мали, у усме
ном разговору са извјес тиоцем, свједочи о нужнос ти загонетног диск урса:
„Стјепан Мали ми је име, најмањи на свет у, у сирот ињском одел у као што
видите, мој господ ине, али по милос ти Божјој свак и дан ћу бити све већи и
већи” (стр. 156). Непос редно потом сâм историог раф саопш тава новос тепе
на искус тва и сазнањ а у сљедећем одломк у: „Обмане, чудне и често нера
зум љиве приче, недореченос ти, мистиц изам, тајанс твеност, загонетност и
прот ивуречност, биле су му најбољ а и највернија страна поред које се није
могло прод рет и у његове намере. Само је тако могао да се наметне једном
народ у; да га натера на потп ун у покорност; да у њему сузбије исконску
потребу за крвном осветом; да удари темељ е будућој држави” (стр. 177).6
На потребу загонетањ а и одгонетањ а књижевног мита указују неки од
аутора који су се сериозно бавили периодом влад авине Шћепана Малог. На ту
законитост психолог ије стварањ а указује будвански алазон, самоп роглаше
ни конте Стјепан Зановић (1751-1786) већ реториком наслова своје заним љиво
конц ипиране књиге, објав љене на франц уском језик у (у Паризу, 1784):
ШЋЕП АН МАЛИ
то јест
Etiennе Petit
или
Stefano Picolo
лажни
Петар III
руски цар
који се појави у Великој Књажевин и Црној Гори,
смјеш теној између Егејс кој мора, Турс ке Албан ије
и Јадранс ког мора 1767, 1768. и 1769.
„Желиш ли да постанеш неко, треба да смјело
учин иш нешто што заслуж ује изгнанс тво и
тамновањ е на врлетн им Гиарим а”
Јувен. Сат. I. ст. 59
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ПЕТО ИЗДАЊЕ
У
Мангалор тврђави набоба Хидер-Хали
на обалам а Малабар

1784.
Састав љена од двије приближ но једнаке половине, Зановићева пови
јест о Шћепан у Малом може се дефинисат и као хетерономна форма: њен
први дио (стр. 161-189) предс тав ља историјс ку проз у, док њен друг и дио
(стр. 189-203) предс тав ља наративну проз у, есејис тичк и интониран у. Гено
лошки посмат рано, она се може дефинисат и као литераризована историј
ска расп рава, у којој се аутор огријешио о низ историјских чињеница; као
и општеусвојене процесе канонизац ије и деканонизац ије жанра. У књизи
је показано како логика нарац ије постаје важнија од логике историје, а што
је најваж није – својом расп равом писац је показао како је „воља аутора“ у
свем у важнија од „воље жанра”. Трећ и дио Зановићеве књиге предс тав ља
историјско-етног рафски спис (стр. 204-215) који баца „бочно свјетло” на
историјску нарат ивн у проз у.
Још у иниц ијалној фази настајањ а дјела Зановић показ ује како му је
мање стало да буде хроничар догађаја, будућ и да му то обезбеђује трос тру
ка позиц ија у којој се налази (као учес ник, свједок и интерпетатор), него
да се покаже као „даровит и маштовит приповед ач”, „дивљи геније” или
„велик и дух” који с лакоћом елаборира глобалне идеје Епохе (Просвјет и
тељс тва). Његов основни циљ је да „изненад и свет нечим непознат им” (ово
га пута прод уктом сопс твене маштовитос ти), да се покаже вјеродос тојним
тумачем Епохе, јер се у основи сваког од његових двадесетак познат их дје
ла крије настојањ е да он, Стјепан Зановић, није само волтеријанац прво
га реда, него је истовремено и један од савремених филозофа, пророка и
пјесника првог реда, стваралаца и мислилаца од чије егзис тенц ије и ства
ралачке дјелатнос ти зависе токови будућег развоја цивилизац ије. У том
поглед у он је свјесно и вољно прибјегао не само апсол утном усаос јећава
њу са Шћепаном Малим него и потп уној идент ификац ији са њим, подјед
нако примјетној у стваралачком субјект у (Стјепан у Зановићу) и Шћепан у
Ханибал у од Албаније (alias Шћепан у Малом, као епском субјект у). Шће
пан Мали импон ује савремениц има, прије свега осталог, тиме што је за
кратко вријеме (1767-1773) постао епицентар европских историјских збива
ња, упркос свим негат ивним квалификац ијама и омаловаж ањима којима
је био изложен.7
Зановић веома често мијењ а типове и типолог ије приповијед ањ а, као
и врсте духовних дисцип лина уз чију помоћ покушава да одгонетне заго
нетност књижевног мита о коме пише. Посмат рано са становиш та опште
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психолог ије, он ће најп рије у виду филозофске апофтегме закључит и:
„Фанат изам је као пожар који надире и свуд а сажиже гдје наилази на
хран у”, а потом зналачк и објашњава цивилизац ијску потребу за Великом
причом или Великом нарац ијом, условима у којима се она рађа, опстоја
ва и регенерише: „Једино филозоф траж и узрок чудесног и не дозвољ ава
да буде засијењ ен, док прост човјек види чудо, слијед и га и вјерује му без
и најмањ ег испит ивањ а. Да! Уколико је нешто невјероватније, утолико га
свијет више поштује и уваж ава као истинито. Свака акција, свака прича,
која има печат необичног и мистериозног, наић и ће на више обож авала
ца него крит ичара” (стр. 173).8
Да би потц ртао самос талност „дивљег генија“, Зановић не навод и неке
од извора које је корис тио. Тако је, на примјер, прећутао књиг у франц у
ског историчара М. Шодона – Демас киране варалице и кажњени узурпа
тори, или Историја неколиких авантурис та који су, преузимајући титу
лу цара, краља, принца, амбасадора, триб уна, месије, пророка итд.; итд.;
итд. живот завршили заборављени или умрли насилном смрћу (објав љен у
у Париз у (1776), у којој су чак три странице посвећене Шћепан у Малом
(стр. 383-386).9 Више него до навођењ а грађе, извора и литерат уре Занови
ћу је стало до мистификац ије књижевног мита, што се види по порт рет у
Шћепана Малог на коме је лик овог алазона, у ствари, лик самог Занови
ћа (порт рет литог рафисан у Париз у 1774, а објав љен је у Занићевој књизи
1784, у истом град у). Без обзира на то колик и је степен ориг иналнос ти
у Зановићевом дјел у, може се закључит и да оно дјел ује својом цјелови
тошћу, упркос мозаи чној композиц ији, и да се истиче несвак ид ашњом
заним љивошћу, која је резултат пишчеве несумњиве даровитос ти.10
Како Левант инска прича о књижевном миту није ни изблиза заврше
на, Зановић осјећа потребу да јој у виду анекса дода историјско-етног раф
ски оглед „Историјско-полит ичке биљешке о Црној Гори и Црногорц има.
Сачинио офиц ир који је служ ио у царској војсци Шћепана Малог 1778. и
до његове смрт и, а која је дошла 15. авгус та 1779. у провинц ији Црмница”
(у избору Пакао или небо објав љена је на стр. 204-215). Ово „аутент ично“
свједочанс тво, по пишчевом мишљењу, требало је да баци „бочно свјетло”,
на влад авин у познатог алазона, а изложено је у 13 бројевима означених
цјелина. За нашу анализ у заним љиви су само они дјелови у „аутобиог ра
фији” Шћепана Малог којима аутор саопш тава до тада непознате детаљ е,
а они су мање заступ љени, па сходно томе и мање фрек вентни у однос у
на етног рафски конц ипиране цјелине и дјелове.
Отуд а се без икак вог ризика од погрешног закључивањ а може рећи да
је ствараоц у и мислиоц у попут С. Зановића превасходно стало до зани
мљивос ти казивањ а као приморд ијалне категорије у његовом начин у пје
вањ а и мишљењ а. О томе он и сâм непос редно свједочи одрич ућ и се од
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ширењ а приче: „Прича о његовим путовањима и авант урама са њих била
би неупоред иво дужа и свакако заним љивија но што је то садрж ај овог
малог написа; али, није сад ни вријеме ни прилика да се на томе задрж а
вамо” (стр. 193), јер би тек у назначеној причи која, разум љиво, није усли
јед ила, био омог ућен потп ун полет пишчеве маште и примјена читаве
лепезе приповјед ачке даровитос ти коју је он несумњиво посједовао. На
то указ ује упот реба „нарат ивне алке“, „изненадног обрта” (Wendenpunkt)
или „везивног ткива” (Bindenmater ial) којим је на инвент иван начин пове
зана историјс ка и наративна проза (односно први и други дио повијес ти),
а уједно наговијеш тена потп уна промјена до тада примјењиваних ства
ралачк их поступака. Стога се наведени пасаж и могу истовремено тре
тират и и као најваж нији ауторски коментари наведени у дјел у: „Овдје
ћемо се заус тавит и са причом и подвизима освајача Петра III и његовог
канцелара. Можда би његова појава могла да буде значајна за цио свијет
и могла би бити узрок велике промјене, да је била дугот рајна. Но, она је
била попут комете која тек што се појави на хоризонт у, ускоро ишчезне у
беск рај у васионе. Влад авина Шћепана Малог потрајала је три године и за
то вријеме о њему се причало у Европи, о новос тима које је увео у обичаје
Црногораца и о његовим побјед ама у борбама прот ив Турака и Венец ија
наца” (стр. 188-189).11
На тај начин је, мада не и у довољној мјери, мотивисана изненадна
и литерарно ефектна идент ификац ија стваралачког (Стјепана Зановића)
и епског субјекта (Шћепана Ханибала од Албаније), при чему се сâмо по
себи подраз ум ијева и идент ификац ија Шћепана Малог и Шћепана Хани
бала од Албаније. На тај начин није изненадно пром ијењ ен и дотад ашњи
карактер текс та: од посебно заним љиве историјс ке прозе добили смо чисто
наративну проз у, есејис тичк и интониран у у свим сегмент има структ уре
дјела. При томе је потребно напомен ут и да епски субјект предс тав ља дио
свијета реалнос ти док стваралачк и субјект припад а вишој сфери духов
нос ти, јер му супериорни полож ај омог ућава евидентна лична еруд иц ија
или, како она сâм каже, „свака врста еруд иц ије”.
Тој сврси подлијеж у и друг и алазони у повијес ти о Шћепан у Малом
(као што су влад ик а Арсеније Пламенац и капетан Марко Тановић, који
уопш те не вјерује у смрт и смртност великог мистификатора). Основна
разлика између епског и стваралачког субјекта лежи у томе што живо
том и дјелима првога управ љај у законитос ти егзис тенц ије, док животом
и дјелима другога субјекта влад а судбина, чији је он сâм креатор, у улози
„свемоћног ствараоца” (deus abscondit us). Његова основна стваралачка
интенц ија била је и остала да субјект ивна искус тва и сазнањ а предс тави
као интерс убјект ивна.12
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„Особити пут инспирације”
(Његош)
Више пута смо до сада у жанровски разноврсним прилозима из њего
шолог ије, тврд или да се књижевно дјело Петра Другог Петровића Његоша
(1813-1851) може подијелит и у три стваралачке фазе. Прва фаза обух ва
та почетни период бављењ а (1828-1837), друга фаза период стваралачког
дозријевањ а (1837-1844), а трећа фаза период пуне стваралачке зрелос ти
(1844-1851).13 Према досад ашњим истраж ивањима, лако је утврд ит и да
постоје двије опсед антне теме – прва се односи на истрагу потурица у ври
јеме влад ике Данила Петровића Шћепчевића, а друга на краткот рајн у вла
давин у балканског алазона Шћепана Малог у вријеме влад ике Саве Петро
вића Његоша. Прва тема послуж ила је као тематско сред иш те романт ич
но-драмског спјева Горс ки вијенац (1947), а друг и као тематско сред иш те
историјско-драмског спјева Лажни цар Шћепан Мали (1851), избором тема
тике и проблемат ике и избором прим ијењ ених стваралачк их поступака,
као што с правом тврд и познат и његошолог и историчар књижевнос ти
Јован Дерет ић, ова два дјела су везана читавим низом тематских, мотив
ских, језичк их, стилских и техничк их паралелизама, те је схватљиво што
их научниц и често анализирај у као стваралачк и дипт ихон.14
Од бројних аспек ата који нам се нуде у оквиру елаборац ије Леван
тинске приче и књижевног мита о Шћепан у Малом, ми смо за ову при
лик у издвојили само два: процес генерирањ а поетских идеја (а) и процес
генерирањ а књижевног текс та (б). Примјена ова два процеса показ ује
свој у оправд аност утолико више уколико имамо у виду три Његошеве
жанровски разноврсне умот ворине: епску пјес му „Шћепан Мали (1768)
”, рађен у по модел у усменог народног стваралаш тва, затим хуморис тич
ки интониран у приповијетк у „Житије Мрђена Несретниковића – њим
самијем списано” и историјско драмски спјев Лажни цар Шћепан Мали
као финални производ двај у процеса генерирањ а. Међут им, пратећ и
процесе генерирањ а пјес ме XXIV „Шћепан Мали”, без тешкоћа се може
закључит и да је та темат ик а својом актуе лношћу претходно заинтересо
вала још два ствараоца из истог култ урног ареа ла – Петра Првог Петро
вића Његоша и Сима Милут иновића Сарајлиј у. Петар Први је не само
непос редни учесник и поуздани свједок историјских догађаја него је он
истовремено и један од епских и драмских јунака спјева Лажни цар Шће
пан Мали, те се у овом случај у јавља као homo duplex или homo triplex,
уколико прих ват имо мишљењ е да је он аутор пјес ме „Шћепан Мали”,
односно да је С. М. Сарајлија од њега записао пјес му, а објавио је под
неуобичајеним насловом – „Боговањ е” (не спом ињућ и од кога ју је чуо и
записао).
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Први пут је епска пјес ма „Шћепан Мали” објав љена у Сарајлијиној
Пјеванији црногорс кој и херцеговачкој (Будим, 1833), а друг и пут у његовој
Историји Црне Горе од искона до новијег времена (Беог рад, 1835). Михаи
ло Стевановић с правом указ ује на мног о веће амбиц ије Петра Другог у
однос у на своје претходнике, будућ и да је његова верзија, објав љена као
XXIV пјес ма, у избору народних пјесама Огледало српс ко (Беог рад, 1846),
не само много литерарнија од преу зетог узорка него је и трос труко уве
ћана (садрж и 358 стихова). Посмат рана са становиш та теорије верзија,
народна пјес ма се може смат рат и етимоном драмског спјева о Шћепа
ну Малом (пјес ма је, дакле, основница, а спјев је изведеница). Његошева
пјес ма садрж и све карактерис тике високе реторичнос ти и вирт уознос ти,
као и формалне савршенос ти, јер је аутор у њој успио да одрж и епску
динам ик у познат их догађаја, да их маштовито надог рад и и да усклад и
однос појед иних сегмената и цјелине.15
Најваж нији етимон књижевног мита о Шћепан у Малом по нашем
мишљењу, предс тав ља историјска проза Сима Милут иновића Сарајлије
објав љена у Историји Црне Горе (1835) у којој је аутор сабрао сва народна
пред ањ а, све доступне му историјске документе и сва казивањ а свједо
ка – непос редних учесник а описаних историјских догађаја и поузданих
казивача. Писана као дио Историје, она по априорно изабраном циљу не
би могла бити убројана у чисту литерарн у форм у, али, судећ и по књи
жевном дару, који је прес уд ан, она се без икак вих тешкоћа може анали
зират и као илус трат иван пример „хибридне форме”, јер осим што апри
орно припад а историог рафији, она истовремено садрж и елементе хро
нике, љетописа, биог рафског записа, аутобиог рафског записа и сл. Од
свих анализираних прилога у овој студ ији она пруж а највише потребних
информац ија о елаборац ији обух ваћене темат ике и проблемат ике.
У заједничком издању Историје Црне Горе и Дике црногорс ке (Бачка
Паланка, 2009, ова историјска проза саопш тена је на стр. 116-137). Она се
дожив љава као изузетно заним љиво књижевно дјело, без обзира на хете
рономност изабране форме, о чему заним љиво пише Живко Ђурковић у
књизи Сарајлија и Његош (Никшић, 1992, стр. 5-74). Хетерономност фор
ме, коју смо по доминантним елемент има, наратолошки дефинисали као
историјс ку проз у, употп уњ ена је двама веома важним сегмент има, који
се осјећај у као њени елементарни дјелови: ненас лов љеном епском народ
ном пјес мом о Шћепан у Малом (стр. 122-126), састав љеном од 125 десете
раца) и документарном прозом, која се односи на Грамату руске царице
Катарине Друге, упућене Црногорц има (1769), која је саопш тена in exten
so (на стр. 127-131). Заним љиво је при томе напомен ут и да С. М. Сарајлија
показ ује истинско одушев љењ е предметом историјске и књижевне обра
де; потом да његово дјело прат и несвојс твен му објект ивис тичк и стил
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казивањ а и изразито милут иновићевска способност даровитог усклађи
вањ а вјеродос тојних података и претпос тавк и, јер Шћепан Мали и даље
остаје неријешена енигма. „Међут им, ништа се није могло сазнат и ко је
он заправо и одувијек био и одак ле је у Боку дошао и како се у такав посао
упус тит и домис лио” (стр. 136), закључ ује С. М. Сарајлија на крај у.
Поводом „позајм ице” епске народне пјес ме „Шћепан Мали”, обја
вљене и допуњ ене за још двије трећ ине у избору Огледало српс ко (под бр.
XXIV, стр. 160-171, ст. 358) неоп ходно је закључит и да се Његош још у
два маха врат ио коментарисању односа историје и поезије. Први пут то
чини у „Пред ис ловиј у” Огледал у српс ком (стр. 11); „За црногорске пјесне
се може рећи да се у њима садрж ава историја овога народ а, који никак ве
жерт ве није поштед ио, само да сачува свој у свобод у. Истина је да поези
ја на неким мјес тима понеш то увеличава подвиге Црногорацах; на мно
гима и важнијима држи се строго точнос ти” (Цетињ е, у Црној Гори, на
Благовијес ти 1845. год.). Друг и пут то чини у предс мртном, аманетном
писму аустријском књижевник у, публиц ис ти, превод иоц у и уредник у
листова Лудвиг у Аугус ту Франк лу (писаном на Цетињу, 12.Х 1851): „Наше
су народне пјесне историја јуначка, епопеја народна. У њима човјек може
видјет и какав је народ који их пјева”, о чему заним љиво пише Весна Вуки
ћевић-Јанковић у књизи Његошеви писмопис и („Змај”, нови Сад, 2002).
Хуморис тичк и интонирана, иронијом прожета, а елаборирана у виду
гротеске, Његошева нарат ивна проза „Житије Мрђена Несретниковића”
у одређеној мјери дјел ује не-његошевски, уколико не прих ват имо прет
пос тавк у да је писац посједовао много ширу и разноврсниј у лепез у даро
витос ти од оне која му је до сада приписивана. Приповијетка је први пут
објав љена као самос тално издањ е (на Цетињу, 1935), а друг и пут у кален
дару „Грлица” (1837), у одјељк у „Моралне приповијетке”, што значи да је
аутор био веома задовољ ан њоме и њеним пријемом у црногорској сре
дини. Иронично интонираном реториком наслова она се јавља као пер
сифлаж а средњ овјековних хагиог рафија, док понуђеним нарат ивним
моделом указ ује на често коришћене приче, какве су на почетк у нове
књижевнос ти биле маритиме (опис хаварије на мору) и пронис китираион
(опис путовањ а на ходочашће), о чему заним љиво пише Милорад Павић
у Рађању нове српс ке књижевнос ти. Историји српс ке књижевнос ти барока,
клас ицизма и предромантизма (СКЗ, Беог рад, 1983).
У оквиру наратолог ије посмат рано, могу се уочит и бројне сроднос ти
и разнороднос ти стваралачк их поступака С. Зановића, с једне, Његоша,
с друге, и С. Матавуљ а, с треће стране, који је писао о неспутанос ти уза
вреле медитеранске маште, изазване сунцем. У том поглед у Медитеран
предс тав ља истинску колијевк у и Левант инске приче и бројних књижев
них митова рођених у њеном окриљу. У структ ури хуморис тичке при
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повијетке доминантни су – догађајни низови, док су потп уно изос тали
асоцијативни низови. Они су замијењ ени невелик им бројем ауторс ких
коментара (објав љених на стр. 205-206, 209, 216, 217-218 и 222, 223), међу
којима је последњи најфункц ионалнији, јер он свједочи о функц ионал
ној недовршенос ти дјела, као и о реалној недовршенос ти сваке Леван
тинске приче и књижевног мита који неминовно захт ијевај у наставак.
Истовремено, приповијетк а показ ује надмоћ логике нарац ије, као и при
мјен у четири врсте процеса: „хибрид изац иј у култ ура”, „хибрид изац иј у
језика”, „хибрид изац иј у жанрова” и „међуж анровску проходност”, јер
ово невелико дјело садрж и бројне елементе романа на путу, витешког
романа или пикарс ког романа, између осталог.16
Савремени његошолози тврде да се Његошеви спјевови генолошки
могу дефинисат и на сљедећ и начин: Горс ки вијенац је романт ично-драм
ски спјев, Луча микрокоз ма је алег оријско-религ иозни спјев, док је Лажни
цар Шћепан Мали национално-историјски драмски спјев. Међут им, у
много мањој мјери је видна сагласност око припаднос ти три реном ира
на спјева појед иним стилским формац ијама, као што су – клас ицизам,
предромантизам и романтизам, с обзиром на то да се само романтизам
дијели на три врсте (неразвијени, развијени и висок и).17 Сасвим мали
број теорет ичара књижевнос ти смат ра да високом романт изму припад а
ју дјела попут рефлексивне поеме „Мисао” (1844), „Посвета Г. С. Милут и
новићу” и Луча микрокоз ма (1845). Међут им, много је већа и примјетнија
сагласност његошолога када су у питању сроднос ти двај у спевова, јер је
Лажни цар Шћепан Мали настао непос редно након објав љивањ а Горс ког
вијенца, тако да би у дијамантску годин у (1847) требало убрајат и и завр
шетак драмског спјева о балк анском алазон у.
На дну првог издањ а Лажног цара Шћепана Малог аутор је унио инди
кат ивн у ознак у – „У Југос лавији”, а на полеђини насловне стране, као
вишезначни епиг раф, следећу терц ин у, штампан у ћирилично и лати
нично („Печатњ а браће Жупана у Загребу, 1851” “):
„Непита се, ко се како крсти,
Но чија му крвца грије прси,
Чије л’га је задојило мл’јеко? ”18
Сви набројани и пажљиво пласирани детаљи указ уј у на то да је спјев
Лажни цар Шћепан Мали прип реман више од деценије и по (1833-1851), за
разлик у од спјева Луча микрокозма који је написан у једном даху (за 29
дана) и који самим тим потврђује теориј у спонтанос ти у настајању дјела.
На основни циљ или више циљева које Његош жели да оствари дуго
прип реманим дјелом непос редно указ ује „Предговор” (стр. 9-11). У њему
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аутор Пјес мотворја објашњава удио документа, народног пред ањ а и
индивид уа лне умјетничке маште, сугериш ућ и потенц ијалном читаоц у
идеј у да најмањи удио у њему имај у историјска грађа и извори (которског
провид ура Пасквала Цигоњ е, млетачког посланика при Порт и Јустинја
нија и г. Дуод а, тадашњег млетачког вицеконз ула у Скад ру, које је писац
пронашао у Млетачком архиву, почетком 1847. године). О томе Његош
пише: „Да све ситнарије овдје ставим што су ова тројица писали, дуго
би било; али између истијех неке морам спомен ут и да се увјере чита
тељи да у дјел у овоме мојега сопс твенога ништа није што није основа
но на причању народном и на рапорт има више речене тројице” (стр. 10),
што предс тав ља еклатантан примјер топоса „афект иране скромнос ти”, о
чему заним љиво пише Е. Р. Курц иј ус.19
Током истраж ивањ а односа прод укц ионог и рецепт ивног модела
закључили смо да се Његош служ и свим познат им детаљима, сукобима
и обрт има у том период у живота Шћепана Малог (1776-1773), преу зевши
чак и низ погрешак а које су доцније историчари и књижевни историча
ри педантно исправили. При томе је важно напомен ут и да је Његошев
драмски спјев о Шћепан у Малом не само послуж ио као широка епска
форма за системат изовањ е у народном пред ању сачуваних казивањ а,
него је, истовремено, омог ућавао посебан начин елаборац ије обух ваће
не темат ике и мотивике, ради постизањ а што виших литерарних вријед
нос ти, да би потом послуж ио као иниц ијат ивни центар за даље ширењ е
књижевног мита о балк анском алазон у, на што свим садрж аним звуче
њима и значењима упућује Љубишина приповијетка, објав љена недуго
након спјева (1868).20
Из чина у чин, из појаве у појаву, књижевни мит је повлачен у друг и
план (примјера ради, навешћемо податак да се Шћепан Мали као епо
нимни јунак уопш те не јавља у другом и петом чину), а да све више про
стора добија пишчева опсед антна тема – борба за слобод у, што се види по
бројним пасаж има спјева који су посвећени Косовском миту и сјећањима
на протек ле историјске догађаје, најчешће траг ично интониране. По уста
љеном обичај у, глобалн у идеог рафску идеј у Његош инфилт рира у субјек
тивна и интерс убјект ивна искус тва и сазнањ а. Овога пута то је учинио у
вехементном дијалог у Беглербега и игумана Теодосија, који бране двије
различите филозофије живота и двије различите стваралачке визије:
БЕГЛЕРБЕГ
„Ти све нешто, као нехот ице,
ове горе дижеш у облаке.
Ја се чудим, тако ми ћитапа,
с оба ока кад виђу слијепца.
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А видиш ли, болан калуђере,
овдје мјес та ни живљењ а нејма
за човјек а, нако за ђавола. ”
ТЕОДОСИЈА МРКОЈЕВИЋ
„Ако није мјес та за живјењ е,
а оно је мјес та за причањ е;
причањ е је души послас тица
кâ тијел у ваше гурабије,
па јошт какво те какво причањ е
из кога ће наша покољ ењ а
вјечн у силу душевн у сисат и.”
(стр. 77-78, ст. 548-561)

На срећу, истински пјесник је надв лад ао хроничара, тако да би се,
условно, могло говорит и о замјени планова драмског сукобљавањ а у Лажном цару Шћепану Малом. Након што је самозванац у пракси показао све
своје негат ивне карактерис тике, драмски писац је, задовољ ан оствареним
циљем, искорис тио прилик у да инвент ивно унесе у драмски спјев још десе
тине нових и очек иваних тема и мотива, о чему свједоче два завршна чина
у којима је поље догађајних и асоц ијат ивних низова пренесено у отоман
ски миље. Тако је, дефинит ивно, остварена двоп лана слика стварнос ти, те
је Његош могао да покаже висок степен усаос јећавањ а са предс тавниц и
ма отоманске Порте и отоманске локалне влас ти у судару са Шћепаном
Малим. Уношењ е теме борба за слобод у увелико је допринијело да се при
крај у спјева Шћепан Мали пресели из епицент ра на марг ин у драмских
збивањ а, а да основне теме спјева – борба за слобод у и основне етичке ври
једнос ти – избиј у у први план. Ријетко се дешава да Његош као резонера
изабере потуриц у или Турчина. Овога пута то чини у петом чину (трећој
појави), изабравши као „друго ја“ мудрог и ученог Мулу Хасана:
„Зло чинит и, ко се од зла брани,
ту злочинс тва нема никак вога.”
(стр. 182, ст. 181-182)
У низ прем иса интенц ионалног и линг вис тичког лука убројали бисмо
и Његошево настојањ е да читав колоп лет догађаја, историјских и имаг ина
тивних, елаборира на што вишем књижевно-естетском нивоу, што се наро
читом снагом види у климаксима драмске радњ е (у III чину), као и њеном
ефектно засвођеном крај у (у V чину). У најуспјелије дјелове драмског спјева
убројали бисмо Дјејс твије треће (стр. 83-132) и Дјејс твије пето (стр. 175-201),
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особито уколико имамо у виду најуспјелија јавленија у трећем чину (дру
го, четврто, шесто, седмо и осмо), док се пети чин може смат рат и ефектним
финалом, особито када имамо у виду најуспјелија јавленија у њему (прво,
друго, треће, четврто и осмо). Најмањ е је успјело Дјејс твије четврто (стр.
133-174), у коме се нарочито осјећај у инспират ивне осјеке, поготово у завр
шним појавама (осмој, деветој, која дјел ује као непот ребна епизод а, десетој
и једанаес тој). Између најуспјешнијих и најмањ е успјешних, налазе се Дјеј
ствије прво (стр. 15-51) и Дјес твије друго (стр. 53-91), при чему се као нај
драмат ичнија издваја осма појава другог чина (стр. 75-86), која илус трат ив
но објашњава зашто се спјев Лажни цар Шћепан Мали често дефинише као
„књига дијалога”. Вредновањ е и превредновањ е са данашњег становиш та
завршили бисмо конс татац ијом да су први и друг и чин спјева, по књижев
но-естетским домет има много ближ и трећем и петом, као најуспјелијим,
него четвртом чину, као најнеуспјелијем у дјел у.
Обнову књижевног мита, а у његовом оквиру и обнову Косовског мита
тумачимо Његошевом потребом да се на литерарно прих ватљив начин
прих ват и овај логичк и тешко схватљив прек ид у влад авини динас тије
Петровић-Његош (као „ексцес историје”), а то је учињ ено навођењ ем низа
историјских, друш твених, култ уролошких, али и психолошких разло
га. Насуп рот алазон у Шћепан у Малом, као „човјек у не на свом мјес ту”,
како би рекао Шкловски, Његош увод и игумана Теодосија Мркојевића не
само као резонера у драм и него и као alter ego, који у себи сажима народн у
мудрост и који се исказ ује како у збору тако и у твору. Насуп рот кано
низованом протот ип у бића исламске култ уре, као ограниченом субјек
ту, Његош је као корелат поставио природно биће. Игумана Теодосија он
опис ује као слободно, ничим ограничено биће, о чему сâм субјект врло
ефектно и сугес тивно каже:
„по буквиц и учио сам књиг у,
по људима учио сам свијет,
по звјездама и богос ловиј у”
(стр. 137, ст. 87-89).
На крај у, није на одмет напомен ут и да је драмски спјев Лажни цар
Шћепан Мали веома примјерен компарат ис тичк им истраж ивањима, а у
том оквиру и имаголошким, јер су овдје, као што је већ речено, сукобљени
не само различит и култ урни него и различит и цивилизац ијски модели.
Под првим ми подраз ум ијевамо сукоб хришћанске и исламске филозо
фије и религ ије, а под друг им сукоб романског, германског и словенског
модела култ уре, с нарочит им освртом на дуговјек и сукоб католиц изма и
правос лав ља, сукоб који се стољ ећ има све више разбуктава, те актуе лност
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Његошевог дјела не губи ништа у нашем времен у. Желимо ли да у једном
дистих у драмског спјева сумирамо сва сродна и разнородна мишљењ а и
судове сукобљених цивилизац ија и култ урних модела, најбољ е ћемо учи
нит и то навођењ ем филозофски и поетски интониране апофтегме, коју
изговара војвод а Драго и којом доминира траг ична визија живота:
„ко вјечито хоће да живује,
мученик је овога свијета”
(стр. 99, стр. 137-138).
Као што се види, Његош је за особите теме и мотиве умио да одабе
ре особит пут пјесничке инспирац ије, како би тим поводом рекла умна
Исидора Секулић.
„А прича тече даље и причању краја нема...”
(Љубиша)
Љубишино племе Паштровић и, које се прос тире од Куфина до Бабина
Вира, не само да је једно од најс таријих словенских племена него је ујед
но и племе са најбољ е сачуваним историјским и друг им документ има. О
томе свједочи Јован Вукмановић у моног рафији Паштровићи (Антропо
географс ко-етнолошка испитивања), Цетињ е, 1960, три књиге објав љених
исправа: Паштровс ке исправе од XVI до XVIII вијека (приред или М. Божић,
Б. Павићевић и И. Синд ик, Цетињ е, 1959), Паштровс ке исправе (II), прире
дили Ј. Бојовић, М. Лукет ић и Б. Шекуларац, Будва, 1990) и Паштровс ке
исправе (III), приред ио Б. Шекуларац (Петровац на мору, 1999) и волум и
нозна Библиографија о паштровићима (Петровац на мору, 2001), саставио
Милорад Т. Миловић (библ. јединица 10.125, стр. 812). На том врел у „живе
историје” Љубиша се напајао корис тећ и у првом реду све облике народ
не пред аје, потом постојеће историјске изворе, непревазиђено Његошево
дјело, као и дјело свога учитељ а Антуна Којовића. И као веома способан
сакуп љач, и као живо заинтересован савременик и као ауент ични ствара
лац, Љубиша је у свем у руковођен старом латинском сентенцом – Histor ia
et philologija in acta.21
На основе односа историја – белет рис тика указали смо детаљно у
двама издањима поет ичке моног рафије – Самопис и и казалице Стефана
Митрова Љубише (Нови Сад, 2000, и Бијело Поље – Нови Сад, 2003), поди
јеливши ово стваралаш тво у двије фазе: I (1845-1868) и II (1868-1878).22 Још
тада смо тврд или да је приповијетка „Шћепан Мали” посвећена европски
познатом алазону, а да је приповијетка „Кањош Мацедоновић” посвећена
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племенски познатом еирону, те да се с правом може говорит и о принц ип у
бинарне опозиц ије. Када су у питању приповијетке „Шћепан Мали како
народ о њему повијед а” (Скупио и слож ио С. Љубиша, „Дубровник”, Спљет,
1868, стр. 129-162) и „Прод аја Патријаре Бркића (Приповјест за времена
Шћепана Малог) ”, објав љене у истом забавник у 1870, онда се такође може
говорит и о стваралачком дипт ихон у. У првом дијел у доминира траг ична,
а у другом комична визија живота, што такође предс тав ља примјер упо
требе бинарне опозиц ије. Тиме тумачимо и заједничко објав љивањ е при
повјед ака о Шћепаном Малом и Кањош у Мацедоновићу као епонимним
јунац има (тачније речено као јунац има двај у књижевних митова), под
насловом Pripov ijetke (Ljubiša St., „Dubrovnik”, Spljet, 1871, str. 239-272).
Kao што је познато, Љубиша конт ин уи рано корис ти топосе „афект иране
скромнос ти” и „завођењ а читаоца”. На насловној страниц и приповијед ачког
првијенца – Pripovijesti crnogorske i primorske (Skupio, složio i pregledao Sćepan
Mitrov Ljuviša), у Дубровник у, 1875, аутор се предс тавио само као сакуп љач,
док у кратком предговору „Čitaocima!” корис ти мото из Његошевог драмског
спјева Лажни цар Шћепан Мали, а потом свједочи о обнаженом поступк у:
„Moja namjera bila, da ovom radnjom učuvam nekoliko znamenitijeh dogog jaja
svoje otadžbine, a uzgled da opišem način življenja, mišljenja, razgovora, napokon
vrline i poroke svojijeh zemljaka, pa sve to da predam potomstvu onako kako sam
čuo i upamtio od starijih ljudi, jer vidim da se svakdan te stvari preobražuju i ginu
svešto je napredniji doticaj i poplav ica tugjinstva” (стр. 35).23
Теорет ичару прозе и љубишолог у постаје јасно да је приповјетка „Шће
пан Мали (Приповијест црногорска сред ином осамнаес тога вијека)”, рађе
на по априорно утврђеној концепц ији, јер је најп рије подијељ ена у четири
главе: I ШЋЕП АН ЛИЈЕЧНИК И ЉЕКАР (стр. 36-40), II ШЋЕП АН ЦАР (стр.
40-45), III РАТ И БОЈЕВИ (стр. 45-52) и IV СМРТ ШЋЕП АНОВА (стр. 52-55),
а потом су те главе подијељ ене на мање сегменте (прва глава садрж и: увод,
три сегмента и закључак, на примјер). Сасвим је прих ватљив начин сегмен
тац ије прве и друге главе, будући да се ради о чисто наративној прози, док
је мање прих ватљив начин сегментац ије треће и четврте главе, будући да
се ради о историјс кој прози. Но, у објема врстама приповјед ач настоји да у
што изразит ијој мјери прим ијени три водећа принц ипа сопс твене психо
лог ије стварањ а: истинитост, актуе лност и заним љивост казивања. Љуби
ша се осећа дијелом стваралачке пород ице, коју чине: изворни приповједач,
ангажовани слушалац и креат ивни пре-приповједач, уз претпос тавк у да сва
три члана наведене пород ице морај у бити креат ивни у поступк у преноше
ња не само елабориране темат ике и мотивике него и умијећа које нуде стил
и језик природног говора.
При томе не треба сметн ут и с ума да нам је Љубиша оставио у насље
ђе рукопис Историја Црне Горе, коме се губи траг у дворској библиотец и
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краљ а Милана Обреновића (о чему заним љиво пише Милан Медиговић –
Стефановић, 2012), као и Његошевој Историји Црне Горе у неком од градо
ва Франц уске, половином XIX вијека (о чему заним љиво пишу Љубом ир
Ненадовић и Павле Поповић). Посебно би било заним љиво упоред ит и
Љубиш у као историог рафа и Љубиш у као белет рис ту, када је ријеч о Шће
пан у Малом. О томе свједочи Ново Вуковић као најпозванији љубишолог:
„Фикц ионализац ија тог свијета и његовог историјског и геог рафског кон
текс та заправо је омог ућ ила његово трајањ е у једној другој равни, очита
вањ е дубљих истина о њему и дожив љавањ е велик их вриједнос ти које је
имао. Ликови Љубишиног књижевног свијета, као мало који у нашој цело
купној литерат ури, успјело предс тав љај у виталност, даровитост и духов
ни потенц ијал једне расе, али исто тако и њену непракт ичност и ирац ио
налност које западни свијет никад није разум ио” (стр. 172-173).
Љубиши је, међут им, истовремено стало и до регионалних и до универ
залних вриједнос ти свег духовног стварањ а (које Ватрос лав Јагић имен ује
као словес ност). Спајањ е „студ ија књижевнос ти” и „студ ија култ уре” може
показат и до којих граница је могуће проширит и дискусиј у о Левант инској
причи или књижевном миту, посебно уколико се имај у у виду могућно
сти компарат ис тичког истраж ивањ а (имаголог ије). На разноврсност књи
жевних ликова у европском ареа л у култ уре указује Марко Суђић у оглед у
„Паштровићи у сазвјеж ђу европских пустолова” (2001): „Са редом пустоло
ва почело је модерно доба, заправо нова вјеш тина израбљивањ а. Пустолови
нијес у пљачкали немоћне и нијес у напад али кочије на друмовима, већ су
варали таште а пљачкали лаком ис лене. Та нова врста лопова начинила је
савез са свјетским грађанс твом и са углађеним манирима. Пустолови друге
половине XVIII вијека, слободно се може рећи, били су претече данашњег
грађанског друш тва Европе. Ти нови грабеж љивц и имали су фине манире,
говорили су дотјерано и често су се изражавали филозофски. У свима њима
постојала је одређена црта духовитос ти и психолог ије која их је чинила
симпат ичним, а појед ини међу њима досезали су генијалност” (стр. 208).24
Посебн у заним љивост расп раве о књижевном миту посвећеном Шће
пан у Малом у дјелима три анализирана ствараоца видимо у начин у на
који та дјела припад ај у појед иним епох ама (Просвјет итељс тву, на при
мјер) или стилским формац ијама (класиц изму, романт изму и реализму,
на примјер). Реторика Зановићеве прозе указ ује на међународн у репу
тац иј у балканског алазона: „Шћепан Мали или Etienne Petit или Stefano
Picolo као лажни Петар III руски цар”. Његош загонетност лика и ланца
догађањ а став ља у поднас лов: „Историческо собит ие при свршетк у XVII
вијека” (Горс ки вијенац ) или „Историческо Збит ије Осамнајес тога Вијека”
(Лажни цар Шћепан мали), уз нужну генолошку одредниц у Пјес мотворје,
при чему ни до дана данашњега нијес у пронађени веродос тојни историј
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ски подац и ни о истрази потурица нити о поријек лу Шћепана Малог, што
је предс тав љало најваж нији циљ сваке врсте истраж ивањ а.25
Љубиша вјерује у истинитост догађаја и постојањ е личнос ти које су их
обиљ еж иле као непос редни актери из земље и инос транс тва. Но и поред
тога, он, у виду ауторских коментара, разлик ује „поуздан у” од „непоу зда
не приче”. У „Прод аји патријаре Бркића” епски јунак Лука Стојанов каже
Бубићу: „...но сваш та се говори и по пуку сије; па ко ће да разабере истин у
у толико пљеве ријечи”.26 У уводној причи „Вук Дојчевић” Љубиша истим
поводом каже: „зато и молим читаоца да мени, а не моме повјед ач у, замје
ри, ако ми се гдје нехот ице, и уз пркос сваког настојањ а, потк рала каква
ријеч или облик што нијес у по свем народни”, јер, каже писац у прод ужет
ку, „ја нијесам у свом вијек у изнит ио ни једне јединцате ријечи” која не би
била преу зета из природног говора (књ. 2, стр. 71). О низовима парализама
најобух ватније је писао Милорад П. Никчевић у књигама – Трансформаци
је и структуре (Загреб, 1982) и Идеје и паралеле (Осијек, 1984).27
У сасвим реалис тичком маниру Љубиша је у приповијец и „Шћепан
Мали” навео преко тридесет имена епских јунака, што историјских што
неисторијских личнос ти, која служе као аутент ични свједоц и и учесни
ци у описаним збивањима, без обзира на то да ли се ради о „догађајним
низовима” или „асоц ијат ивним низовима”. Два крунска свједока су:
пушконошац из времена Шћепана Малог, којег је писац слушао још у дје
тињс тву, и пишчев блиски пријатељ, познат и европски научник Валтазар
Богишић, који му је показао десет ин у писама Шћепана Малог, доцније
објав љених у публик ац ијама ЈАЗУ. Међут им, најзначајнији „свједок” је
сâм С. М. Љубиша који не говори толико у име епског субјекта него у соп
ствено име када на почетк у III главе „ШЋЕП АН ЦАР” конс тат ује: „Као
што бива вазда у сличнијем приг од ама, тако се збило и онда; свако кази
ва ствар не како је чуо, него како му је милије; мног и додај у снит ве, пре
сказивањ а, чудеса, а ко хоће да друг е надм уд ри, каже како се он давна
сјет ио да је то Велик и Господ ар” (књ. 1, стр. 41).28
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2.
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4.

Наведене двије моног рафије (о Т. Ману и Г. Гарсији Маркес у) чине при
родни и логичк и дио естет ичко-поет ичке тетралог ије којој припад ај у и
наредне двије књиге – Анаграми и криптограми у романима Умберта Ека
(ЦАНУ, Подгорица, 2009) и Снови и судбине у наративној прози Михаи ла
А. Шолохова (ЦАНУ, Подгорица, 2012). У завршној глави посљедњ е моно
графије анализиране су три повијес ти које припад ај у Карипс кој причи
– Бисер Џона Стајнбека (1947), Старац и море Ернес та Хеминг веја (1952)
и Пуковник у нема ко да пише Габријела Гарсије Маркеса (1958,1961), као
и три повијес ти које припад ај у Левантинс кој причи – Смрт у Венецији
Томаса Мана (1912), Прок лета авлија Ива Андрића (1954) и Човјекова суд
бина Михаи ла А. Шолохова (1956/57), од којих је само посљедњ а детаљ
није анализирана.
Наведени цитат и објав љени су у Речник у књижевних термина („Нолит”,
Беог рад, 1985, стр. 438-439) и Прег ледном речник у компаратис тичке
терминологије у књижевнос ти и култури („Академска књига”, Нови Сад,
2011, стр. 243-245).
Љубишин прозни првијенац обух ват ио је: етног рафски спис „Бока Котор
ска” и шест жанровски разноврсних нарат ивних проза – „Скочид јевој
ка”, „Шћепан Мали”, „Прод аја патријаре Бркића”, „Поп Андровић, нови
Обилић”, „Крађа и прек рађа звона” и „Прок лет и Кâм”. Прва Љубишина
приповијест објав љена је под насловом – „Шћепан Мали како народ о
њему повијед а”, што већ реториком наслова упућује на трос трук и план
тумачењ а и разум ијевањ а ове нарат ивне прозе: пред ајни, историјски и
белет рис тичк и.
Када је у питању литерат ура о Шћепан у Малом, најбољ е је конс ултова
ти уводн у главу Станојевићеве књиге „Извори и литерат ура” (стр. 1-4),
у којој су педантно набројани релевантни извори и литерат ура из ове
облас ти (Љ. Стојановић, М. Драговић, С.Љубић, С. Антољ ак, В. Боги
шић, Д. Мардовцев, Ј. Томић, Д. Милаковић, В. Макушев и друг и, допу
њени доцније изворима и литерат уром коју је понуд ио Р. В. Петровић у
моног рафијама о Шћепан у Малом).
Из науке о књижевнос ти такође бисмо издвојили нају ж и избор који чине:
моног рафија Мирос лава Пант ића – Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которс ке од XVI до XVIII века (СКЗ, Беог рад, 1990, стр. 520), предго
вор Радос лава Ротковића „Зановићева заос тавш тина”, објав љен у избору
радова – Пакао или небо („Побјед а”, Титог рад, 1979, стр. 9-40) и тематски
блок са научног скупа – „Живот и дјело Стјепана Зановића (1751-1786)
”, објав љен у зборник у радова – Hommage Данил у Кишу (IV), Подгорица
– Будва, 1998, стр. 183-265, у коме су објав љени аналит ичк и прилози Гој
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ка Челебића, Злате Бојовић, Р. Ротковића, Слобод ана Калезића, Илонке
Чамањски и Богус лава Желинског и Р.В. Ивановића.
Строгост изреченог суда не могу умањит и ни најтолерантнији ставови
зналаца ове проблемат ике, као што је Р. В. Петровић, који у књизи Шће
пан Мали – загонетка историје тим поводом пише: „Појед ини биог рафи
Шћепана Малога називали су наводног цара најпог рднијим именима.
Писали су за њега да је варалица, прот ува, лудак, кукавица, шарлатан,
преварант, брод јага, обманш чик, ветрогоњ а, лажов, скитница. И у првом
и у другом случај у урађено је тако због тога што коришћена документа
нису подвргн ута строгој анализи и што није пронађена и узета у обзир
архивска грађа, које би истраж ивач у омог ућила да другачије процени
Шћепана Малог и његово дело. Тада би нам Зановићев рад, коме могу и
морај у да се ставе одређене примедбе и замерке, био прих ватљивији и,
сигурно је, не бисмо имали разлога да црвенимо што нам историог рафи
ја о Црној Гори почињ е његовом књигом” (стр. 16).
Научни опус Р. В. Петровића показује на илус трат иван начин како вре
меном књижевни мит постаје опсед антна тема у варљивој нади да се
амбиц иозно заснованим архивским истраж ивањима и проу чавањима
мало познат их извора и литерат уре може укин ут и њихова загонетност,
било у оквирима историог рафије, било науке о књижевнос ти, било књи
жевне умјетнос ти као умјетнос ти ријечи. О томе непос редно свједоче
сљедеће Петровићеве књиге: Шћепан Мали – загонетка историје (Бео
град, 1992), превод исте књиге на руски језик (Беог рад, 1996), Владика
Данило и владика Сава (1697-1781), Беог рад, 1997, Однос и Русије са Црном
Гором у XVIII веку (Беог рад, 1998) и Шћепан Мали – загонетка је решена
(Беог рад, 2002), у којој је Шћепан Мали препознат у лику доктор Јова
на Стефанова Балевића из Братонож ића (1728-1769), аутора прве Фило
зофс ке дисертације о оружаном пропагирању вере, одбрањ еној у Халеу, на
латинском језик у, 1752. године.
О томе свједочи Р. Ротковић у два значајна прилога: студ ији „Зановићева
оставш тина” (Подгорица, 1979, стр. 9-40) и оглед у „Књижевно дјело Сте
фана Зановића” (Подгорица-Будва, 1998, стр. 205-214). Упутно је видјет и
и моног рафиј у Мирос лава Пант ића – Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которс ке од XVI до ХVIII века (СКЗ, Беог рад, 1990), одјељ ак посвећен
Зановићу (стр. 443-464), као и нашу студ иј у „Еманац ије” ’дивљег генија’
у дјел у Стјепана Зановића (1751-1786), објав љен у зборник у радова Hom
mage Данил у Кишу (IV), Подгорица-Будва, 1998, стр. 243-265.
Много неоп ходних информац ија о Зановићу, његовом добу и дјел у, наћи
ће радознали читалац у књигама попут ових: Мирко Брејер – Антун кон
те Зановић и његови синови (Загреб, 1928) и Мило Дор – Сва моја браћа
(Минхен-Беч, 1978).
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8.

Одмах у наставк у Зановић разрађује познат у макијавелис тичк у идеј у
о вођама епохе и послушном пуку: „Рекло би се као да једна половина
свијета вара друг у. Рећи ћу и више од овога: три или четири генијална
човјека роде се у току вијекова, да би варали остале људе, утолико лакше
што је човјек по природ и својој склон заблуд и и, са задовољс твом и надом, да тако кажем, траж и онога ко би га завео. Већ је закључено да јачи
и лукавији управ ља свијетом, а запажено је да лукавији често побјеђује
јачега. Најзад, свака полит ика, свака религ ија, која има у себи чудесног
и неразум љивог, стек ла је више прис таша него сâма истина, која пошто
је огољ ена, без опреме, својом једноликошћу досадна је обичном човје
ку” (стр. 173).
9. О томе пише Р. В. Петровић у књизи Шћепан Мали – загонетка је решена
(стр. 61-62) наводећи друге самозванце:Амулија, краљ а од Албе, Емер
диса и Бар-Кохбу. М. Пант ић нас обавјеш тава да је књига С. Зановића
о Шћепан у Малом преведена на италијански језик, док ју је на српски
језик превела Радм ила Недељковић (у часопис у „Стварањ е”, 10/1978, стр.
1363-1388). Исти аутор (М. Пант ић) у Црној Гори спом ињ е сљедеће „лашце и пријеверанте”: генерал-мајора Давид а Неранџић-Зорића, Софро
нија Марковића-Југовића, Димит рија Вујића и калуђера Авак ума.
10. У парад игматској студ ији „Стјепан Зановић, пустолов, песник и фило
зоф“, објав љеној као предговор Зановићевој књизи Турс ка писма (1996),
Пант ић пише: „Чешће но влас тите, то су туђе мисли, па и опште идеје
епохе, али заоден уте у влас тито рухо и исказане на сопс твени начин”
(стр. 18).
11. И први пасус другог дијела повијес ти – наративне прозе такође припа
да жанру ауторских коментара, којима објашњава потребу „прод уже
не егзис тенц ије” Шћепана Малог, послије „привидне смрт и”: „Прича о
овом новом Шћепан у веома је сложена, веома развучена, веома комп ли
кована, да бисмо се усуд или да је сад овдје покрећемо. Стога ћемо се
ограничит и само на неке појед инос ти везане за ову личност које могу да
се допадн у, а о којој се толико причало, због њеног духа и образовано
сти, нарочито због необичног начина на који је видјела ствари око себе, и
начина на који је доносила судове о људима и њиховим пословима” (стр.
189), што без сумњ е припад а топос у „завођењ а читаоца”, како би слич
ним поводом рекао Е. Р. Курц иј ус.
12. Због унап ријед одређеног обима и концепц ије студ ије, било нам је оне
мог ућено да се детаљније позабавимо основним принц ипима одабраних
конс трукц ионих и композиц ионих схема Зановићевих дјела. То се нај
прије односи на расп раву о темпоралнос ти и нарац ији, потом на типове
и типолог иј у приповијед ањ а (посмат ран у са становиш та наратолог ије),
као и на „жанровску проходност”, с обзиром на различите врсте прозе
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које у њој налазимо мање или више импрегниране (посмат рано са гено
лошког становиш та).
Видјет и наше књиге – Његошев поетс ки говор (Нови Сад, 1991), Његошева
психологија и филозофија стварања (Нови Сад, 1997), Његошева поетика
и естетика (Нови Сад, 2003), преш тампане потом у моног рафиј у Петар
Други Петровић Његош (Бијело Поље-Нови Сад, 2003, стр. 498). Десет и
не жанровски разноврсних прилога о Његош у педантно је регис тровао
Милорад Т. Миловић у Био-библографији академика Радомира В. Ивано
вић – МОНТ ЕНЕГРИН А (Цетињ е, 2010, стр. 300, 1339 библ. јединица).
Од Дерет ићевих књига издвајамо – Композиција Горс ког вијенца (Бео
град, 1969), Горс ки вијенац П. П. Његоша (Беог рад, 1986), заним љив оглед
о Шћепан у Малом, објав љен у зборник у Петар Други Петровић Његош.
Личност, дјело и вријеме (1813-1851), ЦАНУ-САНУ, Подгорица – Беог рад,
1995, као и опширан текст објав љен у волум инозној Дерет ићевој Исто
рији српс ке књижевнос ти (Беог рад, 2002, стр. 671-675).
Вриједне пажње су и књиге Мишела Обена Његош и историја у песни
ковом делу (Беог рад, 1989), Слобод ана Томовића Коментари: Лажни цар
Шћепан Мали, Луча микрокозма, Горс ки вијенац (Беог рад-Цетињ е, 1990),
Митра Бакића Црна Гора под управом владика (Подгорица, 1995), као и
прилог Добрила Аранитовића „Посебна издањ а о Његош у (1851-2013).
Библиографија”, објав љена на крај у зборника радова Петар Други Петро
вић Његош – двјес та година од рођења (1813-2013), ЦАНУ, Подгорица, 2014,
која садрж и реко 400 библ. јединица, од укупно 21.000, посвећене Њего
шу у наведеном период у.
Неки од његошолога оправд ано су писали о недовољној бризи о фор
малном савршенс тву дјела. Његош је у последњ ем објав љеном дјел у и
том аспект у посвет ио довољно пажње. Стек ли смо утисак као да на тај
начин жели да избјегне ону јетко интониран у примједбу Ј. С. Поповића
упућен у С. М. Сарајлији: „Био је чедо магновењ а, летио с једнога пред
мета на (друг и) и осећао и писао како му је магновењ е дикт ирало. Оту
да је, наравно, морала произићи она смеша у његовим умот воринама,
и ја га са књижевничке стране не умем прик ладније сравнит и него са
груд вом руде из здравог окна ископане; све измешано и непречишћено”.
Упутно је видјет и тротомн у Историју српс ке књижевнос ти – РОМАНТ И
ЗАМ Миод рага Поповића, објав љен у у Беог рад у, 1968-1972. У првом тому (1968) аутор је објавио обимн у расп раву „Петар II Петровић Његош”
(стр. 149-318).
Завршни ауторски коментар гласи: „Заис то, сметенос мршени читатељи,
чини ми се да више среће неће имат и ови учениц и него њихов учитељ.
Ово вам оволико сад излажем на карт у, а што ће се посад са мном и моји
јема учениц има учинит и, то се неће моћ ни на три листа карте исписат и,
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но ће се ту шћет и бреме бремцато карте, јербо сам ја доста млад; толико
су ми шездесет годинах па ево видите колико ме несрећа ћерала и мучи
ла” (књ. 4, стр. 222-223).
17. Током протек лих деценија његошолози су различито вредновали три
најпознат ија Његошева спјева. По нашој валоризац ији на првом мјес ту
налази се Луча микрокозма (1845), на другом Горс ки вијенац (1847), а тек
на трећем Лажни цар Шћепан Мали (1851). Рефлексивн у поему „Мисао”
(1844), „Посвет у Г. С. Милут иновићу (на Цетињу, 1. маја 1845) ” и спјев
Лучу микрокозма (1845) смат рамо не само најреп резентат ивнијим Њего
шевим умот ворима, него репрезентат ивним и у контекс ту националне и
наднац ионалне књижевнос ти романт ичарске провенијенц ије.
18. Наведена терц ина преу зета је из рефлексивне пјес ме „Поздрав роду на
Ново љето“ (ст. 45-47) штампана најп рије у „Серпском Народном Листу”
(Нови Сад, 12. I 1847). Подједнак у експ ресивн у и сугес тивн у снаг у садр
жи и мало спом ињ ана терц ина (ст. 21-23):
„Родољубје што је? Елект рика,
пречишћена искра божес твена
кроз пламове бесмртнова огња”,
као и добропознат и и често цитирани катрен (ст. 30-33):
„Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –
листићи су једнога цвијета,
у пупуљ се један одњих али“,
која припад а истој идеог рафем и.
19. У прод ужетк у Његош пише: „Оно што народ прича види се у историј у
Милут иновића; а оно што речена тројица пишу, оно се само у архиви
могло наћи” (стр. 11). По свему судећи, за Његоша је народно пред ањ е
као филт рирано искус тво и сазнањ е било најпоу зданији извор. Оно се
јавља у утврђеном облик у, без обзира на то да ли се преноси усменим
или писаним путем.
20. Први чин има 877 стихова, друг и 842, трећи 850, четврт и 912, а пети
623 стих а, што укупно износи 4.104 стих а, подијељ ених у 54 појаве.
Његошеве стихове посвећене значењу приче и причањ а парафразираће
доцније Никола Први Петровић Његош стихом – „Причањ ем се душа
храни“. Имај ући у виду однос нарат ивног и скрипт ивног модела култ у
ре, ми смо овај стих парафразирали као – „Писањ ем се душа храни” и
узели га као међунас лов у одјељк у наше моног рафије – Дар и надахнуће
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(Књижевно дјело Николе Првог Петровића Његоша), Подгорица Цетињ е,
1997, стр. 310.
Сви цитат и у раду наведени су према издању – Сабрана дјела С. М. Љуби
ше – Критичко издање, 1-5 (ЦАНУ, „Универзитетска ријеч” и Историјски
архив, Подгорица-Никшић-Будва, 1988). Прву књиг у приред ио је Ђуза
Радовић – Приповијес ти црногорс ке и приморс ке, друг у Ново Вуковић
– Причања Вука Дојчевића, трећу и четврт у Радос лав Ротковић – Бој на
Вису. Преводи. Чланци. Говори и – Писма, а пету Мирос лав Лукет ић – Биобиблографија. Прилози.
Након моног рафије објавили смо још три студ ије: „Дуго трајањ е” као
ознака медитеранског ареа ла (Конс трукц ија догађаја и реконс трукц ија
приче у Љубишиној нарат ивној прози), 2003, „Првои м
 еновањ е ствари и
рађањ е језика” (Допринос Нова Вуковића љубишолог ији), 2006, и „Књи
жевнонау чне моног рафије о дјел у Стефана Митрова Љубише (Прилог
књижевној аксиолог ији) ”, 2012.
Видјет и сљедеће зборнике радова: Стефан Митров Љубиша (ЦАНУ, Тито
град, 1976), Књижевно дјело Стефана Митрова Љубише – Ново читање
(Будва, 2000), Паштровићи (Историја. Култура. Природа), Петровац на
мору – Свет и Стефан, 2001, Стефан Митров Љубиша у контекс ту меди
теранс ке културе (Будва, 2005) и Паштровићи (Језик и књижевност),
Беог рад-Петровац на мору, 2012.
Бранећи се од приговора да је непоу здан казивач, по свједочењу биог ра
фа Т. С. Виловског, Љубиша је тим поводом рекао: „Ја сам добио грађу за
приповијетке које сам објавио: Скочи дјевојк у и Прок лет и кам од игу
мана Мојсија Вукшића Грбљанина; Малога Шћепана од Вука Маркова
Вранете Махине; прод ај у патријаре Бркића од Ђура Вучет ина Брајића;
Попа Андровића од Митра Попова Греговића Паштровића и то послије
Којовићеве смрт и. Крађа и прек рађа звона догод ила се, такорећи, пред
мојим очима. Кањош Мацедоновић легенд а је коју скоро свак и Паштро
вић зна. Сâм сам пак допунио историчну страну како сам најбоље могао
и умио” (подвукао Р. В. И). Међут им, није могао да се одбрани од оправ
даних примједби које је саопш тио Нићифор Дучић у посебном издању
– Примјетбе на „Коментар Горс ког вијенца” (Беог рад, 1870).
Од мнош тва европских пустолова аутор је издвојио само седам: 1. Џона
Лоа, 2. де Еона, 3. Нојхофа, краљ а Корзике, 4. Калиос тра, који је настојао
да буде сицилијански краљ, 5. Тренка, 6. Сен-Жермена и 7. Ђакома Каза
нову, Венец ијанца и историог рафа ове „знамените друж ине”. Од дома
ћих пустолова Суђић спом ињ е: 1. Тома Медина, 2. Прим ис лава-Мар
ка Зановића, 3. Стјепана Зановића, 4. Руђера Бошковића и 5. Шћепана
Малог. За С. Зановића тврд и да се у Паризу упознао са Ж. Ж. Русоом и да
је, након тог познанс тва, превео Пигмалион.
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25. Заним љиве су интервенц ије С. М. Сарајлије у веома успјелој народној
пјес ми „Боговањ е (Ким је спјевана не знам, а о боју је Црногорацах с
Турц има у години 1768-ој случившега се) ”, састав љеној од 114 стихова, а
објав љеној у Пјеванији. На крај у пјес ме у првом издању стајало је Сарај
лијино примјечаније: „Ово је све вјерно – историческиј догађај, и зато је
ова пјесна у мојим’ ума очима међу понајзнатнијема, и по најс лавнији
ма”. Њу, дакле, понајзнатнијом и по најс лавнијом не чине њене естетске
вреднос ти него то што је она „вјерноис торическиј догађај”, о коме савре
мени историчари готово да немај у никак вих поузданих докумената.
26. О томе пишу познат и љубишолози: Божид ар Пејовић (Књижевно дјело
Стефана Митрова Љубише, Сарајево, 1977), Радос лав Ротковић (Трагају
ћи за Љубишом, Беог рад, 1982) и Ново Вуковић (Причања Вука Дојчеви
ћа, Цетињ е, 1980), као и познат и линг вис ти: Миод раг Јовановић (Говор
Паштровића, Подгорица, 2005), Миод арка Тепавчевић (Језик Стефана
Митрова Љубише, Подгорица, 2010, и В. П. Никчевић (Љубишина језичка
ковница, 2003).
27. Наведеној крит ичкој литерат ури неоп ходно је припојит и и двије зани
мљиво конц ипиране и реализоване моног рафије Ларисе Ивановне Раз
добудко-Човић: Љубишина „Бисерница” (пословице и мудре изреке у Љуби
шином дјел у), Будва, 2003, и Стилс ки ефекти Стефана Митрова Љубише
(Фразеологизми, паремије, поредбене конс трукције и паремијс ки блокови у
Љубишиној наративној прози), Нови Сад, 2004, које смо проп рат или одго
варај ућим поговорима: „Допринос компарат ивном проу чавању пред ај
них облика” (стр. 166-177) и „Кључар од језика” (стр. 234-346).
28. Током рада на студ ији о књижевном миту нарочит у помоћ су нам пру
жили колег инице и колеге: проф. др Мирјана Д. Стефановић, мр Бран
ка Драгосавац, Драгос лава Јевремовић, Неђељко Поповић и Добрило
Аранитовић, као и Библиотека Филозофског факултета у Новом Саду,
Градска библиотека у Беог рад у, Цент рална народна библиотека Црне
Горе „Ђурђе Црнојевић” на Цетињу и Библиотека Црногорске академ ије
наука и умјетнос ти у Подгориц и. Свим појед инц има, библиотекама и
библиотекарима срдачно захваљујемо на указаној помоћи.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 395-422

421

Књижевни мит о Шћепан у Малом у дјелима...

UDC 821.163.41.09”17/18”

Академик Радомир В. Иванович

ЛИТЕРАРНЫЙ МИФ
О ШЧЕПАНЕ МАЛОМУ В РАБОТАХ
СТЪЕПАНА ЗАНОВИЧА,
ПЕТРА II ПЕТРОВИЧА НЪЕГОША
И СТЕФАНА МИТРОВА ЛЮБИШИ
(Приложение нарратологии)
Резюме: В эстетическо-поэтической монографии – „Mитемы и поэтeмы
Томаса Манна” (2007) автор путем систематического анализа процессов
мифологизации, де-мифологизации и повторной мифологизации, определил
нарратологически и генеа логически точно термины: ’митема’, ’поэтема’ и
’мифопоэтема’. Продолжая обсуждение, начатое в этом исследовании, автор
анализирует „Левантийскую историю”, и в ее рамках и „литературный миф”,
обращая особое внимание на процессах историзирующего и теоретизирова
ния мира, данных и вымыслей, мистификации и демистификации мифа, впервые в теоретической и параллельно с тем, и в применяющей уровне.
Когда дело доходит до „литературного мифа”, посвященного знамени
тому балканскому авантюристу и алазону Шчепану Мали (1728-1773), автор
впервые проанализировал диптих Стьепана Зановича: „Шчепан Мали под
дельный Петар III император России” (Париж, 1784) и „Историко-полити
ческие заметки о Черногории и Черногорцев автора офицера, служившего в
царской армии Шчепана Малого 1778. и вплоть до своей смерти, которая при
шла 15. августа в 1779. году в провинции Црмница”, потом диптих Петра II
Петровича Ньегоша: эпическая народная песня XXIV „Шчепан Мали” и исто
рико-драматическая поэма „Поддельный император Шчепан Мали” (Три
ест, 1851), повествованный диптих Стефана Митрова Любиши: „Шчепан
Мали как о ему люди поведают” (Сплит, 1868) и „Продажа патриарха Бркич”
(Сплит, 1870). Особое внимание в исследовании было подарено анализе двух
процессов – (а) генерированию поэтического представления и (б) генерирова
нию литературного текста.
Ключевые слова: ЛЕВАНТИЙСКИХ ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАРНЫЙ МИФ,
МИСТИФИК АЦИИ, ДЕМИСТИФИК АЦИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ЯЗЫКОЗНА
НИЕ, ФИЛОСОФИЯ, НАРРАТОЛОГИЯ, ГЕНЕА ЛОГИЯ.
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УТИЦ АЈ КУЛТ УРЕ ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА
НА РИХАРД А ВАГНЕРА
Сажетак: Вагнерово стваралаштво не можемо посматрати ван оквира
филозофс ких и културних токова времена у ком је стварао. Деветнаес ти
век био је по много чему револ уционаран и специфичан. Струје у филозо
фији и политици утицале су и на овог великог композитора. У првом делу
рада пропитује се утицајем мита на Вагнерово стваралаштво; централни
део рада посвећен је је утицају филозофије деветнаес тог века на уметника;
и, на крају, указ ује се на прис утност антисемитизма у његовим делима.
Кључне речи: ВАГНЕР, МИТ, ЛАЈТМОТ ИВ, БАЈРОЈТСКЕ СВЕЧ АНО
СТИ, ОПЕРА И ДРАМ А, НИЧЕ, ШОПЕНХ АУ ЕР, АНТИЧКО ПОЗОРИШ ТЕ,
АНТИСЕМИТ ИЗАМ.
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Увод

Стваралаш тво Рихард а Вагнера не може се посмат рат и мимо узима
ња у обзир и окружењ а у којем је композитор стварао. Деветнаес ти век је
по себи био турбулентан и на друш тво тог доба утицај су имале различите
струје. У Баварској утицај мита постаје доминантан (што је касније помо
гло развој у фашизма), појав љује се Шопехнауер, а антисем ит изам достиже
зенитх што у двадесетом веку довод и до холокаус та. Вагнер је композитор,
драмски писац, песник, списатељ, позоришни режисер и диригент. Њего
ве музичке драме спад ај у у најзначајнија дела европске музике деветна
ес тог века. Вагнер је увођењ ем драмских радњи у „свеу к упно уметничко
дело”, односно писањ ем драмског текс та, музике и прец изних режијских
инструкц ија, преобразио начин израж авањ а у романт ичарској музиц и,
као и теоријске и практ ичне основе опере. Био је први композитор-осни
вач фестивала „Фестспие ле”, у посебно за ту сврх у смиш љеном музичком
позориш ту, названом „Баyреутхер Фестспие лх аус”. Његове иновац ије у
хармонији имале су огроман утицај на развој музике у модерни. Својим
списом „Јеврејс тво у музиц и” укључио се у струј у фаталног антисем ит и
зма у Немачкој. Легенд арни музиколог Карл Далх аус писао је да је о Ваг
неру до те мере све речено да је немоу ће било шта додат и. Ипак...
1. Прис уство мита у Вагнеровим делима
Да би научио како да музичк и артик улише митове на позорниц и, Ваг
нер је крен уо путем којим су пре њега пошли Корнеј и Расин – потраж ио је
у грчкој трагед ији основне принц ипе своје уметнос ти. Изглед а да је и он ту
траж ио преображ ај и нову равнотеж у као што показ ује Бодлер у цитат има
из Писма о музици и предговора Опере и драме, где Вагнер сâм објашњава
зашто се врат ио античк им Грцима.
Извесно је, међут им, да је прве елемн тарне кораке о грчкој култ ури
Вагнер добио у дрезденској Kreuzshule, коју је похађао између девете и
четрнаес те године. Међут им, његова дечачка страст је врло брзо прерас ла
у емпиријски угао глед ањ а на мит. Тако античка грчка уметност, стицајем
околнос ти, настав ља да прат и Вагнера, и када је самос тално почео да се
пробија кроз живот.
Током трогод ишњег боравка у Париз у (1839-1842) Вагнер је сате про
вод ио дружећ и се са класичним филологом Самуе лом Лерсом, од кога је
могао доста да научи, не само о античкој грчкој култ ури, него и о драм
ским жанровима. Сусрет са Ларсом у Вагнеру буди снаж ну жељу да савла
да старог рчк и и да на такав начин дубље утоне у значењ е и лепот у драме.
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Међут им, ту амбиц иј у и веома захтевн у жељу Вагнер никад а није
успео да реализ ује. Зато се 1872. године пожалио Ничеу како је идеа л за
његов уметничк и назор била „тешко прис тупачна антика”. Тиме је запра
во циљано говорио о немог ућнос ти да чита античке траг ичаре на језик у
којим су писали. По повратк у у Дрезден и преу зимању службе дворског
диригента, Вагнеру грчка литерат ура постаје јако важна. У том трагању он
интезивно чита преводе дела грчк их траг ичара (Есхила, Софок ла, Еури
пид а), као и готово свих велик их грчк их аутора: Арис тофана, Арис тотела,
Демос тена, Херодота, Хомера, Платона, Плутарх а, Тукид ид а и Ксенофо
на. То је, заправо, време када постаје сасвим извесно да су се у Вагнеровој
свес ти дубоко усек ли не само мотиви античке грчке драме, већ и култ ур
ни обрасци античке грчке баштине.
Када је у лето 1847.године Вагнер прочитао Дројзеров превод Есхи
лових дела, доживео је тако снаж но усхићењ е, да ни о чему другом није
могао разговарат и осим о Есхил у. У својој аутобиог рафији касније је напи
сао: „Ништа није било слично племенитом занос у што га је у мени пробу
дио Агамемнон, а Еуменијесам читао са одушев љењ ем које ни једно друго
дело модерне литарат уре није пробуд ило у мени. Моје су идеје о значењу
драме, а посебно позориш та, настале као резултат тих утисака”. (Вагнер
према Јерем ић-Молнар, 2004: 50)
Градећ и кроз своје списе филозофиј у мита, Вагнер га је одред ио пре
васходно као преис торијску и историјску менталн у творевн у: у митским
„прас ликама” одрж ава се, по његовом мишљењу, оно што је у „природној
суштини” непролазно, „увек истинито” и „за сва времена неисц рпно”: мит
је по Вагнеру могао да у овим сликама сачува успомен у на златно вре
ме, непат вореног, природног стањ а пре ’пада у историј у’ у којем је човек
живео складним и пуним животом сходно својој ’природној суштини’.
Полазећ и од романт ичарске филозофије „народног духа” у којој је већ
била откривена прив лачност мита, Вагнер је покушао да миту прид а мно
го већи значај од оног о којем је Дроизен могао и да сања. Схватај ућ и мит
као срце духовнос ти једног народ а, Вагнер је народ уздигао у стваралач
ки субјект. „У народ у је све реалност и чин: он ствара и онда се радује у
мишљењу свог стварањ а”, записао је Вагнер на једном месту Уметничког
дела будућнос ти. „Мит тако настаје као послед ица потребе народ а да уз
помоћ фантазије редук ује комп лексност ’свих немог ућ их стварнос ти нај
ширег опсега’ и да њихов садрж ај себи предс тави у језгровит ијем, јасни
јем, плас тичнијем облик у.” (исто: 51)
Крупна разлика између Дројзенове и Вагнерове теорије „велик их духо
ва” је у томе што је Вагнер био склон да међу њих уброји не само епске
песнике него и траг ичаре у разрад и митова. Полазећ и од чињенице да је
трагед ија била сложена уметничка творевина, Вагнер је смат рао да „поре
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дак трагед ије” више не припад а епском песник у, него и „лирском музича
ру” који није био песник него је кроз овлад авањ е и примен у највише умет
нос ти остварио свет који је видео песник. Захваљуј ућ и „великом духу”
траг ичара мит је могао да као „песма заједничког поглед а на свет” једног
народ а у трагед ији поприм и нају звишенији уметничк и облик и да на такав начин превазиђе прос тор позориш та и „уђе у јавни полит ичк и живот”
народ а. (исто: 56)
У том смис лу улога траг ичара је најосетљивија јер он треба да уведе
мит у полит ичк и живот свог народ а. За Вагнера је то заправо и најбитније
дејс тво пошто се кроз њега реализ ује регенерат ивна функц ија траг ичне
уметнос ти и одвија повратни утицај „великог духа” на народ. Вагнер је
смат рао да је трагед ија у старој Грчкој деловала конзерват ивно зато што
је сасвим одговарала „јавној свес ти” док у деветнаес товековној Немачкој
мора бити револ уц ионарна, јер се јавља у свес ти „великог духа” и као таква егзис тира у супротнос ти са важећом општошћу.
Под утицајем Дројзеновог превод а Есхилових дела Вагнер је дошао до
уверењ а да постоји блискост грчког и немачког „духа” која се манифес то
вала у способнос ти и једног и другог народ а. Исто тако, под утицајем не
само Дројзена, него и Шилера и Гетеа, Вагнер је у то време био спреман
да прих ват и став да су у уметнос ти старих Грка постојали хуманис тич
ки садрж аји и поруке, достојни сврс тавањ а у истинску уметност било ког
народ а, па је у склад у са тим одлучио да сам обрад и један античк и грчк и
мит и да Немц има приближ и његове чисто људске садрж аје. Резултат тог
кратког отклона били су малобројни фрагмент и никад а завршене драме
(опере) о Ахилеј у.
Из неуспех а да доврши Ахилеја Вагнер вероватно долази до закључка
да су античк и грчк и митови, као и њима одговарај ућа уметничка фор
ма – трагед ија, модерном времен у неприх ватљива, а модерним Немц има
нераз ум љива. То је један од разлога због којег се Вагнер у опери и драм и
неповољно изјашњава о Гетеовој Ифгенији на Таурији, а Шилеров покушај
уклапањ а средњ овековних садрж аја у античке форме трагед ије у Невес ти
из Месине оценио је као потп уно неуспео. Дакле, то су за Вагнера били
озбиљни показатељи да античк и грчк и митови не спад ај у међу „животне
елементе нашег времена”. Пошто савремена немачка публика није била у
елемент у да схват и „античк и свет”, савремени уметниц и су по Вагнеровом
мишљењу морали да пронађу митове који ће бити у стању да покрен у њену
имаг инац иј у. Све што је Вагнер писао о миту односи се, mutat is mudandis,
и на свеколик у уметност. За њега је права уметност била „непроизвољно
предс тав љањ е духа народ а уз помоћ уметничке способнос ти” (исто: 59),
којим се „освеш тава несвесни живот народ а и то јасније и одређеније него
у науц и”. Под несвесним животом народ а Вагнер је подраз умевао управо
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митске слике које би, без адек ватне артик улац ије, припадниц има народ а
остале магловите и нејасне.
Оно што мит носи као згуснуте и добрим делом неосвешћене „пред
ис торијске прат ипове” уметност разрађује у комп лексне слојевите и при
јемчиве форме, које се снаж но урез уј у у чула појед инаца. У склад у са тим
Вагнер је веровао да само уметност има моћ да прож ме целог човека и
произведе одговарај уће дејс тво на његобу свест. Народ који успео да ство
ри тако снаж не уметничке форме, унутар којих ће мит моћи несметано
да делује на све сународнике, имаће перспект иву да се морално уздигне и
постане здрав органски. На овакав начин Вагнер је добрим делом изједна
чио мит са уметношћу.
Из самих Вагнерових теоријских списа могло би се закључит и да је
античка грчка форма, коју је хтео да обнови и прилагод и свом времен у,
била трагед ија. Вагнеров став према античкој грчкој трагед ији сувише је
комп лексан да би се могао проблемат изоват и кроз покушај њене интег рал
не обнове у модерним приликама. Тако се Вагнер од огриг иналне античке
грчке трагед ије почетком педесет их година 19. века полако дистанц ирао,
јер је у њој препознао преж ивел у форм у, која је припад а искључиво ста
рим Грцима, и која више није имала капац итете да прим и садж аје модер
ног уметничког стваралаш тва европских народ а.
У сваком случај у у Вагнеру се временом форм ирала свест да припад а
елит и малобројних који су исправно разумели наслеђе „античког света”.
2. Утицај филозофије на Вагнерово стваралштво
На Вагнера посебан утицај имај у филозофска дела Фојербах а, Шопен
хауера и Ничеа. „Рајнско злато” и „Валк иру” почео је да пише под утицајем
филозофије Лудвига Фојербах а са којим се упознао 1851. године. Ова хума
нис тичка филозофија означила је прву промен у у његовом стварлаш тву.
Много значајнији утицај на Вагнера, почев од 1854. године, имала су
филозофска схватањ а Артура Шопенх ауера, који га је, између осталог, заин
тересовао и за будизам. Шопенх ау реов утицај остаће прес уд ан до краја Ваг
неровог живота и може се препознат и у свим његовим каснијим делима.
Године 1852. Вагнер је пријатељу изјавио како је цео његов светоназор*
саврешни музичк и израз добио у „Прстен у Нибел унга”. Том приликом јасно
је обзнанио не само да је „форм ирао” влас тит и назор о свет у, него да је и тај
назор „изград ио” у уметнилко дело. Свечани сценски комад „Прстен Нибе
лунга” писан са јасном идејеом моралног регенерисањ а и оплеменивањ а
немачког народ а.
*

Светоназор: Вагнерово схватање истинске реалности.
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Међут им, истраж ивањ а Вагнеровог писаног и музичког дела, у које је
1852. године искрено веровао, оспоравај у његове тврдњ е.
Већ исте године идеолошке компоненте Вагнеровог светоназора, изгра
ђеног 1848. Године, у исто време када се зачела идеја о „Зигфридовој смрт и”,
клиц и будућег „Прстена Нибел унга”, почела су се мењт и. До краја његовог
живота подлегле су новим и још радик ланијим променама, сагласно прео
бликовању друш твено-полит ичке реалнос ти, актуелном социјалном окру
жењу, усвајању и интег рисању различит их интелк уталних утицаја. Испо
ставило се, наиме, да су Вагнеру за уметничк у обрад у и изражавањ е конач
не верзије његовог светоназора били потребни: оптим ис тичк и витализам,
анарх ис тичк и нихилизам и милитарни антисем ит изам. Више му није био
довољ ан свечани сценски комад посвећењ а – „Парсифал”. Потреба за фило
зофском разрадом светоназора, који је покушао да изрази кроз драмски
предложак „Прес тен Нибел унга” испреп летана је готово конт ин уи раним
осећајем усам љенос ти, отуђенос ти од реалнос ти свакод невног живота, пре
ма коме је, повремено, био непријатељски расположен. Све то навело је Ваг
нера да током изгнанс тва почне интезивно да разм иш ља о реалнос ти, али
и о томе када је постојала и како је изглед ала „истинска реалност”. Ернест
Њуман** је истицао како се Вагнер већ у младос ти, у свет у који га је окру
живао, није могао пронаћи ни као уметник, ни као човек. Горко сазнањ е да
уметник попут њега, не може бити ни схваћен, ни прих ваћен у свет у сазда
на на начин на који је био саздан свет у коме је реално живео, учинило га
је, према Њумановом мишљењу, осетљивим за револ уц ионарни идеа лизам и
мистиц изам, два велика изазова оног времена, која су се уград ила у његову
мисиј у регенерац ије.
Првом утицај у Вагнер је подлегао веома рано, читањ ем новеле „Ријен
ци”. Последњи од римских трибуна Едвард а Булвера Литона 1837. године
пробуд ио је у Вагнеру жељу да креи ра нешто велико, револ уц ионарно, уто
пијско и то управо зарад бега од реалнос ти свакод невног живота. Тако је и
настала истои мена опера.
Отуђуј ући се од реалнос ти спољњ ег света Вагнер је све више подлегао
мистиц и у себе. Раст ући мистиц изам успео је јасно да артик улише прили
ком читањ а легенде о Трис тан у и Изолд и, око које се лагано концент рисала
његова жудњ а за бегом од сурове свакод невнице.
Године 1864. у спис у „О држави и религ ији” Вагнер је забележ ио: „Умет
ник може рећи себи Моје царс тво није од овог света, а можда више од од било
ког живог уметника ја то могу рећи себи”. Та аутобиог рафска мудрост суге
рише да је Вагнер, подс такн ут Шопенх ауеровом филозофијом, емпиријску
реалност почео да свод и на ниво својеврсног пролазног сна или таласа илу
зије, али јој прис тупа као нечему нашта се не може утицат и и нечему чега
**

Музиколог, теоретичар опера.
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би се било најпаметније потп уно одрећи. Међут им, важно је нагласит и да
Вагнер, заправо, никад а није у потп унос ти усвојио Шопенх ауерово схвата
ње реалнос ти. Он је задржао активис тичк и однос према реалнос ти и никад а
није одбац ио оптим ис тичк у могућност да се реалност промени у склад у са
вреднос тима у које је веровао, што га је чинило невероватно сродним са тада
млад им Фрид рихом Ничеом.
Почетком новембра 1868. године млад и и перспект ивни филозоф немач
ког порек ла (искрени поштовалац Вагнерових дела) долази у кућу Вагнерове
сестре Отилије да упозна Вагнера. Ничеа и Вагнера упознала је заједничка
пријатељица, жена Ничеовог ментора, која је Вагнеру испричала како Ниче
одлично свира његове парт ит уре, па је он изразио жељу да се упознај у. Комо
зитор је на Ничеа оставио веома јак утисак и убрзо су постали веома блиски
пријатељи. Ову посебн у ноћ Ниче је чак описао у једној преписци: „Пре и
после вечере Вагнер је свирао, укључ уј ући и све значајне одељке „Мајс то
ра певача”, имит ирај ући вокалне делове и прос то је сав пламсао. Јер он је
задив љуј уће живах ан, говори веома брзо, веома је духовит и окуп љањ а ове
врсте чине га веома веселим. Дуго сам разговаро са њим о Шопенх ауеру,
можеш замис лит и каква је то радост за мене да га слушам како о њему гово
ри са сасвим невероватном топлином, казавши колико му дугује и како је он
једини филозоф који је разумео природ у музике... После тога нам је прочи
тао део своје аутобиог рфије коју сада пише, једн у крајњ е забавн у сцен у из
својих студентских дана у Лајпциг у, о којој ни сада не могу да мислим, а да
се не насмешим. На крај у вечери док, смо се нас двојца спремали да одемо,
стиснуо ми је руку веома топло и срдачно ме позвао да га посет им да бисмо
свирали музик у и причали о филозофији”.
Као што се може примет ит и у овој преписци, поштовањ е је било обо
страно и озачило је почетак једног дуогогод ишњег пријатељс тва са међусоб
но јаким утицајем.
Ниче је Вагнера смат рао једином особом која је заис та разумела његову
филозофиј у и у њему је видео препород европске култ уре. Од 1869. до 1871.
Ниче ради на свом првом значајнијем делу „Рођењ е трагед ије из духа музи
ке”, које је објав љено 1872. године. Поводом ове књиге Вагнер пише: „Још
нисам читао лепш у књиг у него што је та”. Вагнер је, иначе, био онолико стар
колико би био Ничеов отац да је жив, те је разум љиво да су Вагнер и Ниче
форм ирали однос отац и син. И сам Ниче је био одан Вагнеру и одушев љен
њиме. У делу „Рођењ е трагед ије из духа музике” осећа се снажан утицај Ваг
нерових идеја. Књига има неоспорн у филозофску вредност, али није погре
шно рећи да је она одбрана и величањ е Вагнерове музике и естет ике. Мада
је Шопенх ауер имао снажан утицај на Ничеа и Вагнера, њих двојица нису
зацело прих ват или његов нихилис тичк и став, већ се код њих развија херој
ски животни оптим изам и жеља за променом.
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Вагнер излаже своје мишљењ е егзис тенц ијалних консек венц и „проме
не” као основног садржаја реалнос ти. Писао је да је „реално само оно што се
мења” и да бити реалан, живет и, значи бити створен, расти, цветат и, вену
ти и умрет и. Конс татовао је да „без нужнос ти смрт и не постоји могућност
живота; краја нема оно што нема ни почетак, а беспочетно само оно што
није реално, него је замиш љено”. У даљем току Вагнер је реално приписивао
и квалитет променљивос ти, али не произвољне него оне која је усклађена са
универзалним космичк им принц ипом. „Спознах потп уно истин у о реално
сти”, писао је Вагнер, прих ватај ући „са реалношћу и тугом” животни циклус
од стварањ а до смрт и или, друг им речима, реалност.
Веру у регенерац иј у Вагнер је сасвим отворено и без зазора конц ипирао
као једн у нову религ иј у која би требало да потисне постојеће и превазиђе
не религ ије (укључ уј ући, наравно, и хришћанс тво) и понуд и Немц има нове
одговоре на дилеме модерне епохе. Слично осталим, већим религ ијама, вера
у регенерац иј у је верник у требало да открије „један друг и до тада непозна
ти свет” али „са тако непог решивом сигурношћу и одређеношћу” да свако
коме се тај свет „указао доспео у стањ е непоколебљивог, дубоког усхићуј ућег
мира”. Његови провокат ивно чланц и објав љени су на страницама Bayreuther
Blättera: „Ми знамо узрок пропас ти историјског човечанс тва као и нужност
његове регенерац ије; ми верујемо у могућност те регенерац ије и пред ајемо
се њеном спровођењу у сваком поглед у”.
Мада је после деценије овог присног пријатељс тва дошло до раскола
између Вагнера и Ничеа, Вагнеров утицај остаје уочљив код филозофа. До
раск ид а је дошло када је Ниче је 1874. године Вагнеру покушао да прибли
жи Брамсову музик у, кога овај није подносио, будући да су Вагнер и Брамс
били предводниц и две супротс тав љене струје немачког романт изма. Брамс
је око себе окуп љао конзерват ивце, а Вагнер и Лист су заступали напредн у
музик у. Ниче се тада разочарао у Вагнера, али је пријатељс тво још опстајало.
Прис ус твовао је првом Бајротском фестивал у, али је од тог времена постао
крит ичан према Вагнеру. Крајем октобра 1876. њих двојица су последњи пут
„отиш ли у шетњу”. Вагнер је тада Ничеу причао о свом „Парсифал у”. Ничеу
се згад ила хришћанска темат ика опере и одлучио је да оконча однос са Ваг
нером. У делу „Ниче конт ра Вагнер” опис ује разлаз: „Рихард Вагнер, наиз
глед победоносан, али у суштини трули очајни декадент, изненад а је пото
нуо беспомоћан и слом љен пред хришћанским крстом”.
Упркос томе, Ниче се до краја живота дивио Вагнеровој музиц и. У
позним годинама, када је већ био у подмак лом стад иј ум у парализе, Ниче
пише „Ecce Homo” (његово лично објашњењ е дела и услова у којима су
настајала) и овде још једном, са изразитом амбивалентношћу, анализи
ра Вагнера: „Овде где говорим о окрепама свога живота потребна ми је и
једна реч да бих изразио свој у захвалност за оно што ме је у њему окре
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пило кудикамо најд убље и најс рд ачније. Без икак ве сумњ е, то је интимно
дружењ е са Рихардом Вагнером. Остале своје људске везе пуштам лако
да отплове, ни по коју се цену пак не бих одрекао дана проведених у Тип
шен у, дана поверењ а, ведрине, дубок их трен утака. Не знам шта су друг и
доживели са Вагнером, преко нашег неба никад није пром ин уо облак. (...)
Мислим да боље него ико познајем оно неизмерно за шта је Вагнер спосо
бан, оних педесет светова туђих заноса за које нико, сем њега, није имао
крила и такав какав сам довљно јак да у свој у корист још преус мерим и
оно најопасније и тиме ојачам, Вагнера називам доброчинитељ ем свог
живота. То по чему смо сродни да смо боловали дубље и један уз друго
га него што су кадри били да болуј у људи овог столећа, здруж ује вечно
изнова наша имена, и као што је сигурно, Вагнер је међу Немц има само
неспораз ум, тако сам то сигурно ја и увек ћу бити”.
Иако се после 1876. године више никад а нису срели, очигледно је који
значај су имали један за другога.
Вагнерове теорије, преглед и и убеђењ а као и начин живота допринели су
много његовом положај у ексцент ричне личнос ти, још за живота. После Ваг
нерове смрт и расп рава о његовим идејама и тумачењима, нарочито током
ХХ века у Немачкој, одржале су козерват ивно схватањ е његовог лика и дела.
Велика прашина дигла се још око есеја које је написао на тему природе расе
од 1850. године па надаљ е, као и његов наводни утицај на Хитлеров анти
сем ит изам. Супротне струје историчара Вагнеровог дела смат рај у ово пуким нагађањима, јер су управо најближ и и највернији Вагнерови сарадниц и
били јеврејског рода. Истина, пред крај живота упознао се са расном теори
јом Артура де Гобиноа, јер га је интересовала теорија о томе како европску
култ уру угрожава мешавина „виших” и „нижих” раса, али никад а није веро
вао у супериорност германско-норд ијске расе.
Чињеница је, међут им, да су дела овако велик их стваралаца, сваког у
свом пољу деловањ е – Ничеа и Вагнера, послуж ила разорној нацис тичкој
идеолог ији у Немачкој.
3. Антисемитизам у Вагнеровом стварлаштву
Ништа није лакше одговорит и на питањ е да ли је Вагнеров антисем ит и
зам, у конк ретном случај у „Парисафала”, био милитантатан или није. Спор
но је већ и то да ли уопш те има Јевреја у овом „свечаном сценском комад у
посвећењ а”. Аутори који су у низу Вагнерових ликова препознавали Јевреје
оштро су крит иковани да су подлегли накнадним интерп ретац ијама, или
инсценац ијама у којима су помен ут и ликови заис та одевени у костиме који
су их чинили сличним стереот ип у Јеврејина.
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Међут им, ни сами крит ичари нису могли да дају одговор на питањ а
зашто Вагнер у своје музичке драме није уврс тио ни једног Јеврејина,
када је антисем ит изам временом прерас тао у његово основно идеолошко
опредељ ењ е.
Један део крит ичра је то обрз лагао јединс твеном чињеницом да Ваг
неров антисем ит изам није стигао да остави трага на његовом умтничком
стварлаш тву, док је друг и део инсис тирао на томе да је Вагнер толико мрзео Јевреје као носиоце вулгарног материјализма да у уопш те није падало
на памет да њиховим прис ус твом „скрнави” своје узвишена идеа лис тич
ка уметничка дела.
Међут им, пресед ан је направ љен у делу „Парсифал”. Постоји један лик
који не само да је Јеврејеин, већ и симболизује јеврејс тво и његову судбин у и
због тога има велик и значај за разумевањ е Вагнеровом антисем ит изма.
У време стварањ а „Парсифала” Вагнер је свој антисем ит изам круни
сао идејом да је Немачкој потребан нови Спасилац, односно, како је он
то форм улисао, „Спасилац Спасиоца”. Иако је та идеја наликовала хри
шћанској вери у Хрис та и његов друг и долазак на земљу, она се и од ње
значајно разликовала, јер је тежила да Хрис та „спаси” од оне слике која
данас преов лад ава у званичном хришћанс тву.
Кључна прем иса Вагнеровог пројекта „Спасењ а Спасиоца” била је да
данас признато и инстит уц ионализовано хрићанс тво предс тав ља запра
во „прод укт” чудновато конверт ираног Фаризеја Павла, а не „револ уц и
онара” Хрис та за кога се и не може поуздано тврд ит и да је заис та био
Јеврејин. Парсифалова идеја „Спасењ е Спасиоца” смерала је, стога, спа
сењу Хрис та од јеврејског фалсифик ата, од јеврејске религ ије, од јевреј
ског оптим изма, који није имао више ништа са хеленским светом, који
је био колевка западноевропске идеолог ије „напретка” и који је Вагнер
жигосао као врхунско изопачењ е „чисто људског”. Зато је он тежио пре
вазилажењу хршћанс тва и стварању нове религ ије која би била у потп у
нос ти у склад у са његовим позним светоназором.
То је увек потребно имат и на уму када се расп рав ља о проблем у одно
са између спасиоца (Исуса Хрис та) и његовог Спасиоца (Парсифала).
Антисем итска компонента Вагнерових позних религ ијских убеђењ а
носи снаж ан утицај расис тичкој учењ а грофа Артура де Гобиноа. Поку
шавај ућ и да одговори на питањ е зашто пропад ај у народ и (односно расе),
Гобино је узрок пронашао у биолошким „законитос тима”: народ и умиру
зато што њихови расни елемент и постај у дегенерисани чинећ и временом и
саме народе дегенерисане. „Дегенерисани народ је онај народ који је изгу
био свој у унут рашњу вредност зато што у венама његових припадника не
тече иста крв него је изворна крв кроз разна мешањ а разблажена, или је чак
нестала изгубивши изворна расна обележ ија чији је носилац крв, народ не
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може да опстане и осуђен је на пропаст.” (Гобино према Јерем ић-Молнар,
2004: 208) Цео тај процес Гобино је смат рао иреверзибилним: расна деге
нерац ија је усуд модерног света и не може бити ничим заус тав љена.
Такав закључак Вагнер није био вољан да прих ват и. Расна дегенерац ија
(не само у Европи него у целом свет у) за Вагнера је послед ица не (само) био
лошког детерм инизма, него мањкаве религ иознос ти, због чега је перспек
тивна регенерац ија света била везана како за месијанску улог у „Спасиоца
Спасиоца”, тако и за праве сакраменте хришћанске религ ије који су у стању
да успос таве поред ак спаса. (Вагнер према Јерем ић-Молнар; 2004:209)
Иако су неки аутори одатле извлачили закључак да је Вагнеров анти
сем ит изам ослабио пред крај његовог живота, то се није десило: „пра
ви сакрамент и хришћанске религ ије” на које се Вагнер позивао били су
много више антисем итски.
Објаву ове „добре вести” наступај ућег спаса требало је да свет у донесе
Парс ифал. У њему је Вагнер покушао да открије ориг иналан начин за пре
ок ретањ е катас трофичне судбине света који је предсказао Гобино: „Гоби
но је казао Германи су последњ а карта коју је бацила природ а, Парс ифал
је моја последњ а карта“. (Вагнер према Јерем ић-Молнар, 2004: 209)
Закључак
Током живота Рихард а Вагнера у којем је био уметничк и јако прод ук
тиван и плод ан смењуј у се три правца: класика, романт изам и модерна.
Најд убље мислиоце и своје сараднике он је прив лачио и одбијао, као
што су и они њега. Нико од његових савременека није успео да деши
фриј у тајн у његове уметнос ти, чак и они који су га подрж авали, осећај у
ћи блискост, често би били изневерини и збуњ ени. Он је показивао дава
лица – и људско и уметничко.
Можда би се могло говорит и о дионизијском принц ип у његове уметно
сти, при чему се Дионис саглед ава као симбол највећег очаја ништавила.
С обзиром да ствара у период у када је човечанс тво из себе оставило
тумачењ е света као дела богова, Бога, науке и, притом суочавањ е са чиње
ницом да светом управ ља све наведено, али и нешто више, човек у несназа
тљиво, опад ај уће, прив лачно, можемо се рећи да је Вагнер дубоко осет ио
дух свога времена.
Томе у прилог говори и чињеница да су га и највећ и умови његовог доба
обож авали. Од романт изма, па све до данас човек се суочава и истраж ује
(речено Фројдовим језиком подсвес ти) свој у унут рашњост.
Човенчанс тво је у романт изму признало да место човека јесте одра
ђено спољ ашним законима, који утич у на њега, али и оним суштинским,
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унут рашњим, што савако биће носи. Врло често најтеже је суочит и се са
својом унут рашњошћу, јер откриће може да буде болно и застраш уј уће.
Вагнер је до данас остао енигма, али је јасно да су сви који су имали
прилик у да уживај у у његовом стварлаш тву осет или његову снаг у, чак и
његову деструкт ивност. Оно што их прив лачи њему мора бити универзал
но – могуће је да се кроз деструкт ивност и мрак, свак и уживалац Вагнерове
уметнос ти суочава, оглед а у сопс твеном мрак у и сазнаје истин у о себи.
То делује катарзично.
Нема потврде да је Његош икад а слушао Вагнера, нити се ишта зна о
његовом однос у према Вагнеру али, полазећи од чињенице да је и Његош
романт ичар који теолошки, филозофски и уметничк и постав ља себи и чове
чанс тву питањ е: „Шта је човјек, а мора бити човјек?”, и одговара да „човјек
човјек у тајна је највећа” – неке паралеле између генијалних уметника могу
се успос тав љат и.
До данас нема решењ а тајне.
А део те тајне је и Рихард Вагнер чије дело, чиме год било мотивисано,
предс тав ља неизбрисиви део светске култ урне баштине. После њега више
ништа није исто, јер нас је испровоц ирао да се питамо шта је то у његовој
музиц и, али и у сваком човек у, што истовремено прив лачи и одбија.
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КОДОВИ НЕОЛИТА И САВРЕМЕНИ
СРПСКИ СЛИК АРИ БОГИЊА ЖАБЉЕГ ОБЛИЧЈА
2
– ДУХ ОГЊИШТА**2
Сажетак: У овом раду аутори се баве архетипс ким принципом жене и
њеним предс тавама у вајарс тву и сликарс тву од периода неолита до савреме
ног доба. Преп литањем и поис товећивањем велике богиње мајке-родиље, модела
куће, пећи (које је детаљно истраж ио Чаус идис) аутори су се надовезали на
постојећа истраж ивања и на касније периоде и поједине културе, укључујући
и хришћанс ки средњи век као и савремено сликарс тво. Аутори су настојали
да путем компаративне анализе испитају везу измеђ у основних архетипс ких
мотива и предс тава жене које су се током векова јављале у непромењеним или
делимично измењеним обличјима у визуе лној култури са примерима из савре
меног сликарс тва у Србији. С обзиром на комп лекс ност теме, аутори су иза
брали поједине примере током историје за сврх у овог рада, као и двојиц у савре
мених српс ких сликара: Младена Србиновића и Југос лава Оцокољића. Аутори
су утврдили постојећу и непромењену везу измеђ у древних приказа жене као
велике родитељке и мајке, са савременим ликовним стваралаштвом, што ука
зује на то да су архетипс ке предс таве мушког и женс ког принципа остале исте
а да је потреба за њиховим приказивањем подједнако актуе лна.
Кључне речи: НЕОЛИТ, БОГИЊ А МАЈК А, САВРЕМ ЕНО СЛИК АР
СТВО, АРХЕТ ИПОВИ.
1
2

Контакт: vcvetkovska-ocokoljic@megatrend.edu.rs
Рад је реализован у оквиру пројекта МНТР бр. 179032.
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Увод

У период у када се развијала уметност неолита, препозната као први
вид стилизац ије и ликовно остварењ е рационализоване људске мисли,
микрокос мос и макрокос мос били су испреп летане равни деловањ а у
живот у човека. Доба неолита обележ иле су прве познате „форме апстракт
ног мишљењ а и стварањ а конк ретних визуе лних система у предс тав љању
знаковно-симболичк их форм и визуе лног комуниц ирањ а” а уметничко дело више није било само предс тава „неког материјалног предмета него и
предс тава идеје”(Богд ановић, 2002: 14).
Симболизам неолитске уметнос ти, из угла западног човека новијег
доба, саглед аван је на различите начине, а највероватније и уз извесне
преп реке с обзиром на то да су бројни симболи, данас, сведени на ниво знака, а одатле на ниво украса. Њихова првобитна улога као да је на
неки начин нестала. Међут им, основни архет ипски модели, који су можда наизглед заборав љени, подједнако прив лаче пажњу савременог човека
(ствараоца) иако њихово порек ло и блискост делуј у замагљено и чудно
вато. У том мезокос мос у који је настао као производ преп литањ а људског
и небеског, развила се једна спец ифична уметност која је подједнако и
данас инспират ивна уметниц има.
1. Неолитски мезокосмос: жена – кућа
Најкарактерис тичнији елемент неолита свакако предс тав ља фигу
рална плас тика у керам иц и. Она је најчешће груба и сумарна са тенден
цијама финијих, стилизованих облика. О тој форм и, готово трансценде
талној, Срејовић (1973: 26) износи тврдњу да је могла настат и само из „ве
лике узнем иренос ти и страх а пред појавама спољног света, из пот ребе да
се помоћу стереот ипизованог, непок ретног лика, превазиђу динам ична
збивањ а и сложени проблем и свакод невног живота”. Чаусид ис (2009) се
бавио истраж ивањ ем односа између е/неолитских грађевина (5 – 8.000
година п. н. е.) и женских биолошких функц ија (менс труа ц ија – порођај
– постпорођајна фаза) успос тав љај ућ и симболичк у природ у веза између
човека и неба, макро и микро космоса. Нагласак његових истраж ивањ а
усмераван је ка духовним аспект има ове култ уре где он првенс твено ана
лизира предмете израђене у керам иц и (посуде, пећи, куће, столове, ору
ђа), унутар којих су садрж ане трод имензионалне (плас тичне) и двод и
мензионалне (цртане и сликане) предс таве зооморфних, антропоморф
них, композиц ионих или геомет ријских мотива према чему утврђује да
њихов контекст јасно говори о њиховој симболичкој, односно митскоГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 437-454
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религ ијској димензији. Међут им, проблем истраж ивањ а неолитске сит
не плас тике јавља се, између осталог, и због тога што се постав ља питањ е
у коликој мери рационални концепт мишљењ а савременог западног чове
ка може да се прилагод и концепт у неолитске заједнице.
Чаусид ис (2009) заговара теориј у да се управо у компарат ивном при
ступ у са етнолошком грађом (обредно-магијске активнос ти, митови, пре
дањ а, лексика, фразеолог ија и елемент и визуе лне култ уре) може препо
знат и извесна веза са изузетно архаи чном трад иц ијом као и семиот ичк и
кодови који омог ућавај у читањ е појед иних елемената неолитске култ уре.
Анализирај ућ и спец ифичн у категориј у неолитских предмета који су до
сада пронађени само на територији Републике Македоније, односно мини
јат урне моделе кућа од керам ике (15-50 цм) чији је горњи део обликован
у виду шупљег кубуса (приказ реалис тичне или схемат изоване предс таве
куће) а горњи део оформљ ен у виду шупљег цилинд ра у форм и људске главе
или фигуре жене с јасно назначеним полним обележјима, Чаусид ис (2009)
их је окарактерисао као култне предмете, жртвенике типа „...’мати-кућа’
који предс тав љај у обогот ворен у кућу као симбол неколик их њој иманент
них категорија и функц ија: рађање т.ј. репрод укција, заштита, одржавање
живота, окуп љање и организовање људи, руковођење заједнице, а вероватно
и препород – васкрсавање умрлих” (Чаусид ис, 2009: 54). Он је утврд ио да се
на овим предмет има често проналазе и мале перфорац ије у виду младог
месеца који је приказан окрен ут нагоре или надоле, што се може повезат и
са месечевим менама (циклично кретањ е Месеца ако се горњи део фигуре
тумачи као небо) као и са женом и менс труа лним циклусом.
Керам ичк и култни предмет и (жртвениц и) типа мати кућа, из неолита у
Македонији на извес тан начин ће се, у основним елемент има задржат и и у
средњ ем веку, нарочито у период у 14. и 15. века. На слиц и 1. приказан је модел мати кућа који је поис товећиван и са жртвеником. На слиц и 2. прика
зан је детаљ са сцене Страшни суд који приказује персонификац иј у земље1.
То је крилата жена са спец ифичним положајем руку, крилима, и сукњ ом
која форм ира обрн ут и троу гао. Необичан вео, чије се порек ло проналази у
античкој уметнос ти, црвене је боје као и њена доња сукњ а и коврџава коса.
Паралела се може пронаћи и са моделом крилате богињ е, обнажених груд и
и у сукњи, крупних очиј у и гротескног лица, на плочиц и из Велес тина (Čau
sidis, 2005: 443). И у друг им култ урама ће појав љиват и овај модел велике
мајке, богињ е земље, у наведеном облик у или у облик у рибе, жабе или боги
ње родиљ е, увек са наглашеном формом троу гла (Gimbutas, 2001: 102).
1

Радојчић (1982: 154) наводи да је сликарство у Велућу било сасвим наивно а да
су технички слабо изведене фреске више налик минијатурама истог примитивног
стила. Изражен је утицај фолклорне уметности у оквиру које се јавља утицај
народних веровања испреплетан са источним хришћанством.
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Слика 1: Керамички култни предмети типа мати кућа,
неолит, Македонија 2
Слика 2: Персонификација земље, црква Ваведење Богородице,
14. век, Велуће3
Чаусид ис (2009: 55) такође навод и да се месечас ти (српас ти) отвори
који се јављај у на појед иним жртвениц има могу прот умачит и и као сим
боличко изједначавањ е куће и жене али не првенс твено на морфолошком,
већ на биолошком нивоу. С обзиром на то да су жене у свим архаи чним кул
турама у току менс труа лног циклуса имале посебан стат ус, без обзира на
то да ли су биле обож аване или одбац иване и изопш таване у том период у
из заједнице (или су боравиле на таванима кућа јер се смат рало да су толи
ко нечис те да би опоганиле земљу), оне су провод иле то „посебно” време у
одвојеним тзв. женским прос торијама, црвеном шатору или балканским
тзв. кућарицама4 (које су преж ивеле до 20. века), у којима су, поред тајни
зачећа и рађањ а, биле упућ иване и у израд у керам ичк их предмета. „Тен
2
3
4

Преузето из: Чаусидис 2009, 65 (TI, 3).
Преузето из: Radojčić 1982, 135 (слика 70).
Као једна од паралела кућарицама могле би послужити и минијатуризоване посуде за ускршња јаја познате као чуваркуће, у које се стављало прво црвено обојено јаје као симбол Христове крви али и плодности и живота. Џимбатас (Gimbutas,
2001: 110) наговештава везу, на примеру фигура геометријског облика и положаја
кућа Лепенског вира, између јајета, рибе и жене која као креатор свега може бити
тумачена и као чувар куће.
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денц ије синх ронизовањ а прве менс труц ије код девојака с њиховим увође
њем у вештине везењ а упућуј у на хипотез у да се магијска моћ веза некад
базирала на неначетој плодоносној моћи девојке која се заправо транспо
новала у њега (тј. крв девојке у црвен у боју веза5).” (Чаусид ис, 2009: 58)
Према трад иц ији, балк анске кућарице, у виду засебних грађевина,
служ иле су свак ако као изолац ија жена у извесним период има и с обзи
ром на то да су углавном биле изграђиване од природних материјала и
да је мушкарц има био строг о забрањ ен улаз, једном годишње би им у
току обред а, када би биле напуш тене, управо мушкарц и скид али и спа
љивали сламнат и кров који би се опет у исту сврх у поново постав љао
(што указ ује на симболичан чин дефлорац ије али и на утробу жене)6.
Кров или конк ретније таван, уобичајено је био сакрализовани део гра
ђевине и предс тав љао је небески свод или гранични прос тор настањ ен
божанским силама и духовима пред ака и разним друг им невид љивим
бићима. „У оквиру прос торне семиот ике трад иц ионалне источнос лавен
ске куће, таван и кров улази у сферу ’оног света’, света ’дивљег’ и ’некул
туралног’ тако да се, у космолошком контекс ту, они често изједнач уј у с
небом или гравит ирај у ка њему“ (Чаусид ис, 2009: 61). На исти начин, с
обзиром на успос тав љен у везу куће са женом, односно њеном утробом
(материцом), таван би се могао тумачит и и као вулва, односно гранични
прос тор између рађањ а детета и његовог уласка у нови свет, али и њего
вог симболичног повратк а у утробу, односо умирањ а и одласка у непо
знат и, онос трани свет.

5

6

Девојка која везе црвеном пређом у затвореној просторији појављиваће се, касније,
на хришћанским иконама Благовести, где ће девојку представљати Богородица,
девица која прима благу вест о рођењу Исуса Христа.
Чаусидис (2010а) прави паралелу и између обредног прављења црепуља, мешења
теста и нарастања, са трудноћом. У овом обреду присутан је и мушки аспект где
је тзв. супруг црепуље – вршник, који је надвијен над њом и покрива је. „На космолошкој разини, он добија значење небеског свода и Бога Неба који ступа у свети брак (хијерогамију) с мајком Земљом, представљеном посредством црепуље,
при чему хлеб добија значење њиховог детета” (Чаусидис, 2010а: 160). У неколико
македонских села, забележено је да за време обредизоване производње црепуља
(реализоване на празник светог Јеремије), од истог материјала од ког су се правиле
црепуље моделована и антропоморфна фигурина називана човече која је имала наглашени мушки полни орган. Однос фигурине и црепуље, између осталог, указује
и на њихов коитус, који на макрокосмичком нивоу добија карактер светог брака
између мајке земље, представљене црепуљом, и оца неба, заступљеног фигуром
човечета.
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2. Неолитски мезокосмос: материца – пећина

Чаусид ис (2010а) такође, путем семиот ичке анализе, успос тав љај ућ и
везу између опреме за трад иц ионалн у израд у хлеба у релац ији са репро
дукт ивним органима жене (материца, вулва, дојке) и осталим, сличним
по облик у, елемент има природе (рупа у земљи, бразда, пећина, долина)
разрађује наћве и прат и паралел у између нарас тањ а хлеба7 и трудноће.
Такође, он анализира и процес печењ а хлеба у релац ији са сазревањ ем
фетуса у утроби, или биљком у утроби земље. 8 Процес нарас тањ а хлеба,
који је највероватније потп уно необично и чудесно деловао неолитском
човек у, а чијим поступком су се бавиле искључиво жене, допринеће томе
да и посуде за мешењ е хлеба добиј у посебно женс ко значењ е, односно да
првенс твено буду поис товећ иване са утробом. У контекс ту побољшањ а
раста хлеба у наћвама, Чаусид ис (2010а) навод и да би се у корито сачи
њено од женског дрвета бушио отвор и набијао клин од мушког дрвета
што аутор поис товећује са симболичним чином коит уса. Чаусид ис наво
ди кикладске култне предмете (слик а 3) обликоване попут плитк их теп
сија или тава с круж ним корп усом и две ручице, односно са парц ијали
зованим предс тав љањ ем женског тела. Тако је, женски карактер посебно
наглашен посредс твом вулве предс тав љене у виду обрн утог троу гла са
верт икалним зарезом на сред ини што указ ује и на њено изједначавањ е
с мајком Земљом. Пећи у којима се пекао хлеб такође имај у дубок у сим
боличк у везу са женском утробом али и женским полним органом. Пре
појаве калотас те пећи (фуруне) за печењ е хлеба, у исту сврх у коришће
не су обликоване нише или јаме ископане у земљи, у које су се као и код
пећи став љала најп ре подложена дрва. Према Чаусид ис у (2010а: 149-150)
те првобитне пећи наликовале су пећинама те он проналази аналог иј у
управо у етимолог ији, наговеш тавај ућ и да је можда то разлог сличнос ти
у речима пећ и пећина али и пич и пичка што на украјинском језик у има
исто значењ е9. Такође, древни обичај сахрањивањ а умрлог у пећи у ана
лошкој вези је новорођенчетом које излази из утробе (персонификоване
облик у пећи) и поново се у њу (материц у-пећин у) враћа.10

7

8

9
10

Детаљњије о вези нарастања хлеба, односа и улоге мушког принципа као оца хлеба или оца теста (квасац), као и везе у релацији квасац – киша, види у: Чаусидис,
2010б.
Персонификација земље на средњовековним фрескама уобичајено на глави носи
биље, или оно из ње израста (види слику 2).
Детаљњије о вези пећи са вулвом, материцом и женом, види у: Чаусидис, 2010а.
О проналасцима тзв. персонализованих пећи, укључујући и налазиште Винче, детаљније, види у: Чаусидис, 2010а.
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Слика 3: Кикладс ки култни предмети у облик у материце11
3. Богиња жабљег обличја – дух огњишта
Модел богињ е мајке која је у вези са водом, односно рибом или жабом
предс тав ља један од најс таријих мотива у уметнос ти. Он се појав љује у
период у палеолита, неолита, бронзаног доба, античке Грчке, а преж ивеће
и током хришћанског средњ ег века али и касније, у свом делим ично изме
њеном обличј у до 16. али и 20. века у делима сликара о чему ће касније
бити више речено. Као један од најранијих примера навод и се скулпт ура
Прародитељка из култ уре Лепенског Вира, где највећу пажњу прив лачи
фигура са риболиком људском главом која рукама (налик канџама репт и
ла) отвара свој у вулву (слика 4). Тодоровић (2008: 102) износи запаж ањ е да
наведена фигура истовремено садрж и и карактерис тике детета и стили
зованог фетуса у материц и које својим рукама шири вулву у облик у тро
угла. Овај модел родиљ е, појав љиваће се и касније у мног им култ урама.
Џимбатас (Gimbutas, 2001: 29) прави паралел у управо између риболике
људске фигуре из Лепенског Вира и мотива фигуре под називом Sheela na
gig (slika 5), наводећ и да је она наследник неолитске жабље богињ е. Ова
фигура појав љивала се у период у од 12. до 16. века најчешће у Ирској али
и у Велс у, Енглеској и Франц уској и уобичајено је урезивана (уграђивана)
у замкове и храмове а смат рало се да је њена основна намена да штит и од
болес ти и од смрт и. Међут им, ова теорија је у склад у са средњ овековним
хришћанским разм иш љањ ем с обзиром на то да су сви пагански идоли и
богови демонизовани. Основна улога овак вих скулпт ура у вези са женом
риболиког12 изглед а или налик жаби, која се порађа, у вези је подједнако и
са регенерац ијом и са смрћу као природним цикличним чином.
11
12

Преузето из: Čausidis 2005, 449 (TII, 1, 2 и 3).
Чајкановић (1973: 95) наводи да је код многих народа риба представљала симбол
душе и да се сматрано да је у њој инкарниран дух предака.
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Слика 4: Скулптура Прародитељка, Лепенс ки Вир13
Слика 5: Модел фигуре Sheela na gig14 на цркви, 1140. година
(Kilpeck, Herefordshire), Engleska15

Слика 6: Хеленс ка богиња Баубо, 3 век п. н. е.16
Слика 7: Цртеж са стећка, Равно, Купрес, Босна17
Чаусид ис (2005: 439-440) такође навод и везу између ранос редњ ове
ковних двоп лочас тих фибула са тзв. кодираним космичк им нивоом где
зооа нт ропоморфни ниво симболиз ује земљу = богињу-родиљу налик жаби,
13
14

15

16
17

Преузето из: Деретић 2011: 145.
Дискусије поводом тачног значења овог имена још увек трају и оно је непознато. Сматра се да је име део народног фолклора. Оно је у наведеној форми прилагођено и 1861.
године усвојено од Краљевског ирског друштва (Todorova Georgieva, 2011: 225).
Преузето са: http://www.historicimpressions.com/Sheela1L.jpg
(посећено 30.03.2012).
Преузето из: Todorova Georgieva, 2011: 224.
Преузето из: Čausidis, 2005: 449 (TVI, 5).
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с раширеним ногама у облик у зооморфних протома. Он навод и податак да
је и на словенским фибулама „дњепарског типа” прис утна ова митска
слика али да се умес то лика небеског божанс тва, у горњ ем делу, испод
зооморфног неба налази троу гаони или петоу гаони сегмент.
Тодоровић (2008) такође навод и запаж ањ а која је изнео Чаусид ис
поводом везе расп рос трањ ене предс таве богињ е пород иљ е (налик жаби) на средовековним стећц има и већ установ љеног троу гаоног модела
у протомодел у форм улисаном у Лепенском Виру. У корелац ији са дво
струк им антропоморфним принц ипом је архет ипски митолошки мотив
дрвета живота и њему сродног космичког дрвета, у непос редној релац ији
са идејама космичке планине и космичког човека. Фигурине жабе, још од
период а неолита, израђиване од црног или зеленог камена и постав љане
у посуде у зидове храмова, повремено су се јављале и као шемат изоване
жабе. Сведене на хијероглиф, жабе постај у знак М. Ово слово М може се
пронаћ и и на велик им посуд ама из Винче (око 5 000 п. н. е.) које делу
је попут женског врата на коме се налази људски лик богињ е са рукама
налик жабљим крац има и увек наглашеном вулвом (Gimbutas, 2001: 27).
Чаусид ис (2005) такође, цик-цак линиј у повез ује са планином тако да се
може потврд ит и веза са идејом космичке планине и женске утробе.
Тодоровић навод и да је према Чаусид ис у наведена двос трука антро
поморфна предс тава на паганском нивоу могла предс тав љат и „матронал
ни концепт схватањ а временских и вегетат ивних циклуса у васиони (...) а
вероватно и предс таву о људској загробној судбини” (2008: 102). Овде се
према наведеним ауторима јавља јерет ичко-дуалис тичк и принц ип, где
се са једне стране одвија бесконачни круг умирањ а тела и понов љених
инкарнац ија светлосне душе а са друг е стране предс таве о рају као мате
риц и и рајском врту. Тодоровић потврђује кроз наведене примере везу
кућа-свет илиш те, рај-материца и подсећа на изједначавањ е троу гла са
симболиком утробе (материце), односно вулвом. Он наглашава троу гла
сти облик вулве на фигурини из Лепенског Вира који је идент ичан обли
ку свет илиш та, гроба и симбола крај огњиш та у Лепенском Виру, где се
преко троу глова распоређених уз огњишне конс трукц ије остваривала и
симболична веза са светом мртвих. Тако троу гао симболиз ује и шемат и
зован у предс таву куће али и вулве (или материце).
Познато је да су и Египћани поштовали жабу као богињу Хекет, праи
сконску (приморд ијалн у) мајк у свега постојећег. Хекет, односно Хеката,
била је жабља богињ а која је помагала при намеш тању детета у утроби и
која је управ љала порођајем. На њеним амајлијама писало је: „Ја сам вас
крсењ е” (Varner, 2007: 135). Она је била и заштитник мајк и и новорођен
чад и али је предс тав љала и плодност, нови живот, изобиљ е и ембрионал
ну (клијај ућу) снаг у воде. У раном пред инас тичком период у (око 3 100
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п.н.е.) она је приказивана као жена са жабљом главом или као жаба која
отелов љује богињу, а смат рана је и светом бабицом (Varner, 2007). Хекет
је конт ролисала плодност и регенерац иј у након смрт и а повезивана је и
са грчком богињ ом Баубо (слика 6) и са сумерском Бау (богињ а медиц ине
и здрав ља), такође називаном Баба (Gimbutas 2001, 206), која би се могла
довес ти у везу са словенском Баба Јагом која такође предс тав ља древн у
богињу смрт и и обнав љањ а18.
Словенска богињ а Мокоша, смат рана великом мајком, великом вла
жном земљом, била је мајка свега. Понекад је поис товећ ивана са Златном
бабом такође називаном и Залета, Баба-Јега (Baba-Jedza) што кореспонд и
ра са руском Баба Јагом. С обзиром на строг у забран у обож авањ а паган
ских божанс тава, Мокоша ће се одрж ат и у хришћанс тву у преобликованом
лику Девице Марије и Параскеве. Она је замиш љана као ткаљ а и прикази
вана као жена са великом главом и вретеном. „Њени поклониц и је зами
шљај у како преде нити живота сваке вечери“ (Monaghan, 2010: 516). Она је
смат рана богињ ом плоднос ти али и влад арком над смрћу јер је прикази
вана у црној боји попут „земље у коју се покојник смеш та” и предс тав љана
је камењ ем, облутц има на којима су биле делим ично обликоване женске
груд и (Monaghan 2010, 518) а које ће се као мотив јавит и још у фигуралној
плас тиц и неолита.
Као гласник смрт и, веровало се, да се жаба може успузат и на груд и
особе која спава и исисат и дах из њеног тела, изазивај ућ и сигурн у смрт19.
Лик богињ е жабе преж ивео је кроз неолит и бронзано доба али и много
касније ће се појав љиват и (слика 5). Веровањ е да је у телу лутај ућа утроба
(материца) у форм и жабе појав љује се нашироко у Египт у, Грчкој и Риму,
али и у северној Европи током историје, али у појед иним местима и данас
(Varner, 2007: 135-136). Као црнило утробе (пећина) унутар тела јавља се
и симболизац ија хистера форм уле и египатског божанс тва Кнубиса које
је било омиљ ено међу гнос тиц има. Бројни прикази који повез уј у Кнуби
са 20, а касније Горгон у са материчним проблем има а садрже хришћанску
иконог рафиј у (Богород ица, арханђел Михајло), најчешће садрже hystera
форм ул у. Према Спировим истраж ивањима, најзначајнији образац који
се проналази и у средњ овековним амајлијама у свом најчис тијем облик у
носи следеће инскрипц ије: „Утробо (материце) црна, најц рњ а као змија
склупчај се и као змија сикћ и, и као лав ричи и као јагњ е лези!“ (Spear
18
19

20

Детаљније о вези са словенском Баба Јагом, види у: Чаусидис 2009.
Паралела се може пронаћи са словенском Мором или Мораном, у њеном цикличном рађању и умирању (Nodilo, 1981).
О поистовећивању, у функционалном смислу, са Соломоновим печатом и вези са
кључем за материцу, види у: Vikan, 1984: 100-103. Детаљније о симболици три слова „S“ или „Z“ и везе са плодоносном водом Нила, што се такође повезује са месечевим менама и женским месечним циклусом, види у: Mastrocinque, 2005.
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1993, 30). Описивањ е материце и заповедне чини као што су речи „као
јагњ е лези” и „пиј крв” упућуј у на материц у као да је она живо биће које
носи епитете тамно и црно21 а често је оптуж уј у „да се умотава (спирал
но) као змија и шишти као змај” (Vikan 1984, 77). Ако би се ова форм ула
и приказ поис товет иле са жабом као утробом која лута, из хришћанског
угла свакако би предс тав љали извесног демона. Тако би се он могао тума
чит и, кроз дуалис тичк и концепт, као демон у женском обличј у или чувар
прага који се појав љује два пута: први пут он се појав љује када човек као
беба излази из утробе (таме) на светлост и у живот а друг и пут када улази,
поново се враћа у таму из светлос ти, у смрт.
Мотив жене родиљ е, налик жаби, појав љиваће се на стећц има сред
њовековне Србије и Македоније а нарочито Босне (слика 7). Манихејска
схватањ а која су се задрж ала у визуе лној култ ури и кратк им порукама на
стећц има још увек нису у потп унос ти испитана али дају вредно сведочан
ство о спец ифичној езотеричној мисли али и дуалис тичком концепт у.
4. Богиња огњишта и савремено српско сликарство
У уметнос ти 20. века на српском подручј у, може се издвојит и сликар
Младен Србиновић који је, применом архет ипских принц ипа мушког и
женског остварио један спец ифичан опус, где се наведени принц ипи осамо
стаљуј у у виду појед иначних начела, а повремено се и преп лићу22. Србино
вић, смат рај ући да је надреа лис тичко и симболичко сликарс тво резултат
европс ког аналитичког ума, „... исконске слике довод и у стањ е предсвес ти, и
ту се налази богат и извор његове инспирац ије. Он поново преж ив љава иску
ства читаве врсте, што се у његовој уметнос ти одражава као преображавањ е
трајних вреднос ти симбола у модерне облике” (Slijepčev ić, 1981: 38).
У даљем текс ту више пажње биће посвећено анализи слике Дух огњи
шта II (у троу глу) из 1990. године (слика 8). На слиц и је приказана мла
да жена, бујне црвене косе, обнажених груд и, у сукњи и раширених ногу у полож ај у неолитске богињ е родиљ е. Са њене леве стране налази се
дивљи вепар а испред ње, у доњем делу слике, са десне стране приказан
је сликар а са леве стране четири дечје фигуре које се налазе око котла
у коме се кува храна, на отвореној ватри. Површина на којој седи као и
читав доњи део слике, који форм ира правоу гаоник је у ватреној наран
21
22

Детаљније о концепту амајлија са материчним чинима (hystera), види у: Spear, 1993: 25.
Разматрање преплитања мушких и женских архетипова захтевало би посебну студију али, с обзиром на то да је у раду анализиран архетип жене као велике мајке и
огњишта, може се навести пример слике Чувар огњишта (1990) у којој се преплићу
неолитске форме женског стваралачког принципа и мушка форма осе света (axis
mundi) са елементима Збручанског идола из 11. века.
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џас тоц рвеној боји. Површина иза њених леђа је у небеској плавој боји а
у светлијој нијанси је означен обрн ут и троу гао. Троу гао се завршава у
предњ ем план у тако да се његов доњи крак прет вара у вериге на котлу.
Као што је већ објашњено на основу истраж ивањ а, обрн ут и троу гао је од
најд авнијих времена симбол жене, вулве али истовремено и мати куће
и огњиш та, односно пећи. Ватра која се расп ламсава преко њеног пол
ног органа, додатно потврђује наведен у симболик у. Жена бујне црвене
косе, обнажених груд и и у сукњи у асоц ијац ији је са древном богињ ом
мајком, чије ће се обличје временом из рибе и жабе, преобрат ит и у наве
ден у предс таву а такође ће се задрж ат и и у ритуа лним радњ ама подиза
ња женских сукњи (Gimbutas, 2001: 27-31). Она симболиз ује и словенску
богињу Мокош у, која ће се појав љиват и на његовим сликама и у виду
велике ткаљ е која испред а људске судбине. Њено тело, са раширеним
ногама (троу гао), указ ује на везу са жабљом богињ ом али и култом боги
ње Баубо (слика 6) и цртеж има са стећака (слика 7). Преп литањ ем два
истоветна троу гла 23 добија се облик хексаг рама који симболиз ује везу
макро и микро космоса, односно човек а и света који га окруж ује. Тако
ђе, успос тав љена је веза између унут рашњег и спољ ашњег, воде и ватре и
рађањ а и умирањ а. Шемат изовани знак М, односно мотив жена-планина
такође се проналази у полож ај у њених ногу, а ватра је огњиш те, пећина,
јама из које извире нови живот и у коју се након смрт и враћа. Полож ај
њених руку, облик ује са доњим екст рем итет има трапезои д који је налик
финалним облицима светилишта Лепенс ког Вира (Тодоровић, 2008: 98).
Друг и, подједнако интересантан пример, који кореспонд ира са архе
типским симболима у савременој уметнос ти је стваралаш тво Југос лава
Оцокољића. Повезивањ ем архет ипских принц ипа мушког и женског, он
усмерава свој стваралачк и опус на „међуп рос тор између два кода” (Про
дановић, 2012: 66) повез уј ућ и визант ијску иконог рафиј у са период има
пре примањ а хришћанс тва Јужних Словена али и са каснијом обновом
гнос тичк их и мистичк их култова. Алег орија пећине и алхем ијског суда
(Vas hermet is) који мора бити налик материц и, говори о топлот и женске
утробе која је неоп ходна за стварањ е алхем ијског дела, односно новог
живота. Рађањ е, симболично схваћено, значи преображ ај метала али и
ученика и његов пут ка просветљењу. Он излази из пећине као новорођен
че и улази у пећин у своје душе на путу за преображ ајем. Мрак из којег
излази га изнова дочек ује када креће у потраг у за собом. Опус почињ е у
тамним дубинама земље и подручј у obscura foemina. Тако, човек рођен у
23

Тодоровић (2008), у прилог тумачењу троугла у култури Лепенског Вира, наводи
да је код Грка делта, тј. троугао, симболизовала жену, а Питагорејци су троугао
сматрали за прапочело, због његовог савршеног облика, али и због тога што је представљао праузор свеопште плодности.
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тами, приморд ијалној води, безобличној маси, добија облик црпећ и зрак
светлос ти, односно „син извлачи зрак из сопс твене сенке” (Berk, 2004:
238-239). Древна мајк а, као створитељка свега постојећег, и код Оцо
кољића се јавља у обличј у младе жене која рађа космичко јаје. Форма
њеног тела у аналог ији је са прарод итељком Лепенског вира која указ ује
на богињу родиљу али и на полож ај фетуса истовремено. Боја њене коже
је земљана, налик Адамовом стварању када му је Бог удахн уо живот ни
дах кроз ноздрве (1 Мој. 2,7 ) док истовремено ствара светове. Полож ај
руку и ногу у благ о исказаном ставу родиљ е облик ује већ описано слово
М и трапезои дни облик, док се на месту њене вулве налази сфера ису
њена древним неолитским бојама, допуњ ених мистиком касног средњ ег
века (црвена, бела, црна и златна боја).

Слика 8: Дух огњишта II (у троуг лу), Младен Србиновић, 199024
Слика 9: Стварање космичког јајета, Југос лав Оцокољић, 201225

24
25

Преузето из: Симовић и др. 2005, 90 (слика 28).
Фотографија: В. Цветковска Оцокољић, април, 2012.
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Закључак

У успос тав љању везе између жене и куће, послуж иле су неолитске
фигурине са подручја Македоније. Не треба заборавит и да је човек нео
лита највероватније успос тав љао нераск ид иву везу између сакралног и
световног, односно да је његов свакод невни живот потп уно објед ињ авао
оба елемента схватањ а света и живота. Балканске кућарице приказиване
су и као стилизоване фигурине са испупченим стомац има, који су озна
чавали бременитост. Тако је жена схватана као чувар куће али и плод а
материце. Она је била велик а мајк а, богињ а земље и створитељка свега
постојећег. Овај мотив ће се касније појав љиват и и на фрескама средњ ег
века, нарочито као персонифик ац ија земље.
Велика богињ а мајк а и њена утроба такође су поис товећ иване са
наћвама за печењ е хлеба где је нарас тај уће тесто симболизовало плод у
утроби жене. Елипсас ти облик наћви сачињ ених од женског дрвета тако
ђе се може довес ти у везу са персонифик ац ијом земље (слика 2) и елип
сои дним назначеним обликом који чине вео и доња сукњ а. Овај облик
као и његова симболик а, пренеће се у оквиру хришћанс тва, на примеру
пород иљског црвеног прек ривача на коме лежи Богород ица, у модел у
Хрис тове мандорле али и шире схваћене форме познате као vexica piscis.
Пећ је, такође својом топлотом доприносила да тесто нарас та у хлеб што
је кореспонд ирало са природном топлотом тела али и огњем и ватром у
пећи. Ова паралела ће се нарочито одрж ат и у оквиру западне европске
алхем ије где ће се хермет ичк и суд поис товећ иват и са утробом жене.
Од период а палеолита, а нарочито неолита али и каснијих времена,
богињ а земља, велик а мајк а, родиљ а биће предс тав љана у облик у рибе
или жабе или са жабљим екст рем итет има. Подједнако ће бити прис утан
обрн ут и троу гао који ће се јављат и у појед иначним сегмент има или ће
уоквириват и целок упн у форм у, као симбол материце, вулве и плодно
сти, али подједнако и жене и земље али и гроба и куће (Лепенски вир).
Овај дуалис тичк и принц ип који указ ује на цикличност природе кроз живот и смрт, клијањ е и обнав љањ е, успос тавиће чврс ту везу између земље
и женске утробе. Култ богињ е мајке-земље у обличј у рибе или жабе, пре
неће се и у касније култ уре и религ ије али ће његов основни смисао оста
ти исти. Утроба у обличј у жабе, схваћена као живо биће, такође је вези
вана за црнило земље и хтоничне елементе.
У савременом свет у а нарочито сликарс тву које је одувек имало функ
циј у да на видљив начин саопш ти невид љиво и онос трано, чини се да су
древна схватањ а прим ит ивна и заос тала а њихов значај небитан. Међут им,
иако се култ ура данашњег човека битно разлик ује од неолитског, основни
човекови проблем и остали су непромењ ени. Проблем плоднос ти утробе,
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рађањ а детета, плоднос ти земље и усева, старењ а и умирањ а, сетве и жетве, подједнако брине и савременог човека. Иако се тотем изам, фетишизам
и идолат рија, према Мичеловим речима, „веровањ а у вези са веровањ ем
друг их људи, и стога неразд војива од система рационалних или колект ив
них предрас уд а“ (Цветковска Оцокољић, Цветковски, 2010: 641) они садр
же основне архет ипске форме које се нису промениле. Тако је мотив боги
ње мајке, симболизован у геомет ријској форм и троу гла, жене родиљ е са
жабљим крац има или људског фетуса риболиког изглед а који рукама држи
сопс твен у вулву или рађа космичко јаје, подједнако актуе лан. Наведене
предс таве прив лаче пажњу својом невероватном визибилношћу, нагове
штавај ућ и исконске тежње и аналошке везе између микро и макрокос мо
са, живота и смрт и, мушког и женског архет ипа.
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GODDES IN THE FROG’S APPEAR ANCE
– SPIRIT OF THE HEARTH:
NEOLITHIC CODES
AND MODERN SERBIAN PAINTERS
Summary: This paper deals with archetypal female principle and its repre
sentat ions in sculpt ure and paint ing from the Neolithic period to modern times.
By the intertwining and equat ing the great mother goddess-mother, model houses
and furnaces (which is closely examined by Chausidis) the authors have followed
up on existing research and the later periods and indiv idual cult ures, including
the Christian Middle Ages, and contemporary art. The authors sought to examine
through a comparat ive analysis of the relat ionship between basic and archetypal
motifs and women shape who have appeared over the cent ur ies in the same or
part ially altered shapes in visual cult ure, and connect ion in visual cult ure with
examples from contemporary art in Serbia. Given the complexity of the subject,
the authors have chosen some examples throughout history for the purposes of this
paper, as well as two contemporary Serbian artists: Mladen Srbinov ic and Jugo
slav Ocokoljic. The authors ident ify existing and unchanged relat ionship between
ancie nt depict ions of women as mother with contemporary visual arts, which
indicates that the archetypal images of male and female principles have remained
unchanged and that the need for their display still present.
Key words: NEOL ITHIC, THE MOTHER GODDESS, CONT EMPOR ARY
ART, ARCHETYPES.
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ТАИЂИ УЧЕЊЕ У „ПРОМЕНИ ЏОУА” –
НАСТАНАК И ЗНАЧЕЊА ДРЕВНОГ СИМБОЛА
ЈИН И ЈАНГ
Сажетак: Овај рад има за циљ да обједини сву грађ у која разоткрива
порек ло и значења древног кинес ког дијаграма таиђи, у Србији познатијег као
јин и јанг, као и да објас ни богату симболик у овог дијаграма. Ауторка ових
редова покушава да са више аспеката опише и појас ни таиђи дијаграм: пре
ко археолошки ископаних реликвија, древних списа у којима се по први пут
појављује овај дијаграм, тумачењем хексаграма „Књиге промене, те кроз при
каз астрономс ких и космолошких знања која су у вези са таиђијем. Додава
њем филозофс ких коментара Конф учија и његових ученика „Књизи промене”
настаје филозофс ко дело које се зове „Промена Џоуа.” „Промена Џоуа” је прво
дело древне Кине у коме се спомиње таиђи и даје се веома штуро објашњење
шта таиђи предс тавља. Након тога, бројни филозофи многих векова поку
шавају да одгонетну право значење мистичног таиђија, а чувени одељак из
„Промене Џоуа” који каже: „ „Књига промене” говори о таиђију који рађа два
принципа; два принципа рађају четири квадранта који рађају осам тригра
ма” постаје неисцрпна инспирација за развој онтологије и филозофс ке космо
логије у оквир у кинес ке мисли током последњих 2300 година.
Кључне речи: ТАИЂИ, ЈИН И ЈАНГ, КОСМОС, „ПРОМЕН А ЏОУА”,
„КЊИГА ПРОМЕНЕ”, ДАО НЕБА

1

Контакт: bombona007@gmail.com
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Категорија таиђија (太极 - Тàiјí) предс тав ља једн у од најс таријих, најм и
стичнијих и нају звишенијих категорија кинеске филозофске мисли. Њена
писана историја почињ е „Коментарима промене”, ипак аутор „Комента
ра промене” се уопш те није много бавио објашњавањ ем овог концепта. Он
је само загонетно написао неколико реченица: „ „Књига промене” говори
о таиђиј у који рађа два принц ипа. Два принц ипа рађај у 4 квад ранта који
рађај у 8 триг рама”1. Ових неколико на први поглед једнос тавних реченица
су пред јиђингологе из разних епох а и динас тија став љале тежак задатак
откривањ а загонетке таиђија. Порек ло концепта таиђија се може одгоне
тат и на два начина: прво, анализирањ ем многовековног развоја дијаг рама
таиђија; друго, анализирањ ем теоретског значењ а и симболике концепта
таиђија. У овом раду се пре свега хронолошки приказује евол уц ија таиђи
дијаг рама. Након што спознамо историјски процес развоја таиђија, моћи
ћемо да схват имо и његово теоретско значењ е, и да, најзад, дођемо до неких
закључака. Када говоримо о таиђи дијаг раму, наиме мислимо на древни
дијаг рам таиђија која се зове и слика неба, земље и природе, тј. слика реке
или таиђи дијаг рам са јин-јанг рибама.

Слика 1: Древни дијаграм таиђија
На основу археолошких истраж ивањ а која је спровео Фенг Ш′, у про
цес у трагањ а за најд убљим коренима таиђи дијаг рама, можемо прат ит и
2 основне нити: једна су материјали и информац ије добијени археоло
шким истраж ивањима, док друг у чине древни текс тови народ а Ји са југа
Кине. Како данас ствари стоје, трен утно најд ревнији приказ склупчаног
змаја, који се смат ра протот ипом таиђија 2 је змајолик и камени нанос ста
рос ти 8000 година из провинц ије Лиаонинг тј. села Чахаи (слика 2). Овај
камени змај изглед а као склупчана змија, па га можемо назват и и змијо
1
2

Гао, 1998, (403-404).
Фенг, 2001, (368).
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лик им змајем. Осим њега, имамо и склупчаног змаја са бронзаног тањира
ископаног у месту Хуангмеи провинц ије Хебеи старос ти 5-6000 година,
који се зове змај од речног шљунка (слика 3). Овај склупчани змај у потп у
нос ти приказ ује слик у која одговара небеској ситуа ц ији тј. верно опис ује
Дао неба: глава склупчаног змаја окрен ута је ка запад у, док је реп поста
вљен у правц у истока, што потп уно одговара полож ај у Зеленог змаја на
звезданом небу; слика сазвеж ђа на његовим леђима сугерише на три цен
трална астеризма источног квад ранта Зеленог змаја који се заједно зову
и „змајеве звезде”. „Змајеве звезде” су имале значајн у улог у у одређивању
времена и календ арис тиц и древних Кинеза; облик бронзаног тањира вео
ма подсећа на облик небеске куполе, друг им речима, још у епох и неолита
древни Кинези имај у прото-идеје учењ а о небеској куполи, тј. учењ а да је
небо округло а земља четвороу гаона.

Слика 2: Змајолики камени нанос
Слика 3: Змај од речног шљунка 3
Трећи пример је спирални змај на керам ичком тањиру који припад а
култ ури Таос′ и датира из период а 2400. до 2200. год. п.н.е. Овај керам ичк и
тањир предс тав ља обредн у посуд у коришћен у приликом сахрана и зове се
„змајев тањир”4. На црном округлом дну нацртан је црно-црвени спирални
змај (црвена боја је заправо основна боја материјала од кога је направ љен
керам ичк и тањир). У време Сја динас тије Кинези већ разлик уј у божанс тво
неба и божанс тво земље. Иако спирални змај на змајевом тањиру предс тав ља
божанс тво земље динас тије Сја, он ипак симболизује Зеленог змаја кинеског
неба, док центар око кога се он спирално окреће симболизује небеско божан
3
4

Извор: исто.
Фенг, 2006, (140).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 455-468

458

Наташа Костић

ство Таији, који у превод у значи „Велико једно” и заправо је синоним за таи
ђи. У оно време на позиц ији Северњ аче налазила се друга звезда. Велик и
медвед тј. Северна кутлача, како то сазвеж ђе називај у Кинези се налази на
месту северног пола, тако да читав северни небески свод круж и око Северне
кутлаче. Спирални змај у устима држи борову гранчиц у, пошто је свето дрво
динас тије Сја бор који симболизује дуговечност и савршенс тво.

Слика 4: Спирални змај – божанс тво земље културе Таос’5
На основу садржаја древних списа народ а Ји са југа Кине, таиђи дија
грам је један изузетно древан симбол. Он предс тав ља један од најваж ни
јих концепата космолог ије народ а Ји и директно персонифик ује космос.
Народ Ји који настањује провинц ије С’чуа н, Јуннан и Гуеиџоу од најранијих
дана обраћа посебн у пажњу на небеска тела и космос и детаљно их опис у
је. „Велика књига за разумевањ е мистике” на писму народ а Ји објашњава
евол ут ивни процес настанка дијаг рама таиђи у фазама. Таиђи у првој фази
помало подсећа на спиралног змаја култ уре Таос′. На дијаг раму је прика
зан облик „белог спиралног змијоликог змаја”6, обавијен црном позад ином.
Бели змијолик и змај има главу, црно окце, спирално склупчано тело и реп.
У другој фази древни дијаг рам таиђија добија и црног змијоликог змаја са
белим окцем, који се издваја од црне позад ине. У овој фази симет рија пара
белог и црног змијоликог змаја још увек није идеа лна. У трећој фази, два
испреп летана змијолика змаја су у однос у савршене симет рије, тако да већ
личе на апстрактне симболе. У „Великој књизи за разумевањ е мистике” Фенг
Ш’ је пронашао првобитни дијаг рам змијоликог змаја на коме је једнос тав
но исцртан један бели змај. Са тог аспекта, није ни мало чудно што се стари
дијаг рам таиђи назива и дијаг рам змаја. Евол уц ија древног дијаг рама таиђи
у списима народ а Ји асоц ира и на дијаг рам Фусија и Нуве, митолошких прародитељ а Кинеза, са испреп летаним реповима. Смат ра се да је и дијаг рам
5
6

Исто: (141).
Фенг, 2001, (363).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 455-468

459

Таиђи учењ е у „Промени Џоуа” – настанак и значењ а...

Фусија и Нуве са испреп летаним реповима један од модела дијаг рама таи
ђија. На сликама испод, бели змај из прве фазе је персонификац ија Фусија.
На основу мита који је наведен у целос ти у трећем поглав љу, на почетк у је
Фуси живео сам у епох и хаоса, да би се тек касније појавила Нува. Потом су
се они венчали. Појава Нуве може се повезат и са другом фазом евол уц ије
дијаг рама таиђи, као што је приказано на следећим сликама:

Прва фаза

Друга фаза

Трећа фаза

Бели змај – Фуси

Слика 5: Евол уција древног дијаграма таиђи7
Стари дијаг рам таиђија је доста касно по први пут штампан у кине
ским књигама. Прво је чувени филозоф и јиђинголог Џу Си послао сво
га ученика и старог пријатељ а Цаи Ђитунга на југ Кине (у област зван у
Чуангш у, која је заузимала териториј у данашњег С’чуа на, Јуннана и Гуе
иџоуа) да пронађе и донесе древни дијаг рам таиђија. Најзад, тај дијаг рам
је објав љен у књизи „Основна значењ а шест класика” аутора Џао Хуеић и
ена почетком Минг динас тије. У тој књизи, дијаг рам таиђи се зове дија
грам неба, земље и природе, или једнос тавно – слика реке. Фенг Ш′ сма
тра да се назив слике реке не односи на Хоанг Хо или било коју друг у
земаљску реку, већ он алуд ира на Сребрн у реку – како су Кинези назива
ли Млечни пут, реку која прот иче небеским сводом. Он нас подсећа да,
на основу резултата археолошких истраж ивањ а, древни Кинези још пре
6000 година обраћај у велик у пажњу на Сребрн у реку. Глед ано из тог угла,
значењ е мита који каже да је „змај испловио из реке” се заправо односи на
сазвеж ђе Зеленог змаја које као да „извире“ из Сребрне реке, што у потп у
нос ти одговара ситуа ц ији на звезданом небу. Нају збуд љивија чињеница
везано за древни дијаг рам таиђија, тј. дијаг рам неба, земље и природе
објав љеног од стране Џао Хуеић иена је то што он обух вата и трансцен
денталн у скиц у 8 триг рама и 8 праваца. Џао Хуеић иен објашњава да је то
зато што „таиђи садрж и мистик у јина и јанга, а јин и јанг садрже тајн у 8
7

Исто.
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триг рама”8. На основу природне промене јина и јанга током године, Џао
Хуеић иен је дијаг рам таиђија поделио на 8 једнак их делова (кришки), а
потом је свак и део уклопио са одговарај ућ им триг рамом.

Слика 6: Дијаграм таиђија у комбинацији
са транс ценденталном скицом 8 триграма9
(за разлик у од наше логике, Кинези југ увек посматрају као да је горе)
налази се на југу, њего
Триг рам „Ћиен” саздан од чистог јанга
ва “кришка” је потп уно бела, што симболиз ује апсол утни јанг. Правац
југо-истока је везан за енерг иј у која има 2/3 јанга (бело) на дну и 1/3 јина
„Дуеи” 。Источни
(црно) на врху и зато се он комбин ује са триг рамом
правац садрж и и једно бело окце, које припад а енерг ији јанга, и зато је
код њега на дну јанг линија, у сред ини јин линија и на врху јанг лини
„Ли”. Северо-источни правац има 1/3 јанг
ја, што одговара триг рам у
енерг ије на дну, и 2/3 јина на врху, тако да се он комбин ује са триг рамом
„Џен”. Северна страна је припала триг рам у
„Кун”, на древном дија
грам у је овај триг рам, саздан од чисте јин енерг ије, потп уно црн. Севе
ро-западна кришка носи 2/3 црног у доњем делу и 1/3 белог у горњ ем
- триг рам „Ген”. Западна
делу, а то се види и у изглед у овог триг рама:
кришка почињ е црним делом, у сред ини је бело, а горе се налази црна
„Кан”. Југо-западни пра
тачка, комбинац ија јин-јанг-јин, тј. триг рам
вац се састоји од 1/3 црног у доњем делу и 2/3 белог, што потп уно одго
вара изглед у триг рама „Сјун” . На основу свега тога сазнајемо да игра
јина и јанга на трансценденталној скиц и 8 триг рама и дијаг рам у таиђија
у потп унос ти одговара промени јина и јанга током једне године. Бело окце обмотано црним у триг рам у „Ли” симболиз ује и Сунце, Сунце је извор
светлос ти, а осим тога, према опис у „Учењ а о хексаг рам има”, хексаг рам
„Ли” иначе предс тав ља Сунце. Црно окце у триг рам у „Кан” алуд ира на
8
9

Џу, 2005, (14).
Џу,1993, (534).
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Месец. Месец није извор светлос ти, он рефлект ује сунчеву светлост и
тек тако добија сјај, и зато он припад а сфери сенке и енерг ији јин. У „Уче
њу о хексаг рам има” је триг рам „Кан” такође повезан са Месецом.
Зачец и кинеске мисли су повезани са праксом мерењ а небеских про
мена током године тј. на основу привидног кретањ а Сунца (попут годи
шњих доба, осам период а и 24 соларна члана). Из тог разлога, древни
Кинези су врло рано открили сунчани сат – гномон и почели да бележе и
испит уј у дужин у сунчеве сенке.

Слика 7: Плоча гномона из Хан динас тије (202.п.н.е – 220.н.е)
ископана у Унутрашњој Монголији 1897. године,
сликана у Народном музеју у Пекингу
Ова слика предс тав ља плоч у гномона, а то је уствари округла камена
плоча на коју се монт ира шипка-сказаљка гномона. Уколико бисмо на пло
чи гномона свак и дан исцртавали дужин у сунчеве сенке, од овогод ишње
до наредне летњ е дугод невице добили бисмо слик у таиђија, без црног и
белог окца. У време летњ е дугод невице, покретн у шипк у-сказаљк у10 ста
вљамо у најј уж ниј у тачк у да означи тачк у летњ е дугод невице. Када у под
не проверавамо дужин у сунчеве сенке, она је најк раћа, скоро и да је нема.
Наредног дана померимо сказаљк у на плочи гномона у смеру супротном
од сказаљке на сату, покретн у шипк у-сказаљк у ставимо у најј уж ниј у рупу круж нице плоче гномона, и примет ићемо да дужина сунчеве сенке
више не тежи нули, већ се појав љује веома кратка сенка. Ако на овај начин
наставимо да у подне померамо плоч у гномона и меримо сенк у, у трен ут
ку јесењ е равнод невице сенка Сунца је већ дугачка половин у полуп реч
ника гномона. Пола сунчеве светлос ти – пола сенке, то показ ује да ноћ и
дан једнако трај у. Од јесењ е равнод невице до зимске дугод невице, наста
вљамо да померамо плоч у гномона у смеру обрн утом од сказаљке на сату
10

Пошто се она пола године сваки дан помера по кружници отприлике за један степен,
зове се покретна сказаљка.
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по круж ниц и, тако да када дође моменат зимске дугод невице сенка бива
најд уж а и протеже се до цент ра плоче гномона11. У овом трен утк у времена
стат ична шипка-сказаљка12 која се налази у цент ру плоче гномона преу
зима „главн у улог у”. Читава плоча гномона се зарот ира пола круга (180º),
тако да тачка која означава летњу дугод невиц у буде лоцирана на крајњ ем
југу. У период у након зимске дугод невице плоча гномона се врти у смеру
сказаљке на сату, а сенка постаје све краћа и краћа. У време пролећне рав
нод невице, сенка се скрат и на половин у полуп речника плоче гномона. На
исти начин се врти плоча све до летњ е дугод невице, када сенка бива толи
ко кратка да се скоро ни не види.

Слика 8: Дужина сунчеве сенке и древни дијаг рам таиђија13:
1. летњ а дугод невица; 2. јесењ а равнод невица;
3. зимска дугод невица; 4. пролећна равнод невица
На овој слиц и видимо промен у светлос ти и сенке према објашњењу из
претходног пасуса. Врло очигледно, изглед древног дијаг рама таији у пот
пунос ти одговара цртању сенке на плочи гномона. Према објашњењу Тиен Хелу-а14, професора са Јиђинголошког инстит ута у Анјанг у, круж ница
плоче гномона тј. древног дијаг рама таиђија приказ ује годишње привидно
кретањ е еклипт ике，а крива линија у сред ини таиђија предс тав ља екватор
тј. годишњу путању сунчевог дневног привидног кретањ а. Цент рална тачка
древног таиђија предс тав ља најсеверниј у тачк у еклипт ике, док окца јинјанг риба предс тав љај у најсеверниј у тачк у екватора која се врти око насе
верније тачке еклипт ике. Из перспект иве еклипт ичке равни, најсевернија
тачка екватора се непрек идно помера, а два јин-јанг окца приказ уј у врхун
11

12
13
14

Тј. полупречник плоче гномона је једнак дужини сунчеве сенке на дан зимске
дугодневице.
Зато што се не помера, она се зове статична шипка-сказаљка.
Извор：http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm
Тиен, 1992/5, (25).
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це (полове) његовог привидног кретањ а у време летњ ег и зимског солс тиц и
јума. Угао пресецањ а еклипт ике и екватора, износи 23°26’19’’, и он показ ује
да Сунце у време летњ е дугод невице достиже линиј у северног повратника
која се налази на 23°26’19’’ северне геог рафске ширине (док у време зим
ске краткод невице достиже линиј у јужног повратника која се налази на
23°26’19” јужне геог рафске ширине). На древном дијаг рам у таиђија угао
репова јин-јанг риба је идент ичан углу између еклипт ике и екватора. На
основу промена сунчеве сенке на плочи гномона, древни Кинези су извр
шили подел у године на 24 соларна члана. Видимо да се круг на горњ ој сли
ци дели на шест концент ричних кругова, од којих се свак и дели на светлост
и сенк у,дакле то је укупно дванаест одељ ака концент ричних кругова који
предс тав љај у 12 месец и у години. На основу свега тога видимо да древ
ни дијаг рам таиђи рефлект ује космичк у ситуа ц иј у. Мада су знањ а о њему
историјски без јасне хролоног ије, то што он толико дуго опстаје, значи да
је од изузетног значаја. Када Земља не би била накрив љена, друг им речи
ма кад не би било угла пресецањ а еклипт ике и екватора, онда не би било
ни промене јина и јанга, ни промене четири годишња доба, а могуће да не
би постојали ни триг рам и, а о људима и друг им живим бићима на земљи
да и не говоримо. На основу свега овога, Тиен Хелу наглашава: „Крива која
разд ваја јин и јанг у дијаг рам у таиђи је линија живота, а таиђи израж ава
ритм ичк и циклус соларне тропске године”15.
Суштина древног дијаг рама таиђи има у многоме повезана са астроно
мијом и небеским појавама. Праис торијске археолошке ископине, астроном
ска знањ а и астрономски апарат и без сумњ е потврђуј у да је дијаг рам таиђи
који видимо данас, исти тај древни таиђи који има богат у симболик у и садр
жај космолог ије и небеског Даоа, само што је дијаг рам данас поједнос тав љен,
тако да већина људи на први поглед не схвата његово дубоко значењ е.
„Таиђи” се може назват и и велика граница или крајњ а, највиша гра
ница (大极-дађи, 至极-џ’ђи)，а овај карактер 极-ђи се у речник у објашњава
као највиша хоризонтална дрвена гред а на крову куће. Баш као што и кров
има свој у највиш у гред у тј. границ у, и небо би требало да има свој у грани
цу, а граница неба се зове таиђи, као што је чувени кинески филозоф Џу
Си некад а рекао. Глед ано пре свега из угла порек ла и еволиц ије космоса,
таиђи предс тав ља извор космоса и прапочетак неба, земље и свих ствари
и бића. Таиђи је уствари фаза развоја у којој се космос још увек налази у
стању хаоса, тј. није дошло до поделе на јин и јанг. Такав космос је мате
ријалан, аморфан и невид љив, те припад а категорији чистог Бића. Таиђи
припад а сфери материјалног и постојећег. Вероватно је ван таиђија пре
део вуа (无-ву) тј. Не-бића, међут им у „Коментарима промене” се уопш те
не спом ињ е да ван таиђија постоји још нешто. Посмат рано из перспект иве
15

Исто.
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структ уре космоса, у претходним поглав љима је објашњено да су аутори
„Промене Џоуа” понајвише поборниц и учењ а о небеској куполи. Дзоу Јен,
кинески мислилац из 3. века п.н.е., је смат рао да се највиша тачка небеске
куполе зове 极-ђи, и да сва небеска тела и читав космос ротирај у око ње.
Ђи је стат ична оса око које се читава небеска купола непрек идно окреће.
Како учењ е о небеској куполи евол уи ра у времен у, тако се и највиша тач
ка небеске куполе трансформ ише у северни пол. Ђи из учењ а о небеској
куполи је протот ип таиђија. карактер ђи идент ичан је са друг им слогом
у појм у таиђи. Таиђи је управо највиша тачка небеске куполе, то је нају
даљ енија и највиша граница космоса. Таиђи је марг ина прос тора и крајњ а
граница васељ ене. Космос који је смеш тен у таиђиј у је округао, пре свега
зато што је и сам таиђи округао, након тога зато што се Дао неба круж но
креће и најзад због тога што у „Промени Џоуа” имамо разноразне наводе
везано за концепте „новог почетка након завршетка” и „понав љањ а соп
ственог Даоа”. Познат и кинески јиђинголог Лиу Јуђиен смат ра да „таиђи
предс тав ља границ у у сред ини границе”16. Уколико бисмо на центар дија
грама таиђи посмат рали као на пројекц иј у границе неба, а круж ниц у таи
ђија доживели као границ у таиђија тј. таиђи, то је управо оно што је Лиу
Јуђиен хтео да каже. Друг им речима, сред ина таиђија је истовремено и
граница таиђија. Осим тога, у „Речник у старок инеског језика” 17 још једно
од значењ а појма „граница” је и „сред ина”, из тог разлога, таиђи као „вели
ка граница“ може се назват и и „велика сред ина” (тј. на кинеском језик у „
太中“-таиџ унг).
Вишезначност и тајанс твеност концепта таиђи је инспирисала разна
тумачењ а истог од стране мислилаца мног их векова. Неки су смат рали
да таиђи уствари предс тав ља „Велико једно“ тј. „Нају звишеније једно”18.
Неки су таиђи смат рали првобитним, прим ирд ијалним ћијем или једно
ставно ћијем (нпр. Џанг Дзаи, филозоф из 11. века). Џоу Дун’ји је смат рао
да је „прави корен таиђија уствари вуђи тј. безг ранично”19, предс тавниц и
нео-конфучијанизма Ченг Хао, Ченг Ји и Џу Си таиђи објашњавај у преко
принц ипа тј. Ли (理), док Шао Јунг смат ра срце тј. ум таиђијем 20. Схвата
ње таиђија од стране различит их филозофа, није тема овог рада. Овај рад
има за циљ да се на основу археолошке, астрономске и грађе древних спи
са разотк рије суштина и значењ е таиђија. На основу свега до сада наведе
ног, види се да таиђи обух вата свак у фазу настанка и евол уц ије космоса
од почетка до краја. У првој фази таиђи предс тав ља материјан у супс танц у
16
17
18
19
20

Лиу, 2010/3, (20).
Чен, 2004, (703).
Џанг, 1996, (62).
Исто, (67).
Исто, (98).
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у којој још увек није дошло до поделе на јин и јанг – друг им речима то је
хаос. Промена (易-ји) нема тело, али има дух – то је један духовни енти
тет. Истовремено промена у себи садрж и таиђи. Дух промене је његова
мистична врлина, животна и креат ивна сила. „Промена садрж и таиђи”21
означава да је ентитет промене много свеобух ватнији и шири од самог
таиђија. Промена корис ти свој дух да би покрен ула таиђи, који се налази
у стању хаоса, да се подели на јин и јанг, и тиме створи невид љиви космос.
Хаос је таиђи без Даоа. У шестој линији на врху хексаг рама „Кун” се каже:
„Два змаја се боре у пољу, њихова проливена крв је тамно жута”. Текст
„Симбола линија” говори: „’Змајеви се боре у пољу’, стигли су у бесп уће”22.
Друг им речима, два змаја која се боре на небу симболиш у супротс тав ље
не енерг ије јина и јанга 23, тј. таиђи дијаг рам. Већ је било речи о томе да
древни таиђи дијаг рам народ а Ји носи на себи упрошћен у скиц у два змаја.
Змајеви су стигли у бесп уће – предео без пута, тј. без Даоа, а то уствари
алуд ира да у време када се јин и јанг још увек нису поделили, ни Дао није
постојао. Чим се таиђи поделио на јин и јанг, и Дао се појав љује. Овакав
процес настанка космоса је сасвим логичан, јер у хаос у не могу да посто
је закон и поред ак који чине Дао. Након поделе на јин и јанг, долази и до
дељењ а неба и земље који предс тав љај у материјалне и видљиве објекте.
Невид љиви јин и јанг стварај у четири квад ранта. Видљиво небо и земља
стварај у четири годишња доба. Неопип љива четири квад ранта стварај у
осам триг рама. Четири годишња доба креи рај у осам праваца у прос тору.
Осам триг рама симболиз уј у осам врста ствари: небо, земља, ватра, вода,
планина, језеро, гром и ветар. Када већ постоји осам праваца у прос тору
(подела прос тора неба и земље) осам врста ствари међудејс твом креи рај у
све ствари и бића. Смат ра се да таиђи приказ ује целок упан процес евол у
ције читавог космоса од фазе хаоса, па до фазе рађањ а 10000 ствари (тј.
мнош тва). Појам промене је шири и свеобух ватнији од таиђија. Промена
је већа од таиђија, промена је духовно-материјална реалност у којој оби
тавамо, наша прос тор-временска димензија, лако променљиви космос.
Генерално говорећи, на основу материјала и релик вија ископаних током
археолошких истраж ивањ а, као и садржаја древних списа народ а Ји, закљу
чујемо да је древни дијаг рам таиђија настао као резултат спознаје Даоа неба од стране древних Кинеза. Након што су стек ли прве увиде и прва знањ а
о космос у, људи кинеске старине су га исцртали као таиђи, дијаг рам богатог
21
22
23

Гао, 1998, (403).
Исто, (63).
Гледано из угла кинеске традиције, тамно-жута боја је боја неба и земље, а небо
и земља су конкретна отеловљења јина и јанга, тако да се може рећи да је тамножута боја директан симбол јина и јанга. Жута је боја Сунца, док је тама доминантна
позадинска боја космоса. Борба светлости и сенке – то је управо призор настанка
космоса, то је Таиђи дијаграм.
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значењ а и симболике. Теоретско значењ е таиђија је вишес лојно и вишес ми
слено: он је граница космоса, а истовремено је манифес тац ија фаза развоја
и евол уц ије космоса од прапочетака па до дана данашњег. Која је разлика
таиђија и космоса? Према дефиниц ији кинеског мислиоца Џанг Даиниена,
космос је највећи изван кога нема већег, док таиђи обух вата све фазе евол у
ције космоса, друг им речима, таиђи предс тав ља дијалект ик у космоса.
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TAIJI TEACHING IN THE „CHANGE OF ZHOU”
– ORIGINS AND MEANING OF THE ANCIENT
YIN-YANG SYMBOL
Summary: This paper aims to bring together all the mater ials that reveal the
origins and meanings of ancient Chinese Taiji diagram, in Serbia known as yin
and yang, as well as to explain the rich symbolism of this diagram. The author of
these lines, tries to describe and clar ify the Taiji diagram through several aspects
like: excavated archaeological relics, ancient writ ings in which this diagram appe
ared for the first time, by the interpretat ion of the „Book of Change” hexagrams
and by displaying of astronomical and cosmological knowledge related to Taiji.
Adding of philosophical comments written by Conf ucius and his disciples, made
the „Book of Change” become philosophical work called the „Change of Zhou”. The
„Change of Zhou” is the first work of ancient China in which Taiji was ment io
ned, and it gives very exiguous explanat ion what the Taiji actually is. Afterwards,
many philosophers of many cent ur ies were trying to figure out the true meaning
of Тaiji’s mystery, while the famous lines from the „Change of Zhou” which say
„’Book of Changes’ has Taiji in it, which gave birth to two principles; two princi
ples bore four quadrants which bore eight trigrams” became inexhaustible source
of inspirat ion for the development of ontology and philosophical cosmology in Chi
nese thought during the last 2300 years.
Key words: TAIJI, YIN-YANG, COSMOS, „CHANGE OF ZHOU”, „BOOK
OF CHANGE”, HEAVENLY DAO.
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Да би комуник ац ија, уопш те, могла да се одвија, а посебно да би се
могло комуниц ират и у неком пословном контекс ту, учесниц и комуни
кац ије морај у да: (1) познај у језик – његове вербалне и невербалне еле
менте, као и језичке узорке који су одговарај ућ и за одређен у комуника
цијску ситуа ц иј у; (2) имај у интера кц ијске вештине, односно, да познај у
обележја различит их комуник ац ијских ситуа ц ија и да буду у стању да
одаберу одговарај ућ и облик интера кц ије, протокол, за конк ретн у ситу
ац иј у и (3) имај у култ урно знањ е, односно, да познај у важна обележја
друш твене структ уре у којој комуниц ирај у, састав њених вреднос ти и
ставова (Врцељ, 2011: 113).
Како наводе Бабић, Закић & Јурчић (2008: 38), међународна послов
на сцена претпос тав ља међук улт урн у комуникац иј у, а самим тим зах
тева познавањ е другачијих култ урних сред ина. Основу успешне кому
никац ије на међународној сцени предс тав ља разумевањ е различитос ти.
Неспремност или неприп рем љеност за пословањ е са пословним партне
рима који имај у другачија правила понашањ а и пословањ а, нужно води
у неуспех. И обрн уто: спремност и способност да се прих вате и разумеј у
разлике у култ урама и пословним обичајима, увећавај у шансе за успех.
То је разлог због којег савремени менаџери увек треба да имај у у виду да
је начин на који се понашај у запос лени и менаџери у компанији, одре
ђен у великој мери подсвесним претпос тавкама, вреднос тима и норма
ма националне култ уре које су они унели у дати пословни систем.
Култ ура не предс тав ља само образац по којем се понашамо, нити
предмет истраж ивањ а искључиво хуманис тичк их наука. У свет у глобал
не економ ије, национална култ ура постаје један од водећ их фактора који
се уваж ава у пословном свет у. Познавањ е култ ура различит их земаљ а,
наших пословних партнера, може корис тит и као фактор конк урентске
преднос ти и помоћ и у превазилажењу међук улт урних нераз умевањ а,
дефинисању глобалних стратег ија и постизању укупно бољих резултата
(Јурчић & Врцељ, 2012: 124).
Ера у којој живимо поспеш ује зближ авањ а и смањује расцепе који
постоје између различит их култ ура. Економ ија прелази границе матич
не земље прик лањ ај ућ и се свет у глобалне економ ије. Међут им, колико
год да су у овак вим условима прос торне и временске разд аљине премо
стиве, глобална економ ија развија нове преп реке везане за усклађивањ е
пословних пракси међу земљама, а познатo је да су у пракси пословна и
национална култ ура толико међусобно повезане да се не могу разд ваја
ти. Због тога, у савременој цивилизац ији коју карактерише нагли развој
информац ионе технолог ије, интерк улт урни менаџмент добија на знача
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ју, јер од познавањ а и уваж авањ а друг их култ ура у великој мери зависи
успешност пословног процеса (Јурчић, 2008: 34).
Глобализац ија култ уре, то јест, прож имањ е и преп литањ е различи
тих култ ура и култ урних образаца, предс тав ља историјски најранији
вид протоглобализац ијских процеса у виду ширењ а велик их светских
религ ија и њихових вредносних система који су прелазили велике про
сторе и, суштински, утицали на преобликовањ е живота појед инаца и
целих друш тава. У модерној епох и, а нарочито са успоном индус тријског
друш тва Запад а, експанзиј у европских сила у освајању света прат ила је
и експанзија западне култ уре, њених наука и идеолог ија.
Са развојем технолог ије долазило је и до ширењ а култ урне комуника
ције која је имала претеж но једнос трани смер у смис лу ширењ а западних
култ урних вреднос ти и садрж аја на незападна друш тва. Многа незападна
друш тва су, са различит им степеном успешнос ти и уз различите степене
прот ив љењ а, прих ватала плодове западне култ уре и прет варала сегмен
те свог култ урног живота у опонашањ е западних образаца живота, стила,
вреднос ти и уверењ а. Развој модерне информат ике и дигиталне техноло
гије само је повећао доступност култ урних утицаја, убрзао ширењ е запад
них култ урних садрж аја преко свих граница и до свих друш тава и култ ура
широм планете, чинећ и тако култ урни аспект савремене глобализац ије
свеп рис утним (Врцељ, 2010: 719).
Без обзира на то шта Запад каже и мисли о Кинезима, неоспорна
је чињеница да је Кина најс тарија цивилизац ија међу онима које данас
познајемо, те су мног е старе вреднос ти у Кини и данас очуване. Ово са
сигурношћу можемо тврд ит и, јер је још током Chou динас тије (1122. до
256. год. п.н.е.) на тлу Кине коришћен први точак, тестера, бушилица и
лук и стрела. Такође, у математ иц и и астроном ији, Кинези су својевре
мено били далеко испред западне цивилизац ије – Питагорина теорема
помињ е се у исто време у Кини када је развијена у Грчкој (оквирно око
400. год. п.н.е.). Са друг е стране, негде у исто време, Кинези су мапирали
и 1.500 звезда, а све се то дешавало 200 година пре него што је на европ
ском конт инент у откривена половина тог броја.
Кинеска цивилизац ија је преж ивала, када су многе друге нестајале, па
је тако и после много година изолац ије, стагнац ије и унут рашњих потре
са, Кина последњих деценија поново потврд ила свој значај у међународној
заједниц и, а неоп ходност разумевањ а Кинеза поприм ила је шире размере.
Мног и западњ ац и често наводе да их понашањ е Кинеза понекад збу
њује, да су врло непрофесионални и одређеном смис лу непримерени. Из
тих разлога и суштинске различитос ти, принц ипи по којима се руково
де пословни људи на Запад у, врло често не дају резултате на тлу Азије, а
посебно у Кини. Постав ља се питањ е зашто је то тако?
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Како би се разумели Кинези у контекс ту лидерс тва врло је важно да
се разумеј у принц ипи којима се они свакод невно руководе, али и спозна
у којој мери се ставови истакн ут их кинеских филозофа и данас поштуј у.
При том, свакако, треба имат и у виду да азијска култ ура не познаје јасну
подел у између религ ије, филозофије и бизниса. Вера и филозофија „се
живе” свакод невно – то је једнос тавно начин обав љањ а ствари.
Опште је позната чињеница да „кинеска религ ија” нема еквивалент у
западној или средњ е-источној религ ији, али да ипак постоји митолог ија
у свом јединс твеном облик у, као и одређени морални и етичк и филозоф
ски темељи. Наиме, најс тарија и најкомп летнија књига кинеске мито
лог ије (Mountain Sea Script ure) је комбинац ија различит их филозофских
фрагмената, а неки до њих су стари и више од 4.000 година. У помен у
тој књизи се навод и да је стварањ е и развој процес који комбин ује јин и
јанг силе, односно женски и мушки аспект енерг ије. Управо овај концепт,
позит ивне и негат ивне стране свих ствари утиче на многе аспекте живо
та и мисли у Азији.
Кинеска филозофска мисао укључ ује конфучијанизам, будизам и
таоизам, од којих је свакако конфучијанизам најзначајнији. Његов зачет
ник, Kong Fu Ze (кога су језуи т и назвали Конфучије) рођен је 551. године
п.н.е. Конфучијанс тво (儒家, rú jiā — школа учењ ака) као етичк и и фило
зофски систем укључ ује два важна аспекта филозофије: полит ичк и кон
фучијанизам и персоналн у етик у, док стабилност читавог друш тва теме
љи на неједнак им односима међу људима. Ти односи, односно wu lun, су:
-- искрен однос између оца и сина;
-- правичан однос између влад ара и поданика;
-- различите улог е мушкарца и жене;
-- хармонија између старијег и млађег брата, као и
-- поверењ е међу пријатељима.
Са друге стране, конфучијева персонална етика подразумева сет праг
мат ичних правила којима се кинески народ руковод и у свакод невном живо
ту. Та правила су:
-- напоран рад,
-- економ ичност,
-- послушност,
-- стрп љењ е и
-- истрајност.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 469-486

Докт рина кинеског менаџмента - поуке за савремене лидере -

473

Њих треба поштоват и и у горепомен ут им трад иц ионалним хијерар
хијски уређеним односима, као и приликом стицањ а нових знањ а и током едукац ије на коју се пуно полаже.
Додатне, „азијске” вреднос ти од значаја су и:
-- пород ица је испред индивид уе као јединице друш тва;
-- преференц ија реда у однос у на слобод у и заједничког добра испред
индивид уа лног задовољс тва;
-- попус тљивост ауторитет има,
-- штед љивост и
-- инсис тирањ е на едук ац ији и напорном раду.
Hofstede & Bond су још крајем 80-тих година прош лог века (1988: 1618) истак ли да кључ развоја азијских земаљ а, па и Кине, лежи у њихо
вој оријентац ији на будућност кроз поштовањ е принц ипа истрајнос ти и
економ ичнос ти, за разлик у од друг их који у свој фокус став љај у про
шлост или садашњост. Ово су објаснили појмом конф учијанс ка дина
мика, а под њим подраз умевамо: упорност, уређене односе у однос у на
стат усе у друш тву и поштовањ е тих стат уса, економ ичност и „осећај за
срам”. Са друг е стране, терм ин конф учијанс ка динамика дефинит ивно не
значи оријентац иј у на: лични углед, штићењ е личних права, поштовањ е
трад иц ије и рецип роц итет у комп лимент има, честитањима, пруж ању и
давању услуга, као и примању и давању поклона.
Како истиче Јурчић (2014: 89), лидерски профил конфучијанске
Азије (где спад а Тајван, Сингап ур, Хонг Конг, Јужна Кореја, Кина, Јапан)
– ради и брине о друг има, али корис ти стат ус и позиц иј у да независно
доноси одлуке без уплитањ а друг их.
Даље, три кључне одреднице кинеске филозофије су свакако, напо
ран рад, економ ичност и обезбеђивањ е одличне едукац ије за децу. Мно
ги ће се слож ит и да су Кинези стварно вредни радниц и, готово радохо
личари, а ово важи за све хијерарх ијске структ уре: од топ менаџера до
операт иве. Међут им, најзначајнија одлика је ипак: самопоу здањ е.
У кинеској филозофији значајно место заузима и појам стратегија.
С тим у вези, Кинези веруј у да је тржиш те на којем преду зеће послује
својс твено бојно поље, а да је живот сам по себи збир мног их битака; па
послед ично – да би се преж ивело, и у крајњ ем остварио успех, потребно
је овлад ат и (војном) стратегијом (Bing-Fa). Ово наравно значи да се може
повућ и паралела између модерних пословних стратег ија и трад иц ио
налних кинеских војних стратег ија – ради се о савременим верзијама
претходно у рату тестираних.
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Према навод има познатог интерк улт урног аналит ичара (Hofstede,
1984:92) кинески менаџмент одлик ује следеће:
-- менаџери ауток ратски и патерналис тичк и доносе одлуке;
-- запос лени се плаше да искаж у неслагањ е са надређенима;
-- слабо је изражена радна етик а;
-- постоји веровањ е да људи не воле да раде;
-- радниц и ретко веруј у једни друг има.
Такође, изражена цент рализац ија и високе организац ионе пирам иде
одлика су кинеске култ уре (Trompenaars, 1995: 144). Међут им, права реч
која би ову организац ион у култ уру описала на најбољи начин је: персо
нализована. Ово из разлога што је све подређено особи која је у цент ру
пирам иде (власник у или менаџеру), те се ради онако како он или она
одлуч ује или по њиховом мишљењу посао захтева.
Менаџмент стил кинеских компанија још одлик ује:
-- персонализована бирок рат ија;
-- „контрола, контрола и још контроле” – кинески лидери су од ње
зависни;
-- сви појед инц и који нису идент ификовани као кључне индивид уе
се надглед ај у (постоји доста радника у преду зећу који обав љај у
управо ове послове).
Моћ кинеских лидера почива на флексибилнос ти, способнос ти адап
тац ије и полит ичком прагмат изму, са или без скруп ула. Генерално, кине
зи имај у прагмат ичан поглед на то како треба обавит и ствари водећ и се
у свакој појед иначној ситуа ц ији личним преференц ијама, а не пратећ и
генерална правила. Директност у комбинац ији са недос татком апстракт
ног западног начина разм иш љањ а до израж аја долази и за преговарачк им
столом. Кинези се брзо адапт ирај у када их то може довес ти до видљивих
пословних преднос ти, а Азијат и, генерално посмат рано, врло полаж у на
усвајањ е нових знањ а и нове идеје. У овом смис лу, најзначајнија каракте
рис тика модерне Азије је свакако, изражена дисцип лина, сталне промене
и отвореност ка будућнос ти.
Са друге стране, инсис тирањ е на ауторитет у родитељ а или старијих
што своје корене има у конфучијанс тву може угрозит и креат ивност, кон
куренц иј у и иновац ије. Због помен утог, кинеска пословна логика иако
садрж и многе персонализоване карактерис тике, базира се већином на
имитац ијама – имит ират и пре него водит и. Ово може узет и форм у неле
галног копирањ а, фалсификовањ а брендова или једнос тавно покушај да
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се понови успех конк урента производећ и исти производ, нудећ и исту
услуг у или послуј ућ и на истом тржиш ту.
Док је у западним земљама кршењ е интелект уа лног власниш тва забра
њено и кажњиво законом, у случај у Кине посмат ра се као друш твена појава,
те се припис ује кинеској комунис тичкој прош лос ти или пак одраз у конфу
чијанског начела које охрабрује понав љањ е резултата ранијих интелект у
алних достигн ућа: ’Пренос им радије него да креирам, верујем и волим антич
ко’ (Alford, 1995). Још двадесет их година XX века, у време када је Мериа м
Вебс тер увод ио двојезични речник у Кину, установ љено је да је локални
издавач већ отпочео дистрибуц иј у сопс твене, неау торизоване верзије (Јур
чић, 2014: 121).
Мног и кинески милионери (или чак милијардери) су корис тећ и овај
полит ичк и прагмат изам и понекад служећ и се копирањ ем успели да изгра
де своје империје ни из чега и то у делатнос тима попут некретнина, хоте
лијерс тва или телеком уникац ија. Пошто им је било изузетно тешко да раз
двоје менаџмент од власниш тва, намерно су избегавали делатнос ти које
захтевај у комп лексну интег рац иј у различит их вештина као што је произ
водњ а аутомобила или аеронау т ика.
3. Моћ и материјализам
Кинеска култ ура је врло оријент исана на моћ. Године не доносе
само мудрост, већ и природно право да се команд ује. Ову вредност пра
ти поштовањ е позиц ије у хијерарх ији. Ипак, респект ауторитета, како
навод и Naisbitt (1995: 73), је цент рална вредност у Азији.
Поред наведеног, важно је истаћ и и следеће:
-- моћ је основа друш тва, те одређује добро и лоше – да ли је леги
тимно утемељ ена или не, потп уно је неваж но;
-- хијерарх ија значи и егзис тенц ијалн у неједнакост;
-- неједнакос ти су хијерарх ијски уређене, те сваком припад а место
које суштински заслуж ује;
-- само је неколиц ина независних, остали су зависни;
-- друг и људи су потенц ијална претњ а индивид уа лној моћи и ретко
им се може вероват и;
-- један од начина да се промени друш твени систем предс тав ља и
свргавањ е оних на влас ти;
-- прис утне су ниске квалифик ац ије нижих слојева становниш тва;
-- изражене су разлике у висини надница;
-- послови „белих крагни“ више се цене од послова „плавих крагни“
(Hofstede, 1984: 94).
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Лидери у Кини су апсол утни носиоц и моћи. Изузетно полагањ е на
класну уређеност и моћ видљиво је у свим аспект има кинеског друш тва.
Међут им, у тако уређеном друш тву или преду зећ има, а посебно по вер
тикали, недос таје комуник ац ија. Лидерски стил је изузетно ауторитат и
ван и најбољ е се опис ује речј у дидактички. Да би задрж али моћ, руко
вод иоц и конт ролиш у информац ије и селект ивно их прос леђуј у подре
ђенима, те они постај у од менаџера зависни и нису у прилиц и да га над
маше. Количина информац ија која се и прос лед и одређеном запос леном
зависи од степена поверењ а које он као појед инац ужива код лидера. У
овој ситуа ц ији где само лидер располаже свим информац ијама, подре
ђени му врло често постав љај у разна питањ а. Да закључимо, задрж авањ е
информац ија код Кинеза је уобичајено како би се прибавила или одрж а
ла моћ. Отвореност се, са друг е стране, тумачи као слабост.
Са друге стране, кинеска култ ура је изразито материјалис тичка. Јед
нос тавно, Кинези не троше новац олако, али у исто време нису ни грам
зиви. Ово најбољ е опис уј у следећ и циљеви којим се воде мног и азијат и:
једна жена, двоје деце, трособан стан и четвороточкаш или принц ип 5Ц
(cash, credit card, condominium, car, count ry club membership).
4. Продаја и брз повраћај уложених средстава
У Кини прод аја се мери искључиво бројевима, а маркет инг је ограни
чен само на прод ај у. Инвенц ије Запад а попут адвертајзинга и промоц ије
скоро да и не постоје. Чини се да Кинези намерно не желе да уђу на тржи
ште мас маркет инга и бренд ираних производ а. Такође, немај у ни осећај
за постп род ајне услуг е.
Када Kинез на пијац и купује неколико јаја и нешто зелениша, он
очек ује да ће му прод авац у кесу ставит и и који лук или пар шаргарепа.
Исти принц ип важи и у међународној трговини. Једном речј у, они оче
куј у да добиј у нешто екст ра у однос у на оно што су договорили, погод и
ли или купили. Такође, изузетно воле да се цењкај у и врло уваж авај у то
као вештин у. Пожељно је увек додат и бар неколико процената на реалн у
цену производ а, како би када погађањ е почне омог ућ или Кинезима да не
„изгубе образ” тако што ће успет и ту исту цену да снизе до реалног нивоа.
Западни свет ипак разм иш ља другачије: професионалц и треба да одреде
цену и да је се држе.
Превелика очек ивањ а у смис лу „додавања лука и шаргарепе” и дуга
цењкањ а Кинезе чине једним од најзахтевнијих и најтеж их преговарача
на свет у. Врло често они постај у опсесивни, нераз умни, па чак и гру
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би током прег овора. Овак во понашањ е најбољ е осликава пежорат иван
опис: „дебео образ и црно срце”, који се често корис ти.
Концент рисаност искључиво на прод ај у и бројеве понекад иде на
уштрб квалитета. Са друг е стране, кинеска преду зећа могу изглед ат и
импресивно у смис лу капитализац ије тржиш та или раста, али менаџ
мент стилови кроз призму Запад а могу бити у крајњ ем случај у – чудни.
Конс тантан мониторинг запос лених је правило и запос лени га и очек уј у.
Појед ини менаџери проводе чак половин у свог радног времена у надзи
рању запос лених, те истич у: „Морамо ограничити одговорнос ти запос ле
них, јер су они крајње нелојални и не може им се веровати. Ја дословно про
водим шест сати током свог радног времена обављајући посао детектива,
не би ли спознао шта су запос лени намерили да ураде” (Bjerke, 2000: 151).
Кинези су наравно изузетно добри у финансијском менаџмент у.
Врло често се дешава да робу прод ај у по далеко нижој цени (чак испод
нивоа рентабилитета) или узимај у кред ит у банц и како би могли брзо да
обрн у средс тва, да искорис те повољн у прилик у и зараде још веће профи
те. Касније у тој истој банц и врло често започињу штедњу како би били
сигурнији и спремни за нове уносне шансе, без обзира на могућу проме
ну пословне полит ике банке.
Између западне и кинеске култ уре постоје и разлике у поглед у на вре
ме и новац. Све док зарађуј у новац, Кинези мисле да је време на њиховој
страни. Са друге стране, када су у питању прод аја и финансијски резулта
ти, Кинези више разм иш љај у краткорочно, пре него дугорочно. Послов
ни партнери са којима сарађуј у, не разм иш љај у тако, те је чињеница да
овак ве везе изграђене само на пословној бази лако нестај у. Препорука је
да се у сарадњи са Кинезима не разм иш ља превише стратешки и да се
поверењ е акум улира корак по корак. Они не став љај у знак једнакос ти,
као на Запад у, између појма време и новац. За Кинезе, време је време, а
новац је новац.
5. Фамилијаризам и GUAN-XI
Трад иц ија у Азији налаже да је интерес групе увек испред интереса
појед инаца, те појед инц и имај у јако изражен осећај припаднос ти дру
штвеним групама.
Са једне стране приметно је следеће: високо на лествиц и вреднос ти у
Кини налази се хармонија – Кинески народ воли да буде у хармонији са
природом и карактерно они нису ратоборна нација. Такође, постоји док
трина у кинеској култ ури која наглашава трад иц иј у, конт ин уи тет и везе
са прош лошћу, а избегавањ е конфлик ата предс тав ља начин да се обезбе
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ди социјална хармонија. Један од постулата конфучијанс тва наглашава
кооперац иј у, а према мног им навод има Кинези су правични, те је нај
значајнија азијска вредност часност. Са друге стране, често се истиче да
су Кинези сујеверни и да не веруј у друг има. Недос таје им јединс тво и
нису способни међусобно да сарађуј у.
Одговор за ове две конт рад икторнос ти можда лежи у следећем:
-- хармон ија и трад иц ија јесу аспект и конфуч ијанс тва, те се тим
постулат има верујемо више руководе више класе – њих суштин
ски нису усвојили нижи сталеж и;
-- друш твена јединица у кинеском друш тву је пород ица – поверењ е
и кооперац ија су важни, али само у круг у пород ице; те Кинези
не воле да раде сами, већ у групам а (велич ина групе одговара
величини пород ице).
Један од разлога зашто је пород ица важна је и тај што она пруж а
сигурност у условима неизвеснос ти. У њој, као и у послу, влад а ауток ра
тија, а постоји и веровањ е да се правог мушкарца жена увек плаши.
Кинеска компанија је увек пород ичан бизнис, ово посебно важи у под
ручјима ван матице. Drucker & Nakauchi (1997: 7) истич у да тајна кинеског
менаџмента управо лежи у способнос ти да пород иц у прет воре у савре
мен у корпорац иј у. Постоји јасна граница између пород ице и оних који то
нису, у ставу и у понашању. Такође, раст обима пословањ а се остварује тако
што се не иде на ширењ е пород ичне фирме (јер ће се на тај начин изгубит и
конт рола), већ се у посао увод и нова пород ица из круга уже фамилије.
Многа мала преду зећа у Кини – већина њих основана и вођена од стране
једне пород ице – постај у део ланца вреднос ти (достав љачи, купц и, малоп ро
даје, итд.) у индус тријама и актери са којима се „стране” фирме могу над
метат и. Важно је истаћи да без обзира на величин у компаније, али посебно
у малим преду зећима, свеобух ватно прис ус тво и коришћењ е гуанс ија омо
гућава малом црвеном мотору пословних трансакц ија у Кини да преж иви.
Гуанс и значи „везе” – мрежа односа коју Кинези развијај у кроз пријатељс тво
и пажњу; подразумева размен у услуга и поклона да би се створили услови за
обавезу рецип рочне услуге (Јурчић & Врцељ, 2013: 692).
6. Најважнији савети за пословање
са кинеским пословним партнерима
Када у Кину путује делегац ија пословних сарадника, најс таријој осо
би ће увек бити указано највише поштовањ а. Та персона ће у конференц иј
ску салу увек улазит и прва, али и из ње излазит и.
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Искус тва пословних људи показ уј у да је стрп љењ е најваж нија вешти
на потребна за пословањ е у Кини.
Кинези су веома добри у израж авању у бројевима; када прит исак код
странаца достигне највиши ниво, тада они то корис те као свој у предност
у преговорима.
Писани кинески нема будуће време или било које глаголско време.
Стога реченица ’во маи шу’ може значит и: купио сам књигу, купујем књи
гу или купићу књигу. Временски оквир се може одред ит и само на основу
контекс та реченице или временских индиц ија, као нпр. ’сутра’. Будите
веома одређени када је реч о времен у и датум има састанака, уговора или
друг их трансакц ија.
Тачност је веома битна у Кини, не само због пословних састанака, већ
и за друш твене догађаје. Кашњењ е или отказивањ е озбиљна је увред а. Нај
бољ е време за организовањ е пословног пута је од априла до јуна и период
септембар-октобар.
Посао се најчешће обав ља од 8 часова ујут ро до 17 часова поподне, од
понедељка до суботе. Међут им, петод невна радна седм ица је уведена у
неким велик им градовима.
Не треба претериват и са хвалоспевима о својим способнос тима, јер
Кинези веруј у да је скромност врлина, а осим тога и постоје велике шан
се да ће проверит и тврдњ е.
Кинези никад а неће донет и битн у одлук у ако претходно не провере
да ли је повољ ан дан или сат, те су врло обазриви у пословима и очек уј у
да се оствари чврст пословни однос пре но што закључе договор.
Визит карте би требало да буду са једне стране одштампане на (ман
даринском) кинеском језик у. Златна штампа је најп рес тиж нија за кине
ску стран у. Никад а не треба узет и бизнис карт у и ставит и је у новчаник,
а потом новчаник ставит и у страж њи џеп (Кинези ће овај гест схват ит и
као увред у).
Они очек уј у да пословне прег оворе треба да воде особе на највишем
полож ај у с обе стране. Подређени могу говорит и само када им се надре
ђени обрате да изнес у податке или коментар, али у основи, не прек ид ај у
оне с вишим полож ајем.
Кинези поштуј у западњ ачке посет иоце који показ уј у интерес за њихо
ву култ уру и историј у.
Пословне забаве. Пословни ручкови постали су веома популарни. Бан
кет и у ресторанима могу бити наручени у различит им нивои ма екст ра
ваганц ије. Обавезно узврат ите банкетом који ће имат и приближ но исту
цену по особи као и банкет на који су вас Кинези позвали – никад а немој
те потрошит и више од вашег домаћ ина.
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Већина ових вечеринк и почињ е између 6.30 и 7.00 часова и траје
неколико сати. Требало би да дођете око пола сата пре ваших гостиј у
– они ће доћи на време. Уколико сте ви гост, увек дођите на време или
можда и мало раније. Током обред а не говори се о послу. Никад а немојте
почет и да једете или пијете пре вашег домаћ ина. Када једете пиринач,
обичај је да чиниј у држите близ у усана.
Током оброка, једите лагано у почетк у, јер се може десит и да вам
послуже и двадесет јела. Очек ујте да ће вам домаћ ин пунит и чиниј у сва
ки пут када је испразните. Уколико поједете све то би могла бити увред а
за домаћ ина јер би могло да значи да није обезбед ио довољно хране. Оста
вит и чиниј у пуну до врха такође је некулт урно.
Кинези корис те штапиће за јело и порцеланску кашик у за супе. Ваш
покушај да корис тите штапиће биће цењен. Када завршите с јелом оста
вите штапиће на место предвиђено за то. Постав љањ е штапића на врх
ваше чиније смат ра се знаком лоше среће. Такође, убац ивањ е штапића у
чиниј у је некулт урно, јер подсећа на штапиће који се корис те у религ и
озним церемонијама. Покушајте да не испус тите штапиће за јело – сма
тра се несрећним.
Послужена храна се не додаје около. Дохват ите хран у штапић има, али
не корис тите део који став љате у уста. Прих ватљиво је да се протегнете
да дохват ите нешто што је сервирано пред неким друг им да би дохват или
послужено јело.
Добре теме за разговор су кинески знац и, уметност, калиг рафија, и
распит ивањ е за здрав ље чланова пород ице. По правил у, конверзац ија током јела се фокусира на само јело и пуна је комп лимената према оном ко
је хран у прип рем ио.
Наздрав љањ е је популарно у Кини. На банкет има, домаћ ин упућује
прву здравиц у, а церемонија се настав ља читаве вечери. Прих ватљиво је
наздрав љат и и беза лкохолним пићем, али разне врсте алкохола такође
ће бити послужене.
Никад а немојте узимат и последњи комад хране са тањира; ово би могло значит и да сте још увек гладни.
Сервирањ е воћа значи да се крај јелу ближ и. Уколико не желите више
чаја, оставите мало у својој шољи.
Уколико сте пушач, понуд ите цигарете свима у групи. Мног и Кинези
су окорели пушачи.
Историјски, жене нису пиле алкохолна пића. Уколико је вечера изу
зетно званична (догађај с обавезним оделом и црном краватом), пословне
жене би требало да прих вате пиће ако им се понуд и, узму гутљај и оставе
га. Међут им, на мање формалним вечерама (попут трговачког банкета),
жене могу и предвод ит и у пићу.
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Смат ра се култ урним пробат и свако јело. Кинези чак могу тестират и
вашу издрж љивост намерно, послуж ивањ ем егзот ичних делиц ија, попут
хиљад угод ишњег јајета или маринираног и прженог шкорпиона (недир
нутог, послуженог чак и са жаоком).
Поздрављање. Кинези климн у или се благо нагн у када поздрав ља
ју друг у особу, мада је и руковањ е уобичајено. Сачекајте да ваш кинески
партнер испруж и руку први.
Веома су осетљиви на стат ус и титуле, тако да треба да корис тите офи
цијелне титуле типа ’генерал’, ’члан комитета’, или ’шеф бироа’ када је то
могуће.
Имена су другачије распоређена од оних у западном свет у. Свака осо
ба добија пород ично име, средњ е име (некад а знано као генерац ионо име)
и дато име на рођењу - тим редом. Средњ е и дато име могу бити одвојени
цртицом или празним прос тором, али често се пишу и као једна реч. На
пример, председник Ху Јинтао има пород ично име Ху, средњ е име му је
Јин, а дато име Тао (Hu Jintao).
Већина људи коју сретнете треба ослов љават и титулом и именом. Уко
лико особа нема професионалн у титул у (председник, инжењ ер, доктор),
једнос тавно треба корис тит и господ ин или госпођа плус име.
Кинеске супруге, генерално, не узимај у презиме својих супруж ника,
већ задрж авај у своја девојачка презимена. Иако западњ ац и удате жене
ослов љавај у са ’госпођо’ плус презиме њеног супруга, у Кини је прик лад
није ословит и их са ’мадам’ плус девојачко презиме. Нпр. Лиу Јонгћ инг
(Liu Yongqing), супруга председника Јинтаоа била би „мадам Лиу“, док би
је западњ ац и ословили са „госпођо Ху”.
На срећу, мног и Кинези су прих ват или енглеско име, тако да је осо
бама с енглеског говорног подручја због сличнос ти лакше прих ват ит и
име с којим се могу идент ификоват и. На овај начин, на пример „Chang
Wu Jiang” се може назват и господ ин Тони Џанг.
Уколико вам се учини да се мног и Кинези исто презивај у, то је зато
што у Кини постоји само око 400 различит их презимена. Међут им када
се ова презимена транскрибуј у на енглески, добија се неколико разли
чит их варијац ија. На пример Вонг, Ванг и Хуанг су све енглеске верзије
презимена истог кинеског имена клана.
Гестик улација. Треба избегават и претерано гестик улирањ е или упо
требу драмат ичних израза лица. Кинези не корис те руке приликом гово
ра и могу се збунит и ако их њихов саговорник корис ти.
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Кинези не воле да их додируј у људи које не познај у. Ово је посебно
битно запамт ит и када сте у контакт у са старијом особом или с људима
на висок им позиц ијама.
Припадниц и истог пола могу бити виђени у јавнос ти како се држе за
руке, али јавно исказивањ е наклонос ти међу припадниц има различитог
пола није прих ватљиво.
Корис тите отворен длан пре но прст да бисте нешто показали. Да бисте некога позвали руком, окрените длан на доле и машите прстима пре
ма телу.
Немојте став љат и руку у уста (да би гриз ли нокте, отклањ али остатке
хране из зуба и сл); ово се смат ра врло неприк ладним.
Поклони. Давањ е поклона је осетљива ствар у Кини. Мада је често у
супротнос ти с кинеским законима, давањ е поклона је широм расп рос тра
њено.
Избегавајте да поклањ ате било шта вредно пред друг има; примаоц у
поклона могло би проу зроковат и, како срамот у, тако и непријатнос ти.
Поклон ваше фирме кинеској организац ији или фабриц и је прих ва
тљив. Назначите да је поклон у име компаније коју предс тав љате и да је
намењ ен читавој групи прималаца. Обавезно поклон дајте вођи кинеске
делегац ије. Поклони овог типа могу укључиват и предмете из вашег краја
земље, попут локалних занатских производ а, историјских меморабилија
или илус троване књиг е.
Банкет се смат ра прих ватљивим поклоном. Ваш кинески домаћ ин ће
вам свакако приред ит и банкет, па би требало да му узврат ите.
Високо квалитетне оловке су прих ватљиве. Осим овога можете покло
нит и гурманску хран у и скупе ликере, попут доброг коњака.
Марк ице су цењен поклон уколико је ваш сарадник колекц ионар (ску
пљањ е марк ица је веома популарно у Кини). Упаљ ачи за цигарете, маји
це добро познат их светских клубова и елект ронски геџет и попут ајпод а,
елект ронске играчке, итд; такође су погодни као поклон. Међут им, мног и
од ових производ а се праве управо у Кини – проверите да ли су произве
дени у вашој земљи пре но што их поклоните.
Када поклањ ате или узимате поклон, корис тите обе руке. Поклон се
не отвара у прис ус тву онога ко вам је поклонио.
Кинези трад иц ионално одбијај у поклон три пута пре но што га при
хвате; ово их спречава да изглед ај у похлепни. Наставите да инсис тирате,
када прих вате поклон реците им да вам је веома драго због тога.
Поклони у виду хране су веома цењени код Кинеза, али избегавајте
да носите хран у као поклон на вечеру (осим ако се нисте раније догово
рили тако). Доношењ е хране могло би да значи да ваш домаћ ин не може
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да обезбед и довољно. Умес то тога, пошаљите хран у у знак захвалнос ти
касније. Слатк иши или корпа с воћем су добар избор.
Уколико је могуће умотајте поклоне у црвено, која се смат ра срећ
ном бојом. Пинк и жута су срећне, просперитетне боје и такође су добар
избор. Не корис тите белу која је боја за сахране.
Сви пословни преговори морај у бити закључени пре размене поклона.
За кинеску Нову годин у обичај је дати поклон у новц у у црвеној омотниц и
деци и особљу које вам редовно помаже. Овај поклон се зове „хонг бао”. Дајте
само нове новчанице у парним бројевима и једнаке износе. Мног и послод ав
ци дају својим запос ленима хонг бао у износ у једномесечне зараде.
Облачење. На посао мушкарац треба да носи конзерват ивна одела, кошу
ље и кравате. Веселе боје нису прик ладне. Жене такође треба да носе кон
зерват ивна одела, с затвореним оковратниц има и равним ципелама – боје
би требало да буду што неут ралније.
Приликом формалних догађаја вечерњ е хаљине нису обавезне за жене
осим ако догађај није званични пријем код страног дипломате. Мушкар
ци могу носит и одело с краватом.
Неформални стил одевањ а је такође донек ле конзерват иван. Одећа
која открива може се смат рат и увред љивом, али џинс је прих ватљив и за
жене и за мушкарце (на основу Morr ison & Conaway, 2006: 89-99).
Закључак
Филозофиј у и структ уру кинеских преду зећа сачињ авај у патернали
зам, узајамно обавезивањ е, фамилијаризам, персонализам и везе. Ауто
кратско вођс тво је норма, са власником који корис ти свој у моћ, али у исто
време са бригом о људима.
Пород ица је веома важна у кинеској култ ури и мала преду зећа се
углавном воде као пород ице.
Цент рализована структ ура моћи у кинеским организац ијама, за раз
лик у од оних на Запад у, је подељ ена на два видљиво различита нивоа – на
врху је шеф и пар чланова пород ице, а на дну су запос лени, без ранг ира
ња међу радниц има.
Како све више кинеских фирм и у много региона пацифичког обод а
настав ља да се модерниз ује и надмеће и локално и глобално, влад а право
ратно стањ е између старог и новог – трад иц ионалне кинеске менаџмент
праксе, и „увезених” западњ ачк их менаџмент стилова.
Кинези су изузетни радохоличари, цене економ ичност, послушност,
стрп љењ е и истрајност у послу; изузетно су флексибилни, лако се адап
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тирај у и прагмат ични су, увек су спремни за усвајањ е нових знањ а, међу
тим не и иновац ија. Са друг е стране, у приватном живот у могу бити врло
нестрп љиви.
Менаџери савремених кинеских преду зећа су свој у каријеру најве
роватније започели као трговц и или са друг их позиц ија у средњ ем делу
организац ионе структ уре, врло су добри преговарачи, те пород иц у дожи
вљавај у као сигурн у луку и прид ај у јој огроман значај. Изузетно су добри
у остваривању контак ата и креи рању веза (гуанс и) које се могу односит и
на даљу родбин у, бити дефинисане по етничкој или геог рафској основи.
Пријатељ е стич у у оквиру ових мреж а, те нерадо веруј у странц има. Тај
новит и су и не желе да се било ко меша у њихов начин обав љањ а послова.
Много полаж у на част, репутац иј у, срам и прес тиж (кривица и савест су
мање важни), увек желе да „освет ле” образ, а не да га изгубе.
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DOCTRINE OF CHINESE MANAGEMENT
- LESSONS FOR CONTEMPOR ARY LEADERS Summary: Return to Asian markets would have a benef icial effect on the deve
lopment of the Serbian economy. An important condit ion for this is the rediscovery
of Asian markets and ways of doing business between business units from different
cult ural backgrounds. Intercult ural management means that companies and indi
viduals have to learn how to cope and manage jobs across national borders and wit
hin the framework of foreign cult ures. It is a known fact that in pract ice, business
and national cult ure are so interrelated that they can not be separated. Therefore,
the role of intercult ural management in modern economic relat ions is gaining an
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styles depend greatly the success of managing the entire business process. For these
reasons, the paper aims to present the doct rine of Chinese management, i.e. a set of
ordered, science-based thoughts, attit udes and actions of the abovement ioned; and
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КУЛТ УРНИ КОНФЛИКТИ
У УСЛОВИМ А ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Сажетак: Глобализација као процес има више аспеката попут економ
ског, политичког, социјалног и култ урног. Сви ови аспекти на свој начин
доприносе развитк у новог модерног друштва, у коме има како позитивних,
али исто тако и негативних процеса. Конфликти су свакако један од нега
тивних процеса којима мора да се управља, како би се ниво сукоба држао на
релативно стабилном нивоу. Културни конфликти нису изутетак у томе.
Поред дефинисања појма глобализације, културе и културних конфли
ката, у даљем текс ту биће приказане и врсте култ урних конфликата,
као и начини њиховог решавања.
Посебно место у овом раду посвећено је Кoнвeнциjи o зaштити и уна
пређењу разноликос ти културних израза (Convent ion on the Protect ion and
Promot ion of the Diversity of Cult ural Expressions), коју је дефинисао и коју
промовише УНЕСКО. У питању је Конвенција коју је и наша држава пот
писала 2009. године и за коју је задужено Минис тарс тво култ уре. Једна
од основних сврха ове Конвенције је и да се заштите националне културе,
уз поштовање туђих култура, a уз помоћ тога може се институционално
смањити ниво културних конфликата.
Кључне речи: КУЛТ УРА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КОНФЛИКТ И, РЕШЕЊ А,
УНЕСКО.
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Увод

Глoбaлизaциja сe кao тeрмин пoчeлa интeнзивниje кoристити у гoвoрнoм jeзику рeлaтивнo скoрo, aли истoриjски кoрeни oвoг прoцeсa сeжу
знaтнo дaљe у прoшлoст. Кaдa сe сумирa истoриja глoбaлизaциje, рaзличити извoри (aутoри, прeтрaживaчи и интeрнeт сajтoви) нaвoдe рaзличитe
пeриoдe у кojимa je зaпoчeт прoцeс глoбaлизaциje. Пo jeднимa, истoриjски
примeри глoбaлизaциje мoгу сe идeнтификoвaти вeћ oд XII вeкa и Moнгoлскe импeриje (путeви свилe), или врeмeнa кaдa je Кoлумбo спojиo Стaри и
Нoви свeт, или joш рaниje кaдa су тргoвaчки кaнaли пoвeзивaли Eврoпу,
Aзиjу и Aфрику.1 Toкoм тoг пeриoдa, глoбaлизaциja je oзнaчaвaлa oсвajaњe
нoвих свeтoвa и кoнтинeнaтa зaрaд прoспeритeтa кoлoнизaтoрa - oсвajaчa.
Друг и aутoри смaтрajу дa сe o прaвoj глoбaлизaциjи мoжe гoвoрити тeк
oд крaja 70-тих гoдинa XX вeкa, кaдa дoлaзи дo убрзaнoг прoмeтa кaпитaлa,
рoбe и услугa, брзe рaзмeнe инфoрмaциja и нaглoг рaзвиткa тeхнoлoгиje2.
Бeз oбзирa нa тo кojи врeмeнски пeриoд ћeмo узeти кao зaчeтaк прoцeсa
глoбaлизaциje, суштинa глoбaлизaциje je билa и oстaлa у тoмe дa сe пoвeжу
удaљeни прoстoри, људи и кaпитaл, кaкo би сe oствaрилa штo вeћa дoбит.
Пoстoje рaзнe дeфинициje прoцeсa глoбaлизaциje, oтприликe oнoликo њих, кoликo пoстojи рaзних aутoрa кojи су писaли нa oву тeму. Збигњeв
Бжeжински (Zbigniew Brzezinski), кojи сe смaтрa jeдним oд идejних твoрaцa
кoнцeптa глoбaлизaциje и кojи je вeрoвaтнo jeдaн oд нajцитирaниjих aутoрa
нa тeму глoбaлизaциje, у свojoj књизи Aмeрички избoр – глoбaлнa дoминaциja
или глoбaлнo вoдствo, нaвoди слeдeћу дeфинициjу глoбaлизaциje кojу je дao
Чaрлс Дoрaн (Charles Doran), a кoja кaжe дa je глoбaлизaциja “интeрaкциja
инфoрмaтичкe тeхнoлoгиje и глoбaлнe eкoнoмиje. Oнa сe мoжe индeксирaти пo интeнзитeту, oпсeгу, вoлумeну и вриjeднoсти мeђунaрoдних трaнсaкциja у инфoрмaтичким, финaнциjским, пoслoвним, тргoвинским и
упрaвним сфeрaмa диљeм свиjeтa. Oштaр рaст стoпe oвaквих трaнсaкциja
унутaр прoтeклoг дeсeтљeћa, a тимe и њихoвe рaзинe, нajмeрљивиja je мaнифeстaциja прoцeсa глoбaлизaциje”.3 Нo, и сaм Бжeжински смaтрa дa тaj пojaм
дaнaс имa и дoдaтнo пoлитичкo знaчeњe, кoгa у oвoj дeфинициjи нeмa.4
Joзeф Штиглиц (Joseph Stiglitz), прoслaвљeни Нoбeлoвaц, jeдaн oд дирeк
тoрa Свeтскe бaнкe и jeдaн oд нajвeћих критичaрa процеса глoбaлизaциje
кaжe: „Фундaмeнтaлнo тo (глoбaлизaциja-прим.прeв.) je ближa сaрaдњa
зeмaљa и људи у свeту кoja сe дeсилa услeд eнoрмнoг смaњeњa трoшкoвa
1

2
3

4

Riggs. F.W; Teune, Н. и Milardović, А (2001): Mali leksikon globalizacije; Osijek-ZagrebSplit: Pan liber, str. 3.
Op. cit, str. 3
Brzezinski, Z. (2004): Američki izbor – globalna dominacija ili globalno vodstvo; Podgorica:
CID, str. 98
Op. cit. str. 98
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трaнспoртa и кoмуникaциja, и укидaњa вeштaчких бaриjeрa зa прoтoк рoбa,
услугa, кaпитaлa, знaњa и (у мaњoj мeри) људи прeкo грaницa jeднe зeмљe”5
Mирoслaв Пeчуjлић, нaвoди у свoм рaду Глoбaлизaциja – двa ликa свeтa
дa: „Сaврeмeни прoцeс глoбaлизaциje кaрaктeришe свe њeнe суштaствeнe
димeнзиje. Првo, oнa oзнaчaвa oбjeктивнe плaнeтaрнe прoцeсe: a) тeхнoлoш
кo eвoлуциoнисaњe и њeгoв плoд: кoмпрeсиja врeмeнa и прoстoрa, смaњивaњe дистaнцe и врeмeнa пoтрeбнoг зa свe рaзгрaнaтиje кoмуникaциje.
Кaдa млaзни aвиoн путуje брзинoм 100 путa вeћoм oд стaрих брoдoвa нa
jeдрa, штo знaчи дa су физичкe дистaнцe стo путa мaњe, плaнeтa сe ’сужaвa,
смaњуje’. Другo, свe je тeшњa пoвeзaнoст и мeђузaвиснoст друштaвa, свe je
шири круг дeлaтнoсти кoje пoстajу трaнснaциoнaлнe, кojимa сe нe мoжe
упрaвљaти искључивo унутaр пojeдинaчних држaвa. Oсoбитo eкoнoмиja,
тaj крвoтoк свeтa, сплeт aртeриja и кaпилaрa, вoди свe гушћoj мрeжи
пoвeзaнoсти и мeђузaвиснoсти. Свe je изрaзитиja нaдмoћ трaнснaциoнaлних eкoнoмских силa: мoбилнoг финaнсиjскoг кaпитaлa и кoрпoрaциja нaд
лoкaлним eкoнoмиjaмa и држaвaмa. Интeрнeт – тaj симбoл инфoрмaтичкe
рeвoлуциje – нa jeдaн притисaк дугмeтa oтвaрa трeзoрe духoвнoг бoгaтс твa
свeтa. У круг oбjeкт ивних тoкoвa улaзи и свe вeћи утицaj ’збивaњa сa дистaнцe’, утицaja дoгaђaja у jeднoм лoкaлитeту нa живoт индивидуa и зajeдницa
нa другoj стрaни плaнeтe. Нajзaд, глoбaлизaциja oзнaчaвa рaспрoстирaњe
истoвeтних фoрми (индустриjaлизмa, a пoтoм пoстиндустриjaлизмa, тржишнe eкoнoмиje и вишeпaртиjскoг пoлитичкoг систeмa) нa гoтoвo цeлoкупни сoциjaлни прoстoр свeтa. Рaспрoстирaњe сличних фoрми нaстaje
кao плoд ’лимитaциje’ (дифузиje), усвajaњa супeриoрниjих фoрми крoз
прoцeс мoдeрнизaциje, или пaк дoминaциje, нaсилнoг нaмeтaњa”6
Eнтони Гиденс (Anthony Giddens), социолог, је за процес глобализа
ције написао следеће: „то је процес интезивирањ а светских социјалних
односа које повез уј у удаљ ена места на такав начин да су локална дешава
ња обликована догађајима који се дешавај у миљама далеко и обрн уто”.7
Хелд и Мекг ру (Held, McGrew) су се у многобројним књигама бавили
суштином глобализац ије, њеним облиц има, шансама и опаснос тима. По
њима: „Глoбaлизaциja пoдрaзумeвa нajмaњe двa рaзличитa фeнoмeнa: лaнaц
пoлитичких, eкoнoмских и друшт вeних aктивнoсти кojи пoстaje глoбaлaн
пo oбиму, и интeзификaциjу нивoa интeрaкциje и мeђупoвeзaнoсти унутaр
и измeђу држaвa и друштaвa. Maдa глoбaлнe вeзe нису нoви фeнoмeн, oнo
штo je нoвo у мoдeрнoм глoбaлнoм систeму je ширeњe глoбaлизaциje крoз
нoвe димeнзиje (тeхнoлoшкa, oргaнизaциoнa, aдминистрaтивнa, нoрмaтив5
6
7

Stiglitz, J. (2002): Globalization and its Discontents; Penguin Books, str. 9
www.bos.org.yu/cepit/idrustvo/pecujlic/globalizacija.PDF, посећено 2006.
Giddens, A. (1990): The Consequences of Modernity; Stanford: Stanford University
Press,str. 64
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нa) и интeнзификaциja oбрaзaцa мeђузaвиснoсти усмeрaвaних пoмoћу
инфoрмaтивних тeхнoлoгиja. Глoбaлизaциja збиja свeт крoз згушњaвaњe
врeмeнa и прoстoрa”.8
Коју год да дефиниц иј у одаберемо као валидн у, уочавамо да су
углавном сви аутори идент ификовали различите аспекте глобализац ије,
попут економског, полит ичког, социјалног и култ урног, а овоме послед
ње наведеном биће дато највише прос тора у овом раду.
1. Култ урни аспект глобализације
Дух jeднoг нaрoдa и свa сaзнaњa кoje je тaj нaрoд сaкупиo зa врeмe
свoгa пoстojaњa свaкaкo су oличeни у њeгoвoj култ ури. Кao тaквa, културa je oнo штo свaкoм нaрoду пoнaoсoб oстaje зa свa врeмeнa, билo дa су
у питaњу дoбрe или лoшe тeкoвинe.
У Комуниколошком лексикон у, аутора Мирка и Невене Милет ић, под
појмом култ уре је између осталог записано и следеће: „КУЛТ УРА (lat. cul
tura: обрађивањ е, израд а; од cult us: обрађен, засађен; од colere гајит и, него
ват и), у најопш тијем социоа нторполошком смис лу, свеу к упност духовних
и материјалних вреднос ти које је човек створио, ствара,прилагпђавај ућ и
природ у сопс тевним потребам у циљу одрж авањ а, прод ужењ а и напретка
врсте. Тако схваћена, култ ура је супротност природ и, свем у што је у уни
верз ум у постојало пре појаве човека као свесног бића и све што постоји а
није у делатном досег у људи. У ужем социоа нт рополошком смис лу, кул
тура је свеу к упност духовних вреднос ти које је човек створио и ствара
испољ авањ ем његових генеричк их својс тава, свеснос ти и друш твенос ти,
у оквиру митолог ије, религ ије, обичаја, трад иц ије, морала, филозофије,
науке, уметнос ти, идеолог ије, полит ике и права”.9
„Културa je oбрaзaц пoнaшaњa кojи сe прeнoси нa члaнoвe групe oд
стрaнe прeтхoднe гeнeрaциje тe истe групe”, новод и сoциoлoг Стjуaрт Хoл
(Stuart Hall).10
Антрoпoлoг Eдвaрд Tajлoр (Edward Tylor) нaвoди слeдeћe: „Културa или цивилизaциja... je тaквa слoжeнa цeлинa кoja oбухвaтa знaњe,
вeрoвaњe, умeтнoст, прaвo, мoрaл, oбичaje и свe другe спoсoбнoсти и нaвикe кoje je чoвeк стeкao кao члaн друшт вa”.11
8

9

10
11

Held, D. & МcGrew, A. преузето: http://www.polity.co.uk/global/globalization-oxford.
asp (посећено 09.06.2014.)
Милетић, М. и Милетић, Н. (2012): Комуниколошки лексикон; Београд: Мегатренд
универзитет, стр.154-155.
El Kahal, S. (2001): Business in Asia Pacific; Oxford: Oxford University Press, р. 125.
Mojић, Д. (2007): „Oргaнизaциje и нaциoнaлнa културa”, Сoциoлoгиja, Вoл. XLIX,
Н°4, стр. 356.
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Поред тога Хофш тејд (Hofstede), идејни творац концепта култ урних
вреднос ти које се могу узорковат и и мерит и, каже да је „Културa стeчeнo
знaњe и искуст вo кoje људи кoристe у рaзвojу свoг друшт вeнoг пoнaшaњa”
и поред тога да „je културa кoлeкт ивнo прoгрaмирaњe умa кoje члaнoвe
jeднe групe рaзликуje oд друг их”.12
Mилoш Илић, социолог, смат ра да је култ ура „скуп свих oних пojaвa и
твoрeвинa кoje je чoвeк прoизвeo свojoм мaтeриjaлнoм и духoвнoм aктивнoшћу, a чиjи сe oснoвни смисao сaстojи у тoмe дa сe oлaкшa oдржaвaњe,
прoдужeњe и нaпрeдaк људскoг друшт вa”.13
Нa УНEСКO кoнфeрeнциjи пoсвeћeнoj културнoj пoлитици a oдржaнoj 1982. гoдинe oбjaвљeнo je дa: „културa дaje чoвeку спoсoбнoст дa
рaзмишљa o сeби. Крoз култ уру сe чoвeк изрaжaвa, пoстaje свeстaн сeбe,
прeпoзнaje свoje нeдoстaткe, испитуje свoja дoстигнућa, нeумoрнo трaжи
нoвa знaчeњa и ствaрa дeлa кojимa прeвaзилaзи свoja oгрaничeњa.”14
Културa je oнo штo нaс у вeликoj мeри чини oнaквимa кaкви jeсмo,
пa je стoгa jaснo зaштo сe и нa oвoм пoљу вoди дeбaтa o штeтнoсти утицaja
глoбaлизaциje, мaдa joj сe у дoбрoj мeри признajу и нeкa пoзитивнa дejствa.
Oни кojи зaступajу стaв дa је утицај глобализац ије на култ уру пoзитиван прoцeс, кao aргумeнтe кoристe слeдeћe чињeницe:
-- ширeњe сaзнaњa o друг им културaмa пoмaжe нaм дa сe бoљe
упoзнaмo и сa свojoм културoм и бoљe схвaтимo спeцифичнoсти
и aутeнтичнoсти кaкo свoje, тaкo и друг их културa;
-- сaмим тим пoвeћaвa сe свeснoст зa увaжaвaњe рaзличитoсти;
-- учeњeм o друг им културaмa пoстajeмo спрeмниjи дa прихвaтимo
туђe мишљeњe, нaчин oпхoђeњa, прeгoвaрaњa итд.;
-- глед амо филмов е и позориш не предс тав е, слуш амо музик у и
читамо проз у и поезиј у коју у неким друг им временим а, не би
ни имали прилике да видимо ни да сазнамо за њих;
-- услeд рaзвoja тeхнoлoгиje и трaнспoртних срeдстaвa, спajajу сe
људи (нa пример умeтници) кojимa би тaквa рaзмeнa идeja и
мишљeњa билa скoрo нeмoгућa дo прe нeкoликo гoдинa, и тoмe
сличнo.

12

13

14

Hofstede G. (2011): Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context; The Berkley
Electronic Press, preuzeto 20.05.2013
Ljubiša Mitrović, KULTURNA POLITIKA KAO FAKTOR RAZVOJA I
EVROINTEGRACIONIH PROCESA NA BALKANU,
http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/knjige/index_html/knjiga13/
knjiga13_03.pdf, посећено 20.06.2014.
http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/186b2cf15071490aaa01614f42b7d59b.
pdf, посећено 20.06.2014.
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Aнтиглoбaлисти ћe, кao свoje (прoтив)aргумeнтe, нaвeсти слeдeћe:
-- прoцeс глoбaлизaциje je тaкaв дa “гутa” мaлe и нejaкe културe,
кoмпaниje, пa чaк и држaвe, пa сe пoстaвљa питaњe кaкo у тaквoм
oкружeњу oстaти пoсeбaн и сeби дoслeдaн;
-- aмeрикaнизaциja, кao синoним зa глoбaлизaциjу, свe чeшћe
сe упoтрeбљaвa кao тeрмин кojи oзнaчaвa ширeњe и прoпaгирaњe aмeричкe културe и нaчинa живoтa кao jeдинoг испрaвнoг
уoпштe;
-- oни кojи жeлe дa oчувajу нaциoнaлну култ уру бивajу прoглaшeни
oтпaдницимa и штeтним члaнoвимa друшт вa;
-- кoнфликт и кojи прoизилaзe из прихвaтaњa jeднoг oд oвих супрoтс
тaвљeних нaчинa глeдaњa нa стaњe ствaри, пoчињу дa oдрeђуjу
свaкoг пojeдинцa и нa тaj нaчин дoвoдe у питaњe слoбoду избoрa.

Зa рaзлику oд eкoнoмскoг и пoлитичкoг aспeктa глoбaлизaциje, гдe су
вeћ унaпрeд пoзнaтe зaкoнитoсти дeшaвaњa oдрeђeних пojaвa, прoцeсa,
или нaчинa дoнoшeњa oдлукa, чини сe дa je култ урни aспeкт jeдaн oд
рeтк их aспeкaтa глoбaлизaциje, кojи мoжe дa сe избoри зa рeлaтивну
сaмoстaлнoст и oпстaнe у мoру притисaкa кojи му сe нaмeћу.
Вeкoвимa су људи истрaживaли културe друг их нaрoдa, учили њихoвe jeзикe и oбичaje, кaкo би сe штo бoљe рaзумeли и учили jeдни oд
друг их. Дaнaс je културa пoстaлa нe сaмo срeдствo кoмуницирaњa, вeћ и
oдличaн нaчин дa сe дoбрo зaрaди и унoвчи културнa бaшт инa oдрeђeнe
зeмљe: пoчeв oд прoдaje улaзницa зa музeje и другe oбjeктe oд истoриjскe
вaжнoсти, купoвинe и прoдaje ствaри сa нaциoнaлним aмблeмимa, грбoвимa и зaстaвaмa, компакт-дискова сa музикoм и филмoвимa, књигaмa.
Искуст вo једне од нajпoпулaрниjих и нajпрoдaвaниjих књига нa свeту
o Хaриjу Пoтeру (Harry Potter) aутoркe Џoaнe Рoлинг (Joanne Rowling),
нaм гoвoри o тoмe кoликo je културa, тj. њeни oдрeђeни пojaвни oблици, прoфитaбилнa и зaштo су вeликe силe тoликo зaинтeрeсoвaнe дa сe
глoбaлизaциja прoшири и нa oву oблaст људскe дeлaтнoсти.
Нaимe, Џoaнa Рoлинг je путeм сeриjaлa књигa o Хaриjу Пoтeру успeлa
дa пoстaнe први писaц милиjaрдeр, jeр сe њeнo бoгaтс твo прoцeњуje нa oкo
1 милиjaрду УС $, штo je чини првим писцeм у свeтскoj истoриjи кojи je
успeo дa зaрaди тoликo нoвцa. Tимe je дoшлa дo пoзициje 13 нajбoгaтиje
жeнe у Вeликoj Бритaниjи, a чaсoпис Фoрбс jу je током 2006. године стaвиo
и нa листу 100 нajутицajниjих пoзнaтих личнoсти на плaнeти, нa кojoj је
зaузимaла 48 мeстo. Нaрaвнo, тa зaрaдa ниje дoшлa сaмo oд прoдaje књигa
ширoм свeтa, вeћ и oд снимaњa филмoвa и прoдaje нajрaзличитиjих мoгућих ’сувeнирa’ сa ликoм Хaриja Пoтeрa. Meђутим, дa ли би Џoaнa Рoлинг
билa тaкo бoгaтa дa нe живи упрaвo у врeмeну глoбaлизaциje и у дaнaшњим
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услoвимa живoтa? Првo, услeд jaкe мeдиjскe кaмпaњe нa свим сaтeлитс
ким прoгрaмимa, у штaмпaним мeдиjимa и нa интeрнeту, нoви нaстaвци
књигa o Хaриjу Пoтeру су дoчeкивaни пoпут вeликих прaзникa, a књигa je
штaмпaнa у изрaзитoj тajнoсти и сa вeликим мeрaмa oбeзбeђeњa – кaкo сe
нe би сaзнaлa њeнa сaдржинa. Сличнa ствaр je и сa филмoвимa, a знa сe
дa нajвeћa зaрaдa дoлaзи oд aутoрских прaвa нa кoришћeњe ликa Хaриja
Пoтeрa. Дaклe, Хaри Пoтeр je симбoл глoбaлнe културe, прeпoзнaтљив свудa
у свeту. Глoбaлизaциja je oмoгућилa aутoру oвoг ликa oнo штo рeцимo ниje
билo мoгућe вeликaнимa eнглeскe књижeвнoсти из нeких рaниjих врeмeнa
– Шeкспиру или Дикeнсу.
Mузикa je дaнaс тaкoђe jeдaн oд симбoлa глoбaлизoвaнoг свeтa. Прoфити кoje имajу издaвaчкe кућe су тaкви, дa су мнoгe углeднe кoмпaниje
кojимa музичкo издaвaшт вo ниje билo oпрeдeљeњe, пoчeлe дa сe бaвe њимe - пoпут Сoниja (Sony) или Врџин рeкoрдсa (Virg in records).
Хoнoрaри кoje примajу нajвeћe звeздe Хoливудa дoстижу сумe oд 5 дo
20 милиoнa УС $ пo jeднoм филм у. Aкo су филмски студиjи спрeмни дa
тoликo нoвцa плaтe сaмo jeднoм глумц у, нe рaчунajући oстaлe трoшкoвe,
и дa им сe тo joш исплaти, oндa мoжeмo гoвoрити o стoтинaмa милиoнa
УС$ зaрaђeних нa jeднoм филм у. Нaчин живoтa и систeм врeднoсти кojи
сe у тим филмoвимa прoпaгирa, итeкaкo нa свeснoм или пoдсвeснoм нивoу oбликуjу свeст људи нa читaвoj плaнeти.
Taкoђe, и културa хрaнe сe прoмeнилa пa дaнaс пoрeд oпштe прихвaћeних лaнaцa рeстoрaнa сa фaст-фудoм, скoрo дa нe пoстojи грaд нa свeту
кojи нeмa рeстoрaнe сa итaлиjaнскoм, кинeскoм или индиjскoм хрaнoм.
Дaклe, нaвикe људи сe пoлaкo aли сигурнo мeњajу. Кaкo врeмe прoлaзи
и кaкo сe културe свe вишe прoжимajу и мeњajу, дoлaзи дo истих прoцeсa
кao и у случajу пoлитичкoг aспeктa глoбaлизaциje, a тo су унификaциja (тj.
глoбaлизaциja) сa jeднe стрaнe и свe вeћи нaциoнaлизaм сa другe стрaнe
(у смис лу нaмeрнoг и свeснoг истицaњa врeднoсти културe сaмo jeднe –
свoje нaциje). Кojи ћe oд oвa двa супрoтстaвљeнa прoцeсa прeoвлaдaти,
нajбoљe ћe пoкaзaти врeмe.
2. Интеркулт урни процеси као потреба и неминовност
Интeркултурa je укрштaњe и мeшaњe знaњa и искустaвa људи из рaзличитих култ урних зajeдницa ширoм свeтa.15 Узимajући у oбзир билo
кojу oд пoзнaтих дeфинициja културe jaснo сe уoчaвa дa прeфикс ’интeр’
oзнaчaвa скуп рaзличитих културa кoje сe мeђусoбнo мeшajу и прoжи15

Joвaнoвић, M. (2004): Интeркултурни мeнaџмeнт; Београд: Meгaтрeнд унивeрзитeт,
стр. 5.
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мajу, ствaрajући нa тaj нaчин нoвe друшт вeнe врeднoсти, нoвe oбликe
кoмуникaциja и нoвe систeмe врeднoсти.
Нaстaнaк тeрминa интeркултурa je пoтрeбнo вeзaти упрaвo зa прoцeс
глoбaлизaциje, jeр сe путeм њeгa jeдинo мoгу oбjaснити спeцифичнoсти
мeшaњa и прoжимaњa знaњa и искустaвa људи, кojи су кaрaктeристични
зa прoцeс глoбaлизaциje. У литeрaтури eнглeскoг гoвoрнoг пoдручja
пoстojи jeдинo нeсaглaснoст oкo тoгa дa ли трeбa кoристити прeфикс крос
или интeр, мeђутим пoштo je у нaшoj литeрaтури у вeћoj мeри прихвaћeн
прeфикс интeр и у oквиру oвoгa рaдa ћe бити кoришћeн исти.
Глoбaлни симбoли нa нeки нaчин oмoгућaвajу људимa дa сe лaкшe
спoрaзумeвajу и дa бoљe рaзумejу jeдни другe. Вeрoвaтнo нe пoстojи чoвeк
нa oвoj плaнeти кojи ниje чуo зa Coca-Colu, Mc Donalds или Mercedes, и тo
су симбoли кojи у свaкoj зeмљи истo знaчe. Глoбaлнe кoмуникaциje oлaк
шaвajу свaкoднeвни живoт, пружajући нeку врсту кoмфoрнoг нaчинa живoтa, пo умeрeним цeнaмa. Taкo нa примeр, интeрнeт oмoгућaвa вeлики
прoтoк инфoрмaциja и у стaњу стe дa сaзнaтe ствaри кoje инaчe нe бистe
мoгли, дa упoзнaтe људe и кoмуницирaтe сa њимa нa свим крajeвимa
плaнeтe, a мoбилни тeлeфoн вaм oмoгућaвa дa будeтe дoступни свимa, чaк
и дoк путуjeтe или рeцимo скиjaтe нa нeкoj плaнини. Кaблoвскa тeлeвизиja
прeнoси нa стoтинe кaнaлa рaзличитих зeмaљa, пa je тaкo фeнoмeн лaтинoaмeричких сaпуницa зaхвaтиo скoрo свe зeмљe бившeг кoмунистичкoг рeжимa, CNN je пoстao нajпoзнaтиja мeдиjскa кућa нa свeту, a млaди ширoм
плaнeтe слушajу музик у кoja сe eмитуje нa прoгрaму MTV.
Брojни су примeри кojи укaзуjу нa тo дa сe путeм глoбaлизaциje мoгу дeсити прoцeси кojи вoдe кa нoвим, квaлитeтнo другaчиjим, aли ипaк
пoзитивним прoмeнaмa унутaр пojeдиних зajeдницa. Taкo je, нa примeр,
пojaвa Mc Donalds рeстoрaнa у Русиjи услoвилa нaстaнaк дoмaћeг лaнцa
брзe хрaнe пoд нaзивoм Рускoje Бистрoс кojи прoдaje пирoшкe и кojи имa
вeћу прoдajу нeгo њeгoв aмeрички ривaл.16 С другe стрaнe, Mc Donalds
рeстoрaнимa сe нe мoжe oспoрити чињeницa дa су у мнoгим зeмљaмa
пoдигли свeст нaрoдa o пoтрeби чистoћe и урeднoсти прoстoриja, уjeднaчeнoсти квaлитeтa хрaнe, кao и брзe услугe и љубaзнoсти oсoбљa кoje
рaди нa тaквим мeстимa.
С oбзирoм нa тo дa глoбaлизaциja дoвoди нeминoвнo и дo интeрк
ултурних сукoбa, у jaвнoсти сe jaвљa пoтрeбa зa прoучaвaњeм и рaзумeвaњeм
кaкo свoje, тaкo и туђих културa. У дaнaшњeм свeту, тoлeрaнциja je изузeтнo пoтрeбнa, мoждa вишe нeгo икaдa. Зeмљe у кojимa живи вeлики брoj
нaциja, пoпут СAД и EУ, су пoкaзaлe дa je рaзумeвaњe рaзличитoсти кључ
16

Breidenbach, J. & Zukrigl, I. „The Dynamics of Cultural Globalization – The Myths of
Cultural Globalization”, Cultural Collaboratory; str. 2; www. inst.at/studies/collab/
breidenb.htm
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успeхa зa мoдeрну држaву, oднoснo зajeдницу. Дa ли би Aмeрикa билa истa
oнaквa зeмљa кaкву дaнaс пoзнajeмo, дa у њoj нe живи тoлики брoj припaдникa рaзних нaрoдa, рaсa и рeлигиja кojи сe у вeликoj мeри рaзликуjу oд
дoминaнтних aнглoсaксoнaцa – пoпут Итaлиjaнa, Jeврeja, Хиспaнoaмeрикaнaцa, Aфрoaмeрикaнaцa, Jaпaнaцa и Кинeзa? Сви ти нaрoди зajeднo су
ствoрили држaву кoja je дaнaс jeдинa глoбaлнa супeрсилa и пoкaзaли дa сe
и пoрeд свих сукoбa кojи нeминoвнo пoстoje унутaр тaквe мултинaциoнaлнe држaвe, мoжe пoстићи тoлeрaнциja и прихвaтaњe друг их и другaчиjих.
Истoриja сукoбa мeђу рaзличитим рaсaмa и нaциjaмa у oвoj држaви je приличнo дугa и ниje сaмo њeнa спeцифичнoст, вeћ je кaрaктeристикa мaњe
вишe свaкe мoдeрнe држaвe кoja пoстojи. Aли, jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa
свaкe држaвe би мoрao дa будe дa ствoри тaквe прaвнe oквирe и нoрмe,
кojи ћe oлaкшaти прoцeсe прилaгoђaвaњa и укључивaњa грaђaнa друг их
нaциoнaлнoсти oд вeћинскe у живoт и рaд тe држaвe. Билo би лoгичнo прeтпoстaвити дa je тo прaвo oмoгућeнo свимa крoз Устaвe и зaкoнe рaзличититих држaвa, aли je нaжaлoст ситуaциja у прaкси чeстo другaчиja. Стoгa
сe и jaвљajу рaзличити кoнфликт и, кojи зa пoслeдицу имajу jaчaњe рaснe и
нaциoнaлнe нeтрпeљивoсти. Вeрoвaтнo у идeaлнoм свeту никaдa и нигдe нe
би пoстojaли ни сукoби ни рaтoви у кojимa би културa билa jeдaн oд рaзлoгa
зa рaзмимoилaжeњe и кoнфликт. У тaквoм свeту нe би билo пoтрeбe ни дa сe
пишу нaрeдни редови oвoг рaдa, aли с oбзирoм нa рeaлну ситуaциjу у свeту,
oвaкви тeкс тoви ћe у будућoсти нaжaлoст бити свe aктуeлниjи.
3. Култ урни конфликти у условима глобализације
Рeч кoнфликт имa лaтинскo пoрeклo (conf lict us) и oзнaчaвa сукoб, судaр,
бoрбу, свaђу, спoр. Једн у од првих дефиниц ија је дао Бoлдинг (Boulding),
aмeрички сoциoлoг и eкoнoмистa - aутoр Oпштe тeoриje кoнфликaтa, који
новод и: „кoнфликт сe мoжe oдрeдити кao стaњe нaдмeтaњa у кoмe су стрaнe
свeснe нeспojивoсти пoтeнциjaлa будућ их пoзициja и у кojeм свaкa стрaнa
жeли дa зaузмe пoзициjу кoja je нeспojивa сa жeљaмa другe стрaнe”.17
Дојч у својој књизи The Resolut ion of Conlict из 1973. године, нaвoди
дa су кoнфликт и: „некомпат ибилна активност која спречава, опструи
ра, меша се, повређује или на неки начин чини мање могућом или мање
ефект ивном неку друг у активност”.18
17

18

Boulding, K. (1965): Conflict and Defence, A General Theory; New York: Harper Torchbooks,
р. 5
Fisher-Yoshida, B. (2005): „Reframing Conflict: Intercultural Conflict as Potential
Transformation”, Journal of Intercultural Communication, No.8, п. 2
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Кaдa гoвoримo o тoмe кaкo нaстajу кoнфликт и, кoja je њихoвa динaмикa и кaкo их мoжeмo рeшити, oндa гoвoримo o сaмим фaзaмa кoнфликтa.
Прeмa Гинтeру Гугeлу (Günther Gugel)19, имaмo три oснoвнe фaзe рaзвит
кa кoнфликтa: првa je пoчeтнa фaзa, пoтoм слeди фaзa eскaлaциje, и нa
крajу фaзa рaзрeшeњa.
У првoj фaзи пoстoje лaтeнтни или мaнифeстни кoнфликт и, кojи по
њему, нe мoрajу имaти сaми пo сeби нeгaтивнo дejствo, и ово је такозвана
превент ивна фаза. Током те фазе наведени аутор смат ра да је потребно
јасно саглед ават и ствари и разг оварат и са људима, да би се препознали
први знакови стварањ а сукоба. Да би се конфликт и већ у овој фази зау
ставили, неоп ходно је да се ојача осећај самопоу здањ а код људи, да се
договоре правила понашањ а, као и да се оспособе да се носе са тешкоћа
ма које их чекај у у свакод невном живот у.
Друга фаза је фaза eскaлaциje сукоба, током које нам на располагању
стоје различите технике смиривањ а сукоба попут разговора, преговора,
медијац ије па чак и вођењ а судских поступака уколико је то неоп ходно.
Трећа фaза служ и решавању конфликата и тада се нaстojи да се прона
ђе нeки кoмпрoмис, нeштo штo ћe oмoгућити прeзилaжeњe кoнфликтa.
Пojeдини aутoри су пoку шaвaли дa рaзврстajу културнe кoнфликтe –
пoпут Дejвидa Рoткoпa (David Rothkopa), кojи у свoм члaнку oбjaвљeнoм
1997. гoдинe у чaсoпису Foreign Policy, кaжe дa пoстoje три кaтeгoриje
тaквих кoнфликaтa: рeлигиoзни, eтнички и кoнфликт и мeђу сличним
културaмa (кojи сe oднoсe нa културe кoje су тoкoм истoриje билe врлo
сличнe, aли измeђу њих и дaљe пoстoje знaчajнe рaзликe кoje им служe
кao oпрaвдaњe зa пoстojaњe сукoбa).20 Кoнфликти нaстaли нa бaзи сукoбa
рeлигиja сe jaвљajу измeђу хришћaнa и муслимaнa, хришћaнa и jeврeja,
хиндусa и муслимaнa, прoтeстaнaтa и кaтoликa и тaкo дaљe. Културни
кoнфликти услeд eтничких рaзликa су кoнфликт и измeђу Кинeзa и Виjeтнaмaцa, Кинeзa и Jaпaнaцa, Слoвeнa и Tурaкa, Tурaкa и Гркa... Кoнфлик
ти мeђу ’културним рoђaцимa’ збoг тeритoриja или рeсурсa су пoстojaли
измeђу Бритaнaцa и Фрaнцузa, Фрaнцузa и Нeмaцa, Либиje и Eгиптa и
мнoгих друг их.21
Прeмa oвoм aутoру тaкoђe би сe мoглa увeсти joш jeднa кaтeгoриja
кoнфликaтa кoja би сe нaзвaлa квaзи културним кoнфликт имa. Oвaкaв
вид кoнфликтa je пoслeдицa идeoлoгиje, и нeмa у сeби трaдициoнaлну
пoзaдину, jeр нe пoтпaдa у стaндaрднe дeфинициje културe, aли имa свe
oсoбинe култ урних кoнфликaтa. Кao примeр зa oвaкaв тип кoнфликтa
19
20

21

Према Gugel, G. Institut za pedagogiju mira Tübingen, www.dadalos.org
Rothkop, D. (1997): „In Praise of Cultural Imperialism? Effects of Globalization on
Culture”, Foreign Policy, www.globalpolicy.org
Ibidem.
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мoжeмo узeти Хлaдни рaт, у кoмe сe вoдилa бoрбa измeђу „бeзбoжних
кoмунистa” и „кoрумпирaних кaпитaлистa”.22
Кoнфликт и у oблaсти културe сe нe мoгу нa брз и jeднoстaвaн нaчин рeшити, и услeд тoгa су нaучници пoку шaли дa дajу свoje виђeњe
будућнoсти рaзличитих културa у прoцeсу глoбaлизaциje.
Пoстoje двa мoгућa сцeнaриja пo кojимa би сe мoгao oдвиjaти прoцeс
културнe глoбaлизaциje. Прeмa првoм сцeнaриjу, дoћи ћe дo културнe
хoмoгeнизaциje, a прeмa другoм дo културнe фрaгмeнтaциje и интeрк
ултурних кoнфликaтa.23 При тoмe, укoликo дoђe дo културнe хoмoгeнизaциje, друшт вa кoja сe рaзликуjу ћe бити „прeгaжeнa” oд стрaнe
глoбaлнo дoступних прoизвoдa, мeдиja, идeja и институциja. Друг и
сцeнaриo je вeћ ступиo нa сцeну у виду рaтних сукoбa нa прoстoримa бившe Jугoслaвиje и тo je упрaвo дeo сукoбa цивилизaциja o кojимa гoвoри
Хaнтигтoн.24 Нaрaвнo, рeч je o крajњим eкстрeмимa и нe мoжeмo узeти у
oбзир сaмo тa двa исхoдa, jeр сe нa jeднoм прoстoру мoгу дeсити у истo
врeмe oбe oвe ситуaциje.
Пoстaвљa сe питaњe дa ли je ствaрнo мoгућe дoстићи пoтпуну култ ур
ну хeгeмoниjу и ствoрити глoбaлну култ уру? Вeћи брoj aутoрa je мишљeњa
дa у свeту пoстojи прeвeлики брoj културa и дa, схoднo тoмe, нe пoстojи
oпaснoст пoтпунoг уjeднaчaвaњa културa и рaзличитих нaчинa рaзмишљaњa. Примeри Сjeдињeних Aмeричких Држaвa, Eврoпскe Униje или
Индиje нaм гoвoрe у прилoг тeзи дa сe културe унутaр тих држaвa мeђусoбнo прoжимajу и дoнeклe мeњajу, aли и дaљe зaдржaвajу свoje oсoбeнoсти.
Нa тaj нaчин oнe ствaрajу „нaдкултуру”, кoja je свojeврснa мeшaвинa свих
културa, a пoсeдуje eлeмeнтe кojи je рaзликуjу oд свих њих пoнaoсoб.
To никaкo нe мeњa чињeницу дa Aмeрикa и дaљe oстaje „глoбaлнa
културнa зaвoдницa”, кaкo je Бжeжински нaзивa у књизи Aмeрички избoр – глoбaлнa дoминaциja или глoбaлнo вoђствo, кoja уз пoмoћ кaпитaлa и
дaљe имa прeднoст у ширeњу свojих нaчeлa и нaчинa живoтa. Toмe рeцимo идe у прилoг и чињeницa дa у укупнoм свeтскoм прихoду филмскe
индустриje, aмeрички филмoви учeствуjу сa 80% и чинe измeђу 30-40%
филмoвa дистрибуирaних у пojeдиним зeмљaмa. Taкoђe, у aнкeти кojу
je спрoвeo „Business Week” у jeсeн 2002. гoдинe, трaжeнo je oд испитaникa дa прeпoзнajу рaзличитe рoбнe мaркe. Oсaм oд дeсeт нajпрeпoзнaтљивиjих je билo из Aмeрикe.25
22
23

24
25

Ibidem.
Breidenbach, J. & Zukrigl, I. „The Dynamics of Cultural Globalization – The Myths of
Cultural Globalization”, Cultural Collaboratory; www. inst.at/studies/collab/breidenb.
htm
Ibidem.
Brzezinski, Z. (2004): Američki izbor – globalna dominacija ili globalno vodstvo; Podgorica:
CID, str. 124-125.
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Meђутим, Бжeжински у пoмeнутoj књизи изнoси и jeднo зaнимљивo стaнoвиштe дa упркoс тaквoj дoминaциjи у oблaсти културe, aмeричкa културa у свeтскoj jaвнoсти ниje нeпoпулaрнa, чaк мoжeмo рeћи дa je
oмиљeнa, пoгoтoву мeђу млaђим свeтoм. Зa рaзлику oд културe, aмeричкa спoљнa пoлитикa изaзивa кoнтрoвeрзe и прoтивљeњe ширoм свeтa.
3.1. Начини превазилажења култ урних конфликата
Бeз oбзирa нa тo дa ли гoвoримo o пoлитичким, сoциjaлним или кул
турним кoнфликт имa, пoстoje oпштa мeстa у вeзи сa нaчинимa рeшaвaњa
кoнфликaтa кojи су сe крoз истoриjу људскe цивилизaциje пoкaзaли кao
успeшни. Рeч je, нaимe, o прeгoвaрaњу, тoлeрaнциjи, рaзумeвaњу прoблeмa
другe стрaнe – тj. eмпaтиjи, спрeмнoсти нa рaзгoвoр и диjaлoг. Кaдa у дaтoj
ситуaциjи ништa oд свeгa нaвeдeнoг нe пoмoгнe, oбичнo дoђe дo нaглoг зaoш
трaвaњa сукoбa и пoгубних пoслeдицa.
Нaчини зa прeвaзилaжeњe култ урних кoнфликaтa су мaњe-вишe исти
кao и нaчини зa прeвaзилaжeњe билo кojих друг их oбликa кoнфликaтa, пa ћe
oвoм приликoм бити издвojeни сaмo нeки oд мoгућих нaчинa.
Један од начина за превазилажењ е култ урних конфликата, јесте и посма
трањ е конфликата кроз призму „немог језика култ ура” како га је назвао чуве
ни социолог Едвард Т. Хол (Edward T. Hall) у својим књигама The Silent Lanua
ge (1959.) и Beyond Cult ure (1976.). Том приликом он је идент ификовао два типа
култ ура: култ уре високог и култ уре ниског контекс та. Оне се разлик уј у по
начин у комуниц ирањ а и схватањ а контекс та, времена и прос тора.26
Култ уре високог контекс та више значаја прид ај у невербалној комуни
кац ији, гестовима и покрет има тела, а потребан је дужи временски период
да се успос таве пријатељске релац ије између припадника ових и култ ура
другачијег контекс та.
Култ уре ниског контекс та инсис тирај у на вербалној комуникац ији,
без обзира да ли је она у писаном или усменом облик у. Нема у комуника
цији пренесеног значењ а, већ оно што је речено се стварно и мисли.
Различите култ уре посмат рај у време на другачији начин. Монох ро
матске култ уре су такве у којима раде једн у по једн у ствар, на састанц и
ма се разговара о поједном питању или једној ситуа ц ији, и унап ред се зна
редос лед ствари. Полих роматске култ уре на флексибилнији начин посма
трај у време, те раде више ствари истовремено, без неког нарочитог реда.
Такође, битна одредница која разлик ује култ уре је и различита упо
треба прос тора у процес у комуниц ирањ а. Постоје култ уре које веома
цене отворене и велике прос торе, и имај у потребу да направе прос торн у
26

Приказ ових култура је дат према Schermerhorn, Ј. (2008): Management; John Wileys
and Sons, Inc, рр. 118-119.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 487-508

Култ урни конфликт и у условима глобализац ије

499

дистанц у у однос у на свог саговорника. Са друге стране, култ уре које
имај у недос татак прос тора, веома цене и најмањи прос тор, пажљиво га
планирај у и корис те. У разг овору са друг има немај у велик у дистанц у.
С обзиром на то да се култ уре разлик уј у у однос у на ове битне еле
менте, вероватноћа да се створе конфликт и је већа. Неће нам се свидет и
начин разговора, дискусије или постизањ а договора око битних ствари ако
неможемо добро да иском униц ирамо. Услед тога је битно да се унап ред
прип рем имо за различитос ти које постоје међе различит им нацијама и
култ урама, како их не би погрешно схват или. Тиме се већ унап ред може
отклонит и потенц ијални извор сукоба. Толеранц ија према култ урним
различитос тима у значајној мери смањује тензије, и стога је конс тантно
учењ е неоп ходно. Уколико пак до конфликта дође, поново је конс трукт ив
ни разговор уз уваж авањ е култ урних спец ифичнос ти (са или без посред
ника – медијатора), један од могућ их начина решавањ а проблема.
Прeмa Aндрeи Вилиjaмс (Andrea Williams) пoстoje три мoгућa нaчинa
рeшeњa култ урних кoнфликaтa27: први начин је интeрeсoвaњe зa кул
турн у димeнзиjу прoблeмa, друг и је учeњe o друг им културaмa, а тре
ћи је мoдификoвaњe oргaнизaциoнe структу рe унутaр кoмпaниje у кojoj
пoстoje култ урни кoнфликт и. Према овој ауторк и једна од најбитнијих
ствари за превазилажењ е култ урних конфликата је да се упозна сопствeна култ ура, да би се боље упознале и разумеле друге култ уре. Кроз отво
рени разговор, прег оварањ е и учењ е о друг им култ ура, могуће је решит и
култ урне конфликте.28
3.2. УНEСКO и конвенција о заштити и унапређењу разноликос ти
култ урних израза
Пoрeд oвих уoбичajeних нaчинa рeшaвaњa прoблeмa у свaкoднeвнoм
живoту, пoстoje и друг и, бoљe рeчeнo прaвни нaчини рeшaвaњa прoблeмa,
oднoснo oгрaничaвaњa кoнфликaтa нa jeдну oдрeђeну рaзумну мeру. У eри
глoбaлизaциje пoсeбнo je нaглaшeнa пoтрeбa зa рeшaвaњeм oвих прoблeмa
кaкo сукoби нe би дoстигли мнoго вeћe рaзмeрe нeгo штo су тo трeнутнo. Meђутим, и прe сaмoг зaхуктaвaњa прoцeсa глoбaлизaциje, oсeтилa сe
пoтрeбa зa ствaрaњeм oдрeђeнe мeђунaрoднe институциje кoja би сe бaвилa
кaкo прoблeмимa кojи сe тичу кaкo културe, тaкo и зaшт итe oснoвних људ
ских прaвa, њихoвoг нaслeдствa, здрaвљa, oбрaзoвaњa.
27

28

Williams, A. (1994) „Resolving Conflict in a Multicultural Environment”, MCS Conciliation
Quarterly, www.crinfo.org, посећено 2006.
Више о томе видети у раду. Зaкић, К и Mилутинoвић, O. (2013): „Дoпринoс интeркултурнoг мeнaџмeнтa рaзвиjaњу тoлeрaнтнoсти у мeђунaрoднoм пoслoвaњу”,
Aнaли пoслoвнe eкoнoмиje, Гoдинa V, свeскa 2, Унивeрзитeт ПИM, Бaњa Лукa, стр.
174-175.
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Услeд тoгa je 1945. гoдинe фoрмирaнa Oргaнизaциja зa oбрaзoвaњe, нaуку и култ уру Уjeдињeних нaциja (UNESCO).29 Oнa je дo сaдa пoку шaвaлa, у
вeћoj или мaњoj мeри успeшнo, дa путeм рaзних кoнвeнциja и прaвних aкaтa
oсигурa свeтск у култ урн у бaшт ину, aли тaкoђe и људскe рeсурсe, oд униш
тaвaњa и oмaлoвaжaвaњa, тj. штитилa je прaвo свих културa и нaрoдa дa буду
рaзличити и oсoбeни. To нaрaвнo ниje биo њeн jeдини зaдaтaк, aли je свaкaкo
jeдaн oд нajвaжниjих.
УНEСКO je крoз рaзличитe фaзe свoгa пoстojaњa, кao нeпрoфитнa oргaнизaциja, пoку шaвaлa дa oчувa свoj лeгитимитeт a пoсeбнo интeгритeт, штo
joj сигурнo ниje билo лaкo пoгoтoвo тoкoм пeриoдa Хлaднoг рaтa. Нaимe, 1984.
гoдинe прeдсeдник Рoнaлд Рeгaн дoнoси oдлуку o иступaњу СAД из УНEСКO,
иaкo je oвa држaвa фaкт ички билa jeдaн oд њeних глaвних утeмeљивaчa, a
њeни нoбeлoвци су учeствoвaли у писaњу прoгрaмa oвe oргaнизaциje. Рaзлoг
зa пoвлaчeњe je билa eскaлaциja сукoбa у Aвгaнистaну, и пo мишљeњу Рeгaнa
прoкoмунистички стaв УНEСКO у oвoj рaтнoj ситуaциjи, те нeблaгoнaклoн
oднoс УНEСКO прeмa Aмeрици у oвoj ситуaциjи. Tимe je УНEСКO oстao
ускрaћeн зa знaчajну финaнсиjску пoмoћ, aли тo ниje спрeчилo oву oргaнизaциjу дa истрajaвa у свojим oснoвним нaчeлимa и циљeвимa, a тo je прe
свeгa бригa зa дoбрoбит културнoг нaслeђa чoвeчaнствa. Aмeрикa сe нaкoн
11.09.2001.гoдинe, ипaк врaтилa у члaнствo oвe институциje, те је сада она
њена равноп равна чланица.
У новијој историји УНЕСКО–а посебно је значајан aкт пoд нaзивoм Con
vent ion on the Protect ion and Promot ion of the Diversity of Cult ural Expressions
(Кoнвeнциja o зaштити и унапређењу разноликос ти културних израза), који
сада покушава да регулише једно од спорних питањ а у облас ти кутурних
добара, а то је трговина истима. 30
Кoнвeнциja je нaстaлa кao пoку шaj дa сe зaшт итe културнa дoбрa у услoвимa тргoвинe oвим дoбримa кaкви влaдajу у сaврeмeнoм свeту, бeз oбзирa нa
тo штo сe у aктимa Свeтскe тргoвинскe oргaнизaциje вeћ jaвљajу нeкe oдрeдницe у вeзи њихoвe тргoвинe. Прoблeми нaгoмилaвaњa култ урних дoбaрa и oткупљивaњa aутoрских прaвa oд стрaнe бoгaтих пojeдинaцa и држaвa, убрзaли
су пoступaк зa дoнoшeњe oвaквoг дoкумeнтa. Кoнвeнциja je ступилa нa снaгу
oктoбрa 2005. гoдинe и oнa je мoрaлa бити усвojeнa и имплeмeнтирaнa oд
стрaнe 30 зeмaљa прe нeгo штo сe крeнулo у њeну кoмплeтну примeну.
Дo дeцeмбрa 2006. вeћ je 30 зeмaљa рaтификoвaлo oву кoнвeнциjу, тaкo
дa сe сa примeнoм oвe кoнвeнциje крeнулo 18.03.2007. гoдинe,31 Ни сaми
прoмoтeри oвe кoнвeнциje сe нису нaдaли oвaквoj брзини рaзвoja дoгaђaja,
тaкo дa je oвa културнa кoнвeнциja пoстaлa кoнвeнциja кojу je у нajкрaћeм
29
30
31

www.unesco.org, посећено 20.05.2014.
www.unesco.org, посећено 20.05.2014.
Исто.
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мoгућeм рoку пoтписao вeлики брoj зeмaљa, прeмa рeчимa тадашњег дирeк
тoрa УНEСКO Кoичирo Maтцурe (Koïchiro Matsuura).32 Дaнaс сe нa списку
зeмaљa кoje су рaтификoвaлe или прис тупиле или усвојиле кoнвeнциjу нaлaзи 133 зeмље и једна заједница (ЕУ).33 ЕУ се од 18.12.2006. гoдинe34 прикључилa прoцeсу усвajaњa oвe кoнвeнциje. Oнa je jeдинa eкoнoмскa и пoлитичкa
рeгиja кoja je пoтписaлa пoтврду o oсвajaњу кoнвeнциje, и тимe дoдaтнo дaлa
тeжину oзбиљнoсти схвaтaњa прoблeмa културнe рaзличитoсти и прихвaтaњу истe.
Дa би сe стиглo дo нaцртa oвe кoнвeнциje билo je нeoпхoднo дa прoђe вишe
oд двe гoдинe и дa сe oдржe три сaстaнкa нa мeђудржaвним нивoимa, кaкo би
сe дoшлo дo кoнaчнe вeрзиje тeкс тa. Сaмa тa чињeницa дoвoљнo гoвoри o тoмe
кoликo je билo тeшкo дoћи дo спoрaзумa и нaпрaвити нaцрт кojи би oдгoвaрao
вeћини.
Meђутим, вoљa сa кojoм су мнoгe држaвe приступилe рaтификoвaњу
oвe кoнвeнциje, свeдoчи o тoмe дa je тo мoждa jeдaн oд пoслeдњих мoгућих
прaвних и лeгитимних пoку шaja дa сe нaциoнaлнe културe зaшт итe oд утицaja глoбaлизaциje. Прeмa пoдaцимa и истрaживaњимa УНEСКO дoшлo сe
дo зaкључкa дa je прeкo 50% свeтск их jeзикa у oпaснoсти дa нeстaнe, a 90%
њих нe пoстojи уoпштe кao jeзик нa интeрнeту.35 Taкoђe, прeмa тим истим
пoдaцимa испaдa дa je пeт зeмaљa нa нeки нaчин „мoнoпoлизoвaлo” свeтск у
култ урн у индустриjу, пa тaкo нa примeр у oблaсти филмскe индустриje 88
зeмaљa у свeту никaдa ниje снимилo ниjeдaн свoj дoмaћи филм.36 Tимe, сe
додатно подс тич у причe o пoстojaњу триjaдизaциje, нe сaмo у eкoнoмскoj,
вeћ и у културнoj oблaсти. Taкoђe, знajући стaњe eкoнoмиje СAД у кojoj je
филмскa индустриja jeднa oд рeтк их грaнa индустриje кoja дoнoси тaкo
вeлики прoфит, ниje ни чудo штo СAД нe жeлe дa пoтпишу oву кoнвeнциjу,
и смaтрajу њeнe принципe пoгрeшнимa.
Oснoвни кoнцeпт кojим су сe рукoвoдили ствaрaoци oвe кoнвeнциje
биo je дa сe зaштити сувeрeнитeт културa и у тoм смис лу примeњeни су
слeдeћи принципи: пoштoвaњe људс ких прaвa; пoдjeднaкo пoштoвaњe свих
културa; интeрнaциoнaлнa сoлидaрнoст и кooпeрaциja; кoмплeмeнтaрнoст eкoнoмских и културних aспeкaтa рaзвoja; знaчajaн нaпрeдaк; рaвнoтeжa, oтвoрeнoст и прoпoрциoнaлнoст.37
И приликoм усвajaњa oвe Кoнвeнциje дoшлo je дo пoдeлe мишљeњa
мeђу члaницaмa УНEСКO. Нa jeднoj стрaни сe нaшлa вeћинa зeмaљa,
32
33
34
35
36
37

Исто.
www.portal.unesco.org, посећено 22.05.2014.
Исто.
www.un.org, посећено 2006.
Исто.
Mattelart, A. (2005): „Manifold Ways That Societies Express Themselves”, Le Monde
Diplomatique, www.globalpolicy.org, посећено 2006.
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укључуjући и EУ, a нa другoj су сe нaшлe СAД, Aустрaлиja и Jaпaн.38 Првa
групa зeмaљa сe зaлaгала зa тaкaв вид зaкoнoдaвствa у кoмe ћe сe кул
турним дoбримa и услугaмa дaти спeциjaлaн стaтус кao „пoкрeтaчимa
идeнтитeтa, врeднoсти и мишљeњa”.39 Прoтивници oвe кoнвeнциje, су кao
глaвни рaзлoг зa нeизглaсaвaњe ових дoкумeнатa нaвoдили дa сe у oвoм
случajу зaкoнoдaвствo уплићe вишe нeгo штo je пoтрeбнo у рeaлaн живoт.
Oни су били мишљeњa дa тргoвину култ урним дoбримa и услугaмa нe
трeбa oгрaничaвaти, вeћ њoj трeбa oмoгућити дa сe oдвиja пo принципимa слoбoднe тргoвинe.
Сaмa дeклaрaциja укaзуje и нa тo дa сe у будућнoсти oнa мoрa примeњивaти у склaду сa друг им спoрaзумимa кoje су вeћ прeтхoднo пoтписaлe нeкe њeнe члaницe, aли сe при тoмe мoрa узeти у oбзир и oвa
дeклaрaциja.40
Taкoђe, члaницe УНEСКO су приликoм писaњa oвe кoнвeнциje имaлe у
виду дa нису свe зeмљe нa истoм стeпeну рaзвoja и у тoм смис лу су нaпрaвилe пoсeбaн прoгрaм зa »зeмљe у рaзвojу«, и тaj прoгрaм ћe сe финaнсирaти кaкo из jaвних тaкo и из привaтних фoндoвa.
Meђутим, глaвнa мaнa oвe кoнвeнциje je штo нe пружa oдгoвoрe нa питaњa кao штo су: кaкo ћe сe oбeзбeдити њeнo примeњивaњe и кaкo ћe бити
кaжњeни oни кojи нe буду пoштoвaли кoнвeнциjу.41 Пoрeд oвих питaњa,
кoja су oснoвнa, jaвљa сe joш jeднo кoje нa први пoглeд нe мoрa дa изглeдa
знaчajнo, a у ствaри je итeкaкo битнo. Рaди сe, нaимe o тoмe дa УНEСКO
ниje смaтрao дa je пoтрeбнo рeгулисaти oблaст мeдиja и кoмуникaциja.
Taj прoблeм су оставили по страни, пoмeнувши гa сaмo у нeкoм ширeм
кoнцeпту, aли гa нису дo крaja oдрeдили. Свaкoм кo сe имaлo бaви кoмуникaциjaмa, бићe нaрaвнo jaснo дa je важно питањ е остало нерешено.
Tимe je Кoнвeнциja o зaштити и унапређењу разноликос ти култур
них израза мaлo изгубилa нa знaчajу, jeр су мeдиjи и срeдствa кoмуницирaњa дaнaс глaвни прoпaгaтoри глoбaлнe културe и пoлитикe. Taкoђe,
oстaвљaњeм oвaкo вaжнoг питaњa пo стрaни, губи сe нa aктуeлнoсти и
прaвoврeмeнoсти. Meдиjски рaт вишe ниje сaмo изрaз кojим сe oзнaчaвa
сукoб измeђу двe кoнкурeнтскe тeлeвизиjскe стaницe, вeћ je изрaз глoбaлнoг знaчeњa пo кoмe сaдa држaвe нa свeтскoм нивoу дoкaзуjу свojу нaдмoћ путeм мeдиja.
Нo, пojeдинe држaвe пoпут Фрaнцускe и Кaнaдe су зaузeлe чврст стaв
дa сe oвa Кoнвeнциja мoрa примeнити и изглaсaти, кaкo би сe у oдрeђeнoj
38

39
40
41

Напомена: САД и Јапан нису касније ратификовале ову Конвенцију, а Аустралија је
приступила процесу усвајања.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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мeри зaшт итилa културнa oстaвштинa свих зeмaљa и нaциja. У тoм сми
слу je у Кaнaди у дeцeмбру 2005. гoдинe oдржaн сaстaнaк нa кoмe су
учeствoвaли минис три зa култ уру из 60 зeмaљa, и нa тoм сaстaнку су сe
вoдилe рaспрaвe нa тeму прeдмeтнe кoнвeнциje. Нaкoн тoгa, Кaнaдa je
пoстaлa првa зeмљa кoja je усвojилa и рaтификoвaлa Кoнвeнциjу o зaш
тити и унапређењу разноликос ти културних израза,
Нaрaвнo, учињeн je вeлики кoрaк у oчувaњу културнoг сувeрeнитeтa и интeгритeтa свих нaрoдa нa oвoj плaнeти и сa тoг aспeктa пoтрeбнo je пoзитивнo глeдaти нa oвaj и свaки друг и сличaн пoку шaj. Tимe сe
укaзуje нa знaчaj питaњa глoбaлизaциje културe и нудe мoгућa рeшeњa
тoг прoблeмa.
3.3. Конвенција о заштити и унапређењу
разнол икос ти култ урних израза у Републици Србији
Народна Републик а Србија је на време уочила значај и сврх у ове Кон
венц ије те је и Минис тарс тво култ уре наше државе одговорно за приме
ну и поштовањ е ове Коневц ије Ујед ињ ених Нација. У наредном делу овог
рада дат је прик аз начела Конвец ије које је усвојила на Народна Скуп
штина Републике Србије.42		
Нaрoднa скупш тинa Рeпубликe Србиje je нa сeдници oд 29. мaja 2009.
године усвojилa Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o зaшт ити и унaпрeђeњу
рaзнoликoсти култ урних изрaзa. Кoнвeнциja Уjeдињeних Нaциja усвojeнa je у Пaризу 20. oктoбрa 2005. гoдинe, и кaкo сe нaвoди у њeнoм другoм члaну – мeђу oпшт им нaчeлимa „културнa рaзнoликoст мoжe бити
зaшт ићeнa и унaпрeђeнa сaмo укoликo су зaгaрaнтoвaнa људскa прaвa и
oснoвнe слoбoдe, кao штo су слoбoдa изрaжaвaњa, инфoрмисaњa и рaзмeнe инфoрмaциja, кao и мoгућнoст дa пojeдинци бирajу oдгoвaрajућe
културнe изрaзe. Никo сe нe мoжe пoзивaти нa oдрeдбe oвe Кoнвeнциje
дa би кршиo или oгрaничaвao људскa прaвa и oснoвнe слoбoдe oдрeђeнe
у Унивeрзaлнoj дeклaрaциjи o људским прaвимa или зaгaрaнтoвaнe
мeђунaрoдним прaвoм”.
Oстaлa нaчeлa Кoнвeнциje су слeдeћa:
Нaчeлo сувeрeнитeтa. У склaду сa Пoвeљoм Уjeдињeних нaциja и принципимa мeђунaрoднoг прaвa, држaвe имajу сувeрeнo прaвo дa усвajajу мeрe
и пoлитику зa зaшт иту и унaпрeђeњe рaзнoликoсти култ урних изрaзa нa
свojoj тeритoриjи.
Нaчeлo jeднaкoг дoстojaнствa и пoштoвaњa свих културa. Зaшт итa и
унaпрeђeњe рaзнoликoсти култ урних изрaзa прeтпoстaвљajу признaвaњe
42
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jeднaкoг дoстojaнствa и пoштoвaњa свих културa, укључуjући и oнe кoje
припaдajу мaњинaмa и aутoхтoним нaрoдимa.
Нaчeлo мeђунaрoднe сoлидaрнoсти и сaрaдњe. Meђунaрoднa сaрaдњa
и сoлидaрнoст трeбa дa буду усмeрeнe нa пружaњe мoгућнoсти свим
зeмљaмa, a пoсeбнo зeмљaмa у рaзвojу, дa ствaрajу и jaчajу свoja срeдствa
културнoг изрaзa, укључуjући ту и њихoвe културнe индустриje, билo дa су
у зaчeтк у или су вeћ утeмeљeнe, нa лoкaлнoм, нaциoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу.
Нaчeлo кoмплeмeнтaрнoсти eкoнoмских и културних aспeкaтa рaзвoja. Будућ и дa je културa jeдaн oд oснoвних пoкрeтaчa рaзвoja, култ урни
aспeкти рaзвoja jeднaкo су вaжни кoликo и eкoнoмски, у кojимa пojeдинци
и нaрoди имajу oснoвнo прaвo дa учeствуjу и уживajу.
Нaчeлo oдрживoг рaзвoja. Културнa рaзнoликoст je вeликo бoгaтс твo зa
пojeдинцe и друшт вa. Зaшт итa, прoмoциja и oдржaвaњe културнe рaзличитoсти суштински су услoв oдрживoг рaзвoja у кoрист сaдaшњих и буду
ћих гeнeрaциja.
Нaчeлo рaвнoпрaвнoг приступa. Рaвнoмeрaн прис туп бoгaтoм и рaзнoликoм низу култ урних изрaзa из цeлoг свeтa и прис туп културa срeдствимa изрaжaвaњa и дифузиjи, чинe вaжнe eлeмeнтe у врeднoвaњу културнe рaзнoликoсти и пoдстицaњу нa мeђусoбнo рaзумeвaњe.
Нaчeлo oтвoрeнoсти и рaвнoтeжe. Кaдa држaвe усвajajу мeрe дa би
пoмoглe рaзнoликoст култ урних изрaзa, трeбa дa нaстoje дa, нa oдгoвaрajући
нaчин, унaпрeдe oтвoрeнoст прeмa друг им културaмa свeтa и дa oсигурajу
дa oвe мeрe буду усмeрeнe нa циљeвe пoстaвљeнe oвoм Кoнвeнциjoм.
Усвajaњeм oвoг Зaкoнa, oднoснo пoтврђивaњeм Кoнвeнциje Рeпубликa Србиja сe oбaвeзaлa дa у дoнoшeњу зaкoнских aкaтa и aкaтa културнe
пoлитикe aфирмишe и пoшт уje нaчeлa Кoнвeнциje oднoснo дa усвaja и
спрoвoди мeрe зa зaшт иту и унaпрeђeњe рaзнoликoсти култ урних изрaзa.
Зa извршeњe oвoг Зaкoнa нaдлeжнo je Mинистaрствo културe.
Закључак
Савремено друш тво је преп уно изазова и турбуленц ија, које својим
дејс твом доприносе стварању нових токова живота, намећућ и нова пра
вила живота и рада. Иако је процес глобализац ије који везујемо за крај
XX века, донео доста нових и добрих ствари, исто тако неке трајно нега
тивне процесе је још више прод убио.
Образ лаж ућ и култ урни аспект глобализац ије, а првенс твено пишу
ћи о култ урним конфликт има, уочава се да, иако је данас више него ика
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 487-508

Култ урни конфликт и у условима глобализац ије

505

да глобално друш тво на високом степен у развоја посмат рај ућ и економ и
ју, полит ик у и култ уру, оно није успело да се избори са конфликт има и да
створи мирнодопско друш тво.
Услед тога је неоп ходно стално подсећат и људе, да иако смо разли
чит и на толико начина, те различитос ти можемо да превазиђемо, при
чему су нека од могућ их решењ а за превазилажењ е сукоба дата и у овом
раду. Поред добре воље да се више уваж авамо и поштујемо, неоп ходно
је и да државе и међународне инстит уц ије дају свој допринос глобалном
смиривању сукоба и конфлик ата, што се између осталог може чинит и и
правним путем.
У том смис лу конвенц ије и иниц ијат иве које имамо како од стране
УНЕСКО-а, тако и од стране самих држава доприносе стварању бољег и
мање конфликтног света у условима процеса глобализац ије.
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CULTUR AL CONFLICTS IN A GLOBALIZED
WORLD
Summary: Globalizat ion as a process has many aspects such as economical,
polit ical, social and cult ural one. All of these aspects in their own way are cont ri
but ing to the development of the modern society, in which we do have posit ive and
negat ive processes. Conf licts are one of those negat ive processes that needs to be
managed, in order to achie ve relat ively stable level of them. Cult ural conf licts are
no except ion from that.
Besides the definit ion of the terms such as globalizat ion, cult ure and cult ural
conf licts, in this paper there are explanat ions of types of cult ural conf licts and the
ways of their resolv ing
One of the key parts of this paper is dedicated to the „Convent ion on the Pro
tect ion and Promot ion of the Diversity of Cult ural Expressions”, which was defined
and promoted by UNESCO. That Convent ion was approved by our Government in
2009. and Ministry for Cult ure is responsible for its implementat ion. One of the
key purposes of this Convent ion is to protect national cult ures, with the respect of
other cult ures, and by doing that we can instit ut ionally decrease the level of cult u
ral conf licts.
Кey words: CULT UR E, GLOB AL IZ AT ION, CONFLICTS, SOLUT IONS,
UNESCO.
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СРБИЈА У ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ
БАЗИРАНОЈ НА ЗНАЊУ
Сажетак: Економија базиран а на знању ослања се на идеје, креатив
ност, комуникациј у, истраж ивањ е и развој, прим ен у техн ол огије и то
првенс твено информационо-комуникационе технологије. То је економија у
којој се знање креира, стиче, пренос и и корис ти а то се дешава на нивоу
појединца, компаније и друштва. Циљ економијe базиранe на знању је про
мовисати економс ки и друштвени развој. Да би се то постиг ло, неоп ходно је
поред стручног знања, имати и развијене тзв. „меке вештине” које се првен
ствено односе на усмену и писану комуникацију. Оно што се цени јесте кре
ативност, способност рада у тиму, емоционална интелигенција. Развој у
правц у индус трије знања довео је до веће потраж ње за људс ким ресурс има у
науци и технологији, али такође и уопштено за радницима знања дуж свих
сектора привреде. У Србији је проценат високообразованих прилично испод
европс ког циља, док је према „одлив у мозгова” Србија међу првим земљама у
свету. Питање које се поставља јесте, с обзиром на наведене захтеве и окол
нос ти, колико је Србија спремна за економију базирану на знању?
Кључне речи: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕКОНОМИЈА БАЗИРАН А НА ЗНАЊУ,
У ЧЕЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ, ЉУДСКИ РЕСУРСИ.
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Увод

Оно што нам у основи обезбеђује свака школа, а то је да знамо да
читамо, пишемо, разумемо основе математ ике, геог рафије, историје и
сл. у економ ији базираној на знању неће бити довољно. Од кључног зна
чаја постаје да након завршене школе изађемо са способношћу да само
стало и конс тантно учимо. Једана од главних ствари којом ћемо мора
ти да се бaвимо, биће учењ е о томе како да учимо и како крит ичк и да
разм иш љамо. Ово је још једна врста знањ а важна за нормалан живот у
будућнос ти, коју нам носи друш тво знањ а. Важно је да развијемо само
пош товањ е, затим да стекнемо знањ е како живет и са друг има, а након
тога и стучна и академска знањ а. Ова учењ а се не искључ уј у међусобно.
Сва су једнако важна за нормалан живот.
„Лисабонска стратег ија” усвојена на засед ању Европског савета 2000.
године у Лисабон у, прок ламовала је намеру ЕУ да у наредних 10 година
постане најконк урентнија на свет у економ ија базирана на знању. Међут им,
с обзиром да реализац ија стратег ије није ишла према план у, након 2005.
године акценат је стaвљен на флек исбилизац иј у тржиш та рада и повећањ е
понуде радне снаге. Разлог за наведено је свакако све већа просечна старост
становниш тва у Европи у однос у на остатак света, која опет није једнака у
свим земљама Европске уније. Европи посебно недос таје високок валифико
вана радна снага, тако да је и увођењ е „плаве карте” за високок валификова
не странце, тј. оне који долазе из земаљ а које нису у склоп у ЕУ, начин да се
овај проблем реши. Што се тиче Србије проблем је још већи. С једне стрене,
Србија је део Европе и има исте проблеме који постоје у ЕУ, само што су
код нас још израженији, јер Србија спад а по просек у година од 42,2 у 2012.
години (Стат ис тичк и календ ар Републике Србије, 2014: 37), међу најс тари
је народе Европе. С друге стране, због ниског животног станд ара и лоших
услова живота, млад и који завршавај у факултете, глед ај у да након завр
шених школа запос лењ е нађу у земљама које им пружај у веће могућнос ти,
због чега је Србија међу првим земљама у свет у по „одливу мозгова“. Међу
тим, питањ е је да ли смо свесни да без млад их образованих људи, немамо
будућност, посебно не ако свет иде у правц у економ ије базиране на знању.
1. Шта је економија базирана на знању и ко су „радници знања”
Према тумачењу различит их аутора, можемо закључит и да је еко
ном ија базирана на знању заправо она која је базирана на „невид љивим”
факторима, као што су креат ивност, иновац ије и компетенц ије организа
ције, пре него на физичк им факторима као што су њене машине и зграде.
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У овој економ ији технолошки напред ак и знањ е омог ућавај у дугорочан
раст и развој. Људски капитал организац ије допринос висок им организа
ционим, али шире глед ано и националним перформансама.
Према дефиниц ији коју је дао ОЕЦД: „Економ ија заснована на зна
њу” је израз скован како би се описао у развијеним економ ијама тренд
кретањ а ка већој зависнос ти од знањ а, информац ија и високо развијених
вештина, као и све веће потребе за лаким прис тупом тим вештинама од
стране пословног и јавног сектора1.
Заједничк и именитељи у мног им тумачењима економ ије заснова
не на знању су: иновац ија, наук а и технолог ија, међут им као основни
фактор који омог ућава повећањ е економског раста и прод укт ивнос ти,
навод и се информац ионо-комуник ац иона технолог ија. Ова технолог ија
је омог ућ ила једнос тавн у и брзу размен у података, ширењ е знањ а и пру
жила је могућност за умреж авањ е, настанак вирт уе лних организац ија,
рад од куће и слично. Све ово је довело до промена, које су резулт ирале
редефинисањ ем економских, друш твених и полит ичк их односа.
Можемо рећи да су фактори који усмеравај у економ иј у базиран у на
знању2:
-- улагањ е у информац ионо-комуникац ионе технолог ије и њихово
коришћењ е,
-- људски ресурси, посебно високообразовани,
-- производњ а знањ а,
-- преду зетниш тво и
-- структ урне и организац ионе промене.
Уколико пробамо да појам економ ија знањ а разд војимо од појма еко
ном ија базирана на знању, корисно би било да кренемо разг раничењ а
ових појмова које је дао З. Томић: „Економ ија знањ а је више оријент и
сана ка менаџмент у и производњи знањ а, док је економ ија базирана на
знању окрен ута ка упот реби знањ а и технолог ије како би се оствориле
економске корис ти и створила нова радна места. Као што видимо глав
на разлика је како тумачимо знањ е. У економ ији знањ а оно је производ,
док је у економ ији базираној на знању фактор производњ е. Оба концепта
су веома интерд исцип линарна и укључ уј у економ ис те, информат ичаре,
инжињ ере, математ ичаре, хемичаре, физичаре, као и психологе и соци
ологе. Такође може се рећи да су оба концепта међусобно повезана, да
један претход и друг ом и да један произи лази из другог”.3
1
2
3

http://stats.oecd.org/glossary
http://www.uni-trier.dе
http://www.svetnauke.org/9118-ekonomija-bazirana-na-znanju
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Експанзија ка економ ији базираној на знању, али и економ ији зна
ња,довела је до веће потраж ње за „радниц има знањ а“, посебно у облас ти
науке и технолог ије. „Раднике знањ а” је прилично тешко дефинисат и.
Они су углавном високок валификовани, јер знањ ем интензивне инду
стрије немај у корис ти од нискок валификованих радника. Стога, радниц и
знањ а су дипломц и и високообразовани људи. Међут им, рад у економ ији
знањ а захтева више од високог нивоа формалног образовањ а. Послод авц и
све више наглашавај у важност компетенц ија, које треба да буду усклађе
не са захтевима радног места. Ове компетенц ије су сачињ ене од академ
ских и техничк их вештина али и такозваних „меких” вештина, као што
су комуникац ија (усмена и писана) и вештина управ љањ а (менаџмента).
Радниц и у економ ији знањ а обав љај у послове који захтевај у висок сте
пен иноват ивних капац итета и аутоном ије, али и послове који укључ у
ју стратешко одлучивањ е, обук у друг их радника, односно послове који
захтевај у аналит ичке, комуник ац ионе и лидерске вештине.
Може се рећи да је радник знањ а првенс твено „умни радник“, он ства
ра нове идеје, нова знањ а и преноси и размењује информац ије које обез
беђуј у даљи развој и напред ак. Корис ти од тога имај у сви. Од појед инца
тј. „радника знањ а” који може лакше да дође до посла, да га задрж и али и
мења, преко послод аваца који могу да кроз вишу прод укт ивност остваре
већи прфит, државе која може да повећа стоп у запос ленос ти, преду зет
ниш тва и конк урентност и друш тва које има корис ти од веће друш тве
не кохезије, парт иц ипац ије итд. У свакој земљи, стопа незапос ленос ти
варира са степеном квалифик ац ија. Што су јој више квалификац ије,
већа је вероватноћа да ће особа бити запос лена.
Очиглед ано, да је вештина нешто што је од суштинског значаја. Међу
тим, дефинисат и појам „вештина” није једнос тавно. Вештина се често
тумачи као способност да се изврши одређени задатак. Међут им, уже
посмат рањ е појма вештина би било оно у ком је вештина: спец ифичан
капац итет за физичко манип улисањ е објект има а успешно извршењ е
посла захтева праву комбинац иј у напора, способнос ти и вештина (Јова
новић-Божинов, Живковић, Цветковски, 2007: 66)
Самим тим, у привред и која се ослањ а на знањ е, потрага за најбољим
људима (у смис лу квалитета образовањ а) је много важнија од трке за
друг им факторима производњ е. Као резултат тога, способност да се при
вук у најк валитетнији људи, од суштинског ће бити значаја за економски
раст у свим земљама.
Два кључна питањ а ће бити везана с једне стране за количин у тј. број
располож ивих радник а, а са друг е стране за њихов квалитет. Због тога
би свака држава требала да се озбиљније позабави старосном и образов
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ном структ уром становниш тва, како би видела са чим улази у економ иј у
базиран у на знању.
У ЕУ постоје бројни проблем и који утич у на број и квалитет радника
знањ а. То су значајне демог рафске промене, пад стопе ферт илитета, брзо
старењ е популац ије. Друго, постоји пад интересовањ а међу студент има
за предмете из облас ти науке и технолог ије. Унутар ЕУ још увек је слаба
мобилност студената, док послод авц и истич у да запос ленима недос тај у
вештине како би добро обав љали постојеће послове. Због тога неки аутори
кажи да ће у будућнос ти потрага за квалитетним кадровима бити толико
изражена да ћемо моћи да говоримо о тзв. „рата за таленте”. У овом „рату”
земље ће се такм ичит и да привук у најбољ е и најпаметније.
Конт ин уи рани напред ак ка економ ији заснованој на знању, а тиме
и ширењ е индус трије засноване на знању је повећао општу потраж њу
за радниц има знањ а у различит им секторима и занимањима. У светлу
несташице квалификоване радне снаг е, земље ЕУ већ развијај у системе
како би привук ле стране високок валификоване раднике и студенте. Нај
већ и број квалификоване радне снаг е у свет у и даље прив лаче САД.
2. Образовање у економији базираној на знању
Посмат рај ућ и везу између глобализац ије и образовањ а, могуће је
издвојит и два тренд а (Цветковски, Цветковска Оцокољић, 2010: 329):
-- прво, орган из ац ијам а ће како би биле конк ур ентне, треб ат и
образовани и посвећени запос лени. Због тога образовањ е постаје
све значајније у процес у глобализац ије.
-- Друг о, један нови феномен који се јавља јесте глоб ал из ац ија
образ ов ањ а. Глоб ал из ац иј у образ ов ањ а подс так ао је разв ој
информ ац ионо-комун ик ац ион их технолог ија и могућност да
се до одређених информац ија у вези са образовним инстит уц и
јама, њихови прог рам има и понуд ама, дође преко интернета и
њихових веб-сајтова.
Оба ова тренд а су повезана са миграц ијама које су све израженије
у економ ији базираној на знању. У овој економ ији, глобалним компани
јама ће требат и обучени и вешти лидери и истраж ивачи са међународ
ним искус твом. Глобално разм иш љањ е, искус тво у различит им радним
окружењима и култ урама или способност да се овлад а различит им јези
цима биће важне карактерис тике радника у новој економ ији. Паралелно
са тим биће и све веће преференц ије компанија ка проналажењу рад
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не снаге на глобалном нивоу. Ова последњ а ставка наглашава сложеност
потраге за људским капиталом у економ ији знањ а.
Европска унија је себи поставила два циља у Стратег ији Европа 2020, када је образовањ е у питању (Водич кроз стартег иј у Европа 2020, 2011: 100):
1.	смањит и проценат особа које су превремено прек ин уле школо
вањ е са трен утних 15% на 10% и
2.	повећат и удео високообразованих у популац ији старосне доби од
30 до 34 године са трен утних 31% на најмањ е 40%.
Заправо, учењ е у економ ији базираној на знању се одвија до краја
живота. Доживотно учењ е обух вата учењ е од детињс тва до пензионисањ а;
обух ватај ућ и како формално тако и неформално образовањ е.
-	Формално образовањ е укључ ује структ урирана пред авањ а која
се одвијај у на универзитет има и подраз умева добијањ е адек ват
них диплома на крај у школовањ а, док
-	Неформално образовањ еобух вата пред авањ а и обуке, које се
могу одвијат и било где (код куће, у друш тву, на радном месту).
Проблем који постоји данас а посебно је изражен у Србији, јесте што
млад и не разм иш љај у о знању које треба да понес у са факултета, већ им
је пажња окрен ута искључиво ка парчет у папира које се назива диплома.
Да би учењ е било ефикасно, морамо да променимо начин разм иш љањ а од
тога да идемо у школ у како бисмо добили диплом у, ка идемо у школ у како
бисмо стек ли знањ е. Учењ е је од круц ијалног значаја и омог ућава људима
да буду конк урентни у глобалној економ ији. Због брзине промена у еконо
мији знањ а, свак и радник мора да настави да унап ређује своје вештине, док
ће влад а морат и да посмат ра конт ин уи рано образовањ е као приоритет.
Због тога што су промене у новој економ ији толико брзе, компаније
се не могу ослонит и само на ангаж ивањ е нових дипломаца као на при
марни извор вештих и образованих радника, већ се морај у ослонит и и на
друге инстит уц ије које се баве тренинзима, како би прип рем иле радни
ке за доживотно учењ е. Због брзих промена, образовни систем и се мора
ју усредс ред ит и на вештине одлучивањ а и решавањ а проблема, учењ е
кроз рад, а са друг има (учењ е у тиму).
Трендови у квалифик ац ијама, показ уј у да ће у будућнос ти потребе
за нискок валификованим радниц има опад ат и, док ће се повећават и број
послова који ће траж ит и средњ е и посебно високе квалификац ије.
Стопа запос ленос ти оних са висок им квалификац ијама у ЕУ као цели
ни је 83,9%, за оне са средњим степеном квалификац ија је 70,6% и за оне
са ниским квалификац ијама је 48,1%. У готово свакој земљи ЕУ што су
вам веће квалификац ије, то више зарађујете. Такође је интересантно да
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Слика 1: Трендови у запош љавању према степену квалификација
2000-2020 (ЕУ-27+Норвешка и Швајцарс ка)
(http://ec.europa.eu/educat ion/focus/focus2043_en.htm)
се последњих година број оних послова који су захтевали високе квалифи
кац ије повећавао, док се број послова који су запош љавали оне са ниским
квалификац ијама смањивао.4
Према недавним истраж ивањима, реформа једног образовног систе
ма који би обезбед ио потребне вештине свим грађанима, увећао би БДП
за готово 10% дугорочно глед ано.5
Очигледно је да се укупна улагањ а у образовањ е и тренинг морај у
повећат и. Људи, организац ије и друш тво у целини, морај у да схвате да
њихов просперитет зависи од тога на ком нивоу је њихово образовањ е и
које вештине имај у. Постоји снаж на веза између нивоа вештина које неко
има и његове прод укт ивнос ти. Такође, потребне су иновац ије, како би се
образовањ е и тренинг учинили флексибилнијим а односи између оних
који нуде знањ е, оних који се образ уј у и послод аваца, успешнији.
За компаниј у изглед а лакше да усвоји нову технолог иј у, иновира у про
извод или услуг у, него да улаже у обук у. Међут им, истраж ивањ а су показа
ла да компаније које не спроводе тренинг запос лених имај у веће изгледе да
пропадн у него оне које спроводе трнинг, у сличај у када су у свему осталом
једнаке. Заправо, компаније које спроводе тренинге запос лених имај у 2 пута
већу шанс у да опстан у од оних које то не раде. Интересантно је и откриће
да што је виши ниво квалификац ија радника то је већи његов утицај на про
дукт ивност. Тренирани радниц и имај у у просек у 23% већу прод укт ивност
од оних који нису прош ли тренинг. Такође, утврђено је и да повећањ е броја
дана тренинга по особи за 1%, води повећању прод укт ивнос ти за 3%.6
4
5
6

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm
http://www.cesifo-group.de
http://www.know-in.eu/10%20Аdvantages.pdf
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Важно је подић и ниво образовањ а становниш тва али и обезбед ит и
да људи имај у права знањ а и вештине како би се поваћала стопа запо
шљавањ а. Како би се одговорило на нове изазове, образовањ е и тренинг
морај у бити такви да су значајни за тржиш те радне снаге и да су ускађе
ни са потребама оних који уче. То значи да морамо да разм ис лимо шта
желимо од образовањ а, тренинга и запош љавањ а. Организац ије мора
ју утврд ит и и развит и прави микс вештина код запос лених, а морај у се
предвидет и и знањ а и вештине које ће бити потребне у будућнос ти.
Са 23 званична језик а и 40 језик а региона и мањина, ЕУ форм ира
јединс твен у вишејезичн у заједниц у држава и људи. Међут им, процењ е
но је да 11% малих и средњих преду зећа губи уговоре због непознава
ња страних језик а. Трошкови ових проп уш тених шанси могу се мерит и
милионима евра.7 У овак вом интерк улт уралном окружењу, познавањ е
језика и развијене вештине комуниц ирањ а још више добијај у на значај у.
Повећањ е глобалне конк урентнос ти значи да замље ЕУ неће моћи да
се такм иче на бази цене и трошкова, већ се морат и да произвед у произ
воде вишег квалитета и испоруче квалитетније услуге, а све то од стране
високо-квалификованих запос лених. Нове информац ионо-комуникац ио
не технолог ије смањуј у број рутинских послова, док раст конк урентнос ти,
технолошке и организац ионе промене, већа очек ивањ а потрошача са све
софис тиц иранијим и персонализованијим производ има и услогама, пове
ћавај у потребе за образованим, високок валификованим радниц има.
Циљ ЕУ јесте да до 2020 године, повећа удео високообразованих у попу
лац ији старос ти од 30 до 34 године на најмањ е 40%. Праве се планови у
ком правц у треба образоват и будуће генерац ије, на бази занимањ а која ће
бити актуе лна у будућнос ти. Међут им, проблем може бити како задрж ат и
људе. У глобаном рату за таленте Европа већ губи део своје високок вали
фиковане радне снаге. Европ љани углавном мигрирај у ка САД-у, Канад и
и Аустралији. У растућ им економ ијама Кине и Индије такође нема довољ
но високок валификованих радника, а оне своје могућнос ти виде такође у
прив лачењу високок валификованих радника из Европе. Срби већ генера
цијама мигрирај у ка САД-у, Канад и, Аустралији и западној Европи, а ове
миграц ије се настав љај у и данас.

7

europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1164_en.pdf
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3. Улагање у истраживање и развој (ИР)
у економији базираној на знању
Прелазак на економ иј у знањ а мора да буде проп раћен растом улага
ња у истраж ивањ е и развој.
У 2012. улагањ е и ИР у Европи је било 2,06%, док је циљ Европе 2020
постав љен на 3% БДП. Заправо, иако је један од кључних циљева Евро
пе 2020 да издвајањ а за ИР до 2020. буду најмањ е 3%, тај циљ није исто
дефинисан у свим земљама ЕУ. Он је подељ ен на националне циљеве
који рефлект уј у позиц иј у сваке чланице ЕУ и значајно се разлик ује међу
њима. Креће се од мање од 1% БДП у Грчкој, Кипру и Малт и, до изнад 4%
БДП-а у земљама које трад иц ионално имај у интензивна улагањ а у ИР
као што су Финска и Шведска. Белг ија, Данска, Немачка, Естонија, Шпа
нија, Франц уска и Словенија су се договориле да цињ буде 3,00%. Циљ, за
Италиј у је постав љена на 1,53%, док циљ нису дефинисале Чешка, Ирска
и Велика Британија (Research and innovation statistics at regional level,
Еurostat, 2014.).
Европска унија заос таје за својим глобалним партнерима. У обла
сти иноват ивнос ти, поређењ е се врши са издвајањима САД-а и Јапана и
могуће је утврд ит и да су издвајањ а за ИР (до 2008. године) у однос у на
ове земље у Европи била мања за 0,6 до 1,5%.

Слика 2: Издвајања за ИР у тријади (% удела у БДП)
(Key figures on Europe, eurostat Pocketbooks)
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Слика 3: Удео у укупним глобалним издвајањима за ИР (www.rdmag.com)
Док су инвес тиц ије у ИР у 2013. години биле минималне у САД-у и
Европи, раст у већини азијских земаљ а, посебно у Кини се наставио.
Само до пре пет година САД, Канад а и Мексико су биле одговорне за
готово 40% глобалних улагањ а у ИР. Овај удео је опао на око 34%, док су
САД смањиле удео са 34% колико је износио 2009. године на 31% колико је
сада. Европа је искусила сличан пад са 26% у 2009. на мање од 22% у 2014.
Док је запад смањивао улагањ а, Азија је напредовала. У истих пет година,
удео Азије у улагањима у ИР су расла. Кина одрж ава висок ниво улагањ а
у ИР и њене укупне инвес тиц ије у ИР сада чине више од 60% инвес тиц ија
које улаж у САД. Економске и полит ичке прилике у сваком од наведених
региона сугериш у да се трендови вероватно неће мењат и у скорије време
и да ће се вероватно наставит и до 2020. Док земљама које улазе у остатак
света припад а око 11% БДП, оне учес твуј у са свега 5% у глобалном ИР.8
Као што се може видет и улагањ а у ИР нису једнако распоређена у свет у.
Снаж не ИР прог раме који подржавај у развој науке и технолог ије имај у Кина,
Јужна Кореја, Јапан и Тајван. Међут им, постоје и велике земље, као што је
Индија, која став ља релат ивно слаб нагласак на ИР, али постоје и цели конт и
ненат и, као што је нпр. афричк и, где су улагањ а у ИР трад иц ионално слаба.
8

www.rdmag.com
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Слика 4: Трендови у интензитету истраж ивања у земљама БРИК-а
и другим кључним нацијама (www.rdmag.com)
4. Србија у економији базираној на знању
Минис тарс тво просвете и спорта које је Влад а Србије именовала
фебруара 2001. године одред ило је као свој основни циљ успос тав љањ е
модерног система високог образовањ а у склад у са Болоњским процесом.
У оквиру овог система као главни циљеви постав љени су:
-- повећат и ефикасност система високог образовањ а у поглед у сма
њењ а броја оних који одус тај у од студ ија, као и смањ ењ а дужине
студ ирањ а – увес ти двос тепен и систем са Европс ким системом
преноса бодова (ЕЦТС) као мером радног оптерећењ а студената.
-- Хармонизоват и систем високог образовањ а са европским тенден
цијама са посебним нагласком на осиг урањ е квалитета – увес ти
конт ролне механ изме који ће осиг урат и висок и ниво квал ит ета
образовних исход а, наставе и истраж ивачког рада.
-- Успос тавит и релевантност наставних прог рама имај ућ и у виду
националне потребе и захт еве тржиш та. Унап ред ит и мулт ид и
сцип линарне и интерд ис цип линарне прог раме за нове профе
сије створене у новој технолошкој ери.
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Промовисат и концепт примењ ених студ ија које обезбеђуј у вештине
и способнос ти које захтева тржиш те рада.
Укључит и студенте као партнере у процес образовањ а.
Промовисат и мобилност студената и наставника.9

Ови циљеви се поклапај у са тежњама ЕУ, показ уј ућ и да је Србија спрем
на да буде њен део. Међут им, укупна образовна структ ура становниш тва
Србије је прилично неповољна.

Табела 1: Становништво старо 15 и више година према школс кој спре
ми, по попис има 1953-2011.(Школс ка спрема, писменост и компјутерс ка
писменост, Републички завод за статис тик у, 2013)
Оно што Србији очигледно недос таје то су образовани појед инц и. Број
оних који остај у на нивоу средњ е школе или испод ње, још увек је изу
зетно висок. Уколико желимо да у будућнос ти прив лачимо инвес титоре
који ће улагат и у висок у технолог иј у, морамо поправит и квалификац ио
ну структ уру, оних који се налазе на нашем тржиш ту рада (Цветковски,
Цветковска Оцокољић, 2010: 336).
Све земље Европске уније за образовањ е издвајај у у просек у 6-7 %
бруто националног дохотка (неке и више), док Србија издваја око 3,5%
(Цветковски, Ланговић Милићевић, Цветковска Оцокољић, 2011: 234).

9

www.see-educoop.net/education_in/pdf/heser_reform-ser_srb_t02.pdf
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Слика 5: Дипломирани студенти у републици Србији
(Статис тички календар Републике Србије 2009)

Слика 6: Дипломирани студенти у републици Србији
(Статис тички календар Републике Србије 2014)
Од укупних издвајањ а за образовањ е, најмањ е иде на високо образова
ње. Тај проценат се мењао од 2005. до 2011. а кретао се између 0,55% у 2005.
и 0,68% у 2011. години. У Европској Унији тај проценат износио ко 1,13%.10
Према инвес тиц ијама од 0,3% за наук у, Србија значајно заос таје за
Европском унијом и развијеним земљама света. Оно што још више забри
њава је чињеница да у овом поглед у значајно заос тајемо у однос у на земље
у окружењу које све, осим Албаније, издвајај у преко 0,5% БДП-а, а Слове
нија, Чешка и Хрватска већ издвајај у преко 1% БДП-а. Стратег ијом научног
и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. годи
не предвиђено је да инвес тиц ије у наук у достигн у 1% БДП до 2015. Визија
10

http://www.svos.org.rs/pdfs/za-panel-6-mart-2011.pdf
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научног и технолошког развоја Републике Србије јесте да Србија постане
иноват ивна земља у којој научниц и достиж у европске станд арде, доприно
се укупном нивоу знањ а друш тва и унап ређуј у технолошки развој привре
де. Једини начин остварењ а ове визије и форм ирањ а економ ије засноване
на знању јесте да се тренд раста инвес тиц ија у наук у и развој настави после
2015. Потребно је да Србија до 2020. улаже 2% БДП-а у наук у и развој, коли
ко данас улаж у у просек у земље ЕУ. План је да половина ових инвес тиц ија
до 2020. године дође из приватног сектора кроз јаче повезивањ е науке и
привреде као и увођењ е пореских и друг их инвес тиц ија.11
Обух ват ученика узрас та од 10 до 14 година основним образовањ ем је
у 2009. години, износио 95,2%, док је за узраст од 15 до 19 година, одно
сно средњ е образовањ е износио 77,7%. У школској 2009/10, 95,6% свршених
основаца наставило школовањ е, од којих око 15% неће завршит и средњу
школ у. Проценат популац ије која одус тане од основног образовањ а је 10%.
У поређењу са европским просеком од 15% оних који су превремено прек и
нули школовањ е, Србија је са својих 30% пред озбиљним изазовом (Водич
кроз стартег иј у Европа 2020, 2011:102).
Трен утни удео високообразованих у популац ији од 30 до 34 године је
21%, док је стратег ијом Србија 2020 предвиђен циљ од 30% за наредних
десет година, скромније од амбиц ије ЕУ од 40% (Водич кроз стартег иј у
Европа 2020, 2011:104).
Позит ивно је то што се број диплом ираних студената у Србији, из годи
не у годин у, повећава.
Међут им, негат ивно је то што највећ и проценат диплом ираних студе
ната одмах након диплом ирањ а напуш та земљу. Због тога је Србија међу
земљама са највишим одливом мозгова у свет у.
2008-2009
131. од 134
земље

2009-2010
132. од 133
земље

2010-2011
136. од 139
земаљ а

2011-2012
139. од 142
земље

2012-2013
141. од 144
земље

Табела 2: Ранг Србије према одлив у мозгова (на бази извештаја
Светс ког економс ког форума за 2008, 2009, 2010, 2011. и 2012. годину)
(http://www.wefor um.org)
2013-2014
Капацитет земље да задрж и таленте Капацитет замље да привуче таленте.
146. од 148 земаљ а
147. од 148 земаљ а

Табела 3: Капацитетда задрж и и прив уче таленте (на бази извештаја
Светс ког економс ког форума за 2013. годину)
(http://www.wefor um.org)
11

http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/145381/koncept_razvoja_srbije_do_2020.pdf
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У свет у у коме живимо готово свако је слобод ан да направи избор. Ако
образовани појед инц и немај у срећу да живе у добро уређеном друш тву, које
погод ује „економ ији заснованој на знању” и ако не могу да утич у да се њихо
ве земље промене, онда им не преос таје друго сем одлазак у земље чије ће
им окружењ е више погодоват и.
Закључак
Образовањ е и обука су од суштинског значаја за економски развој и то
је више него икад а изражено у глобалној економ ији базираној на знању.
-- Економ ија знањ а је базирана на компонентама као што су:
-- Полит ик а владе која подрж ава ефикасно коришћењ е постојећ их
и нових знањ а.
-- Улагањ е у образовањ е и подс тицањ е креи рањ а, коришћењ а и раз
мене знањ е.
-- Подс тицањ е доживотног учењ а.
-- Развој информац ионе инфрас трукт уре како би се омог ућ ила ефи
касна комуникац ија, ширењ е и обрад а података.
-- Улагањ е у истраж ивањ е и развој.
-- Активно укључ ив ањ е универзит ета, истраж ив ачн их центара и
државних агенц ија у размен у знањ а и прилагођавањ е глобалног
знањ а локалним потребама, итд.
Очигледно, све се врти око знањ а и учењ а.
Револ уц ија у информац ионој технолог ији је промовисала трговин у и
пословањ е које се обав љај у широм света тј. на светском нивоу. У новој еко
ном ији потраж ња за високок валификованим радниц има, посебно у обла
сти информац ионих технолог ија значајно расте, док истовремено потра
жња за ниско квалификованим радниц има опад а.
Многе компаније улаж у значајне инвес тиц ије у образовањ е и тренинг,
као и у истраж ивањ е и развој са циљем дугорочног развоја, међут им тако
ђе многе компаније из Европе су толико усредс ређене на краткорочни про
фит да не разм иш љај у о образовању као битном прои ритет у. Очигледно да
добро образовањ е може помоћ и да се смањи сиромаш тво и да се допринесе
просперитет у.
Економ ија базира на знању подраз умева активн у улог у државе, посло
даваца, појед инаца односно целог друш тва. Земље које су у стању да инте
гриш у свој у економ иј у у светску економ иј у искусиле су значајан економ
ски раст. У новој економ ији, све постаје глобално. Због тога се смат ра да
ће највеће благо једне државе бити њени грађани, тј. њихова знањ а, спо
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собнос ти и умећа. „Највеће добро сваке нације биће знањ а, способнос ти и
умећа њених грађана. А та добра ће пре свега зависит и од способнос ти ста
новниш тва неке нације да стиче нова знањ а, нарочито приликом дефини
сањ а проблема, долажењ а до нових решењ а и додавањ а нових вреднос ти.”
(Dryden, Vos, 2004: 49)
Уколико планирамо да се укључимо у економ иј у базиран у на знању,
ово морамо имат и у виду.
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SERBIA IN THE GLOBAL
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
Summary: Knowledge-based economy relies on ideas, creat iv ity, communi
cat ion, research and development, applicat ion of technology, mainly informat ion
and communicat ion technologies. It is an economy in which knowledge is created,
acquired, transmitted and used and it is happening at the level of indiv iduals,
companies and society. The aim of the knowledge-based economy is to promote eco
nomic and social development. In order to achie ve this, it is necessary in addit ion
to the expert knowledge, have developed so-called “soft skills” that are primar ily
related to oral and written communicat ion. In that case the creat iv ity, the ability
to work in teams and emot ional intelligence are important. Development towards
the knowledge industry has led to a greater demand for human resources in science
and technology, but also for knowledge workers across all sectors of the economy,
in general. In Serbia, the percentage of highly educated is quite below the EU tar
get, while according to the “brain drain” Serbia was among the first count ries in
the world. The question that arises is given the above requirements and circum
stances, to what extent Serbia is ready for an economy based on knowledge?
Key words: GLOBAL IZ AT ION, KNOWL EDGE-BASED ECONOMY, LEAR
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ТРАНСФЕР ИДЕОЛОГИЈЕ У НАУКУ
Сажетак: Предмет промиш љања у овом раду биће трансфер идеоло
гије у наук у, подстакнутo делом „Узал удан Позив” Милана Брдара. Циљ
рада је да се кроз детаљну анализ у сукоба и смене владајућих диск урса у
предмодерном друштву и модерној епох и прикаже одвајање науке од рели
гије, али и идеолошко освајање филозофије и друштвених наука.
Иако модерна епоха тежи хуманос ти, разумнос ти, једнакос ти и сло
боди, она није ослобођена тоталитариз ма који је заправо традиција стара
колико и сама цивилизација. Тоталитарна својс тва одређених филозофија
имај у елем ент е стварањ а митова, неговањ а предрас уда, искрив љавањ а
историје и историјс ких чињениц а, а поврх свега одбацивањ е другачијих
идеја и мишљeња. Милан Брдар модерну опис ује као самоос поравајући про
јект, који услед хроничног сукоба владај ућих диск урс а доводио до смене
историјс ких кулис а, однос но идеологија које су наметале лажне дилеме,
узимале душе и инструментализовале ум. Стога ће посебна пажња у овом
раду бити посвећена појму идеологије, који ће бити детаљно објашњен на
основ у Манхајмовог дела „Идеологија и утопија”, које се сматра прекрет
ниц ом у развој у социологије и предс тав ља зачетак и теоријс ку артик у
лацију социологије знања као нове дисцип лине која омогућава методс ко и
институционално довршење друштвених наука.
Кључне речи: Идеологија, утопија, историјски развој, наука.
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Увод

Напуш тањ ем религ ијске слике света као општег и свеобух ватног
влад ај ућег диск урса у чијој је основи вера, прелази се у еру модернос ти,
еру просвет итељс тва и рационализма, која се заснива на разум у и сфе
ри спознаје и легит им изац ије људске акције. Тек с модерношћу јављај у
се секуларне идеолог ије као заок ружени систем и идеја које се не засни
вај у и не легит им иш у помоћу религ ије. На преласку из реформац ије у
просвет итељс тво секуларне идеолог ије нису биле непријатељске према
религ ији. Из сукоба који је у време реформац ије изазвао велик у криз у
хришћанског морала, из безуспешних напора да се дође до заједничке
моралне истине и нађе одговор на питањ е „Како доћи до истинитог зна
ња хришћанске вере?“ рађа се просвет итељс тво. Нова епох а почињ е у
варијац ији истог питањ а „Како доћи до истинитог знањ а уопш те?”, рачу
нај ућ и да ће решењ е проблема знањ а дати одговоре на оба питањ а.
Почетак новог доба обележ авај у два филозофа који се појав љуј у исто
времено – у Eнглеској Франсис Бекон, а у Франц уској Рене Декарт. Они
настоје да форм улиш у одговоре на претходно наведена питањ а. Наравно,
„истинито знањ е” они нису могли ни да замис ле без Бога и односа са Богом.
Оба мислиоца излаж у прог раме за ослобађањ е од предрас уд а – синонима
за неис тин у – мрака трад иц ије и прош лос ти, а у циљу стицањ а потп уне
истине. Пут ослобађањ а од предрас уд а је пут приближ авањ а Богу, како би
се у контакт у са њим добила истина о свим стварима на свет у, јер Бог посе
дује ту истин у и само од њега она може да се добије, смат ра Бекон. Декарт
верује да се истина добија истраж ивањ ем природе, али уз обавезну борбу
прот ив предрас уд а. Дакле, обојица теже истим стварима, али на различите
начине: Декарт покушава да системат из ује знањ е и крит ичке методе, док
Бекон „раск ринкава идоле” који су, заправо, предрас уде настале као после
дице некрит ичког прих ватањ а доказа чула, фантазија, погрешног разуме
вањ а и конфузије. Њихови прог рам и постали су општеп рих ваћене докт ри
не рационализма и просвет итељс тва, а општа тенденц ија нове филозофи
је била је тврдњ а да људски ум мора да се очис ти од догме, предрас уд а и
извеш таченос ти како би природ а могла да се саглед а у својој симет рији и
хармонији и предс тави језиком физике и математ ике. Стога је „полит ич
ки актер, као просвет итељ, идент ичан са бившим свет итељ ем, од њега се
разлик ује спољ а, по одел у и легит имац ионој причи, али је у истом интен
зитет у везан за народ, клас у или човека као што је Пуританац био у вези
са Богом. У свим тим случајевима одрж ава се индент ична ентузијас тичка
спремност униш тењ а света у име истине” (Брдар, 2005: 189).
Велик и успеси природних наук а у седамнаес том веку дају водећу
улог у заступницима научног метод а који се пренео у све облас ти знањ а
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и мишљењ а. Дакле, идеолошке слике света више нису биле „религ ијске”
него „научне”, а „општи кредо новог покрета био је да се све доведе пред
суд разума” (Берлин, 1994: 90). Овим увођењ ем аутоном ије разума и
метод а природних наук а као јединог поузданог извора сазнањ а одбац у
је се трад иц ија, вера и тумачењ е свет их списа. Одбац ује се свак и извор
нерац ионалног и трансцеденталног сазнањ а, чему се наравно супрос та
вљај у црква и религ ијски мислиоц и. Ипак, временом долази до преноса
трансцеденц ије у иманенц иј у света и Рај више није могућ; небо постаје
празно, а земља преп уна свега од чега је небо испраж њено и све мора да
буде на земљи и прелази у домен науке.
1. Од идеје до идеологије
Док је у предмодерном свет у за наивног човека идеја предс тав љала
„идејни садрж ај” и реалност у коју се није сумњ ало, данашњи човек, иде
је најчешће дожив љава као идеолог иј у, па чак и утопиј у. Човек модерне
епохе је „научио да идеје у њиховом интенц ионалном смис лу не прих ва
та само једнос тавно, него да их у исти мах испит ује с обзиром на њихова
идеолошка и утопијска својс тва” (Манах ајм, 1978: 57). Што се тиче пој
ма идеолог ије, његов непос редни претеча био је дожив љај неповерењ а
и подозрењ а који је човек на сваком ступњу развоја бића осећао према
прот ивник у или ривал у. О идеолошком подозрењу може се говорит и тек
у оном трен утк у кад ово у људској цивилизац ији свеп рис утно непове
рењ е постане метод ично. Када се за „одговорне носиоце прот ивничког
обмањивањ а све више узимај у неусам љени субјект и, нити се на њихову
лукавост свод и све зло, него се у неком друш твеном чиниоц у види извор
прот ивникове неист инитости” (Манх ајм, 1978: 63).
Проблем идеолог ије у дубљем смис лу настаје на „прелаз у у модер
ну, услед губитк а јединс твене слике света” (Брдар, 2005: 24-25). Из мно
гобројних дефиницијa идеолог ије издвајај у се оне које идеолог иј у обја
шњавај у као „лажну свест” чија слик а света није истинита и не одговора
ономе што „објект ивно знамо” о свет у око нас. Дефинисањ е идеолог и
је као „лажне свес ти” ствара два проблема. Први је – како објаснит и да
интереси могу бити јачи од тежње за истином, као што је био случај са
мног им идејама и теоријама у историји. Пример за то су крит ике и напа
ди на теорије космоса и свем ирских тела Коперника и Галилеја које су
првенс твено произлазиле из имплик ац ија „религ ијске слике” света, а не
из унут рашње потребе науке и њеног слободног дијалога. Друг и проблем
је – како објаснит и да неис тинита слик а света може да „увери” и оне који
ма послед ице такве слике света нису у интерес у. На пример, како обја
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снит и да Марксова слик а света влад ај уће класе постаје универзално при
хваћена. Дакле, ова група дефиниц ија идеолог ије се карактерише својом
лажношћу. Ако је нека слик а света истинита, онда она „по дефиниц ији”
није идеолог ија, без обзира на то што одраж ава интересе неке групе. То
разликовањ е одговара Манх ајмовом (Karl Mannheim, 1893–1947) дефи
нисању појма идеолог ије, који је озбиљно оспорио општеп рих ваћени
марксис тичк и прог рам крит ичке теорије и у свом делу Идеологија и уто
пија (1929) поставио питањ е о условима еманц ипац ије друш твене науке,
њеном довршеном образовању и аутоном изац ији према полит иц и. Он је
први указао на то да све тоталитарне идеолог ије у себи нужно садрже
извесне истине и да им баш те истине омог ућавај у да се узајамно надо
пуњуј у и повез уј у. То надоп уњивањ е даље омог ућава „самоп росвећењ е”
и „самоп роширењ е” ума припадник а било које идеолог ије (под условом
да достигне одређени степен самосвес ти). Манх ајм је указао и на то да
спознавањ е друш твене услов љености пропорц ионално утиче на ослоба
ђањ е од ње, као и да се питањ е истинитос ти не може свод ит и на питањ е
генезе. Он је видео „идеолог иј у првенс твено као полит ичко оруђе наме
њено за полит ичк у борбу” (Брдар, 2005: 23) и прис тупио је примереном
и метод ичном разјашњавању значењ а појма идеолог ије, како би помоћу
њега разјаснио проблеме у историјском контекс ту. Његова анлиза пока
зује да се могу разликоват и два потп уно одвојена значењ а овог појма,
парт ик уларан и тоталан појам идеолог ије. Парт ик уларне идеолог ије су
идеје појед инаца, група и парт ија које Манх ајм назива још и психоло
шким, јер се њиховом применом оспоравај у прот ивничке тврдњ е. Овде
може бити посред и читава скала, од свесне лажи па до упола свесног,
инстинкт ивног прик ривањ а, од обмањивањ а друг их до самообмањива
ња. Овај појам идеолог ије се, по Манх ајм у „тек веома постепено одвојио
од једнос тавног појма лажи, парт ик уларан је, јер његова парт ик уларност
одмах пада у очи кад му се супротс тави радикални, тотални појам идео
лог ије” (Манх ајм, 1978: 58). Тоталне идеолог ије предс тав љај у влад ај уће
идеолог ије у једном друш тву и квалитат ивно одређуј у неку епох у или
клас у. Стога су оквири тоталне идеолог ије „оквири мишљењ а примерени
појед иним епох ама под којима стоје сва идеолошка, научна, филозоф
ска, уметничка и друга мишљењ а у датом времен у” (Брдар, 2005: 195). У
логичко-појмовној структ ури „тотални појам идеолог ије” одговара дру
штвено-влад ај ућем диск урс у дате епохе.1
Заједничко и парт ик уларном и тоталном појм у идеолог ије јесте то да
се ниједна не труд и да разуме оно што је речено у циљу убеђивањ а, већ
се изречена крит ик а или став фукц ионалише и манип улише на основу
1

„Јединство институције, ауторитета и ума у медијуму језика или владајуће језичке
игре” (Брдар, 2005: 149) пресдтавља владајући дискурс.
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егзис тенц ијалног полож аја прот ивник а који те ставове и крит ике засту
па. То значи да ,ма како одређене, сумњи подвргн ута мишљењ а или иде
је нису „схваћене на основу њих самих, него на основу егзис тенц ијал
ног полож аја субјекта који добија конс тит ут ивни значај за форм ирањ е
мишљењ а, конс татац ије и сазнањ а”(Манх ајм, 1978: 59).
Дуго је појам идеолог ије коришћен у негат ивном контекс ту, а пре
свега за диск валифик ац иј у полит ичк их прот ивника. Тек шездесет их
година двадесетог века афирм исала се неут рална концепц ија идеолог и
је по којој оне нису „ни добре ни лоше, истините или лажне, ни отворене
ни затворене, ослобађај уће или угњетачке, јер оне могу бити све то” (Хеј
вуд, 2005: 12). Свак и систем мишљењ а који је оријент исан на полит ичко
деловањ е означен је као неут рални појам идеолог ије, а његова вредност
неут ралног одређењ а је у томе да се он може применит и на све „изме”.
2. Од погрешне до утопијске свести
Насуп рот „погрешној свес ти” која је одувек била прис утна у људској
цивилизац ији и санкц ионисана божанским законима, налази се „утопиј
ска свест” која није конг руентна са бићем које ту свест окруж ава. Уто
пијска оријентац ија је она „која трансценд ира стварност прелазећ и у
делањ е и у исти мах делим ично или потп уно разара постојећ и егзис тен
цијални поред ак” (Манх ајм, 1978: 191-193). Манх ајм разлик ује четири
облика утопијске свес ти. Први облик је оргијас тичк и хилијазам анабап
тис та који се јавља удруж ивањ ем „хилијазма”2 са хтењ ем потчињ ених
слојева; услед чега неод ређене наде усредс ређене на друг и свет, почињу
да се дожив љавај у као нешто што припада овоме свет у, и може да се реа
лиз ује овде и сада. Од тада почињ е савремена полит ика која подраз уме
ва свесно учешће свих друш твених слојева у обликовању света. Друг и
облик утопијске свес ти је либерално-хуманитарна идеја, која се јавила
у борби прот ив постојећег поретк а и претход ила Фанц уској револ уц и
ји. Она „лошој” стварнос ти супротс тав ља „исправн у” рационалн у ствар
ност, како би имала неко „мерило” за оцењивањ е свега што се збива. У
друш твима која нису била зрела за револ уц иј у, као рецимо у Немачкој,
пут напретка се траж ио у души и унутарњим својс твима и преображ а
јима човека. Трећ и облик је конзерват ивна свест која сама по себи није
била утопијска, јер се потп уно поклапа са стварношћу, али је под спољ а
2

Хилијазам (грч. hilias – hilijada), јеврејско-хеленистичка вера у остварење мира и
благостања на земљи у времену од хиљаду година. Израз је употребио Кант означавајући њиме константни напредак људског рода. Хилијазам означава и идеју вечног мира и среће људи. Филозофски рјечник, Загреб, 1989, стр. 128.
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шњим утицајем створила извесну прот ивутопиј у ради самооријентац и
је. Разлика између либералне и конзерват ивне утопије оглед а се у томе
што је „за либерала будућност била све, а прош лост ништа” (Манх ајм,
1978: 232), док је за конзерват ивце све што постоји плодно, јер је настало
полако и постепено. Четврт и облик утопијске свес ти је социјалис тичкокомунис тичк и, који је синтезом либералног и конзерват ивног дожив ља
ја прош лос ти створио трећу димензиј у која је упућ ивала у прош лост и
прип ремала се за будућност.
3. Историјски оквири настанка друштвених наука
„Полем ичко поље сваке велике историјске фазе чини супротс тав ља
ње на живот и смрт два велик а диск урса” (Брдар, 2005: 249) из којег се
форм ирај у нови.3 Полем ика која се водила између протес тантског и језу
итског крила и неналажењ е одговора на питањ е „како је могуће знањ е
истинске вере”, допринела је урушавању старог хришћанског диск урса и
форм ирању празног прос тора који ће бити освојен новим учењ ем у новој
епох и просвет итељс тва. Крај шеснаес тог века је био и крај реформац ије
која више није била у стању да понуд и ништа ново. Ипак, у тој епох и се
појавио Галилеј који није био везан ни за једно крило, али чије су иде
је упале у то полем ичко поље и директно удариле у темељ е католичке
слике света, због чега је католичк а црква устала прот ив нове науке. Са
друге стране протес тантска црква не само да није била прот ив афирма
ције физике и тумачења космоса, већ је била заинтересована за решава
ње њених проблема средс твима физике, па су први физичари били њени
свеш тениц и. Физичара-свеш теника је највише било у Енглеској, у којој је
дошло до извесне трансформац ије калвинизма у прих ватању слободе и
аутоном ије појед инца.4 Дакле, од физике се очек ивало решењ е проблема
како доћи до истинске вере, па су физичари седамнес тог века били увере
ни да све одговоре могу наћи у природ и коју треба посмат рат и чисто као
када се чита Свето писмо, јер је и природ а написана божанским рукопи
сом. Егзис тенц ијална структ ура која је влад ала у епох и реформац ије од
3

4

Велики (владајући) дискурс је епохалног ранга ако у свом поретку држи науку,
филозофију, морал и уметност дате епохе, односно свеколико прагматско, теоријско, морално и симболичко делање. Владајући дискурс мора, уз све то, да садржи
„причу свију прича”, метанарацију или владајући друштвени мит који се више
живи него што се мисли. Владајући дискурс је референцијалан за све дискурсе
нижег реда. Сва његова значења су објективизована институционалном нужношћу
и важе као природне ствари у својој „јасноћи и одређености” Брдар, 2005: 150).
Пошто слобода није ослобађала од одговорности, као неминовна последица слободе јавила се и одговорност, јер сваки појединац који је био слободан и способан
да самостално одлучује морао је да сноси последице својих одлука.
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половине XVI века до Декарта, може се предс тавит и основном шемом ЈаБог-Свет. Декартов текст Медитације о првој филозофији „марк ира гра
ниц у између епох а реформац ије и просвећенос ти и у том поглед у пред
став ља крај прве и почетак друг е епохе” (Брдар, 2005: 172-173). Главно
питањ е реформац ије – како је могуће истинито сазнање хришћанс ке вере,
код Декарта је редуковано на проблем којим почињ е епох а просвет итељ
ства и рационализма – како је могуће истинито знање уопште?
И Декарт и Бекон смат рали су да емпиризам, преко чињеница уз осло
бађањ е од предрас уд а, уздиже до Бога како би се дошло до истине, која
је била потребна за успос тав љањ е праведне и умне заједнице. Просвет и
тељс тво је од ова два аутора ишло даље са својим прог рамским начелима.
Прво прог рамско начело је била борба прот ив предрас уд а. Друго је била
радикална сумњ а која захтева од свега потп ун у јасноћу и истинитост (све
што није јасно се одбац ује). Треће прог рамско начело била је теорија при
родног права (ТПП), која је заменила теориј у божанског права. Док је тео
рија божанског права смат рала да власт долази од Бога, те су сви морали
неприкосновено да је поштуј у, почетком нове епохе она се полако тран
сформ исала у ТПП која заок уп ља филозофиј у и теориј у и заступа став да
власт може да дође и од народ а и да се све ради и одлуч ује у име народ а,
као некад а у име Бога. Теорија природног права (ТПП)5 појав љује се још
у V веку у време софис та, затим на прелаз у из реформац ије у просвет и
тељс тво заступај у је шпански језуи т и у оквиру политчке борбе прот ив
протес таната. Видимо да је ТПП, у ствари, било оруђе полит ичке борбе
у оквиру које се разлика поретка и правде манифес товала у конфрон
тац ији физиса и номоса преко логоса. Ова конфронтац ија била је удво
стручена, јер су је заступала оба прот ивничка крила, при чему је једна
страна заступала физис, друга номос, а то уједно предс тав ља сукоб и кон
5

Нуклеус исказа ТПП чини тријада логос – физис – номос. Логос (logos) обједињава
појмове физис и номос. Номос (nomos) значи име, закон, у природно-правној теорији значи закон политичког, друштвеног и људског поретка, поретка који су створили
људи. Физис (physis) је природни поредак који су створили богови и као космички
такође има законе. Правда почива у природи и зато је физис означен знаком + и
то је нормативни смисао. Природа је увек виђена као норма, узор и истинско уточиште и вредност. Природа је подручје правде, онтолошке истине и закона на које
људи треба да се угледају. У ТПП физис и номос су увек супростављени као „+” и „–”
и наравно дискурс ТПП има логос, који све елементе заједнице мора да распореди
у рубрике физиса и номоса. Па ће рећи нпр. да народ спада у физис, јер је настао
природно, јер га је створио Бог, а не људи. Под номос ће да сврста владајућу групу
која не заслужује да влада, јер подржава законе који не одговарају природи. Значи,
природно-правни идеал је да се номоси или номои, људски закони формулишу у
подударности са природним, односно божанским законима. Компоненти исказа
увек има четири елемента: логос који је смисао или значење, номос као име, физис
као објекат, јер увек је реч о природи и наравно као четврти елемент је намера да
би тај исказ био одређен.
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фронтац иј у два диск урса, где један мора да буде такозвано прог ресиван
и руши стари поред ак, друг и је конзерват иван и брани га. У реформац ији
су то били протес тант и и католиц и, у просвет итељс тву су то романт ика и
рационализам. Будућ и да свако брани оно што онај друг и хоће да сруши,
то је заправо полит ичка борба и у том оквиру се заступај у све ствари као
што су слободна упот реба ума, просвећ ивањ е, борба прот ив предрас уд а
и радикална скепса као принц ип модерне науке. Ова универзална трија
да логос-физис-номос постоји у сваком поретк у и у сваком појм у.
Нова епох а била је обележена диференц ирањ ем два супрос тав љена
крила, франц уских рационалис та и немачк их романт ичара. Рационалис ти
су разбијали законе и обичаје старог поретка као номос, а физис у којем је
све било ново заступали као истин у и прес тав љали као природно. Роман
тичари су радили потп уно исту ствар само супротно и оно што рациона
лис ти заступај у као физис, они су разбијали као номос и обрн уто. Свако
је предмет свог напад а трет ирао као предрас уд у конс тантно заступај ући
радикалн у скепс у и не дозвољ авај ући ни на трен да ишта буде истина. Тако
се већ виђена ситуа ц ија у реформац ији наставила и просвет итељс тву. У том
прелазном период у ТПП је била чиста идеолошка полит ичка прича, одно
сно диск урс који са науком још није имао никак ве везе. Али баш у том суко
бу два диск урса у име физиса и номоса зачела се наука. То је било време
Русоа и Хобса. Док је са једне стране Русо идеа лизовао сеоски начин живо
та, Хобс је негат ивно идеа лизовао стањ е грађанског рата у Енглеској које
је претход ило његовој књизи Левијатан (Leviathan, 1651). У том делу он је
изнео докт рин у модерних природних права и тврд ио да је природно стањ е
„рат свих прот ив свих”, корис тећи изрек у „човек је човек у вук”. У исто вре
ме романт ичари су већ били поставили питањ е „каква је заправо природ
на ствар”? Само постав љањ е тог питањ а и прва истраж ивањ а предс тав љала
су зачетак исторог рафске методе и историјске науке. Сва истраж ивањ а с
почетка XIX века су показала да није било таквог природног стањ а које су
заступали Русо и Хобс. Истраж ивањ а су, заправо, показала да је природ
но све оно што је по обичај у неке заједнице, што је још Арис тотел дефини
сао.6 Рационалис тичко веровањ е у логичк и изведене закључке, добијене уз
помоћ универзално ваљаних мишљењ а, заснованих на прочишћеним пода
цима „добијеним посмат рањ ем или експеримент исањ ем, даље су уздрма
ли социолошки орјент исани мислиоц и од Бодена до Монтескјеа” (Берлин,
6

„Природно је све што је по обичају”, то значи да је природно све оно што је по обичају у једној заједници. Култура држи природност сваке заједнице. Будићи да се
обичаји разликују, разликују се и природности у различитим културама, стога и
постоје културолошке разлике. У најопштијем социоантрополошком смислу култура представља „свеукупност духовних и материјалних вредности које је човек
створио и ствара, прилагођавајући природу сопственим потребама у циљу одржања, продужења и напретка људске врсте. (Милетић и Милетић, 2012: 154).
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1994: 8). Ипак, пројекат утемељ ењ а знањ а пред разумом у просвет итељс тву
је пропао захваљуј ући шкотском филозофу Дејвид у Хјуму и родоначелник у
класичног немачког идеа лизма Иман уел у Кант у, који су прих ват или сазна
ње да постоје границе разума.
Прип рем љена и спроведена под духовним склопом просвет итељс тва
и ТПП, Франц уска револ уц ија предс тав ља историјску и преломн у тачк у
просвет итељс тва. У исход има Франц уске револ уц ије, пређашње просве
титељс тво се трансформ ише у митолог иј у револ уц ије као полит ичког
догађаја. Форм ирањем три мегаи деолог ије, од епохе просвет итељс тва се
разг раничава епох а постп росвет итељс тва, која се заснива на моћи.
„После Канта (његове Критике чистог ума, 1787), а нарочито после
Франц уске револ уц ије (1789) конт инентална филозофија прелази с пара
дигме знањ а на парад игм у моћи. Циљ филозофије није више стицањ е знањ а,
него револ уц ија и такт ика запосед ањ а влас ти. Мисао после Хегела постаје
прагмат ичка, а под окриљ ем мита револ уц ије, револ уц ионарно-полит ич
ка. На место теорије сазнањ а, долази теорија делањ а, али у посебном виду
теорије револ уц ионарног делањ а (почев од Маркса)” (Брад ар, 2005: 183).
Иако су млад и немачк и филозофи Фихте, Шелинг и Хегел, занет и иде
јама Франц уске револ уц ије, чинили све да би доказали ауторитет ума,
ипак у томе нису успели. Они су га заправо, полем иш ућ и средс твима моћи
у диск урс у под привидом успех а, потп уно елим инисали. Дакле, нестао је
и онај скромни Кантов ум, а остала је мегаломанија која траје до данас. Та
мегаломанија је ушла у револ уц ионарн у теориј у преко пропаганде Фран
цуске револ уц ије и немачке филозофије, што се спојило у оквиру егали
тарне идеолог ије где се форм ирао марксизам. Дакле, прва расподела на
три сукобљене стране је тековина Франц уске револ уц ије. Кажемо прва, јер
су се до тада увек сукобљавала два крила: схолас тика насуп рот хуманизму,
католиц изам насуп рот протес тант изму, рационализам спрам романт ике.
Сада су се форм ирале три стране, заправо три мегаи деолог ије: либерали
зам који заступа слобод у индивид уума, егалитаризам који заступа класну
једнакост и конзервативизам који је за заједниц у нације.
4. Идеологија и друштвене науке
Прве друш твене науке образовале су се у природно-правном сукобу
рационализма и романт ике, који се дешавао на површини у медиј ум у
моћи разарањ ем легит имац ије прот ивничког диск урса, док је у унут ра
шњос ти у медиј ум у знањ а долазило до узајамног спајањ а и преу зимањ а
аргумената. Друш твене науке изворно су настале као „као дисциплине
знањ а у интерес у легит имац ије моћи” (Брдар, 2005: 279) мегаи деолаог и
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ја. Оне нису могле да настан у без везанос ти за велике диск урсе влад ај у
ћих мегаи деолог ија, које су им обезбеђивале посебне оквире са својс тве
ним и опредмећеним вреднос тима, а које су заправо предс тав љале стра
тешки и полем ичк и идеолошки склоп. Уз помоћ тих вредносних оквира
науке су стварале везу са друш твеном стварношћу и истовремено се уз
помоћ идолиг ије везивале за одређена друш твено услов љена проблем
ска поља, што је био и нужан услов њиховог настанка. Због тога у склоп у
сваке велике научне парад игме у друш твеним наукама постоји типски
одређено поље за које је научна парад игма везана и у „чијим границама
може да осведочи свој у хеурис тичк у моћ” (Брдар, 2005: 280).
Неоспорно је да су оба крила просвет итељс тва имала велике доприно
се како сазнајне, тако и еманц ипаторске и у медиј ум у знањ а и у медиј ум у
полит ичке полем ике (моћи). Ипак, данас је јасно да самом итолог изовани
рационализам, који је био прог ресиван на нивоу моћи и полит ичке борбе,
није значајније утицао на развој друш твених наука, јер је на нивоу знањ а
био самообмањуј ућ и, површан, идеолог изован и крајњ е конзерват иван.
Са друге стране, док је романт ика у полит ичкој борби била конзерват и
вана, својим рационализовањ ем дала је велик и допринос у просвећ ивању
и настајању друш твених наука, пре свега историје и социолог ије. Дакле, у
природно-правном сукобу рационализма и романт ике, најп ре се форм и
ра модерна економска наука, затим полит ичка наука, историог рафија и
друш твена наука као социолог ија. Када је у питању полит ичка наука мора
да се нагласи да је Макијавели заправо зачетник модерне полит ичке нау
ке. Хобс је направио следећ и, друг и корак и све до краја XVIII и почетка
XIX века није било нових достигн ућа у полит иколошкој теорији која би
утицала на форм ирањ е полит ичке науке. Историог рафија се форм ирала
у сукобу унутар оквира ТПП, полит ичке науке, економске науке и дру
штвене (социолошке) науке. Социолог ија је настала на искус тву пропас ти
свих дотад ашњих реформ и у настојању и покушај у да се, пре свега, обја
сни пропаст Франц уске револ уц ије, као би људи схват или да је друш тво
сачињ ено од посебних правила, законитос ти и стварнос ти које је тек тре
бало установит и. Дакле, јасно се види да из диск урзивног сукоба произла
зи оно што с једне стране карактерише модерн у Европ у, а са друге стране
је дефинише. То су модерна полит ичка теорија (МПТ), модерна историо
графија, економска наука и друш твена наука.
Ипак, овај „вечит и дуализам” постепено је прес тао да бива примаран,
јер су прев ласт преу зеле три новоформ иране мегаи деолог ије које влад а
ју од половине XIX века до данас. Основу сукоба у Модерни такође чини
механизам смене кулиса, односно смене три мегаи деолог ије. Оне пред
став љај у три диск урса који су прис утни у свакод невном живот у, култ ури,
полит иц и, филозофији, науц и и у чијем сукобу увек један мора да прео
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влад ава, док га друга два не признај у. Свака мегаи деолог ија заснована је
на три основна принц ипа Франц уске револ уц ије – слобод и, једнакос ти и
заједниц и; и свака истиче и заступа један принц ип као врховн у вредност
подређуј ућ и му преос тала два. Такође, „свака од њих у својој структ ури
неизбеж но садрж и и преос тала два принц ипа, већ тиме што у свом скло
пу држи њихове прве принц ипе у подређеном стат ус у” (Брдар, 2005: 266269). То значи да су све три мегаи деолог ије због својих структ ура довеле
до непом ирљивос ти основне принц ипе, инсис тирај ућ и на опредељивању
и искључивос ти. Стога, онај ко је био за слобод у, морао је да буде прот ив
једнакос ти и заједнице, а ко је заступао економску једнакост, морао је да
буде прот ив слободе и заједнице. У својој једнос транос ти ове идеолог ије
су се у ствари надоп уњ авале, што се манифес товало тиме да је свака себе
дожив љава као победника. Та подређеност два принц ипа трећем хипос та
зираном може се форм улисат и правилом са снагом закона: „Свака мегаи
деологија у својим практичним исходима неизбеж но ствара претпос тавке
настанка или актуе лизовања преос талих двеју” (Брдар, 2005: 270).
Даље, овај закон може да се развије преко два одвојена принц ипа. Први
принц ип је да свака идеолог ија решавањ ем свог проблема истовремено про
дубљује преос тала два. Рецимо, либерализам решавењ ем проблема слобо
де отвара и прод убљује проблем једнакос ти и заједнице (социјалне прав
де, нације, националне култ уре, индент итета и интег ритета) у сопс твеној
структ ури. Друг и принц ип је кумулат ивно деловањ е идеолог ија у паровима,
који на тај начин удвос тручено прод убљује проблем треће идеолог ије. Тако
либерализам и егалитаризам кумулат ивно прод убљуј у проблемско поље
конзерват ивизам. Конзерват ивизам и либерализам удвос тручено кумули
рај у проблем социјалне правде, а конзерват ивизам и егалитаризам прод у
бљуј у либерално-проблемско поље и угрожавај у границе слободе.
Поента је у томе да су све три идеолог ије у овој чудесној конфиг у
рац ији потп уно умрежене и у клинч у. Будућ и да су баш као рационали
зам и романт ик а, и ове три мегаи деолог ије биле супрос тав љане на нивоу
моћи, на нивоу знањ а су се допуњ авале из чега је услед ило да су моћ
заступале као знањ е и знањ е као моћ. Стога се модерне иеолог ије разви
јај у на нивоу моћи, док на нивоу знањ а настај у модерне друш твене науке.
То јасно указ ује да је прек лапањ е поља три мегаи деолог ије неизбеж но
водило до образовањ а првих друш твених наука и то полит ичке економ и
је, историје и социолог ије које су биле, као што је већ наглашено, „дисци
плине знањ а у интерес у легит имац ије моћи влад ај ућ их идеолог ија и с
примарном функц ијом полем ичког оруђа” (Брдар, 2005: 278-279). Поли
тичка економ ија развијала се у оквиру либерализма и рационализма,
историја и социолог ија у оквиру конзерват ивизма, док се из синтезе ова
два крила у нешто измењ еној варијант и засновао марксизам.
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5. Еманципација друштвених наука

Указали смо већ да је велик и диск урс по дефиниц ији синтеза моћи,
вере и знањ а, стога је форм ирањ е основних идеја друш твених наука,
баш унутар тих влад ај ућ их диск урса, неизбеж на послед ица нововеков
не полит ичке полем ике и промоц ије полит ичк их интереса. У почетк у је
логика знањ а била потчињ ена логиц и моћи, разум је служ ио да оправд а
полем ик у налазећ и смисао и градећ и филозофске или историјске кон
струкц ије када год и где год је то било потребно. Истовремено се у логиц и
моћи, у којој се све класифик ује на пријатељ е или непријатељ е, отвара
прос тор логике знањ а по којој се све класифик ује на истин у или неис ти
ну. Видели смо да влад ај уће идеолог ије и њихови диск урси никако нису
били преп река за форм ирањ е наука, него „управо нужни услови њихове
могућнос ти” (Брдар, 2005: 279). Иако се науке у влад ај ућем мегад искур
су образ уј у ради легит имац ије и промоц ије његове универзалнос ти, тај
исти диск урс који је ограничених капац итета образовањ а, у једном тре
нутк у постаје преп река развој у науке. Стога, дата наука даљи развој и
пун капац итет може да оствари само уколико превазиђе идеолошке гра
нице, оспори универзалност диск урса који је раније заступала као једин у
истин у и изведе „синтез у научних капац итета образованих у медиј ум има
осталих трад иц ија” (Брдар, 2005: 279). На тај начин науке, ради свог само
проширењ а морај у да прек ин у полем ик у и успос таве дијалоге са друг им
трад иц ијама и због тога уђу у полем ик у са својом идеолог ијом.
Велике идеолог ије Модерне ограничавај у наук у само до одређене
тачке историјске генезе. Та тачка предс тав ља праг аутоном изовањ а дру
штвених наука. Видимо да се из самог сред иш та мегаи долошке интер
секц ије у току полем ичке борбе вођене интересом за моћи јавља и инте
рес за знањ ем. Да би се наука до краја образовала, инерес за знањ ем мора
да се ослобод и од интереса моћи. То се постиже тако што се најп ре допу
шта спој идеолог ије и истине, те идеолог ија више не може да буде „лажна
свест”. Ко год смат ра да су његова становиш та истинита мора да прих ват и
и то да истине има и у туђим ставовима.
Да би се остварио прелаз крит ике идеолог ије у социолог иј у знањ а, да
би се остварило еманц иповањ е и аутоном изовањ е друш твене науке према
полит иц и, неоп ходно је неут рализовањ е појма идеолог ије и његово спаја
ње са истином. Такође је неоп ходно напуш тањ е старог рационалис тичког
принц ипа радикалне скепсе, који је био у основи универзализовањ а појма
идеолог ије и довео до катас трофалних послед ица по мишљењ е уопш те.
Умес то радикалне скепсе, Манх ајм је увео став епис темолошке неут рал
нос ти (Ен- става), по којем на одређеној тачк и кризе „више није могуће ни
позит иван ни негат иван суд о другој мисли, услед самоу к ид ањ а радикал
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ног скепт иц изма (према другом) и вере (према себи)” (Брдар, 2005: 3-33).
Функц ија Ен-става није у томе да мења природ у мишљењ а, већ да омо
гућ и његово објект ивно испит ивањ е, јер омог ућава методску скепс у која
својом неод ређеношћу нужно увод и у научно-крит ичко истраж ивањ е.
Из свега наведеног след и да је образовањ е Ен-става разг радњ ом ради
калног скепт иц изма, почетак краја крит ике идеолог ије, што чини само
рефлексиј у знањ а могућом. Такође, из свега изложеног смо видели да
је човек у од науке неут ралан став неоп ход ан, како би напус тио идеоло
шки скепт иц изам и метод у крит ике, самим тим и избегао њихове само
униш тавјуће послед ице. Прих ватањ ем саморефлексије и самоконт роле
могућа је промена према сопс твеном и туђем становиш ту, а у циљу про
свећ ивањ а и потп уног аутоном изовањ а, односно методског и инст ит уци
оналног довршењ а науке.
Закључак
Будућ и да сви људи никад а неће бити само конзерват ивц и, либерали
или само левичари, идеолошки плурализам ће увек постојат и као што
га је увек и било. Стога, данашње свеп рис утно идеолошко декларисањ е
исказа као конзерват ивних, либералних, комунис тичк их, национали
стичк их, трад иц ионалис тичк их, демок ратских, еколошких, модерних и
ко зна још каквих, предс тав ља ништа друго до заклањ ањ е истине. И данас
је већина људи спремна да брзо и лако диск ред ит ује свако мишљењ е које
добије идеолошку етикет у, без обзира да ли је истинито или не.
Исто као што је у XX веку најлакше било да се све проглашава иде
олог ијом (неис тином), са циљем да се на многа питањ а не нађу одгово
ри, данас jе најлакше правит и се као да сви „одговори давно постоје”. То
заклањ ањ е истине и избегавањ е одговора нас поново враћа у зачарани
круг крит ике идеолог ије. У том круг у се не зна ко се чиме бави, ко је
полит ичар, а ко научник. У том круг у, китичке идеолог ије научне зајед
ница зависе од моћник а и њихових фонд ац ија, а научна знањ а се и даље
селект ивно корис те и прилаг ођавај у у сврх у учвршћивањ а моћи.
Данашња слик а душтвене и научне заједнице Србије је само део тог
зачараног круга крит ике и одсус тва дијалога. Одавно се наука и полит и
ка у Србији држе руку под руку, и данас се више не зна ко је коме слушки
ња. Професори су прис утнији и успешнији у парламент у него на факул
тет има. Полит ичари, окићени највишим научним звањима, знањ е стич у
брзо и у пролаз у, јер им због „бављењ а” полит иком не остаје времена
за одговоре на мног обројна питањ а. Док се крајем прош лог века води
ла исцрп љуј ућа борба за демок рат иј у, вође те борбе су, уз помоћ методе
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крит ичке идеолог ије, све невољ е и муке наше друш твене заједнице пре
бац ивале на душу социјализма и народ у обећавале западн у демок ратску
утопиј у у виду помоћ и и кред ита. Заједно са борц има демок рат ије, раме
уз раме борили су се и научниц и, професори универзитета и скоро сви
студент и. Данас, четрнаест година од када је Србија постала ’отворено
демок ратско друш тво’, од када има слободне изборе, сви и полит ичари и
научниц и корис те исте крит ичке методе потањ ај ућ и у све већу импрови
зац иј у, редукц ионизам и незнањ е. Данас се не зна шта је више урушено у
нашем друш тву, да ли природ а, право или правд а. Не зна се који је про
блем више прод убљен, да ли проблем једнакос ти и заједнице (социјал
не правде, нације, националне култ уре, индент итета и интег ритета) или
су угрожене границе слободе. Ретк и људи од знањ а и науке потиснут и
су у кабинете, њихов глас се не слуша, њихово знањ е никоме не треба и
најчешће се на њих глед а као на конзерват ивне заступнике затвореног
друш тва. Икао се српско друш тво спољ а ослобод ило од тоталитаризма
социјалис тичке влад авине, иако је крен уло путем демок рат ије и слобо
де, нико неће да прих ват и и одговорност коју слобод а са собом неминов
но доноси. Наше друш тво се изнут ра још није развило, полит ика се није
професионализовала, нити се наук а аутоном изовала. Душтвене науке су
и даље у сенц и полит ике и нико никога не слуша и не уваж ава.
Данас, више него икад а, сви у Србији би требало да су свесни да знањ е и
моћ, исто као и наука и идеолог ија, не могу потп уно да се одвоје, пре свега
зато што моћ зависи од знањ а. Исто тако, требало би знат и да наука и идео
лог ија не смеј у једна другој сувише да се приближе. Пошто нико нема цело
вит у истин у, нити може да је има, људи од знањ а морај у да прис тупај у про
блем има отворено и да уважавај у сазнањ а и истине друг их, јер само на тај
начин ће моћи да достигн у сазнајно опамећивањ е, односно просвећивањ е.
Свесни смо и чињенице да је жеља за моћи укорењ ена у људској при
род и, да су многа „стара” питањ а и даље актуе лна и да још увек нема
ју одговоре. Нека од тих питањ а су: „Како остат и неут ралан?”, „Да ли
постизањ е баланса између моћи и знањ а омог ућава заузимањ е неут рал
ног полож аја?”, „Како успос тавит и тај баланс, нарочито данас када су
у модерном потрошачком друш тву моћ и знањ е међусобно зависни?”,
„Колико су моћниц и спремни да знањ е оставе по страни и не корис те
га за учвршћивањ а своје моћи?”... Сва ова питањ а, показано је, постоје
још од оног времена када је човек морао да преу зме одговорност за своје
одлуке и изборе. Али одговори на њих још увек треба да се траже. Данас,
као и некад а већина смат ра да човек и није у стању да се одуп ре жељи
за моћи. Стога не чуди што је мног има лакше да нове идеје и закључке
„етикет ирај у” као утопије, као што је марксис тима било лакше да одбаце
Манх ајмове идеје и његов Ен-став прогласе утопијом.
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Такође, многе теорије, идеје и научне истине дуго су остајале игно
рисане и анатем исане, најп ре од стране моћника. Пролазиле су деценије
пре него што би оне биле признате, а често аутори тих нових идеја призна
ње не би доживели, као што је случај и са Карл Манх ајмом. Зато је важно
да се људи од науке најп ре сами запитај у „колико су спремни да жртвуј у
углед, признањ а и успех зарад слободе, идеја и истине, зарад знањ а”?
На крај у, треба још једном нагласит и да је „пуштањ е истине на сло
бод у” неоп ход ан услов напретк а науке и самог друш тва. Људи од науке
би требало да знај у и упамте да, иако је у проу чавању комп лексних дру
штвених појава важно заступат и метод, сви метод и и прис тупи су огра
ничени својим фокусима и пољима опаж ањ а. Стога, ни једном метод у и
прис туп у се не може дават и предност науш трб другог. Исто тако, треба
имат и на уму неоп ходност замене старог рационалис тичког принц ипа
радикалне скепсе новим „модалним скепт иц измом”. То подраз умева да
се не одбац ује све у шта се и најмањ е посумњ а, већ ако је нешто неја
сно, пре одбац ивањ а га треба прот умачит и или учинит и јасним, да би се
знало о чему је реч. Заступањ е Манх ајмовог Ен-става (епис темолошке
неут ралнос ти) једини је исправан пут, јер омог ућава истраж ивањ е као
легит иман начин решавањ а проблема.
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TRANSFER OF IDEOLOGY INTO SCIENCE
Summary: The subject of reflect ion in this paper will be the transfer of ideology
into science inspired by Milan Brdar’s book „A call in vain”. The aim of the paper is to
show, through a detailed analysis of the conf lict and the shift of the ruling discourses
in pre-modern society and the modern epoch, the separat ion of science from religion,
but also the ideological conquest of philosophy and social sciences.
Although modern era strives to humanity, reasonableness, equality and free
dom, it is not exempt from totalitar ianism which is actually a tradit ion as old as
civilizat ion itself. Totalitar ian propert ies of certain philosophies have elements of
creat ing myths, foster ing bias, distort ion of history and histor ical facts, and, on top
of all, the reject ion of different ideas and opinions. Milan Brdar describes modernism
as a self-disput ing project which, due to the chronic conf lict of ruling discourses led
to a shift of histor ical scenery, with respect to ideologies that imposed false dilemmas,
took the souls and instrumentalized the mind. Therefore, in this paper, special atten
tion will be paid to the term ideology, which will be explained in detail on the basis of
Manheim’s work “Ideology and Utopia”, which is considered a turning point in the
development of sociology and represents the embarcat ion and theoret ical articula
tion of the sociology of knowledge as a new discipline that prov ides methodical and
instit ut ional complet ion of social sciences.
Key words: Ideology, Utopia, Historical Development, Science.
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1Др Рaдивoje Пeтрoвић*1

ВРЕМЕ ИСКУШЕЊА
(Миливоје Павловић, Oглeдaлo Дoбрицe Ћoсићa,
Нoвoсти, Бeoгрaд 2014, 239 стр.)
„Здрaвиje je бити с oнимa кojи су прикoвaни узa стуб срaмa, нeгo с oнимa кojи oкoлo aрлaучу и бaцajу кaмeницe; сa мaњинoм смo ближ и сeби
и свojoj људскoj суштини, нeгo сa сaмoувeрeнoм вeћинoм, кoja нeмa штa
дa изгуби сeм oбрaзa.”
Oвaj цитaт припaдa нajсвeстрaниjeм српскoм eсejисти Mилoвaну
Дaнojлићу, а рeклo би сe дa сe у тих нeкoликo рeчи смeстиo и мoтo свeукупнoг личнoг, књижeвнoг, идeoлoшкoг и пoлитичкoг у живoту српскoг
писцa Дoбрицe Ћoсићa, jaвнoг рaдникa, oпoзициoнaрa и држaвникa,
грeшникa, oтпaдникa и oцa нaциje, пa гa je чeстo и сaм цитирao. Рeч je o
принц ип у кojи сe свe врeмe прoвлaчи крoз књиг у Mиливoja Пaвлoвићa
„Oглeдaлo Дoбрицe Ћoсићa”, сa симбoличним пoднaслoвoм „Писaц чиje
сe стрпeњe oствaруjу” у издaњу бeoгрaдскe нoвинскo-издaвaчкe кућe
„Нoвoсти”. Упoрeдo сa тимe, сликa пoпулaрнoг Гeџe – нaдимaк дoбиo
прeмa крajу из кoгa пoтичe – у српскoj књижeвнoj и пoлитичкoj jaвнoсти
oптeрeћeнa je рaзличитим сeнкaмa и идeoлoшк им зaтaмњeњимa, пa je
читaњe oвe књигe вишeструкo кoриснo нe би ли сe дaнaс кoмплeтирaлa
штo oбjeкт ивниja сликa o „првoм вeликoм писцу из цeнтрaлнe Србиje”,
„нajзнaчajниjeм српскoм писцу другe пoлoвинe 20.вeкa” и „нajзнaчajниjeм
Србиjaнцу пoслe Другoг свeтскoг рaтa”, кaкo су тo прoцeнили њeгoви углeдни сaврeмeници.
Чeтири су oснoвнa рaзлoгa кoja je прeпoручуjу читaoцимa, уз oпaску
дa бaвљeњe Ћoсићeм крoз Пaвлoвићeву књиг у зaхтeвa сoлиднo прeдзнaњe
и пoзнaвaњe њeгoвoг дeлa, кaкo би уживaњe у тeкс ту билo кoмплeтнo.
*
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Рaдивoje Пeтрoвић
Слика српске судбине

Првo, „Oглeдaлo...” je првa књигa o Дoбрици Ћoсићу издaтa пoслe њeгoвe
смрт и, иaкo aутoр хрoничaрски дoслeднo и пoштeнo нa пoчeтк у нe прeћут
куje дa je нajвeћим дeлoм нaписaнa, a пoтoм ишчитaнa и aминoвaнa с Ћoсићeвe стрaнe joш зa њeгoвoг живoтa. Oвa пojeдинoст мoжe дa упут и читaoцa
нa пoмисao дa je глaвни jунaк битнo утицao нa сaдржaj, што нaм aутoр рaзвejaвa увeрaвaњeм дa je Ћoсић инсистирao нa свим, пa и пo њeгa нeпoвoљним
дeтaљимa и фaкт имa, нe избaцуjући ни jeдну нeприjaтну чињeницу из свoje
биoгрaфиje. Читajући пaжљивo књиг у лaкo сe увeрити у истинитoст oвих
искaзa, чимe Пaвлoвићeвo штивo имa квaлитeт кojи ћe бити кoмпaрaтивнa
прeднoст у oднoсу нa свe сличнe пoтoњe. Свe тo дaje књизи вeћу спeцифичну тeжину и знaчaj, пoсeбнo aкo сe имa у виду дa ћe, с oбзирoм нa Ћoсићeв
aктивaн oднoс сa мнoгoбрojним приjaтeљимa и сaгoвoрницимa тoкoм дeцeниja бoгaтe и свaкoврснe aктивнoсти, у будућнoсти бити мнoгo oних кojи ћe
српскoj jaвнoсти пoнудити свojу скиц у зa њeгoв кoнaчни пoртрeт.
Другo, чaк и oни кojи су цeлoг живoтa били скeптични или нeгaтивнo
oдрeђeни прeмa живoту и дeлу Дoбрицe Ћoсићa тeшкo дa мoгу дa oспoрe
кључни aргумeнт кojи прeпoручуje oву књиг у: „Њeгoвo зaмaшнo књижeвнo дeлo, aли и публицистикa и пoлитичкo дeлoвaњe, мoжe сe свaкaкo
пeрцeпирaти кao мeтaфoричкa сликa судбинe српскoг нaрoдa и српскoг
прoстoрa нa прeлaзу из jeднoг у друг и милeниj”. Будућ и дa je њeгoв живoтни и ствaрaлaчки хoд дубoкo и oсвeшћeнo испрeплeтaн сa судбинoм Србиje,
путoвaњe крoз рукoпис oвe књигe, oргaнизoвaн у шeст oдeљaкa и смeшт
eн нa 240 стрaнa, уз 40 пaжљивo и нeпристрaснo oдaбрaних тeкс тoвa дру
гих o њeму, кao и 76 фoтoгрaфиja из личнe Ћoсићeвe aрхивe, сa дeсeтинaмa
фaксимилa писaмa и дoкумeнaтa, свe тo пружa читaoцу свojeврсну, зaнимљиву и прoтивурeчну истoриjу минулoг врeмeнa искушeњa крoз кoja смo
прoлaзили Србиja, ми и Дoбрoсaв, кaкo му зaистa глaси крштeнo имe, a штo
je упркoс дeцeниjскoj пaжњи кojoj je биo пoдвргнут, ширoj jaвнoсти oстaлo
нeпoзнaтo. Хoћe ли сe бaш свaкoмe дoпaсти пoнуђeнo тумaчeњe српскe истoриje je jeднo, битнo je дa су чињeницe и фaкт и нeспoрни.
Tрeћe, oдлaзaк Ћoсићa и пojaвљивaњe „Oглeдaлa...” пoдудaрa сe сa стогoдишњицoм oд пoчeткa Вeликoг рaтa, кojи je пoвoд зa нaстaнaк jeднoг oд њeгoвих нajслoжeниjих дeлa, „вeликoг рoмaнa o Вeликoм рaту”, пa je и oвaj дeo
књигe дoбaр пoвoд дa сe Србиja из стидљивoг и уњкaвoг oбeлeжaвaњa jeднoг
oд нajвaжниjих дaтумa у српскoj истoриjи и пoклoњeњa хeрojским сeнимa
jунaкa сa Сувoбoрa, Цeрa, Кoлубaрe..., врaти oвoм eпскoм oствaрeњу, кoje
нaс пишчeвoм вeшт инoм и свojeврсним спojeм дoкумeнтaрнoг и имaгинaрнoг врaћa у врeмe, aтмoсфeру и aмбиjeнт у кoмe сe рaдњa oдвиja. Aутoр нaм
скрeћe пoсeбну пaжњу нa тaj aспeкт Ћoсићeвoг ствaрaлaштвa, сугeришући
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Време искушењ а

нa пoсрeдaн нaчин пoтрeбу дa сe кao нaрoд и кoлeкт ивитeт другaчиje oднoсимo прeмa oвoм чaснoм рaздoбљу нaшe истoриje.
Чeтвртo, у дoбрoм дeлу oвдaшњe српскe jaвнoсти дeцeниjaмa je
ствaрaнa лeгeндa o дружeњимa и кружooцимa пoвлaшћeних нa Дeдињу у
кући Ћoсићeвих, пa и Пaвлoвић нa oсoбeн нaчин угрaђуje oвaj дeo знaчajнoг
пишчeвoг aнгaжмaнa крoз зaмaшaн oдeљaк o њeгoвим приjaтeљимa. Нa
крajу, и oвa хрoникa o Ћoсићу нaстaлa je кao рeзултaт тих дружeњa и
нeфoрмaлних рaзгoвoрa сa Дoбрoсaвoм дужe oд чeтири дeцeниje. Eлeгaнтнo и нeнaмeтљивo aутoр нaм je тaкo пoнудиo сoфистицирaну слик у oнoгa
штo je прeчeстo у jaвнoсти билo прeдстaвљaнo кao aктивнoст „oцa нaциje”,
тeрмин кoгa у Пaвлoвићeвoм тeкс ту нeмa, aли кojи je, хтeли ми тo или нe,
пoстao синoним зa Гeџу. Умeстo тoгa, читaлaц сe мoжe увeрити дa ниje
билo вaжниjeг или прeлoмниjeг мoмeнтa у нoвиjoj истoриjи Србиje, a дa гa
Ћoсић и њeгoви приjaтeљи нису aнaлизирaли и пoзициoнирaли сe прeмa
њимa, o чeму сe измeђу кoрицa књигe нуди бoгaтa грaђa и тeкс тoви дру
гих aутoрa, чимe сe нa извeстaн нaчин oбjaшњaвa и зaштo je у тим гoдинaмa искушeњa вeлики писaц дoбиo титул у „oцa нaциje”, терм ин који
Павловић упад љиво – не корис ти ни на једном месту у књизи. Иaкo сe
нигдe у тeкс ту нe кaжe дa je Ћoсић имao кoнaчну и пoслeдњу рeч, мнoги
oд њeгoвих сaврeмeникa прoцeњуjу дa je упрaвo „љубaв и дoбрoтa Дoбрицe Ћoсићa jeдинствeн знaк њeгoвe нaдмoћнoсти”. Пoртрeти сaврeмeникa
oсликaни пeрoм Ћoсићa тaкo су дрaгoцeнa и пoуздaнa свeдoчaнствa o истoриjским збивaњимa и идeoлoшк им мeнaмa нa српскoм и jугoслoвeнскoм прoстoру у другoj пoлoвини прoшлoг и нa пoчeтк у oвoг вeкa, чeму
aутoр дaje у књизи пoсeбнo мeстo и врeднoст.
Подвиг преображаја
Aкo цитaт Дaнojлићa нa пoчeтк у тeкс тa прeдстaвљa гeнeрaлни живoтни стaв глaвнoг jунaкa, oндa je свaкaкo „пoдвиг прeoбрaжaja” oнo штo гa издвaja у њeгoвoм врeмeну. Или, кaкo рeчe Влaдeтa Jeрoтић, a нaвoди Пaвлoвић „нeмa примeрa у нaшoj пoслeрaтнoj књижeвнoсти дa je кoмунистички
писaц тaлeнтa Дoбрицe Ћoсићa извршиo oвaкaв пoдвиг прeoбрaжaja”. To
je нajпрe учиниo сa сoбoм, кao чoвeкoм и бившим кoмунистoм (вeрoвaтнo
нe и бившим лeвичaрeм, сoциjaлистoм или сoциjaлдeмoкрaтoм, штo je
врлo вeрoвaтнo oстao, oднoснo пoстao). Tимe нaм aутoр нуди рaзjaшњeњa
oних спoрoвa у jaвнoсти oкo Ћoсићa кojи су гa oптуживaли и кривили,
jeдни зa кoмунизaм, друг и зa нaциoнaлизaм, губeћи из видa упрaвo тaj
пoдвиг прeoбрaжaja и њeгoву грeшничку структ уру личнoсти и спрeмнoст дa сe мeњa, тaкo вeрнo трaнспoнoвaну у истoимeни рoмaн. Oтудa je
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мoждa нajтaчниja oцeнa o Ћoсићeвoм књижeвнoм и живoтнoм дeлу oнa
кojу aутoр цитирa сa скупa у Tрстeнику 2008. гoдинe пoсвeћeнoг упрaвo
Ћoсићу: „Изглeдa дa je Ћoсић, пишућ и свoje рoмaнe, писao сaмo jeдну
књиг у, књиг у Истинa. Ta књигa je oстaлa нeдoвршeнa, a у извeснoм сми
слу и нeдoрeчeнa. Дaклe, oтвoрeнa зa нoвe истинe”.
У тoм смилс у вaљa тумaчити и oнo штo je кao Ћoсићeв биoгрaф Пaвлoвић унeo у књиг у кaд je рeч o њeгoвoм кoмунизму и нaциoнaлизму. Tрeбa
ли увeрљивиja aргумeнтaциja oд oнoгa штo je изрeкao чувeни aнтикoмунистa Бoрисaв Mихajлoвић Mихиз o Ћoсићу и њeгoвим приjaтeљимa у
прaскoзoрje ствaрaњa НИН-a: „Сви су нaпрaвили кaриjeрe, a дa ниjeдaн
oд њих, пa чaк ни oни кojи су били пaтeнтирaни тумaчи титoизмa, a нaрoчитo кaрдeљизмa, нису били у души кoмунисти. Били су и oстaли спoсoбни и дoбрoнaмeрни грaђaнски интeлигeнти кoje je кoмунизaм прeсрeo
и прeстрaшиo нa улaску у oдрaслe гoдинe, a oни прихвaтили дa живe у
њeму и зa њeгa, ни сaсвим свeсни, ни сaсвим нeсвeсни дa сoпствeни живoт прoвoдe у туђoj улиц и”.
Дoбрoсaв je чoвeк кojи je путoвao „Гaлeбoм” и уживao у нaклoнoсти Јоси
па Брoзa, дa би сe ускoрo oткaчиo oд њeгa. Пoстao je oтпaдник из Сaвeзa кoмунистa у писaњу чиjeг Прoгрaмa je нa Tитoв прeдлoг фoрмaлнo учeствoвao. У
књизи Пaвлoвић кaжe дa сe „рaзoчaрao у Tитa прe друг их српских кoмунистa”.
Ипaк, oстaje нaм дужaн oдгoвoр: штa je тo штo je у гoдинaмa пoслe oпрeдeлилo Ћoсићa дa сe нaстaни нa Дeдињу, oднoснo Toпчидeрскoм брду кaкo тo
aутoр нaзивa у књизи, у кoмшилуку и oкружeњу људи кojи су му нeкaдa били
пoлитички сaбoрци, a кaсниje зaклeти
идeoлoшк и нeприjaтeљи? Toм црву сумњe,
стaлнo присутнoм у рaспрaвaмa o Ћoсићу,
aутoр супрoтстaвљa joш jeднoм Mихизa:
„Сa Брoзoвoг брoдa oн ниje избaчeн, сишao
je свojoм вoљoм. Вишe oд двe дeцeниje Ћoсић je у oтвoрeнoj oпoзициjи, пoчeв oд oнoг
истoриjскoг иступa o Кoсoву и вojвoђaнскoм aутoнoмaшт ву. Oн je прoмoтoр бeз
брoj дeмoкрaтских инициjaтивa и oснивaч
нajзнaчajниjeг интeлeкт уaлнoг и мoрaлнoг oпoзициoнoг oдбoрa... Дoбрицa Ћoсић
никaдa зa пoслeдњих чeтврт вeкa ниje дao
бeзрeзeрвну пoдршк у билo кojoj пaртиjи,
пa ни влaдajућoj...”.
Teшкo je рeћи дa ли су aгрeсивниjи
нaпaди нa Ћoсићa били збoг нaвoднoг Зуко Џумх ур: портрет младог
Добрице Ћосића
кoмунизмa, или нaциoнaлизмa, чeму
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сe у „Oглeдaлу...” пoдaстирe дoстa пoдaтaкa и чињeницa, прe свeгa o тoмe
кaкo je глaвни jунaк прoмишљao српскo питaњe тoкoм свих гoдинa свoг
прeoбрaжaja. Ћoсић je, бeз сумњe, пo oцeни aутoрa, у пoлитички миљe
тaдaшњe Србиje и Jугoслaвиje унeo сaсвим другaчиjи прис туп нaциjи и
нaциoнaлнoм у српскoм oкружeњу. Aутoр нaм илуструje љубав писца пре
ма српском селу и сељак у једном зaнимљивoшћу, прeмa кojoj je Дoбрoсaв,
дa би упoзнao живoт и мeнтaлитeт српскoг сeљaкa шездесет их гoдинa
прoшлoг вeкa три мeсeцa дoбрoвoљнo живeo у кући нa Рудник у. Истoврeмeнo je дoбaр дeo свojих днeвничких бeлeшк и и пoлитичких списa
пoсвeтиo нeмoћи сaдaшњe сaмoпрoглaшeнe пoлитичкe eлитe у Србиjи дa
фoрмулишe нoву нaциoнaлну стрaтeгиjу.
Косовски крст
Пo Ћoсићeвoм мишљeњу, бирoкрaтe из EУ нaстoje дa вoдe aнтисрпску
пoлитику: „Двe дeцeниje oни уцeњуjу Србиjу дa сe oдрeкнe сeбe. Србoфoбиja je пoстaлa идeoлoгиja нoвe eврoпскe пoлитичкe eлитe, нoви aнтисeмитизaм. Српски лидeри нe знajу дoбрo истoриjу, пa су дoпустили дa им
сe нaмeтнe eврoпски aнтиистoризaм кao сaврeмeнo eврoпejствo”. Jeднoм
рeчjу, пoлитички aнимoзитeт прeмa Србиjи и србoфoбиja прeдстaвљajу
кoнстaнтe, aли пo мишљeњу Ћoсићa, нe сaмo у пoлитици Зaпaдa, вeћ и
у – титoизму. Цитирaњeм oвaквих oцeнa, aутoр нaс увoди у кoрпус спoрних мoмeнaтa нa српскoj пoлитичкoj сцeни, кojу je глaвни jунaк вeштo избeгaвao, ипaк нe oстajући дужaн oнимa кojи њeгa нису штeдeли, прeлaзeћи
грaницe дoбрoг укусa и дoмaћeг вaспитaњa. Кoд њeгa мучнин у изaзивa
„нeдoстojaнствo дoбрoг дeлa српскe интeлигeнциje, њeнo рoпскo улизивaњe и дoдвoрaвaњe српским нeприjaтeљимa, њeн рajeтински дух”. У књи
зи je зaбeлeжeнa и дeфинициja тзв. Другe Србиje кojу je у свoм пaтриoт
скoм стил у дao Ћoсић: „To je српскa срaмoтa, тo су oни кojи су рaвнoдушни
прeмa пaтњи српскoг нaрoдa, чинe тo у имe свoг aнтинaциoнaлизмa, a нa
стрaни су свих српских нeприjaтeљa”. Пoслe oвoгa, тeшкo je oчeкивaти дa
ћe „другoсрбиjaнци” oстaвити писцa дa мирнo пoчивa.
Кoсoвски крст кojи Дoбрoсaв нoси дужe oд пeт дeцeниja прaкт ичнo je
oмeђиo њeгoв друшт вeни и пoлитички aнгaжмaн, дeфинисao њeгoву пoзициjу грeшникa, будући дa je свe пoчeлo, a дoбрим дeлoм сe и зaвршилo
кoсoвскoм дрaмoм. Пoсeбнa врeднoст oвoг дeлa књигe сaдржaнa je у фoкусирaњу свojeврснe живoтнe и пoлитичкe прoтиврeчнoсти вeзaнe зa Ћoсићa: рaзишao сe сa свojим рaтним и пaртиjским другoвимa нa питaњу шиптaрскoг
сeпaрaтизмa у jужнoj српскoj пoкрajини, трaсирao сeби пут oтпaдникa нeмирeњeм са кoсoвским рeшeњимa, дa би сe у врeмe бoмбaрдoвaњa и милoсрдГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 547-552
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нoг убиjaњa, трaгикoм сличнoм oнимa из свojих рoмaнa, испoвeдиo у свoм
днeвнику: „Нити мoжeмo дa oдбрaнимo Кoсoвo, нити je Кoсoвo Србиja!”
Кулминaциja њeгoвoг прeoбрaжaja у вeзи сa Кoсмeтoм дoгoдилa сe у
мeгa-интeрвjуу jeднoм бeoгрaдскoм њуз мaгaзину, сaмo нeкoликo мeсeци
прe смрт и, у кoмe увaжeни писaц вeли: „Кoсoвскo питaњe je рeшeнo, oнo
вишe нe пoстojи кao jужнa српскa пoкрajинa. Истoриja je тo рeшилa мимo
нaс. Зaтo сaвeтуjeм дa нa Кoсoвo вишe нe трeбa трoшити ни aтoм снaгe, у
рaту сa Aлбaнцимa 1999. oнo je изгубљeнo”. Aутoр Павловић, очигледно, не
делећи ово Ћосићево мишљењ е, као својеврсну реплик у навод и речи патри
јарх а Иринеја (стр. 118): „Не, господ ине Ћосићу – Косово није изгубљено,
ма колико стањ е било тешко. Мораћемо да се изборимо за наша права која
имамо. И све док је оно у нашим мислима, осећањима, срцима, Косово није
и не сме да буде изгубљено”. Кoсoвo je мoждa изгубљeнo, aли сe oд тaквe
мудрe и сeдe глaвe нe oчeкуje дa oнa oбjaвљуje кaпитулaциjу jeднoг дeлa српскe тeритoриje. Штa сe дoгoдилo у пoлитичкoм бићу вeликoг писцa кaдa je
зaнeмaриo дa je кoсoвскa кoмпoнeнтa српскe пoлитикe њeнa нeпрoмeнљивa
кoнстaнтa у свим врeмeнимa, и кaдa je Кoсoвo билo у српскoj држaвa и кaдa
je билo oкупирaнo, остаје отворено питањ е и после читањ а ове књиге и зада
так више за будуће ауторе и аналит ичаре Геџиног живота и дела.
Из свeгa штo нaм je књигa пoдaстрлa o Ћoсићу и њeгoвoм живoту и дeлу
гoтoвo сe сa сигурнoшћу мoжe тврд ит и дa би у нeким другaчиjим oкoлнoстимa
пoдржao oнo штo je нa пoчeтк у прoшлoг вeкa у сличнoj истoриjскoj ситуaциjи
гoвoриo Стojaн Нoвaкoвић, нaучни рaдник, филoлoг, истoричaр, прeдсeдник
Влaдe и пoслaник у Пeтрoгрaду и Цaригрaду, свeстaн дa „цeo свeт хoћe oд Србиje дa нaпрaви грoб, a нe oгњиштe српствa”. Joш дугo ћeмo и пoслe oвe књигe
трaгaти зa пoуздaним oдгoвoрoм: зaштo интeлeкт уaлци зaбoрaвљajу нa индивидуaлну oбaвeзу дa пoкaжу oстaлимa дa „свoje плeмe трeбa брaнити свудa
чимe сe гoд мoжe”, a oнимa нa Кoсмeту дa „зa њих Србиja ниje рaвнoдушнa
кaд су у нeвoљи”, кaкo je тo рeчитo излoжиo Нoвaкoвић.
Можда узроке за тај моменат несаглас ја са српским интелект уа лцем
из прош лос ти треба потраж ит и у судбини Ћосићевих књижевних јунака
и чињениц и да је у мног им својим реалним животним дилемама велик и
писац живео своје јунаке, као што су многе његове животне дилеме биле
основа за скиц у судбине у његовим делима. Овакав радикалан заок рет
у времен у када званична српска полит ика факт ичк и напуш та Космет
остала је загонетк а и после одласка Добрице Ћосића. Да ли је то мудрост
реалис те, неспокој разочараног патриоте или издаја себе?
Ваљд а свeстaн тoгa Ћoсић je свoм биoгрaфу и сaбeсeднику Mиливojу
Пaвлoвићу, пoслe првoг читaњa рукoписa oвe књигe oстaвиo пoруку чисте
савес ти: „Aкo нисмo Oбилићи, нисмo ни Брaнкoвићи, aли истрajaвaмo.
Срдaчнo Дoбрицa Ћoсић”.
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НОВИНАРСКИ ЖАНРОВИ
У ЕРИ ПОСТЖУРНАЛИЗМА
(Зоран Јевтовић, Радивоје Петровић, Зоран Арацк и,
Жанрови у савременом новинарс тву,
Јасен, Беог рад, 2014, 369 стр.)
Чини се да се књига „Жанрови у савременом новинарс тву”, тројице
аутора: Зорана Јевтовића, Радивоја Петровића и Зорана Арацког, код нас
појавила у последњ ем трен утк у. Наиме, новинарс тво се последњих година
трансформ исало, посебно под утицајем нових технолог ија које неминовно
мењај у и новинаре и медије и реципијенте. Међут им, теорија новинарс тва
не хвата корак са тим променама. Конк ретно, мало је књига које се баве
новинарским жанровима. У савременом новинарс тву постоји очиглед ан
несклад између брзог напредовањ а технолог ије и алата коју обилато кори
сте савремени медији, могућнос ти којима се служе медији, а (пре)мало
литерат уре која се бави новинарским формама израж авањ а. Тим пре је
ова моног рафија драгоценија студент има новинарс тва, теорет ичарима ове
облас ти, професионалц има, али и „обичним” људима који се свесно или
несвесно баве грађанским новинарс твом. Ова студ ија је свакако и помоћ
онима који само желе да лакше схвате савремени свет креи раних значењ а.
Она је значајна и из социолошког угла, као слика једног друш тва, које свој
одраз свакако има и у новинарској пракси; као кратка, али свеобух ватна
анализа професије новинар и њених прод уката у измењ еним друш твенотехнолошки-економским условима уз осврт и подсећањ е на историј у нови
нарс тва о чему су аутори писали на почетк у књиге од 11. до 56. стране.
Уз то стоји и непобитна чињеница да колико год смо сведоц и пост
журнализма, колико год техник а напредовала, а нови, дигитални медији
(мулт имед ији) корис тили сва досад позната средс тва медијског израж а
*
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вањ а, фотог рафиј у, график у, тонски и видео запис…. новинарс тво и даље
почива на текс ту. У њему настав љај у да живе облиц и новинарског изра
жавањ а коришћени у штампи, на радиј у и на телевизији, али се прила
гођавај у безг раничним могућнос тима мулт имед ија. Обрн ута пирам ид а
је и даље најбрж и, најфункц ионалнији и најлакши начин саопш тавањ а
најзначајнијих чињеница актуе лног догађаја.
У прилог томе иде и вест да колеџ Аненберг у Лос Анђелес у прип ре
ма нову генерац иј у новинара уз помоћ најсавременије технолог ије. За
разлик у од ранијих генерац ија новинара, студент и новинарс тва на Уни
верзитет у Јужне Калифорније уче у најсавременијем медија цент ру,
новинарској редакц ији будућнос ти, како да преносе вести на свим плат
формама укључ уј ућ и телевизиј у, радио и интернет (на њиховом телефо
ну постоји аплик ац ија која спаја слик у и нарац иј у, експеримент ише се
са Гугл наочарима – уређајем који има конекц иј у са интернетом, а може
да снима слик у и звук). Ипак, директорка Вилоу Беј и професори овог
универзитета истич у да је у сржи те технолог ије и даље трад иц ионално
новинарс тво, којим студент и морај у да овлад ај у и науче како да напиш у
и испричај у прич у на упечатљив начин, а при том буду прец изни, пра
ведни и објект ивни.
На 369 страна ове књиг е три аутора се теоријски баве жанровима
у новинарс тву, али не заборав љај у ни да понуде своје вишедеценијско
новинарско искус тво, па тако након теоријске обраде вести, извеш таја,
анкете, коментара, следе емпиријски савет и које су насловили „Препо
руч ујемо”. Тако су ово научно штиво преточили у језик разум љив и сту
дент има новинарс тва, новинарима, али и лаиц има.
„Новинарс тво у 21. веку више није занат који се учи на брзометним
курсевима, већ скуп сложених комуниколошких знањ а, метод а и техни
ка које се развијај у и богате током читавог живота”, поруч уј у аутори већ
у Предговору и тиме оправд авај у стил писањ а ове књиге.
Данас, на жалост, медијско тржиш те више вредн ује о чему се, него
како се пише и тим пре је ова књига драг оцена.
„Чињеница је да јавност посед ује незасит у радозналост и хоће да дозна
све, сем оног заис та вредног знањ а. Свесно тога, новинарс тво, навика налик
каквом трговц у, удовољ ава њеним захтевима. У вековима пре нашег, јавност
је забијала уши новинарима на стуб срама. То је било заис та гнусно. У овом
веку, новинари су прибили своје уши на кључаониц у. То је далеко горе.
Могуће је да има новинара који заис та уживај у у објав љивању ужа
сних ствари, или који, зарад свог сиромаш тва, виде сканд але као основу
за сталан извор приход а. Уверен сам да постоје и друг и новинари, обра
зовани и васпитани, који заис та не воле да објав љуј у такве ствари, који
знај у да је то погрешно чинит и. Раде то само због нездравих услова у
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којима се баве својим позивом, што их приморава да јавнос ти добав љај у
оно што јавност хоће, и да се такм иче са друг им новинарима у што пот
пунијем задовољ ењу прос тачког апет ита свет ине. Овај полож ај је уни
жавај ућ и за сваког образованог човек а и не сумњ ам да га већина њих
дожив љава врло болним.” (Оскар Вајлд, Душа човекова у социјализму)
Новинарс тво је, можда и више него неке друге професије доживело
суноврат последњих година. Не само код нас. Свет је захватио тренд
опадања квалитета новинарства. То само значи да се новинарс тво мења
у садшњос ти (и у будућнос ти), али не и да нужно пропад а (Thomas D.
Williams, The Decline of Journalism, видет и на www.truth-out.org)
Развитак нових технолог ија утицао је и на журналис тичк у едука
циј у. Под налетом савремених трендова променили су се медији, али и
реципијент и, а због појаве лаик а, који се данас ангаж уј у на интернет у у
облас ти која се назива грађански, „лаичк и журнализам” – и новинари.
Да ли то значи да новинарски жанрови одлазе у музеј медија? Одго
вор тројице аутора је једногласан и негат иван. Да би се професионал
но новинарс тво разликовало од лаичког, неоп ходно је да се испош туј у
професионални станд ард и, а пре свега одлично познавањ е новинарских
жанрова, који осим одговора на питањ а: ко, шта, где, када, како и зашто,
нуде одговор и на питањ е шта даље, јер у ери преобиљ а информац ија,
дезоријент исани грађанин очек ује експ ликац иј у дешавањ а у свет у у
коме живи.
Онлајн новинари су дужни да примењуј у исте станд арде професије,
односно, исте форме израж авањ а као и њихове колеге у старијим меди
јима иако их корис те на нов начин. Данашње убрзањ е протока информа
ција не чини форм у мање важном. Напрот ив. Познат и облиц и новинар
ског израж авањ а се само обогаћуј у свим алат има и преднос тима мул
тимед ија, па осим речи, слике или графике имамо и видео и анимац иј у.
Под њиховим утицајем (и конк уренц ијом) класични облиц и израж авањ а
у старим медијима, често постај у боље дизајнирани, атракт ивнији. Да не
буде забуне: што се тиче садрж аја, не обавезно и квалитетнији.
Дакле, технолошки утицај на постж урнализам је неминован. Упркос
томе, обрн ута пирам ид а (ређањ е чињеница од најзначајнии јих ка мање
значајним) опстаје у онлајн новинарс тву, као и остали утврђени нови
нарски жанрови и заједничк и станд ард и, без обзира на медиј. Због тога
је важно развијањ е теорије жанрова у постновинарс тву, па је тим пре
књига „Жанрови у савременом новинарс тву” допринос овој посус талој и
дезорјент исаној професији или бар њеној трансформац ији. Њени ауто
ри стручно и стрп љиво дефиниш у, разг раничавај у и разврс тавај у нови
нарске жанрове, компарат ивно се баве различит им праксама (формама)
писањ а (у штампи, на радиј у, телевизији, интернет у).
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Стога, будућ и новинари који упркос свем у желе да се баве данас
деград ираном, али још атракт ивном новинарском професијом, уз помоћ
ове књиге би могли да буду прип рем љени за сналажењ е међу различи
тим формама израж авањ а у медијима, да их боље савлад ај у, одаберу и
примене у пракси: да мнош тво податак а лакше смес те у неку од распо
лож ивих форм и (жанрова, врста, подврс та).
Међут им, требало би имат и на уму и условн у природ у жанрова, као и
облика новинарског израж авањ а унутар њих, јер је хибрид изац ија жанро
ва прис утна у свим медијима, не само као плод непознавањ а теорије нови
нарских жанрова, него и због оних креат иваца који желе да се разлик уј у и
који се опиру свим, па и жанровским стегама.
Потреба класификовањ а новинарских текс това има теоријско оправ
дањ е, јер олакшава свакод невне дилеме новинарског рада, односно писа
ња, а исто тако и процес уређивањ а медија.
Жанровска чистота је некад а сведочила о образовању новинара и ква
литет у медија. У савременом журнализму се дозвољ ава хибрид изац ија,
односно мешањ е жанрова, јер нови медији рађај у нове форме израж ава
ња. Оне се, ипак, базирај у на елементарним правилима писањ а класичних
жанрова. Модел писањ а вести по принц ип у обрн уте пирам иде је до данас
напревазиђен. Осим тога, јасно је и познато да где нема форме нема ни
садрж ине, а самим тим ни доброг, професионалног новинарс тва.
Да би новинари постж урналис тичког доба ваљано обав љали свој посао,
морај у да посед уј у основе знањ а уграђене у станд арде професије. А међу
тим основима знањ а, поред универзитетског образовањ а је и познавањ е
теорије новинарских жанрова.
И у склад у са добром праксом савременог новинарс тва аутори: Јев
товић, Петровић, Арацк и, читаоц има дају и одговоре на питањ е шта
даље у поглав љу „Будућност новинарс тва”. Већ на почетк у тих неката
строфичарских прогноза, већ аналит ичк их пром иш љањ а на 345. страни
цитирај у америчког професора телеком уникац ија Клеја Ширк ија (Clay
Shirky): „Друш тву нису потребне новине. Оно што нам треба је – нови
нарс тво”. Ипак, ови домаћ и аутори нас уверавај у да новине неће нестат и,
само ће се драс тично променит и, као и само новинарс тво. Истина, пред
очима свих нас, информ исањ е се револ уц ионарно мења и зато постав ља
бројна теоријска и практ ична питањ а, а на многа од њих они су дали
одговоре, али и сугерисали нове теме и оквире за разм иш љањ е.
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ЗАОКРУЖЕНА СТУДИЈА О РОМИМ А
У СРПСКОЈ ШТАМПИ
(Наташа Симеу новић Бајић,
Медијс ка слика Рома у Србији:
диск урзивна анал иза новинс ких текс това (2001–2007),
Инстит ут за новију историју Србије, Беог рад 2014, 217 стр.)
Роми су народ који већ вековима живи на прос тору Србије. Иако се
с правом може закључит и да су и поред вишегенерац ијског суживота са
друг им заједницама у великој мери успели да сачувај у сопс твени иден
титет, трад иц иј у и начин живота, неоп ходно је истаћ и да су Роми готово
увек делили судбин у Срба и друг их народ а ове земље: учес твовали су у
ратовима, били жртве геноц ид а, прож ив љавали тешкоће бројних економ
ских и друш твених криза. Њихова дистинкт ивна различитост у однос у на
већин у становниш тва често је довод ила до неправичне диск рим инац ије
и суштинског нераз умевањ а ове заједнице. Према извеш тајима бројних
невлад иних организац ија, али и научним истраж ивањима посвећеним
живот у Рома у Србији, може се закључит и да је ова заједница у првој
деценији 21. века била једна од нају г роженијих, а њен друш твени стат ус
и данас је незадовољ авај ућ и. Да је извеш тавањ е масовних медија било
значајан фактор у томе показала су истраж ивањ а др Наташе Симеу но
вић Бајић, која је 2008. године на Факултет у полит ичк их наука у Беград у
одбранила магис тарски рад посвећен предс тавама Рома у штамапним
медијима у Србији.
Наташа Симеу новић Бајић рођена је у Аранђеловц у 1979. године.
Диплом ирала је на Филолошком факултет у у Беог рад у, магис трирала
на Факултет у полит ичк их наука, а докторирала на Факултет у за култ у
ру и медије Мегат ренд универзитета. Истраж ивачк и се бави историјом
1
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комуниц ирањ а, етничк им и марг инализованим друш твеним групама,
књижевношћу и култ урном полит иком. Од 2011. године пред аје, у звању
доцента, на Факултет у за култ уру и медије, а до краја 2014. године оче
кује се одбрана и њене докторске дисертац ије на Факултет у полит ичк их
наука. Објавила је велик и број радова у домаћој и страној научној перио
диц и и учес твовала на више значајних међународних конференц ија.
Моног рафија Медијс ка слика Рома у Србији: диск урзивна анализа
новинс ких текс това (2001–2007) прва је књига коју је објавила и, у сушти
ни, предс тав ља кулм инац иј у вишегод ишњег истраж ивањ а предс тав љањ а
Рома у српским штампаним медијима. Ова сажета, али веома садрж ајна
публикац ија, темељи се на диск урзивној анализи новинских текс това (из
период а 2001–2007. године; претеж но је реч о текс товима националних
медија: Политика, Вечерње новос ти, Данас, Курир, Глас јавнос ти и Блиц,
као и о локалним Народним новинама које излазе у Нишу), као и богатој и
разноврсној ромолошкој и комуниколошкој литерат ури.
Два уводна поглав ља књиге посвећена су теоријском осврт у на значај
масовних медија, стварањ е доминантних предс тава и стереот ипа, као и
анализи методолошког прис тупа и фактог рафског учинка ранијих истра
живањ а везаних за главн у тему књиге. Ауторка је на низу примера истак ла
тешке услове живота бројних ромских пород ица и указала на дуг и наиз
глед неприметан процес трансформац ије перцепц ије Рома у српском јав
ном диск урс у. Садрж ином негат ивног медијског нарат ива о Ромима детаљ
но се баве треће и четврто поглав ље моног рафије Медијс ка слика Рома у
Србији: диск урзивна анализа новинс ких текс това (2001–2007). Извеш тава
ње о Ромима у посмат раном период у било је снаж но упливисано постоје
ћим стереот ипима о овој заједниц и, чак и у текс товима који су се позит ив
но односили на њу. Таблои д изац ија медијских садрж аја, која предс тав ља
општу одлик у извеш тавањ а у Србији и није везана искључиво за писањ е о
Ромима, утицала је не појаву више десет ина тенденц иозних, сензац иона
лис тичк их, а неретко и сасвим морбидних наслова и текс това о Ромима.
Према ауторк иној анализи, овак во извеш тавањ е је, свесно или несвесно,
утицало на продбуљивањ е јаза између већинског становниш тва и Рома, јер
су они у новинским текс товима увeк приказивани као прљави, крим инал
ци, алкохоличари, насилниц и, а у извесном број у текс това чак и као живо
тињ е и друш твени паразит и. Готово да ни у једном од помен ут их текс това
није уочена анализа узрока непримереног понашањ а појед инаца из ромске
заједнице нити тежња за објект ивним извеш тавањ ем, док су се негат ивни
стереот ипи сурово приписивали свим њеним члановима. Чак ни у локал
ним медијима објав љиваним у местима са значајним уделом ромске попу
лац ије није било више текс това који су се бавили суштинским проблем има
ове заједнице и доприносили њеном бољем упознавању и разумевању.
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Као логична послед ица вишегод ишњег негат ивног извеш тавањ а јавио
се и говор мржње према Ромима, али и низ физичк их напад а на припад
нике ове заједнице, чијом се анализом ауторка бавила у петом, седмом и
осмом поглав љу књиге. Да се чак ни у најозбиљнијим и најт раг ичнијим
случајевима није одступало од сензац ионалис тичко-таблои дног прис ту
па у информ исању уверљиво показ ује извеш тавањ е националних штам
паних медија о свирепом убис тву малолетног ромског млад ића Бранка
Јовановића. Ретк и случајеви изградњ е позит ивних стереот ипа о Роми
ма најчешће су били везани за Роме-музичаре, чиме се ауторка бавила у
шестом поглав љу своје књиге, осврћућ и се истовремено и на предс тав ља
ње ове заједнице у филмовима и популарној култ ури уопш те.
Рекапит улац ија целок упног истраж ивањ а садрж ана је у закључк у
моног рафије. Ауторка је утврд ила да су у наведеном период у сензац ио
налис тичком и таблои дном начин у извеш тавањ а о Ромима подлегале не
само таблои д и попут Курира, већ и тзв. „озбиљне новине” какве су Поли
тика и Вечерње новос ти, док је неоп ходни сензибилитет у истраж ивању
ромских тема показивао само лист Данас, премд а се проблем има Рома
бавио у релат ивно малом број у текс това. Извеш тавањ е у перид у 2001–
2007. године тако је само допринело расп рос тирању перцепц ије Рома као
„друг их” и „другачијих”, што је у екст ремним случајевима резултовало
говором мржње, па чак и расно мотивисаним насиљ ем. Као што је и сама
ауторка указала, масовни медији не могу бити означени као главни крив
ци за друш твени полож ај ромске заједнице у Србији, али су својим дело
вањ ем свакако допринели да се то стањ е не побољша.
Моног рафија Медијс ка слика Рома у Србији: диск урзивна анализа
новинс ких текс това (2001–2007) садрж и већи број историјских и аутор
ских фотог рафија које непос редно сведоче о живот у и обичајима Рома у
Србији. Интег рални текст студ ије обогаћен је и резимеи ма на енглеском,
франц уском и немачком језик у, а књига садрж и и регис тар појмова као и
кратке изводе из рецензија. У целини саглед ана, ова моног рафија пред
став ља заок ружен у студ иј у о предс тав љању Рома у српској штампи на
почетк у 21. века, написан у према научним станд ард има комуниколог ије
и медијских студ ија, уз задрж авањ е једног свеобух ватног интерд исцип ли
нарног прис тупа проу чавању теме. Због тога књига др Наташе Симеу но
вић Бајић предс тав ља вред ан допринос комуниколошким и ромолошким
истраж ивањима у Србији, али може бити заним љива и истраж ивачима
из друг их друш твених и хуманис тичк их дисцип лина. На крај у, ова књи
га подиже свест о толеранц ији и потреби равноп равног трет ирањ а једне
етничке групе чији корени на овим прос торима сежу дубоко у прош лост.
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Татјана Костић, професор српског језика и књижев
нос ти. Диплом ирала је 2000. године на Филолошком
факултет у у Беог рад у. Докторанд је на Факултет у за
култ уру и медије у научној облас ти Комуниколог ија.
Од 2011. године запос лена је у Завод у за уџбенике у
Беог рад у на пословима одговорног уредника за сред
њошколско образовањ е и вануџбеничк у литерат уру и
на пословима уредника за српски језик и књижевност
за средњу школ у, као и уредника за лект иру за средњу
школ у. Претходно је радила у Националној служби за запош љавањ е, на
пословима директора филијале Ужице, у Медиц инској школи и у Ужич
кој гимназији, на пословима професор српског језика и књижевнос ти.
Маја Радоњић је диплом ирала 1989. године на групи
за југос ловенску и светску књижевност на Филозоф
ском факултет у у Новом Саду са просечном оценом
9,40. Магис тарску тезу Поетика прозе Вељка Милиће
вића одбранила је у јануару 2010. године на Филоло
шком факултет у у Беог рад у. Докторску дисертац иј у
Есејис тичко дело Миодрага Павловића одбранила је
2013. године на Филолошком факултет у Универзитета
у Беог рад у.
Од 1995. до 2001. године била је уредник ТВ серије Људи на 3К РТС
– једночасовних порт рета интервјуа значајних стваралаца наше култ у
ре (песника, писаца, превод илаца, сликара). Такође је била гост-уредник
емисије Летопис. Писане верзије неких интервјуа из емисије Људи обја
вила је у часопис у Књижевност. Од 2002. је уредник у редакц ији за исто
риог рафиј у РТС и сарадник на пројект у Пола века РТБ. Од 2005. стални је
сарадник и коментатор Нове српс ке политичке мисли у облас ти култ урне
полит ике и феноменолог ије. Од 2007. аутор је прилога за емисиј у Рас
кршћа у прод укц ији НСПМ. Од фебруара 2008. аутор је документарних
филмова Портрет у Документарно-образовном прог рам у РТ Војвод ина.
Од септембра 2008. ради на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд
универзитета као асис тент, а од 2013. године као доцент на предмет има Сти
лис тика и реторика и Пословна кореспонденц ија. Води Беседничк и клуб
студената Факултета за култ уру и медије и Факултета за пословне студ ије.
Облас ти истраж ивањ а: наук а о књижевнос ти, култ ура и медији, кул
турни феномени.
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Саша Ђ. Ружесковић рођен је у Беог рад у 1975. годи
не. Диплом ирао на Филозофском Факултет у у Беог ра
ду, одсек Историја 2008. године са темом Наор ужање
Европс ких војс ки од 1878. до 1914. године. Запос лен у
Архиву Србије од 2002. године. Објавио више стручних
и научних радова из историје, међу којима су: Први
покушај Краљевине Србије да купи митраљез Макс им,
„Расински анали” бр. 3, Крушевац, 2005; Фотографије
Милоја П. Игрутиновића из Збирке фотографија Архи
ва Србије, „Архивски гласник” бр. 4, Беог рад, 2008; Ратни албум Самсона
Чернова из Балканс ких ратова, „Архивски гласник” бр. 5, Беог рад, 2008;
Трагом једне фотографије Ристе Марјановића, „Весник” бр. 37, Беог рад,
2010; Трагом Самсона Чернова, „Весник” бр. 38, Беог рад, 2011; Самсон Чер
нов и Балканс ки ратови, „Српске студ ије” бр. 3, Беог рад, 2012.
Ивана Ерцеговац рођена је у Беог рад у. Диплом ирала
је 2013. године на Факултет у за култ уру и медије на
Мегат ренд универзитет у на одсек у Новинарс тво. На
том Факултет у је исте године уписала и мастер сту
дије. Искус тво у медијима стицала је од 1998. годи
не у дневном листу „Данас” у којем је као ко-уредник
уређивала недељни додатак о мулт имед ији и новим
технолог ијама „Commedi@”. После тога изабрана је
за главног и одговорног уредника недељника о новим
технолог ијама „COM”. Трен утно уређује интернет портал „Good Life Kit”.
На Факултет у за култ уру и медије ради као сарадник у настави на пред
мет има Теорија жанрова, Креат ивно писањ е, Модели култ урне полит и
ке, Стилис тика и реторик а и Етик а јавног комуниц ирањ а.
Марко Средојевић рођен је 1984. године у Беог рад у.
Диплом ирао је новинарс тво на основним студ ијама
Факултета за култ уру и медије Мегат ренд универзи
тета 2013. године. Трен утно је студент мастер студ ија
на истој инстит уц ији. Бави се изучавањима из облас ти
култ уре, уметнос ти, историје и спорта. Од 2011. године
је спољни сарадник на позиц ији Менаџера за односе с
јавношћу у Савез у хокеја на леду Србије, док од апри
ла 2014. ради у спортској редакц ији интернет- портала
„Србија Данас”.
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Драган Никодијевић, декан Факултета за култ уру и
медије, рођен је 1952. године у Тополи. Диплом ирао је
1976. године на Факултет у драмских уметнос ти – Одсек
филмска и телевизијска прод укц ија, као студент гене
рац ије са просечном оценом 9,61. На истом Факултет у
је магис трирао 1983. године са темом Организационокултуролошки аспекти делатнос ти домова Југос ловен
ске народне армије. Докторирао је 1988. године на тему
Армијс ки подс ис тем културе као интегрални део културе југос ловенс ког дру
штва у Цент ру висок их војних школа у Беог рад у.
У оквиру наставних активнос ти је као пред авач низ година био ангажо
ван у Цент ру висок их војних школа ЈНА на прог рам има оспособљавањ а и
усавршавањ а офиц ира за вршењ е дужнос ти начелника домова и војничк их
клубова ЈНА. У више наврата је као пред авач по позиву држао пред авањ а
на Факултет у полит ичк их наука и на Факултет у драмских уметнос ти у Бео
град у. У звању ванредног професора са сталним радним односом радио је
на Факултет у за сценске и примењ ене ументост (Академ ији лепих уметно
сти ) у Беог рад у. На Факултет у за култ уру и медије је ангажован од његовог
оснивањ а. Уз наставне активнос ти на Факултет у је обав љао дужнос ти про
декана за основне студ ије и продекана за научни рад.
Аутор 15 моног рафија и уџбеника и неколико десет ина научних радо
ва. Учес твовао је на многобројним домаћ им и међународним научним ску
повима посвећеним различит им питањима из облас ти култ уре и медија.
Добитник је Плакете Удружењ а књижевника Србије (1992) за покрета
ње и организовањ е књижевне манифес тац ије ДОДАС – Домановићеви дани
сатире и годишње награде Удружењ а економских пропаганд ис та Србије
за књиг у Маркетинг у култури и медијима (2007). Председник жирија за
додел у књижевне награде „Милован Видаковић” (2011, 2012. и 2013. годи
не) коју додељуј у Самоу п рава Срба у Мађарској и Српс ке недељне новине
које излазе у Будимпеш ти. Добитник је Златне значке Култ урно-просвет
не заједнице Србије.
Михајло Миња Ђорђевић, композитор и научник
у облас ти музичке науке, медија и комуникац ије,
редовни је професор Факултета за култ уру и медије
Мегат ренд универзитета у Беог рад у од 2007. године.
После основних студ ија теорије на Факултет у музич
ке уметнос ти (1979), магис трирао у Праг у (ХАМУ, 19881990) из Музичкe теорије, Композиције и Специјалне тео
рије композиције (Пројектовање музичке композиције).
Ориг иналн у интерд исцип линарн у (акус тика, аудиоло
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гија, музика) докторску дисертац иј у Дискретне тонс ке релације детерми
нисане феноменом чујнос ти у оквир у петодимензионалног звучно-музичког
континуума одбранио је на ФМУ 1995. Усавршавао се у Келн у и Дармш тат у,
Бурж у и Бечу. Учес твовао је на међународним научним скуповима и фести
валима из облас ти музичке акус тике, комп јутерске науке и елект роа к ус тич
ке музике: Линц, Дармш тат, Единбург, Антверпен, Солун, Ротерд ам, Мец,
Бурж, Беч.
Више од децениј у и по радио је у Радио Беог рад у (1981-1984; 19862000). Значајан као пионир педаг ошког утемељ ењ а дизајна звука у Срби
ји са ориг иналним методолошким прис тупом познат им као Семиотика
аудиов из уе лног. Оснивач и шеф Катедри за дизајн звука и музичк у про
дукцију на Академ ији уметнос ти Беог рад (1998-2005) и филмској школи
„Дунав Филм” (2006-2008).
Татјана Миливојевић је доцент на Факултет у за кул
туру и медије Мегат ренд универзитета. На основним
студ ијама пред аје Психолог иј у стваралаш тва и Антро
полог иј у, на мастер студ ијама Мотивац иј у, етик у и
комуникац иј у и на докторским студ ијама Персонали
стичк у антрополог иј у. Диплом ирала је филозофиј у на
Филозофском факултет у у Беог рад у, магис трирала и
докторирала Филозофиј у на Филозофском факулте
ту Универзитета Nice Sophia-Antipolis у Франц уској. Завршила је Инстит ут
за обук у психотерапеу та, ETAPE у Ници (Франц уска). Поред научних и
стручних радова, објавила је уџбенике Психологија стваралаштва (2011) и
Увод у културну антропологију (2012), студ иј у Мотивација за рад – теори
је и стратегије (2009), филозофску моног рафиј 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).
Ирина Милутиновић је рођена 1978. године у Ивањи
ци. Диплом ирала је на Филолошком факултет у Уни
верзитета у Беог рад у (Катед ра за општу књижевност
и теориј у књижевнос ти), а магис трирала Комунико
лог иј у на Факултет у полит ичк их наука Универзитета
у Беог рад у, где је 2012. године одбранила и докторску
дисертац иј у. Године 2013. изабрана је у звањ е научног
сарадника Инстит ута за полит ичке студ ије у Беог ра
ду, а потом и у звањ е доцента на Факултет у за култ уру и медије, где пре
даје Историј у култ уре и цивилизац ије и Менаџмент у издавачкој делат
нос ти. Потписала је као уредник, лектор и редактор више десет ина науч
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них и стручних публикац ија, моног рафских и књижевних дела. Аутор је
више научних радова из култ уролошко-комуниколошке облас ти. Добит
ник Дисове награде за поезиј у.
Марија Алексић рођена је 1977. године у Беог рад у, где
је завршила основн у школ у и гимназиј у. Основне ака
демске студ ије на Факултет у за пословне студ ије завр
шава 2002. године. На истом факултет у магис трирала
је 2008. године, а 2010. године одбранила је докторску
дисертац иј у под насловом „Односи с јавношћу задужби
на култ уре Србије“. У звањ е доцента у облас ти Марке
тинг, реклама и однос и с јавношћу изабрана је маја 2010.
На Факултет у за пословне студ ије и Факултет у за кул
туру и медије пред аје Односе с јавношћу, Оглашавање у медијима и Пословну
корес понденцију. Аутор је и коау тор бројних научних радова објав љених у
домаћим и међународним часописима, учесник на научним конференц и
јама, коау тор два уџбеника и аутор једне моног рафије у којима истраж ује
следеће облас ти: култ ура, очувањ е и промоц ија култ урног наслеђа, кому
никац ије, масовни медији, менаџмент, маркет инг и односи с јавношћу.
Љиљана Манић рођена је 1966. године. Диплом ирала
је на Економском факултет у у Беог рад у 1990. године.
Магис тарски рад на тему „Маркет инг услуга у беог рад
ским позориш тима” одбранила је 2008. године на Факул
тет у за пословне студ ије, а докторску тезу под називом
„Односи с јавношћу непрофитних организац ија” одбра
нила је 2010. године на Факултет у за култ уру и медије.
Изабрана је у звањ е доцента 2011. године на Факултет у
за култ уру и медије Мегат ренд универзитета.
До 1994. године радила је на месту пословног секретара у „TXV (mana
gement serv ices) Ltd”, Никозија, од 2000. године у преду зећу „Филипа д.о.о.”,
најп ре као маркет инг менаџер, а затим као извршни директор, а од 2006.
до 2008. године као професор маркет инга у Економској школи „Нада Димић” у Земун у. На Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд универзите
та професор је на предмет има Маркет инг у култ ури и медијима, Корпо
рат ивни идент итет и Менаџмент у издавачкој делатнос ти.
Учес твовала је на више конференц ија и стручних скупова у земљи и
инос транс тву. Аутор је моног рафије „Непрофитне организац ије и јавност”
и мног их радова објав љених у домаћ им и међународним часописима из
облас ти маркет инга и односа с јавношћу.
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Мирјана Танкосић је рођена 1983. године у Зему
ну. Стипенд иј у Факултета за трговин у и банкарс тво,
Универзите тa БК, 2002. године добила je на основу
просека оцена. Диплом ирала 2006. и уписала постд и
пломске студ ије на Факултет у организац ионих наука
2007, смер Односи с јавношћу, и исте године их завр
шила. У школској 2010/2011. години уписала је доктор
ске студ ије на Факултет у за култ уру и медије на коме
је полож ила све испите и одбранила докторску дисертац иј у у фебруару
2014. године.
Од 2008. године запос лена је на Факултет у за пословне студ ије Мега
тренд универзитета у Беог рад у као сарадник у настави. У звањ е асис тен
та је изабрана 2010. године на Факултет у за пословне студ ије у Беог рад у
у научној облас ти Маркет инг, реклама и односи с јавношћу. Такође је, на
истом факултет у у март у 2014. године, изабрана у звањ е доцента у науч
ној облас ти Маркет инг, реклама и односи с јавношћу. Учесник је бројних
конференц ија у земљи и инос транс тву, и аутор научних радова који се
баве темом маркет инга и односа с јавношћу у светлу нових технолог ија.
Посед ује велик и број ИТ серт ифик ата – HP ATA Connected Devices Solu
tion; HP ATA Network Solut ions; HP ATA Server & Storage Solut ions; HP ATA
Cloud; HP ATA IT for Business.
Слободан Вулетић рођен је 1979. године у Новом
Саду. Диплом ирао је на Педагошком факултет у у
Сомбору. Спец ијалис тичке и мастер студ ије завршио
је на истом факултет у из облас ти дидакт ичко-мето
дичк их наук а. Докторанд је на Факултет у за култ уру
и медије Мегат ренд универзитета на смеру Комуни
колог ија. Објавио је око 20 научних и стручних радо
ва из педаг ошког и комуниколошког научног оквира.
Леана Вучковић рођена 1979. године у Беог рад у, где
је завршила основн у школ у и IV беог радску гимнази
ју. Диплом ирала на Факултет у драмских уметнос ти у
Беог рад у и завршила друг и степен студ ије на истом
факултет у 2011. године, стекавши академски назив
диплом ирани глумац-мастер на Одсек у глуме и тео
рије о драмским уметнос тима. Студент је докторских
студ ија на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд
универзитета у Беог рад у, где од 2012. године ради као асис тент.
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Марија Боранијашевић рођена је 1976. године у Прије
пољу. Основн у школ у и гимназиј у завршила је у Новој
Вароши, а студ ије енглеског језика и књижевнос ти на
Филозофском факултет у у Нишу. Усаглашавањ ем струч
ног са академским звањ ем, стиче звањ е мастер филолог
за енглески језик и књижевност. Докторанд је на Факул
тет у за култ уру и медије, модул Комуниколог ија. Тре
нутно ради докторску дисертац иј у и бави се истраж ива
њем транс латолошко-комуниколошке проблемат ике.
У настави је од 2001. године, а од 2010. године је запос лена на Висо
кој пословној школи струковних студ ија у Блац у као пред авач енглеског
језика на предмет има Енглески језик 1, Енглески језик 2 и Енглески језик
3. Поред наставе на Високој пословној школи струковних студ ија у Блац у
обав ља и функц иј у коорд инатора за међународн у сарадњу. У досад ашњој
каријери симултано је превод ила одређени број телевизијских емиси
ја из облас ти дипломат ије, полит ике и међународне економ ије. Такође,
симултано је превод ила већи број фокус-група за истраж ивањ е јавног
мњењ а, а писмено са српског језик а на енглески и велик и број апстра
ката за научне радове објав љене у еминентним часописима из облас ти
права, економ ије и медиц ине. Прид ружени је члан Савета EURASHE-е
(Европска асоц ијац ија високошколских инстит уц ија) испред Конферен
ције академ ија струковних студ ија Србије.
Аутор је више научних и стручних радова објав љених у часописима у
земљи и инос транс тву. Коау тор је уџбеника Learn and Pract ice Your English
Grammar.
Будимир Поточан новинар и књижевник, истраж и
вач и педагог у новинарс тву. Основне студ ије завршио
је на Филолошком факултет у у Беог рад у, Груп у за
југос ловенске књижевнос ти и српскох рватски језик.
Магис тирао је 2007. одбранивши рад о агенц ијском
новинарс тву, а докторирао 2010. дисертац ијом „Кому
николошки аспект и новинарског мулт ид исцип линар
ног истраж ивањ а – студ ија случаја Вронски/Рајевски”,
после двадесетпетогод ишњих истраж ивањ а.
У звању ванредног професора пред аје Новинарс тво у штампи на
основним и Истраж ивачко новинарс тво на дипломским студ ијама Факул
тета за култ уру и медије Мегат ренд универзитета.
Објав љени радови заступ љени су му у Конг ресној библиотец 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.
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Потиче из некад ашње „Полит ик ине” школе новинарс тва. Прешао је
пут од сарадника до главног и одговорног уредника. Писао је и путописе
за радио и сценарија за документарне и документарно-игране филмове
на телевизији. Годинама се бавио новинарским истраж ивањима и обја
вио је на десет ине фељтона у листовима и магазинима широм некад а
шње Југос лавије. Писао је и пише лирску проз у, приче, књижевне при
казе и есеје. Објавио је и књиг у документарне прозе Азбучник у камену о
рату у Славонији 1991. године. Његова студ ија Вронс ки – част и љубав, у
издању „Филипа Вишњића” из Беог рад а, осим у Србији, добила је запа
жене приказе у САД и у Великој Британији. Објавио је више стручних
и научних радова. За књиг у Од локалне до глобалне информације – мул
тидис цип линарно истраж ивање добио је Спец ијалн у наград у Удружењ а
новинара Србије „Жика М. Јовановић” (2011).
Мирко Милетић рођен је 1958. године у Деспотовц у.
Диплом ирао је на смеру Новинарс тво, а магис три
рао и докторирао у научној облас ти Комуниколог ија
на Факултет у полит ичк их наука у Беог рад у. Редовни
је професор и продек ан за студ ије II и III степена и
наук у Факултета за култ уру и медије Мегат ренд уни
верзитета, где на основним академским студ ијама
пред аје Комуниколог иј у и Маркет инг и јавност, на
дипломским академским студ ијама Комуникац ионе
стратег ије и Медијски систем Србије, а на докторским студ ијама Тео
риј у комуникац ије I и II. Пред авао је Kомуникологију и предмете из
комуниколошке научне облас ти на Учитељском факултет у у Јагод ини,
Филозофском факултет у у Косовској Митровиц и, Факултет у полит ич
ких наука у Беог рад у, Одсек у за медијске студ ије Филозофског факулте
та у Новом Саду и Филолошком факултет у у Беог рад у. Објавио је књиге
Комуницирање у новим медијс ким условима (1998), Мас-медији у вртлогу
промена (2002), Менаџмент медија (2003), Комуницирање, медији и дру
штво (2005, 2006, 2008; у коау торс тву са М. Радојковићем), Ресетовање
стварнос ти (2008), Основе менаџмента медија (2009), Комуниколошки
лекс икон (2012, у коау торс тву са Н. Милет ић), као и мнош тво научних и
стручних радова.
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Биљана Ратковић Његован, ванредни професор на
Факултет у техничк их наука у Новом Саду, на Департ
ман у за индус тријско инжењ ерс тво и инжењ ерски
менаџм нет. Завршила је Факултет полит ичк их наука
у Беог рад у – смер Новинарс тво. Научно-истраж ивач
ка интересовањ а првенс твено је усмерила на следеће
облас ти: функц ионисањ е медија и медијских система,
организац ија и управ љањ е медијским преду зећ има,
пословањ е медија, медији као део креат ивних инду
стрија, однос медија и медијског аудиториј ума. Из тих облас ти објавила
је већи број научних и стручних радова. Учес твовала је на више домаћ их и
међународних конференц ија, као и у научноис траж ивачк им пројекат има
Сенка Бенгин, докторанд на Факултет у техничк их
наук а у Новом Саду, у научној облас ти Производни
систем и, организац ија и менаџмент. Магис трирала
на Филозофском факултет у у Новом Саду у облас ти
Комуниколог ије (прагмат ика), с темом „Диск урс
не особине пословне преписке имејлом”. Радила је
као лектор на Универзитет у Ломоносов у Москви, а
на Факултет у за стране језике, Факултет у за журна
лис тик у и Факултет у за историј у пред авала Лекс икографију и Синтакс у.
Радила је у агенц ији Мекен Ериксон ПР у Беог рад у, на позиц ији дирек
тора Медија мониторинг одељ ењ а. На позиц ији маркет инг менаџера је
радила у компанији Глобал Прес & Хачет Дистрибјушн Сервис у Беог ра
ду. Била је директор за развој и плас ман у новинској агенц ији Бета у
Беог рад у. Објавила је стручне и научне радове из облас ти медија и уче
ствовала на међународним научним конференц ијама.
Драгана Трифуновић рођена је 1984. године у Чачк у.
Диплом ирала је 2008. године на смеру Међународно
пословањ е, на Факултет у за пословне студ ије Мега
тренд универзитета у Беог рад у, а потом, на истом
смеру и факултет у, уписала и одбранила мастер рад
2009. године. У школској 2009/2010. години уписала
је заједничк и прог рам докторских студ ија Факулте
та за пословне студ ије и Факултета за међународн у
економ иј у Мегат ренд универзитета у Беог рад у, полож ила је све испите и
одбранила докторску дисертац иј у у децембру 2013. године.
Од 2008. године запос лена је на Факултет у за пословне студ ије као
сарадник у настави. У звањ е асис тента је изабрана 2010, а у звањ е доцен
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та 2014. године у научној облас ти Менаџмент. Била је истраж ивач на
пројект у Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реин
теграције Србије у светс ке економс ке токове, финансираног од стране
Минис тарс тва за наук у и технолошки развој. До сада је објавила девет
наест научних и стручних радова.
Илеана Милић, диплом ирала је на Факултет у умет
нос ти у Беог рад у, Oдсек соло-певањ е. Усавршавала
се на Конзерваториј ум у Град а Беча и на Моцартеу
му u Салцбургu. Активно наступа као солис та Камер
не опере „Мадлениа н ум” од 2006.године и као кон
цертни извођач у земљи и инос транс тву (Италија,
Хрватска, Мађарска, Велика Британија). Као пред а
вач учес твовала је на 14. Педагошком форум у сцен
ских уметнос ти у Ректорат у Универзитета уметнос ти у Беог рад у. Сни
мила трајни снимак као солис та са хором и оркес тром РТС-а за архиву
Радио-телевизије Србије. Солис тичк им концертом учес твовала на ово
год ишњем свечаном затварању трибине поводом обележ авањ а јубилеја
Великог рата. Стек ла академско звањ е мастера на Факултет у полит ич
ких наука у Беог рад у на смеру Теорија култ уре. Докторанд је на овом
факултет у, на смеру Теорија култ уре и медија.
Војислав Тодоровић је рођен 1976. године. Дипло
мирао је на на Соматопедском смеру Дефектолошког
факултета у Беог рад у. Мастер студ ије завршио је на
истом факултет у. Докторанд је на Факултет у за кул
туру и медије на смеру Комуниколог ија. Објавио је
више научних и стручних радова из дефектолошког и
комуниколошког научног оквира.
Миомир Петровић је рођен 1972. године у Беог рад у.
Писац, приповед ач, драмат ург, теат ролог. Диплом и
рао је на Факултет у драмских уметнос ти у Беог рад у на
Oдсеку за драмат ург иј у 1995. године, а магис трирао на
Oдсеку за теат ролог иј у на истом факултет у 1999. годи
не. Докторирао на Oдсеку за нтерд исцип линарне сту
дије Универзитета уметнос ти у Беог рад у 2008. године.
Радио је као главни драмат ург позориш та Атељ е 212 у Беог рад у (19961999), заменик директора драме Народног позориш та у Беог рад у (20012002), драмат ург Народног позориш та у Беог рад у (2003), пред авач по пози
ву на предмет у Драмат ург ија на Академ ији уметнос ти БК у Беог рад у (1998Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 563-580
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2002). Изабран у звањ е асис тента на предмет у Драмат ург ија (2002. године)
а потом доцента на предмет има Драмат ург ија и Историја светске драме и
позориш та (2006. године) на Академ ији Уметнос ти БК у Беог рад у. Изабран
је у звањ е доцента (2009) и, потом, у ванредног професора (2014) на пред
мет има Креат ивно писањ е, читањ е и интерп ретац ија и Теорија жанрова на
Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд универзитета у Беог рад у.
Објав љена и извођена дела: драме – Вагаб унд у градс ком врту (1995),
Аргивс ки инцидент (1996), Демијург (1997), Appendix (1997), Чопор (1998), Вучи
је легло (2000), Галеријеве ватре (2012); проза – Сакаћење Романа (Просвета,
1997), Панкратион (БИГЗ, 1998), Самомучитељ (Просвета, 2000), Перс ијс ко
огледало (Геопое т ика, 2001), Архипелаг (Геопое т ика, 2003), Лисичје лудило
(Лагуна, 2005), Стак лена прашина (Лагуна, 2006), Лисичино лудило (СКЦ,
Скоп је, 2007), Либанс ко лето (Лагуна, 2007), Перс ијс ко огледало (друго изда
ње, Лагуна, 2008), Бакарни бубњеви (Лагуна, 2009), Галеријеве ватре (Лагу
на, 2011), Течни лед (Просвета, 2011), Мирис мрака (Лагуна,2013); уџбениц и
– Ослобођење драме (Задужбина Андрејевић, Беог рад, 2000), Креативно писа
ње, наратолошки прис туп текс ту и контекс ту (Мегат ренд, Беог рад, 2011).
Добитник Октобарске награде град а Беог рад а (1996). Члан је Удру
жењ а књижевник а Србије и Удружењ а драмских уметника Србије.
Радомир В. Ивановић завршио је Филозофски факул
тет (Груп у за југос ловенску књижевност и јужнос ло
венске језике) у Новом Саду (1960). Докторирао је на
Филолошком факултет у Унивeрзите та у Беог рад у
дисертац ијом „Милут ин М. Ускоковић и његово доба”
(1965). Од 1976. године радио је као редовни професор
на Филозофском факултет у у Новом Саду (Одсек за
српску и упоредн у књижевност), на коме је пред авао
Српску књижевност XIX века и Македонску књижевност, све до пензио
нисањ а (2003). Осим књижевном историјом, теоријом и крит иком, бави
се још и позоришном историјом и крит иком. Радови су му објав љивани
на српском, словеначком, македонском, бугарском, русинском, словач
ком, румунском, албанском, турском, италијанском, шпанском, франц у
ском, енглеском, немачком, јапанском и јерменском језик у. Ивановић је
до данас објавио 23 моног рафије и 29 књига студ ија и оглед а посвеће
них југос ловенским књижевнос тима. Од маја 1991. Ивановић је редовни
члан Македонске академ ије наука и уметнос ти у Скоп љу, а од децембра
2000. године и члан Црногорске академ ије наука и умјетнос ти у Подгори
ци. Члан је Удружењ а књижевника Србије, почасни члан Друш тва писаца
Македоније, стални члан – сарадник Матице српске у Новом Саду и поча
сни доктор наука Универзитета „Свет и Кирил и Метод и” у Скоп љу.
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Тамара Никезић рођена је 1975. године у Бару, где
је завршила основн у школ у и гимназиј у. Средњу
музичк у школ у – Одсек соло певањ е, Теоретски одсек и Инструментални одсек (клавир) – завршила је
у Подг ориц и. Диплом ирала је на Факултет у музич
ке уметнос ти у Беог рад у, Одсек соло певањ е, у класи
професора Звоним ира Крнет ића.Током 2007. године
била је на усавршавању у Минхен у као стипенд ис та
Фонд ац ије „Марио дел Монако”. Такође се усаврша
валаж код Ђурђевке Чакаревић, Леанд ре Оверман и Љубод рага Беого
вића.Стални је члан и солис та Опере народног позориш та у Беог рад у.
Уметничко-концертн у каријеру почела је 1996. године, првим учешћем
на Фестивал у „Барски љетописи”, а затим је наступала широм земље и
инос транс тва. Објавила је збирке песама „Живот ме покварио” (2008)
„Душа од конца” (2009) и „Демони као ми” (2010). Докторанд је на Факул
тет у за култ уру и медије Мегат ренд универзитета у Беог рад у
Виолета Цветковска Оцокољић рођена је 1975. годи
не у Земун у. На Вишој политехничкој школи у Бео
град у, на смеру Индус тријски дизајн (Дизајн ентери
јера) диплом ирала је 1999. године. На Факултет у за
пословне студ ије Мегат ренд универзитета у Беог рад у
(Међународно пословањ е) диплом ирала је 2003. годи
не и магис трирала 2006. године. На Факултет у за кул
туру и медије Мегат ренд универзитета докторирала је
2008. године. У звањ е сарадника у настави на Факул
тет у за култ уру и медије бирана је 2005. године. У звањ е пред авача на
Високој пословној школи Мегат ренд универзитета бирана је 2007. године.
У звањ е доцента на Факултет у за култ уру и медије бирана је 2008. године.
У звањ е ванредног професора, за ужу научн у област Култ ура, на Факул
тет у за култ уру и медије, бирана је 2013. године.
На основним студ ијама пред аје предмете Историја српске култ уре
(II), Комуникац ија и култ ура (III) и Пословно комуниц ирањ е (IV). На
докторским студ ијама пред аје Теориј у визуе лне комуникац ије.
Поред педагошког рада бави се истраж ивањ ем визуе лне култ уре и
превођењ ем књига из облас ти иконописа: Смисао икона (2008), Икона и
тајновити извори хришћанс тва (2009). Аутор је књиге Комуникација: човек и култура (2009), коау тор књиге Пословна комуникација (2007), прире
ђивач Монографије Југос лава Оцокољића (2012) и председник организац и
оног одбора и главни уредник Зборника прве међународне конференц ије
„Хармонија природе и духовнос ти у камен у“ (2011). Од 2009. године члан
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је редакц ије Годишњака Факултета за култ уру и медије Мегат ренд уни
верзитета у Беог рад у, члан је редакц ије зборника радова Култура и дру
штвени развој (2012) објав љеног поводом одрж авањ а научног скупа „Кул
турна полит ика, уметничко стваралаш тво и медијска пракса у функц ији
одрж ивог друш твеног развоја“ на Факултет у за култ уру и медије Мега
тренд универзитета, члан је организац ионог одбора међународне научне
конференц ије „Медији, религ ија и насиљ е у постконфликтном друш тву“
(2012). До сада је објавила преко 100 научних и стручних радова из обла
сти визуе лне култ уре, комуникац ије, религ ије и економ ије у домаћ им и
страним часописима и учес твовала је на бројним научним конференц и
јама у земљи и инос транс тву.
Од 2011. године учес твује на научном пројект у „Национална стра
тег ија прилива страног капитала у циљу реинтег рац ије Србије у светске
економске токове” при Мегат ренд универзитет у а под покровитељс твом
Минис тарс тва науке Републике Србије.
Од 1995. године излаже дела из облас ти ликовне уметнос ти. Члан
је УЛУПУДС-а од 2012. године. До сада је самос тално излагала 68 пута
у земљи и инос транс тву. Учесник је бројних групних изложби у земљи и
инос транс тву као и ликовних колонија. Добитник је бројних наград а из
облас ти иконописа, порт рета и мозаика.
Татјана Цветковски рођена је у Беог рад у, где је завр
шила основн у и средњу школ у. Диплом ирала је и
магис трирала на Факултет у организац ионих наука
у Беог рад у, а докторирала на Факултет у за пословне
студ ије Мегат ренд универзитета у Беог рад у.
На Факултет у организац ионих наука радила је од
1998. до 2000. године. Од 2000. године ради на Мега
тренд универзитет у, а од 2011. у звању редовног профе
сора на Факултет у за пословне студ ије у Беог рад у. Учес твовала је у реали
зац ији више пројеката, међу којима су: Управљање трансформацијом преду
зећа, Републичко Минис тарс тво за наук у и технолог иј у, Факултет организа
ционих наука (центар за управ љањ е пројект има), 1998–2000; Стратегијс ке
опције умрежавања привреде Србије у светс ке привредне токове – утицај елек
тронс ког пословања на реструктурирање домаћег тржишта, Минис тарс тво
за наук у, технолог иј у и заштит у животне сред ине, Факултет за пословне сту
дије, 2006–2010; Национална стратегија прилива страног капитала у циљу
реинтеграције Србије у светс ке економс ке токове, 2011–2015, Минис тарс тво
за наук у и технолошки развој Србије, ФПС, Мегат ренд универзитет, итд.
Од 2006. до 2013. године била је продекан за наставу на додип ломским
студ ијама на Факултет у за пословне студ ије. Од 2010. члан је Комисије за
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конт рол у квалитета Мегат ренд универзитета. На Факултет у за пословне сту
дије, на различит им нивои ма студ ија, бави се организац ионим понашањ ем,
пословном комуникац ијом и управ љањ ем људским ресурсима. Као аутор
или коау тор написала је више уџбеника и моног рафија, међу којима су: Орга
низационо понашање, Менаџмент људс ких ресурса, Бенч маркинг, Пословн ако
муникација – у савременим условима пословања, Комуникација: човек и култу
ра, као и вишеод 100 радова објав љених на научним скуповима, у часописима
националног и међународног значаја, као и у тематским зборниц има.
Срђан Сремац, (1976) диплом ирао је теолог иј у на
Протес тантском теолошком факултет у у Новом Саду.
Студ ије настав ља у Холанд ији на Врије Универзитет у
Амстерд ам где је магис трирао из облас ти Емпириј
ске теолог ије и Психолог ије религ ије. На истом уни
верзитет у је докторирао 2013. године. Објавио је око
тридесет научних радова у домаћ им и међународним
часописима. Аутор и приређивач књига: Феноменоло
гија конверзије (2007), Конверзија и контекст (2009),
Религијс ка имагинација и савремени медији (2010), Демитологизација рели
гијс ких и политичких наратива на Балкану (2012), Опас на сећања и поми
рење (2012). Председник и суоснивач Цент ра за истраж ивањ е религ ије,
полит ике и друш тва. Трен утно живи и ради у Амстерд ам у у Холанд ији.
Примарне облас ти истраж ивањ а: нарат ивна психолог ија религ ије, био
графска реконс трукц ија, зависност и религ ија, религ ија и поп-култ ура,
теолог ија и филм, популарна религ иозност.
Наташа С. Костић je пред авач кинеског језика и секре
тар Кинеског цент ра на Мегат ренд универзитет у. Завр
шила основне студ ије на Катед ри за кинески језик Фило
лошког факултета у Беог рад у. Две године усавршавала
је језика у Кини, где је завршила магис тарске студ ије у
трајању од три године на Пекиншком педагошком уни
верзитет у, одбранивши 2008. године магис тарску тезу
о савременој кинеској књижевнос ти. Године 2012. je
докторирала, такође на Пекиншком педагошком универзитет у, са дисер
тац ијом „Дао неба Промене Џоуа” и постала доктор кинеске филозофије.
Диплома јој је нострификована на Филозофском факултет у Универзитета
у Новом Саду, где је 2013. године пред авала кинески језик и учес твовала у
пројект у оснивањ а Конфучијевог инстит ута. Од 2014. године ради на Мега
тренд универзитет у. Посед ује превод илачк у агенц иј у у којој има функц иј у
директорке, тако да се истовремено бави и превођењ ем у привред и.
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Николина Врцељ рођена је 1984. године у Огулин у, Репу
блика Хрватска. Диплом ирала је 2007. године на Факулте
ту за пословне студ ије Мегат ренд универзитета у Беог ра
ду. Исте године уписала је докторске студ ије на Факул
тет у организац ионих наука у Беог рад у, смер менаџмент.
Полож ила је све испите предвиђене наставним планом и
прог рамом са просечном оценом 10 и трен утно ради док
торску дисертац иј у. Научно звањ е асис тент за ужу науч
ну област менаџмент стек ла је 2008. године на Факултет у за пословне студ ије.
Објавила је више од 30 научно-стручних радова, моног рафиј у и практ ик ум.
Истраж ивач је у пројект има које финансира Минис тарс тво просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Ана Јурчић рођена је 1981. године у Земун у. На Геое
кономском факултет у Мегат ренд универзитета у Бео
град у диплом ирала је 2004. године као студент гене
рац ије са просечном оценом 9,63. Магис трирала је
2008. на истом факултет у, одбранивши магис тарску
тезу Евро-азијс ки менаџмент у условима глобализаци
је; интерк ултурни аспекти и исте године изабрана је
у звањ е асис тента. Докторску дисертац иј у Међузави
сност националне културе и менаџмента; улога интерк ултурног менаџ
мента у стварању мултик ултурне организације одбранила је 2013. на
Факултет у за пословне студ ије Мегат ренд универзитета у Беог рад у. Као
стипенд ис та америчке владе 2010. године завршила је усавршавањ е за
развој наставног особља на Џорџ Вашингтон универзитет у у Вашингтон у
(Дистрикт Колумбије). У звању доцента ради на Факултет у за међуна
родн у економ иј у Мегат ренд универзитета, на предмет има Менаџмент
и Интерк улт урни менаџмент, а волонт ира као фасилитатор Open World
прог рама професионалног усавршавањ а који финансира Конг рес САД.
Андреа Бучалина Матић је рођена 1984. године у Бео
град у. Основне академске студ ије – студ ијски прог рам
Менаџмент, завршила је 2008. године. Мастер ака
демске студ ије је уписала школске 2008/09 године на
Факултет у за пословне студ ије, Беог рад. Одбранила је
мастер рад Жене – предузетнице у различитим културо
лошким окружењима 2009. године, а докторску дисерта
циј у Компаративна анализа савремених светс ких токо
ва у управљању инвес тицијама у нанотехнолошке производе 2013. године. На
Мегат ренд универзитет у је запос лена од 2008. године, где је бирана у звањ а
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сарадника у настави (2008), асис тента (2010 и доцента (2014) у ужој научној
облас ти Менаџмент. Истраж ивач је у оквиру два пројекта које финансира
Минис тарс тво просвете, науке и технолошког развоја.
Катарина Закић (1976) је запос лена као доцент на
Факултет у за пословне студ ије Мегат ренд универзи
тета, на коме ради десет година. Основне студ ије, смер
Маркет инг, завршила je на Економском факуктет у
Универзитета у Беог рад у 2001. године, а магис тар
ске студ ије на Геоекономском факултет у Мегат ренд
универзитета 2007. године. Докторирала је на Факул
тет у за пословне студ ије 2011. године са темом „Осо
беност менаџмента у Азијско-пацифичком регион у –
прож имањ е искус тава исток а и запад а: цасе стадy Хонг-Конг”. Пред аје:
Менаџмент, Интерк улт урни менаџмент и Организац ионо понашањ е. Од
2012. године је директор Кинеског цент ра на Мегат ренд универзитет у. У
септембру ове године је била на усавршавању у Кини, на Нанкаи универ
зитет у (Tianjin), где је као добитник Ханбанове стипенд ије проу чавала
кинеску економ иј у и менаџмент и, истовремено, пред авала докторанд и
ма овог универзитета. Главна област проу чавањ а су јој менаџмент прак
са и интерк улт урни менаџмент у Азији, првенс твено у Кини.
Оливера Милутиновић (1973) је директор Плана и ана
лизе Мегат ренд универзитета, на коме ради петнаест
година. Основне студ ије, смер Извршно управ љењ е,
завршила је на Факултет у за пословне студ ије Мега
тренд универзитета. На истом факултет у је магис три
рала 2009. године, а 2013. одбранила докторску дисер
тац иј у „Учењ е уз рад као основа управ љањ а људским
ресурсима”. Изабрана је у звањ е доцента на Факултет у
за право, јавн у управу и безбедност Мегат ренд универзитета 2013. године
Ана Ланговић Милићевић завршила је основн у школ у
и гимназиј у у Беог рад у. Диплом ирала је и магис трирала
на Факултет у организац ионих наука у Беог рад у, а док
торирала на Факултет у за пословне студ ије у Беог рад у.
Од 2013. године ради на Факултет у за хотелијерс тво и
туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Краг ујевц у.
Од 1997. до 2000. године радила је на Факултет у
организац ионих наука, а од 2000. до 2013. године на
Мегат ренд универзитет у. Од 2005. до 2008. године оба
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вљала је функц иј у продекана на Факултет у за уметност и дизајн Мегат ренд
универзитета. Од 2008. године је члан мреже The Entrepreneurship Educa
tion and Research Network among the Universit ies of Cent ral and Eastern Europe
– ERENET. Од 2009. године је рецензент радова међународне конференц ије
WMSCI/ISAS. Од 2010. године члан је извршног комитета World Public Forum
„Dialogue of Civilizat ions”. Од јануара до септембра 2010. године обав љала
функц иј у продекана за II и III степен студ ија и научноис траж ивачк и рад
на Факултет у за пословне студ ије. Од 2010. до 2013. године била је декан
Факултета за пословне студ ије Мегат ренд универзитета.
Учес твовала је у реализац ији више пројеката, међу којима су: Управља
ње трансформацијом предузећа, Републичко Минис тарс тво за наук у и техно
лог иј у, Факултет организац ионих наука (центар за управ љањ е пројект има),
1998 – 2000, прип равник обдарен за научноис траж ивачк и рад; Стратегиј
ске опције умрежавања привреде Србије у светс ке привредне токове – утицај
електронс ког пословања на реструктурирање домаћег тржишта, Минис тар
ство за наук у, технолог иј у и заштит у животне сред ине, Факултет за послове
студ ије, 2006-2010, члан пројектног тима; Национална стратегија прилива
страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светс ке економс ке токове,
2011-2015, Минис тарс тво за наук у и технолошки развој Србије, Факултет за
пословне студ ије, Мегат ренд универзитет. Аутор је више од 100 научних и
стручних радова објав љених у земљи и инос транс тву.
Славица Стевановић рођена 1967. године у Беог рад у.
Докторанд је на Факултет у за култ уру и медије у науч
ној облас ти Комуниколог ија. Од 1990. до 2001. године
професионално се бавила новинарс твом, радећ и као
новинар-уредник у информат ивном прог рам у Радиотелевизије Србије, у редакц ијама Беог радске хрони
ке и Дневник а. Од 2002. године каријеру настав ља у
Канад и, у маркет инг у Компаније „Трејдер Корпореј
шен”. Од 2008. године је менаџер за односе с јавношћу ГСП „Беог рад”.
Радивоје Петровић (1955) истaкнут и нoвинaр, публицистa и кoмуникoлoг из Бeoгрaда. Диплoмирao је на
смеру Новинарс тво нa Фaкултeту пoлитичких нaукa у
Беог рад у и радни век од 32 године прoвeo у медијима
од чега најд уже у кући Политика – 25 година. Трен утно
ради на пословима уредника издањ а за СAД и Кaнaду у
најт ираж нијем дневном лис ту српске дијаспоре Вести из
Франкфурта. Maгистрирao (2008) и дoктoрирao (2011) са
тeмaмa из oблaсти Кoмуникoлoгиje. Дeсeт гoдинa je био
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прeдaвaч нa Aкaдeмиjи лeпих умeтнoсти у Бeoгрaду, a oд 2011. у рeдoвнoм
рaднoм oднoсу кao дoцeнт и шeф Кaтeдрe зa нoвинaрствo. Сада је ванредни
професор Факултета за спорт на смеру спортско новинарс тво. Аутор је више
публиц ис тичк их дела, објавио је и десетак научних радова у националним
и међународним часописима из облас ти друш твених наука, а коау тор је и
моног рафије „Жанрови у савременом новинарс тву”.
Нада Торлак је диплом ирала на смеру Новинарс тво на
Факултет у полит ичк их наука у Беог рад у 1990. годи
не. Била је вишег од ишњи новинар и уредник новина
и часописа: Политика, Политика експрес, Хупер, Ана
енигматика. Члан је Удружењ а новинара Србије.
Магис трирала је тезом „Злоу пот реба жена у
огласима” за коју је добила наград у за најбољи завр
шни рад на послед ип ломским студ ијама са темом из
облас ти секс уа лног и родно заснованог насиљ а. Наград у јој је доделила
научна комисија у оквиру пројекта „Борба прот ив секс уа лног и родно
заснованог насиљ а” Управе за родн у равноп равност Минис тарс тва рада
и социјалне полит ике, који се спровод и у сарадњи са Прог рамом Ује
дињ ених Нација за развој и уз финансијску подршку Владе Краљ евине
Норвешке. Докторирала је на Факултет у за култ уру и медије Мегат ренд
универзитета у Беог рад у дисертац ијом „Предс тав љањ е деце у штампа
ним медијима у Србији”.
Доцент је на Факултет у за култ уру и медије, где пред аје Новинарс тво
у радиј у и телевизији, Историј у медија и Књижевност и новинарс тво.
Александар Стојановић рођен је 1985. године у Бео
град у. Диплом ирао је на Одељ ењу за историј у Фило
зофског факултета у Беог рад у 2010. године. Од 2011.
године похађа докторске студ ије на истом факулте
ту. Запос лен је у Инстит ут у за новиј у историј у Срби
је. Био је секретар редакц ије часописа „Токови исто
рије” и члан уредниш тва часописа „Караџић: часо
пис за историј у, етнолог иј у, археолог иј у и уметност”.
Објавио је већи број радова у српској историог рафској
период иц и и учес твовао на више међународних научних скупова у земљи
и инос транс тву. Приред ио је и објавио моног рафски зборник грађе „Срп
ски цивилни/култ урни план Владе Милана Недића” 2012. године. Сара
ђује на израд и „Српске енцик лопед ије” и хонорарно пред аје у гимназији
„Руђер Бошковић”.
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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 линарни, првенс твено комуниколошко-култ уролошки научни часо
пис који објав љује:
1. оригиналане научни радове (у којима се износе претходно необјављивани
резултати сопствених истраживања научним методом);
2. прегледне радове (који садрже оригиналан, детаљан и критички приказ истра
живачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос,
видљив на основу аутоцитата);
3. кратка или претходна саопштења (оригинални научни рад пуног формата, али
мањег обима или прелиминарног карактера);
4. научне критике, односно полемике (расправе на одређену научну тему засно
ване искључиво на научној аргументацији) и осврте;
5. стручне радове (у којима се нуде искуства корисна за унапређење професио
налне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу);
6. информативне прилоге (уводник, коментар и сл.) и
7. приказе (књиге, зборника, 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
кац ијам а, што аутор гарант ује слањ ем рада. Сви радови се анонимно рецензирај 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 приложен за објав љивањ е треба да буде прип рем љен прем а станд ард и
ма часописа да би био укључен у процед уру рецензирањ а. Неод г оварај уће при
прем љени рукопис и биће враћени аутору на дорад у.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014)

582

Упутс тво ауторима
3. Стандарди за припрему рада

Рад треба да буде прип рем љен у прог рам у Microsoft Word, форм ат стран ице
А4, све марг ине 25,4 mm, врста слова Times New Roman, велич ина 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 ура: Serbian
Cyrillic), а делови текс та или текс тови у целин и на стран им језиц им а одговара
јућ им писмим а.
Оптим алан обим текс та за радове под редн им бројевим а 1, 2. и 4. је 16 стра
ниц а; за радове под редн им бројевим а 3. и 5. – 10 стран иц а; и за радове под ред
ним бројевим а 6. и 7. – од 3 до 5 стран иц а.
Радови садрже:
1. Звање и титулу, име и презиме аутора и коаут ора� (у првом реду, средина), као
и пун назив и седиште институције у којој раде (у другом реду, без прореда,
средина).
2. Наслов рада и, евентуални, поднаслов пишу се малим словима (и наслов и под
наслов: средина, без прореда ако су у више редова).
3. Подаци о ауторима, наслов и поднаслови пишу се црним словима (bold).
4. Сажетак на српском језику садржи од 150 до 200 речи и пише се иза одреднице
Сажетак, која почиње новим редом, а иза ње стављају се две тачке (:).
5. Од 5 до 10 кључних речи које се пишу иза одреднице Кључне речи: великим
словима, а свака кључна реч је од других раздвојена запетом, са тачком на кра
ју наведених кључних речи.
6. Међунаслови су обележени редним бројем одељка на које се односе и пишу се
на средини црним словима (bold).
7. Директни и индиректни цитати означавају се на крају цитираног текста, у
загради, презименом или презименом и иницијалом имена, годином издања
публикације, која мора да буде садржана у литератури, и страницом са које је
цитиран текст. Примери: (Маркузе, 1968: 15) или (Марковић, М. 1971: 96).
8. Слике, графикони и табеле обележавају се редним бројевима и потписом испод слике, гафикона или табеле, средина.( Примери – Слика 1: Потпис; Графи
кон 1: Потпис; Табела 1: Потпис)
9. У фуснотама дају се краћа објашњења делова основног текста (до пет редова), а
у енднотама шире експликације (до 15 редова) које се односе на одређени део
основног текста.
10. Размак између сваког структуралног елемента текста (имена и презимена
аутора, наслова текста, апстракта, кључних речи, међунаслова, такста и табе
ла, односно, слика, графикона итд. је један ред (настао притиском на тастер:
eneter).
11. На крају текста дају се Литератутра и, евентуално, Вебографија. Примери:
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Литерат ура:
(књиге)
•

Маркузе, Херберт (1989): Човјек једне димензије; Сарајево: Веселин Маслеша
– Свјетлост.

(часописи)
•

Марковић, Михајло (2006): „Глобализација и глобализам”, Филозофеме, бр. 1;
Нови Сад: Српски филозофски форум (стр. 5-19).

(зборници)
•

Прњат, Бранко (2012): „Културна политика и уметност”, Зборник радова „Кул
тура и друштвени развој”; Београд: Мегатренд универзитет (стр. 3-11).

Вебог рафија:
•
•

U.S. Aggression & Propaganda Against Cuba: Why the unrelieved U.S. antagonism toward
Cuba? by Michael Parenti, „Z magazine”, September 2004. http://www.thirdworldtra
veler.com/Caribbean/US_Aggression_Cuba.html (датум посете веб-сајту у загради)
http://www.juventudrebelde.co.cu/about-us/ (датум посете веб-сајту у загради)
12. Текст се завршава, после Литературе и, евентуално, Вебографије, звањем, ти
тулом, именом и презименом аутора и коаут ора, као и пуним називом и седи
штем институције у којој раде, насловом рада, сажетком и кључним речима
на енглеском језику, који треба да буду обрађени као исти елементи текста на
српском језику (ред. бр. од 1. до 5. овог упутства).
13. Уз текст треба приложити краћу биографију (оптимално 15 редова) и фотогра
фију у јpg формату.

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.
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Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, три високе школе и једног института.
То су:
• Факултет за пословне студије, Београд
• Факултет за културу и медије, Београд
• Факултет за међународу економију, Београд
• Факултет за уметност и дизајн, Београд
• Факултет за право, државну управу и безбедност, 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 менаџмент и бизнис, Зајечар
• Институт за нове технологије, Београд

ФАКУЛТЕТА ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ

Децембра 2009, поводом двадесете годишњице плодотворног деловања у култури, просвети и
науци, Мегатренд универзитету додељена је Вукова награда.
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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.
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