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Ј У БИ Л Е Ј И

СТО ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИВЕ АНДРИЋА
УДК 316.723:82 Андрић И.

1Проф. др Зоран Аврамовић*1

ТИПОВИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА
У АНДРИЋЕВИМ РОМАНИМА
„Сви људи стварају судове о начину живота који се разликује од њиховог.”
Мелвил Херсковиц
Црте личности онога који пише о односима између култура од великог је значаја за продирање у суштинска својства феномена културног
идентитета. Било у ком жанру да се пише о питањима културе, мора се
поседовати широко образовање, духовна радозналост, културни сензибилитет и интерес за аутентичност. Све те карактеристике склопио је у
својој личности Иво Андрић. Био је дух са „стотину очију”.
У овом испитивању неких Андрићевих романа, култура се разумева,
као начин живота једне заједнице, а друштво и држава као организовање
тако схваћеног начина живота. Апстрактност „начина живота” може се оспоравати на разне начине – култура као духовна делатност, култура као део
друштвеног поретка, и слично. За наше испитивање најподеснији је овакав
приступ култури јер нам омогућава анализу свих оних елемената свести и
понашања које је разматрао Шпенглер у свом делу Пропаст Запада.
Привреда, примера ради, јесте посебна друштвена делатност и област знања, али истовремено у свакој нацији њени чланови изграђују
један однос према новцу и материјалном интересу. Тај апсект припада
култури, или „начину живота”. Индикатори помоћу којих препознајемо
особине културног идентитета и мултикултурализма су материјални,
симболички и семантички.
У роману Травничка хроника откривамо четири говора који конституишу вредносно поље мултикултурног идентитета Босне. Казивање
приповедача не иде даље од описа травничке чаршије у којој је раја у
свом понашању подложна нагонској структури колективног бића, а у
вербалним односима више ћути него што збори.
Искази странаца су вредносно наглашени и обликују друго семантичко поље културног идентитета Босне. Турски везири, француски и аус*

Контакт: zoran.a@sezampro.rs
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тријски конзули, а донекле и Јевреји, саопштавају по много чему различите, опажајне и вредносне судове о култури земље у којој су се обрели.
Приповедач је изабрао ситуацију дочека страних дипломата у
Травник за приказивање босанске народне културе. Основна црта њеног
односа према странцима је дубоко неповерење и непријатељство. Француског конзула је дочекала провала беса и насиља. Док је јахао кроз махалу, конзула Давила дочекују затворени прозори на кућама, пљување
жена и деце, а трговци му окрећу леђа. Слична мржња и презир дочекала
је и аустријског конзула. „Нови конзул (фон Митерер – напомена аутора)
испраћен је кроз улице псовкама и претњама жена и деце, на њега је пљувано са прозора, а одрасли људи по дућанима нису га удостојили једног
погледа.”
Андрић користи понашања као једно обележје културе травничког
народа. Опис непријатељског понашања треба да сугерира вредносни став
домаћег становништва према придошлици. Страх од новог приповедач на
недоречен начин везује за ”домаће Турке”, али у деловима текста у којима
се појављуја дивљаштво масе, не уочава се разликовање између католика, православаца и „османлија у Конаку”. Ове поделе су некако у другом
плану, а у првом се налази неповерљиво и брутално понашање масе.
Странци о Босни. Сусрет страних култура и босанске (травничке) у
роману Травничка хроника се семантизује као сукоб страног и домаћег
или као отпор конзервативног вредносног склопа другачијем. Начин на
који живе и мисле Травничани непријемчив је за станце, за њихове културне обрасце. Становници Травника нису ни желели долазак станаца.
„Зато су горди и лукави Травничани желели да уопште ништа не дође, да
се живи, колико је год могућно, без промена и изненађења”. Зидање ограде око свог начина живота и својих културних навика, конзул Дефосе,
после вишегодишњег искуства, запажа код свих Босанаца, независно од
вере којој припадају. Они одбацују и најбоље утицаје и имају свој појам о
напретку. „Дефосе није крио да је изненађен упорством којим се у Босни
не само Турци него и људи свих осталих вера бране од сваког утицаја,
па и најбољег, опиру свакој новини, сваком напретку, па и оном који је
могућ и под садашњим приликама и зависи само од њих.”
У значењској структури романа пролог и епилог имају врло важну
функцију са становишта природе односа стабилно-променљиво у свакој националној култури. У њима читамо медитације бегова о доласку и
одласку странаца из Травника. Бегови на софи у Лутвиној кахви, радују
се „што ће нестати тих странаца са њиховим друкчијим и необичним
начином живота, са њиховим дрским мешањима у босанске послове и
прилике”. Бегови, видимо, повезују културни и политички аспект доласка странаца у Босну.
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У оквиру стране перцепције и вредносног просуђивања о културном
идентитету Босне, није нађена сагласност. О босанском начину живота
различито мисле турски везири и француски конзул, али и унутар француског погледа на Босну постоје разлике – између конзула Давила и младог Дефосеа. Поред ове категорије странаца у Босни, налазе се и ликови
који су незаинтересовани за босанску културну стварност и њену историју. Њихова једина преокупација је њихов лични живот. (Добар пример
је супруга аустријског конзула Ана Марија.)
Турски везири о Босни. Тројица травничких везира доживљавају
Босну као заосталу и дивљу земљу, али са различитом оценом свог положаја у таквој култури. Мехмед-паша налази да живи са грубим и заосталим
светом. „Везир није пропустио да у разговору подвуче дивљину ове земље,
грубост и заосталост народа.” Тахир-бег није другачије од Мехмед-паше
опажао Босну, али је имао другачији однос према њеној култури. Био је
један од ретких Османлија који се никад није жалио на ово прогонство у
Босну, на дивљину земље и простоту света. Најсуровију слику о Босни стекао је Ибрахим-паша. Његове речи о Босни биле су натопљене презиром
и невиђеним омаловажавањем народа у коме је службовао. Чак их је упоређивао са животињама. „Крдом дивљих бивола човек би лакше управљао
него овим босанским беговима и ајанима.То је дивље, дивље, дивље и неразумно, грубо и просто а осетљиво и надмено, својеглаво и празне главе.”
Основни показатељ културних прилика у Босни, турски везири
артикулишу посредством доживљаја. Њихова перцепција је обликована
у индивидуално-психолошкој перспективи. У роману не налазимо неки
други материјални или симболички показатељ. Доживљај културе другог народа овде је изразито негативистички и означава становиште више
према нижој култури.
Французи о културном идентитету Босне. Културолошка индивидуализација ликова двојице Француза у Травничкој хроници – конзула
Давила и тумача Дефосеа – показује сву сложеност културе као предмета разумевања, уз истовремено осветљавање личног културног формирања. Потекли из исте културне средине ови Французи радикално
другачије мисле о културном идентитету Босне, као и о односу Запада
према Босни као изданку Истока.
Да најпре укажемо на један индикатор индивидуалног културног
идентитета који разликује примарну енкултурацију ове двојице Француза. Андрић готово са теоријским талентом открива дејство историјских догађаја на индивидуално-психолошко и енкултурацијско обликовање личности.
Конзула Давила значењски обликују три историјска догађаја. Као
дечак, доживео је славу и величину француског краљевства, дивио се
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„краљевској доброти”, а као младић пренео је своје одушевљење на револуцију. Као хиљаде других младих Француза постао је плен великих заноса о новом друштву које ће отелотворити начела братства, једнакости
и слободе. Није протекло пуно времена да велики идеали уступе место
војној и експанзивној сили Наполеона Бонапарте. Тако су се у животу
конзула Давила сплела три појма: Краљевство, Револуције и Наполеон, а
то је и за „његов нараштај једно страсно замршено клупко сукоба, полета
заноса, светлих подвига, али и колебања, унутарњих неверстава и невидљивих посртаја савести...”. Била је то једна велика политичка мрежа у
коју је, по казивању приповедача, конзул Давил био сплетен до гроба.
Сасвим други тип енкултурације прошао је млади Дефосе. Историјско раздобље у коме је он стекао своје енкултурацијско искуство, било
је Царство. За њега је тај режим „представљао једину и потпуно јединствену стварност која се у духовном и материјалном погледу протеже од
једног краја видика до другог и обухвата све што живот сам садржи.”
Андрићев приповедач нам казује да крупни историјски догађаји
имају и функцију индикатора индивидуалног и колективног идентитета.
Политичка збивања нагоне појединце да се одреде према њима и свако
ко је у стварности присуствовао таквим догађајима могао је да запази
брзу и неочекивану променљивост понашања и начина оцењивања људи
и прилика. Такви догађаји увлаче у своје коло гомилу обичног света. Андрићев приповедач разликује, међутим, оне који нису у стању да им се
одупру и оне снажне личности које дижу свој глас против нових прилика
ако то оцене у својој свести и савести. Међу оне прве спада Давил будући
да је „тип човека који се вајка”.
Конзул Давил: дивља Босна и просвећени Запад. Конзул Давил ра
зумева Босну као заостало и непросвећено друштво са отвореном тврдњом да се нашао у земљи са нижим типом културе. Он своје вредносне
судове о култури Босне најчешће саопштава у полемичком дијалогу са
нижим чиновником француског Конзулата, тумачем Дефосеом, са човеком који заступа културни релативизам и пун је духовне радозналости
према прошлости, обичајима, веровањима босанског света. У својим
дипломатским извештајима, конзул Давил, означава босански начин
живота као дивљи и пореди га са животом Скита и Хиперборејаца.
На чему он заснива свој вредносно негативан суд о културном идентитету Босне?
Негативна перцепција и осећања конзула Давила, изводе се из једног
другачијег културног искуства, из културе Запада. Он често у својим казивањима наглашава однос Запад-Исток. Култура Босне је слаби одблесак природног, биолошког народа који у њој живе. Природно у животу
Босанаца има већу моћ од културног. Сва изненађења и непријатности
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које доживљава, објашњава конзул непредвидљивошћу понашања човека
који је одрастао у „тврдој школи Истока”. Владавина нагона у култури
босанског човека и доминација морално негативних вредности у понашању и поступцима тог „грозног народа” обликују се на самосвојан, унутрашњи начин. Лаж, свирепост, самовоља, ниски нагони – све то један
човек из културе Запада тешко може разумом да објасни. Чак је и однос
према болести другачији у Босни него на Западу. Конзул Давил открива
да готово не постоји граница између болесних и здравих.
Културолошку перцепцију Босне конзула Давила, подупире и глас
приповедача у Травничкој хроници. Тако, француски конзул и аустријски
конзул фон Митерер само су „представници просвећеног света у овој
дивљини”. Они живе у једној култури нагонског у којој се човек са Запада
растроши и раздражи. „Укратко, да живе у средини која човека са Запада
најпре растроши, затим га учини болесно раздражљивим и тешким себи
и другима, да га најпосле, с годинама, потпуно измени, савије и много
пре смрти сахрани у глувој равнодушности.”
Свет са Запада, наставља приповедач, налази у Босни „моралну голотињу и грубу непосредност”, а у комуникацији једну специфичну суздржаност и затвореност. Њихов говор је сув и поседује „нездраву и тајанствену унутрашњу сложеност”.
Кључно питање у анализи конзуловог и приповедачевог разумевања
културе Босне, тиче се идентификатора које они користе. И овде срећемо, као код турских везира, субјективни доживљај и опис понашања босанског човека. Налазимо ли неке објективне идентификаторе културног идентитета Босне?
Одмах уочавамо да нема језика и личних имена као вербалних симболичких идентификатора. Пажња француског конзула је усмерена на
песму и то је средишњи невербални симболички идентификатор босанског културног иднетитета. И песма је у Травнику дивља, са нездравим
бесом, то је једно „пасје завијање”, „беснило дивљака”, без везе са песмама
других европских народа.У Андрићевом роману, међутим, конзул Давил
у песми налази онај показатељ културе који има интегративну функцију
народа у Босни.
Други тип идентификатора је од кључног значаја за конзулово закључивање о Босни. То је оно обележје које регулише однос једне културе према другој, а то је поређење са артикулисаним Западом и високом француском културом. Андрић поређење култура решава на уметнички успео
начин: конзул Давил медитира о питању зашто људи воле Француску из
чега имплицитно следи став о дивљој босанској средини. А то што Французе чини великим јесте француски начин живота, француска схватња
која су темељ за „слику свестране лепоте и складног, разумног живота”.
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На један други начин искуство које је стекао у условима босанске
културе, помогло је конзулу Давилу да боље и потпуније упозна себе.
Други овде има функцију позитивне секундарне енкултурације. „Ту ће
он у току година упознати не само Турке и њихове јединствене снаге и
бескрајне слабости, него и себе сама и мере и границе својих моћи, и
уопште људи, живот и свет и људске односе у њему.”
Ова страна самосазнања конзула Давила донекле доводи у питање оне
оштре судове о културној надмоћи западне културе. Можда би било тачније рећи да разумевање другог нема увек диференцирајућу функцију
и вредносну супрематију. Нешто од те врсте релативизације налазимо у
дијалогу Тахир-бега и конзула Давила о културној мисији хришћанске
Европе. Запад није само центар просвећености већ и расадник ратова
по свету. Где хришћанска Европа, вели Тахир-бег прошири своју власт
ту избије рат. „Тако је у Африци, тако у Америци, тако и у европским
деловима Османлијског Царства који су потпали под неку хришћанску
државу.”
Овај мотив није шире развијен у Андрићевом приповедању, али је
довољан и у овом облику да осветли променљиву игру другог као културног идентификатора. Ради се о томе да свака страна у сусрету култура
располаже властитом перцепцијом другог.
Дефосе – становиште културног релативизма. Културни антипод конзервативном и европоцентричном конзулу Давилу је млади тумач Дефосе.
Његов однос према културној стварности Босне је радикално другачији.
Дефосе полази од претпоставке да је дубоко погрешно оцењивати „развијеност” културног идентитета једног друштва са становишта друге културе.
У једном разовору са конзулом Давилом он то изричито каже: „Верујте, кад
гледам и слушам овај свет, ја се све више уверавам колико грешимо ми
кад, освајајући Европу, земљу за земљом, желимо да свуда унесемо своја
схватања, своје строге и искључиво разумне начина живота и владања.”
Духовна индивидуализација лика младог француског тумача, на посредан начин сугерира какав треба да буде лик мултикултурне личности.
Поређење неких енкултурацијских својстава конзула Давила и тумача
Дефосеа, јасно нам показује да и унутар саме личности могу постојати
снажни отпори према другим културама или пак, отвореност за страно
и другачије. Тако, по казивању приповедача, Дефосеа одликује „огромно
духовно љубопитство и зачудно памћење”, али и „смели неред у говору и
бујност у мислима”. Он је срећно спојио научни начин мишљења са дубоким одушевљењем за предмет који га интересује. Све културне форме и
појаве на које наилази у Босни, подвргава објективној анализи и „настоји
да им открије разлог и објашњење у њима самима али и у приликама
које су их створиле”.
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За шире и прегледније упознавање једне културе неизбежан је жив
контакт са људима те културе. Дефосе се не ослања само на посматрање
и читање, већ отворено учествује у текућим разговорима људи из Травника. Он не пропушта дамар свакодневног културног идентитета. Начин
на који он посматра живот на травничкој пијаци готово је методолошки
приручник.
Распитивао се за цене, разгледао предмете и бележио имена и називе
роба, неко решето или пажљиво разгледа изложене сврдлове и длета.
„Млади конзул је дуго гледао како сељак купује косу, како јој пажљиво
опипава рез отврдлим палцем леве руке, како затим дуго куца косом о
камени праг и са напрегнутом пажњом слуша њен звук, како најпосле
зажмуривши на једно око гледа низ испружену косу, као да циља, и процењује јој оштрину и ков.” Распитивао се код сељанки за цену вуне, питао
каква су имена житарица и семења. Интересовао се за врсту дрвета од
кога су израђена држала и ручице за секире, мотике, трнокопе и друге
алате.
Млади Дефосе жели да упозна и становнике Травника. Неке од главних личности на пијаци постале су његови познаници: Ибрахим ага, телал Хамза, чаршијска будала „луди Шваба”.
Које идентификаторе користи тумач Дефосе у свом разумевању мултикултурног идентитета Босне?
Он не може да избегне властиту импресију о народу Босне. Као у некаквом стварном контакту појединца са другом културом, кад се користе утисци за општије ставове и судове, тако и Андрићев јунак има слику о култури народа Босне. Свет у Босни живи са измешаним супротностима. „Народ
је истина подељен на вере, пун је сујеверја, подвргнут најгорој управи на
свету и стога умногоме заостао и несрећан, али у исто време пун духовних
богатстава, занимљивих карактерних особина и чудних обичаја.”
Поред етнолошке импресије босанског народа, тумач Дефосе стиче
и поузданија знања о култури Босне. Ту је реч о историјском показатељу
културног идентитета.
У честим шетњама по Травнику и околини, он открива испод шљунковитог турског пута, остатке римских путева и средњовековних друмова
археолошка сведочанства. „Тако су ми се у случајном пресеку указале
две хиљаде година људске историје и у њима три епохе које су покопале
једна другу.”
Другу врсту историјског културног идентитета налази у писаним
споменицима. Постојање Абдулах-пашиног турбета у Травнику, нагнало је Дефосеа да прочита његову историју. Чак је пронашао и тестамент
овог везира који је сматрао занимљивим документом о људима и приликама тог времена.
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Свеколика културна радозналост младог тумача Дефосеа за културни идентитет Босне показује да је он успешно решио властити енкултурацијски конфликт. Док је конзул Давил упорно понављао чињенице
диференцираности и супериорности западне културе у односу на босанску, Дефосе је демонстрирао личну отвореност и рефлективност према
посебности босанске културе. Он је имао пуно разумевање за друштво у
коме се службеним задатком нашао, при чему није довео у питање свој
властити културни идентитет.
Двојни - подељени културни идентитет. У роману Травничка хроника, Иво Андрић индивидуализује четири лика са изразитим двојним
идентитетом. Реч је о појединцима (у реалности је могућна ситуација
групног подељеног идентитета) који енкултурацијски припадају двема
културама, културама које се по многим својим одликама различите.
Тако у свом понашању и мишљењу они истовремено користе двоструке или вишеструке идентификаторе. Ради се о лику француског трговца
Фрасинеу који дуже времена борави у Сарајеву, Николи Роту, чиновнику
у аустријском конзулату са дугим службеним стажом по разним градовима Царства, Давни тумачу француских дипломата код травничких везира и најупечатљивијем искуству, травничком лекару Мариу Колоњи.
Приповедач се пита какав је живот човека који са Запада свој живот
пренесе на Исток? Прича о поменутим ликовима казује да дужи боравак
на Истоку ствара нове особине, настале као лично мешање примарне и
секундарне енкултурације. У вредносном погледу те особине су по правилу негативне (!). Именовање тог настајања двојног идентитета у Босни
је локалистичко – ствара се левантинац. Каква су значења левантинског
културног идентитета?
Приповедач сасвим експлицитно описује, на примеру Давне, појаву
о којој је реч. „А Левантинац је човек без илузија и скрупула, без образа,
то јест са више образина, присиљен да глуми час снисходљивост, час храброст, час потиштеност, час одушевљење. Јер, све су то за њега само неопходна средства у животној борби, која је на Леванту тежа и сложенија
него у ма коме другом крају света. Странац, који је бачен у ту неједнаку
и тешку борбу, потоне сав у њој и изгуби своју праву личност. Он век проведе на Истоку, али га упозна само непотпуно и једнострано, то јест само
са гледишта користи и штете у борби на коју је осуђен. Ти странци, који
овако као Давна остану да живе на Истоку, у већини случајева приме од
Турака само рђаве, ниже стране њиховог карактера, неспособни да уоче
и усвоје иједну од њихових добрих, виших особина и навика.” Левантински портрет Давне се допуњује и другим исказима приповедача. Тако,
тврди се да дужи боравак човека са запада на истоку зарази „дубоким
песимизмом и сумњом у све”.
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Наравно, писац није обавезан на експликативна значења у свом тексту. Али за једну психолошку и етичку интерпретацију наведених реченица, било би занимљиво питање о деградацији личности западноевропске културе у околностима живота на Истоку. Зашто би странац изгубио
личност и зашто он у секундарној енкултурацији преузима само рђаве
стране колективног понашања источне културе?
Погубне црте левантинског културног идентитета одсликавају се и
на другим Андрићевим ликовима. Несрећни Никола Рота такође прима
својства културе Истока. Он је примио суви и дрски тон у опхођењу са
странкама а то је тон свих каваза и тумача са Истока „који је само спољни
израз унутарње пустоши, сумња у људе и одсуства свих илузија”. Његов
груб начин рада са странкама у конзулату преузет је од Турака. „Као и
тумач Француског конзулата Давна, и он се био саживео са турским светом, навикао на његове обичаје и начине и на онај нељудски живот који је
пролазио у сталном дружењу али и сталној мржњи, надвикивању и надметању са Турцима, са рајом свих вера и путницима сваке врсте.”
Запажамо да се „нељудски живот” овде везује и за друге верске групе
у Травнику, а тај податак доводи у сумњу општи став приповедача да
морални пад левантинске културе изазива турска култура. Као да је
приповедач мало пристрасан у погледу вредносног садржаја левантинске културе. То се открива и у причи о Фрасинеу. Ту се као „аргумент”
потеже метафоричка употреба крви. Млади Француз, Фрасине, чувар
„француског хана” у Сарајеву, жали се конзулу Давилу на рађаве прилике у Сарајеву. Конзул га посматра и закључује да је „Исток продро у
крв овом младом човеку и подровао га, узнемирио и озлоједио”. Био је
по суду Давила заражен „оријенталним отровом” а то је значило да има
неуролошки, инстиктивистички однос према стварности а не мисаони,
разумни.
Коначно, лекар Марио Колоња. Ђовани Марио Колоња, титуларни
лекар Аустријског генералног конзулата прошао је кроз вишенационалну енкултурацију. Отац му је био Млечанин, мајка Далматинка, рођен
је у Епиру. Детињство је провео код деде у Грачкој, младост у Италији,
а остали део живота на Леванту. Приповедач вели да је све на њему и у
њему било неодређено, да је био човек са три маске.
Живот у Босни („живети у Турској”) он рефлектује као живот на
оштрици ножа и кување на сталној ватри. „Ја то знам, јер се ми на тој
оштрици рађамо, на њој живимо и умиремо и у тој ватри растемо и сагоревамо.” Егзистенција човека са Запада у Босни је живот „на ивици између два света”. У разговору са тумачем Дефосеом, Марио Колоња ће се пожалити на сву муку живота хришћана са Леванта. Судбина левантинског
човека је да је „људска прашина, што мучно промиче између Истока и
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 3-16
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Запада и њихових обичаја и веровања, не припадајући ни једном а бијена
од оба. То су људи који знају много језика али ни један није њихов, који
познају две вере, али ни у једној нису тврди. То су жртве фаталне људске подвојености на хришћане и нехришћане: вечити тумачи и посредници који у себи носе толико нејасности и недоречености: добри зналци
Истока и Запада и њихових обичаја и веровања, али подједнако презрени
и сумњиви једној и другој страни.”
Животни крај Мариа Колоње се завршио преласком на ислам. Приповедач казује да се у ситуацији када су му чаршијске силеџије запретиле физички у једној гужви у коју се он уплео, травнички лекар ”потурчио”. Они су били сведоци да је стари лекар „три пута изјавио да прихвата
чисту веру као своју и да је као такав постао неприкосновен”.
За нас је значајно питање коришћења средстава двојног културног
идентитета у Андрићевом роману.
Очигледно је да се ови показатељи налазе у етичком кодексу и духовном стању левантинаца. Губитак властитог ЈА је последица сталне подвојености и располућености живота на ивици ножа. Левантинац има три
лица. Ови идентификатори немају своја симболичка обележја, осим у
случају „турчења”. Пред нама су психолошка стања неодређености и
култура као навикнути део људског понашања. Из етичког угла, карактер левантинаца је крајње рђав. Његов живот нема унутрашњи ослонац,
нити унутрашњу сигурност.
У индивидуализацији културног идентитета левантинаца у Травничкој хроници, култура се разумева као ентитет са самосталном снагом.
Њена моћ је толика да спречава интегритет појединца у мултикултурној
средини. То је рад културе испод прага свесне мисли са снажним усмеравањем начина живота сваког појединца. Додуше у роману су само неки
ликови примили левантински културни идентитет, док су други остали
изван детерминирајућих фактора мултикултуралности. А та чињеница
отвара нека нова питања у раду истраживача.
Прећутани (скривени) културни идентитет. Језик је основни формални показатељ културног идентитета. Поред комуникативне функције, језик и говор су средства тумачења и разумевања света и живота,
и управо у том аспекту језика Андрићеви јунаци граде свој културни
идентитет.
Међутим, поред вербалног понашања његових јунака, наилазимо и
на један тип скривеног или прећутаног културног идентитета. Понекад
се учини да је Босна метафора за ћутећу мисао, за мисао која се не саопштава, за идентитет који се прикрива. Приповедач вели на једном месту
да је Босна „мукла земља, и у ваздуху се већ осећала студена патња без
речи и видљива разлога”.
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Долазак француског конзула у Травник нарушава „лијепу тишину”
Босне, земље у којој се мало говори. Своје мисли и своја узбуђења, травнички Турци не говоре гласно а када га објављују, они то чине у четири ока.
Везир Мехмед-паша скрива своју мисао осмехом или гледањем пред
собом. Ретко је говорио шта мисли. „То је био један од оних људи који
у сталном осмејку крију своје право расположење и у живој речитости
своју мисао или одсуство мисли.”
Француски конзул Давил опажа становнике Босне као неговорљив
народ са загонетним интенцијама. Он је на мукама да проникне у њихов
став. У комуникацији Босанаца никад ниси начисто „шта мисли ни како
осећа, код кога останак може да значи и одлазак, код кога осмејак није
осмејак, ни ʼдаʼ није ʼдаʼ као што ни ʼнеʼ није потпуно ʼнеʼ ”.
Босански Јевреји један део свог културног идентитета не саопштавају. Лик Саломона Атијаса, аналоган је једном лику из романа На Дрини
ћуприја – Фехиму Бахтијаревићу. Саломона Атијаса брине губитак културног идентитета у Босни али он о томе не говори гласно. Уметничким
поступком Андрић нам приповеда о његовом унутрашњем монологу у
коме се Атијас присећа Андалузије из које су пре триста година Јевреји
дошли у Босну и у којој се боре за властити културни интегритет. Из
дугог унутрашњег говора Саломона Атијаса, издвајам следеће ставове.
„Живимо између Турака и раје, бедне раје и грозних Турака. Одсечени
потпуно од својих блиских, старамо се да чувамо све што је шпанско,
песме, јела и обичаје, али осећамо како се све у нама мења, квари и заборавља. Памтимо језик наше земље онакав какав смо понели пре три века
и какав се више ни тамо не говори, а смешно натуцамо језик раје са којом
патимо и Турака који над нама владају.”
Запажамо да Соломон Атијас као индикатор користи – језик, песму
јела и обичаје.
После унутрашњег говора босанског Јевреја, приповедач поставља
једно реторичко питање. „А ко у животу успева да изрази своја најбоља
осећања и најбоље жеље? Нико, готово нико.” Имплицитно значење ове
Андрићеве реченице сугерира закључак да свака форма културног идентитета у језику остаје закинута. Никад се не може све рећи. Увек нешто
остаје недоречено и прећутано.
У роману На Дрини ћуприја појављује се такође једна врста прећутаног или скривеног идентитета књижевних ликова. Идентификација „унутрашњег мишљења” постиже се књижевном техником а интуиција нам
помаже у свакодневном животу да на основу гестова, мимика, покрета
закључимо нешто од значења учесника комуникативне ситуације.
У роману налазимо места на којима приповедач помоћу спољашњих
знакова понашања Срба и вишеградских Турака, суди о њиховом ставу
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према настајућем мосту. Спорост и повремени прекиди у раду на мосту, праћени су слегањем раменима и одмахивањем руку вишеградских
Турака кад говоре о мосту, док су хришћани ћутке посматрали градњу
„са злурадим и потајним мислима у себи и желели јој неуспех као сваком турском предузећу”. Приповедач нам открива унутрашњу мисао две
етничке заједнице.
Други пример прећутаног идентитета налазимо на страницама романа
на којима се обликује начин на који муслимани и Срби у Вишеграду реагују на један просторно удаљен догађај – Карађорђев устанак у Србији.
Њихова осећања и мисли су удаљена, али несаопштљива. „Срби су молили
бога да тај спасоносни пламен, који је истоветан са оним који они одувек
носе и брижљиво скривају у души, прошири и овамо на наша брда, а Турци
су молили бога да га заустави, сузбије, погаси, како би се осујетиле превратничке намере невереника и завладао опет стари ред и добри мир праве
вере.” А када је време буне минуло, осећања су и даље остала скривена.
Штавише она се не могу сазнати. „А тешко би било и казати каква су била
права осећања код једних и других.”
Уметнички и семантички изузетно успео пример прећутаног индивидуалног културног идентитета, налазимо у дијалогу Томе Галуса и
Фехима Бахтијаревића о питањима социјалне политичке филозофије
и националних идеала. Млади Галус заносно приповеда о националној
држави јужних Словена на Балкану, уверен да је остварење таквог плана на прагу. Његову причу о хармоничној будућој држави са оствареним идеалима нације, слободе, вере, рада, културе, приповедач прекида
неколико пута напоменом да је Фехим Бахтијаревић ћутао. Али то ћутање, вели приповедач „самом тежином свог постојања порицало одлучно све што је онај други говорио”.
Бахтијаревић није говорио о свом разумевању човекове историје. Он
је у себи мислио филозофију историје. Насупрот једној визији волунтаристичког сна у којој се повезују жеља и акција, Фехим Бахтијаревић
види свет као једну дуговечну структуру односа и установа која се споро
и лагано мења. „Темељи света и основи живота и људских односа у њему
утврђени су за векове.” Стварност је тврђа од сваке жеље за наглим променама и пружа отпор насилним средствима. Човекова жеља, мисли у
себи овај Андрићев лик, као ветар премешта прашину с једног места на
друго. Слаб је човек и слаба је његова жеља. Трајна дела се остварују само
вољом свемогућег бога. „А заиста велики људи, као и велике грађевине,
ничу и ницаће тамо где им је божијим промислом одређено место, независно од празних, пролазних жеља и људске сујете.”
Тома Галус гласно говори о човеку и његовом плану као покретачу
историје, а Фехим Бахтијаревић говори у себи да је то провиђење које
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управља историјским кретањем и људским судбинама. Разлика није само
у сукобу две филозофије историје. Разлика је и у једном делу индивидуалних културних идентитета, двојице ликова из Андрићевог романа.
Док један експлицира своју мисао о свету и историји, други је чува у себи
и не саопштава.
Најзад, различит однос према језику и ћутању откривамо и у Проклетој авлији (1962). Историчар Ћамил-ефендија углавном ћути у затворској
авлији, а кад би проговорио учинио би то различитим језицима. „Служио
се час турским, час италијанским језиком, заборављајући у брзини, да
преведе француске и шпанске цитате које је говорио напамет.”
Затвореник Хаим из Смирне жустро и много прича, док фра Петар
мисли у себи како је његовог саговорника у затвор довела претерана говорљивост. И у Проклетој авлији као и удругим прозним формама налазимо различит однос ликова према говору и ликове који део свог говора
задржавају у себи. Ову књижевну чињеницу ми смо интерпретирали у
културолошком кључу. Језик (говор) и даље остаје основни идентификатор личног и колективног културног идентитета, али он не може да
продре кроз зид ћутања и мука. Свака култура „скрива” део властитог
идентитета. Вероватно је у вишенационалној заједници ова појава очигледнија него у једнонационалним државама а Андрићеви прозни текстови осветљавају уметничким средствима прећутани културни идентитет
у Босни.
Закључак. 1) Испитивање мултикултурне димензије Андрићевих
прозних текстова (три романа) показује да не постоји чист културни
идентитет. У једном друштву, попут Босне, у којој су просторно и верски измешани народи (једна асоцијација на модерану синтагму – „друштво дугиних боја”) тешко је и очекивати такав тип идентитета. Андрић
као писац, затиче једно историјским искуством обликовано стање мултикултуралности у Босни. У његовим текстовима приповедач и ликови
саопштавају различите описне и вредносне судове о културним приликама у Босни. Та чињеница се једноставно констатује и из ње следи,
литерарним средствима изражено, давање предности неким моделима
културног идентитета.
2) Други закључак се тиче променљивости културног идентитета.
Не само да нема чистог културног идентитета, већ нема ни стабилног и
трајног идентитета, али то не значи да опстаје страдицијом и наслеђем
обликовани национални идентитет. У игру честих промена уплетени су
персонални, колективни и страни фактор. Андрићев уметнички текст
садржи и једну сазнајну поруку: културни идентитет је у позицији сталне
реконструкције и проблематизације. Сваки покушај нормативног дефинисања укључује и велике изгледе за сазнајни неуспех.
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3) У Андрићевом уметничком обликовању проблема о коме је реч откривамо и један амбивалентан став о културном идентитету. Тамо где
описује двојни или левантински културни идентитет, Андрићев приповедач полази од претпоставке да је култура ентитет изнад појединачне воље
и њене психолошке структуре. Наше испитивање је показало да постоје
и оне мисли у тексту Иве Андрића које приписују судбини већу моћ од
дејства културних чинилаца. Никакав културни идентитет није могао да
спречи трагичне животне завршетке неких Андрићевих јунака.
4) Најзад, које показатеље користе Андрићев приповедач и ликови?
Први бисмо моги да назовемо субјективи индикатор. Он обухвата доживљај, опажање, понашање. Психолошки фактор у разматрањима културног идентитета не сме се пренебрегнути.
Други би био симболички индикатор. У оквиру овог показатеља разликујемо вербалне и невербалне система. У Андрићевим прозним текстовима већи значај имају невербални системи, попут вере, песме, ношње,
а од вербалних користи имена ликова и причање (говор). Језик очито
нема кључну улогу особености културног идентитета. Ови показатељи
обликују оно што је стабилно у мултикултурном идентитету Босне. Промени не подлежу ни вера, ни песма, ни језик. Изазов долази споља.
Трећи индикатор је однос према странцу-другом. У романима је
наглашена релација Запад-Исток. Овај однос је значењски испуњен а
динамички чинилац у промени културног идентитета су другачија свест
о егзистенцијалним и организационим питањима.
Четврти показатељ је политички или практични. Односи између држава
и власти у Босни, као и ратни сукоби, на најдиректнији начин доводе у
питање стабилност културног идентитета. Ситуација политике увек ставља појединца и групе пред избор. У том избору не може да се заобиђе културни идентитет.
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ПОВОДОМ СТО ГОДИНА ОД ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
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1Др Милан Мицић*1
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање
и односе са верским заједницама
Нови Сад

СЕЋАЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ДОГАЂАЈЕ
У РУСИЈИ СРПСКОГ ДОБРОВОЉЦА ИЗ БОСНЕ
(март – мај 1917. године)
1.
Године 1914. аустроугарски Срби мобилисани су у аустроугарску војску. Током ратних операција 1914-1918. године њихове јединице нашле
су се на руском фронту, у Галицији, где су масе аустроугарских војника биле заробљене, нарочито у току ратних операција 1914-1916. године.
Срби у аустроугарским униформама били су тзв. лаки заробљеници јер
су се без велике борбе предавали Русима. Као аустроугарски заробљеници прошли су транзитни логор Дарнице, код Кијева, и онда били распоређени у логоре од Кијева до Ташкента у Средњој Азији и од Одесе до
Западног Сибира где су обављали пољопривредне послове на спахијским
имањима, у сеоским домаћинствима, радили на пругама, у рудницима,
на сечи шуме итд. У условима неадекватног пријема масе аустроугарских заробљеника међу њима владале су болести, епидемије, хронична
полуглад, а ратне заробљенике посебно су погађале сурове руске зиме.
Међу Србима аустроугарским ратним заробљеницима у Русији већ
у јесен 1914. године настао је спонтани покрет пријављивања у српску
војску. Током лета 1915. године дошла је у Русију петочлана српска војна
мисија која је имала задатак да врши пропаганду у корист пријављивања
ратних заробљеника аустроугарских држављана у српску војску. Тако је
током лета и ране јесени 1915. године 3.500 добровољаца из Одесе Црним
морем и Дунавом дошло у Србију, али је тај пут био пресечен бугарским
уласком у рат октобра 1915. године. После ратног пораза и окупације
Србије 1915. године српска мисија у Одеси наставила је прикупљање добровољаца мимо знања српске владе, а јануара 1916. године руски цар
Николај Други, руска влада и војска одобрили су на молбу српске владе
*

Контакт: milan.micic@vojvodina.gov.rs

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 17-34

18

Милан Мицић

финансијску и логистичку помоћ за формирање једне српске јединице у
Русији састављене од аустроугарских ратних заробљеника. После окупације Србије 1915. године, када није било могућности попуне српске
војске, добровољачко питање постало је прворазредно војно и политичко
питање за српску владу, а аустроугарски држављани Срби чинили су последњу и једину попуна српске војске у периоду 1916-1918. године.
Прва српска добровољачка дивизија формирана је 29. априла 1916.
године у Одеси. Комадант дивизије био је пуковник Стеван Хаџић, а
виши командни кадар чинили су српски официри који су дошли са Крфа. Нижи официрски кадар чинили су официри-добровољци, резервни
официри аустроугарске војске ратни заробљеници, у цивилству интелектуалци Срби, Хрвати, Словенци и Чеси, док војничку масу Срби аустроугарски држављани-ратни заробљеници у Русији. Дивизија је формирана по руском војничком устројству од четири пука снаге од око 16.000
људи. Српска и аустроугарска војна обука међусобно су се разликовале,
добровољци су прошли различити степен обуке јер су у различито време
долазили у јединице; били су различите старосне доби, ратног искуства
и здравственог стања. Били су слабо снабдевени оружјем и ратним материјалом од стране руске владе и војске, а у прве ратне окршаје ушли су
без шаржера за пушке тако да су заплењене и лоше аустроугарске пушке
типа манлихер користили као једнометке.
Прва српска добровољачка дивизија ангажована је на добруџанском
фронту као део румунско-руских снага у борби против бугарско-турско-немачких трупа у лето-јесен 1916. године у 34 ратна дана у којима
је имала 53% губитака и била одликована са око 3.300 српских, руских и
румунских одликовања. Упркос победама у бојевима са елитним бугарским и турским трупама, услед слабости руско-румунских снага, Прва
српска добровољачка дивизија била је принуђена на непрекидно повлачење што је утицало на морал војника.
Због одличног држања српских добровољаца у бојевима у Добруџи
1916. године руске војне власти, српска влада и Југословенски одбор
одлучили су да формирају Другу српску добровољачку дивизију, односно Српски добровољачки корпус. Пошто није био довољан број добровољаца за српску војску из редова аустроугарских ратних заробљеника
Јужних Словена, руске војне власти извршиле су присилну мобилизацију
20.000 Хрвата, Срба и Словенаца ратних заробљеника. Значајно присуство Хравата и Словенаца у Другој српској добровољачкој дивизији требало је пред савезничким владама и њиховим јавним мњењем да докаже
присуство југсловенске идеје у јужнословенским масама Аустроугарске.
Међутим, у јесен 1916. године у логорима око Одесе дошло је до побуне
присилно мобилисаних ратних заробљеника Хрвата којом су они искаГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 17-34
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зивали своју лојалност Хабсбуршкој монархији и одбијали да се боре под
заставом Србије што је урушило добровољачки покрет у Русији, увело га
у кризу дугог трајања и показало крхкост југословенске идеје и присутно
изражено аустрофилство у хрватским масама.
После повлачења Прве српске добровољачке дивизије, после бојева
на Добруџи, у децембру 1916. године на опоравак у логоре у Вознесенску
и Березовки, у околини Одесе, Фебруарском револуцијом 1917. године
српски добровољачки покрет у Русији ушао је у нову кризу. Бољшевици су
посматрали српске добровољце као царистичку творевину која се може
употребити против револуције и својом пропагандом и привлачним паролама о праведном миру, предаји фабрика радницима и земље сељацима урушавали су добровољачке формације. Под утицајем кризе у руској
војсци и промена које су се дешавале у њој и у српским добровољачким
јединицама које од марта 1917. године носе јужнословенско име (Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца) формирали су се совјети који
су нарушавали принцип субординације у њима. Маја 1917. године организовало се изјашњавање о останку или изласку војника из српских добровољачких јединица и тада је из њих изашло око 13.000 војника Срба,
Хрвата и Словенаца који су потом учествовали у руском грађанском рату
у разним војним формацијама или су се разишли широм Русије.
Око 12.500 добровољаца који су остали у српској војсци после одбијања да учествују поново у борбама на добруџанском фронту у периоду
јесен 1917. – пролеће 1918. године евакуисали су се ка Солунском фронту.
Једна линија евакуације ишла је од Одесе, преко Харкова, Москве, Јарослава, Архенгелска, норвешких вода, до британских и француских лука и
преко Италије до Солуна, док се Трећи и Четврти пук Прве српске добровољачке дивизије евакуисао од Јарослава Трансибирском железницом,
преко корејске луке Дајрен, Хонг-Конга, Сингапура, Цејлона, Индијским
океаном, преко Суецког канала до Солунског фронта. Од добровољаца из
Русије 1918. године формирао се Први у Други југословенски пук Југословенске дивизије који је учествовао у пробоју Солунског фронта септембра 1918. године и ослобођењу Црне Горе новембра 1918. године.�1
1

О српском добровољачком покрету у Русији видети у: М. Мицић, Незапамћена
битка, Ново Милошево, 2016; М. Мицић, Српски добровољци 1914-1918. – животи,
сећања, књ.1. Русија, Ново Милошево, 2016; М. Мицић, Српско добровољачко питање
1914-1918, Београд, 2014; Ј. Вишњаков, „Српско-хрватски односи у српском добровољачком корпусу” у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе, Београд,
1915; Д. Денда, „Прва српска добровољачка дивизија у борбама у Добруџи” у: Првата световна војна и сбитијата на добруджанскиј фронт, Тутракан, 2011; М. Милин,
„Српски добровољци на ратишту у Добруџи 1916” у: Добровољци у ослободилачким
ратовима Срба и Црногораца, Београд, 1996; П. Опачић, „О борбама Прве српске
добровољачке дивизије у Добруџи”, Добровољачки гласник бр. 7, Београд, 1996; Б.
Храбак, „Делатност чланова удружења ʼУједињење или смртʼ 1915-1918 у Русији”
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У периоду 1958-1960 године Илија Шуњка, из Врбице, код Ливна, српски добровољац из Русије колонизован од 1927. године у колонистичком,
добровољачком насељу Сириг, код Темерина, написао је своја сећања на
своје учешће у Првом светском рату 1914-1918. године у осам свесака, од
којих нису сачувана прва и осма свеска, тако да су у преосталих шест свезака сачувана његова сећања на период од његове предаје као аустроугарског војника руским трупама јула 1915. године до периода после пробоја
Солунског фронта у другој половини септембра 1918. године. Претходно,
Илија Шуњка између два светска рата написао је своја сећања на своје
учешће у Великом рату али их је спалио априла 1941. године приликом
уласка мађарских окупационих трупа у Бачку, када су оне код Сирига
извршиле прво масовно убијање српског становништа у Другом светском
рату усмртивши 13. априла 1941. године 111 становника Сирига.2
Илија Шуњка рођен је у Врбици, код Ливна, 1887. године.3 У Првом
светском рату као аустроугарски војник после предаје руским јединицама јула 1915. године и боравка у заробљеништву постао је добровољац
српске војске у Трећем пуку Прве српске добровољачке дивизије, учествовао у борбама на Добруџи 1916. године где је био рањен и преко Сибира, Хонг-Конга, Цејлона, Индијског океана дошао на Солунски фронт.4
По завршетку Првог светског рата са групом добровољаца из околине
Ливна примио је земљиште 14. априла 1921. године у Бачкој, на Бођанској пустари, код села Бођана, на велепоседу Вајска Марије Сечењи у
оквиру процеса аграрне реформе и колонизације.�5 Предводио је групу
породица српских ратних ветерана-добровољаца из околине Ливна (36
породица) које су се привремено населиле у зградама Бођанске пустаре
у пролеће 1922. године и био председник аграрне заједнице која је колонистима обезбеђивала кредите за градњу кућа, пољопривредна радила,
семе, људску и сточну храну6. После два велика изливања Дунава, 1924. и
1926. године, добровољци са мајура Бођани, Алпар и Марија на велепосе-

2

3
4
5
6

у: Историја 20. века, Зборник радова 6-7, Београд, 1965; Б. Храбак, „Југословени у
интервенционистичким трупама у Северној Русији 1918-1919”, Историјски гласник
бр.2, Београд, 1965.
О поменутом догађају више видети у: Злочин у Сиригу 13. априла 1941. године – генеза, симбол, последице, Зборник радова с анаучногс купа одржаног у Сиригу 5. новембра 2016. године, Сириг, 2017. Том приликом тешко је рањена жена И. Шуњке
Анђа Шуњка рођ. Вујичић. Ђ. Вујановић и Б. Вујановић, Сириг, Сириг, 1997, 184.
Ђ. Вујановић, Б. Вујановић, н.д, 168.
Сећања Илије Шуњке, св.2-св.7.
Д. Денда, М. Мицић, Сириг – корени, настанак, Сириг, 2017, 82.
Архив Војводине, ф.115, Савез аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем (1923-1948),
к. 90.
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ду М. Сечењи Вајска преселили су се 1927. године у колонију Сириг, код
Темерина, насталу на добру Народно-црквених фондова српске православне цркве.7 Као и други становници српских колонија у Бачкој Илија
Шуњка 1941. године био је протеран из своје куће у Сиригу од стране
мађарских окупационих власти. Преминуо је 1975. године у Сиригу.8
У свесци бр. 5 његових сећања на Велики рат (1914- 1918), 61-94. страна, налазе се сећања на период март-мај 1917. године којима је описао
револуционарно врење у Русији после Фебруарске револуције и његов непосредан одраз на кретања и односе међу српским добровољачким формацијама стационираним у околини Одесе. Његов запис је вишеслојан
и вишезначан. Он садржи у својој структури на 33 страна руком писаног текста своје историјско време и ауторово лично, интимно време, које
такође улази у простор историјског времена као лична, интимна историја у којој се чине видљиви бурни, дубоки и сложени историјски процеси
очитовани на јединки, тзв. малом човеку. Запис Илије Шуњке писан је
са временске дистанце од више од четири деценије када је аутор имао
између 71 и 73 године; запис је обновљено сећање, с обзиром на чињеницу да је прво записано сећање нестало у ратним дешавањима 1941.
године. Аутор сам у тексту каже: „ни то нисам никад заборавијо”,„то нећу
заборавити да живим хиљаду година” или „која су то доба дана била то
сам заборавијо јер је било давно”, „само ми је остало у сјећању”, односно потврђује временску дистанцу између писања и догађаја који су се
десили, али и указује и на чврстину сегмената сећања који су опстали у
пољу личног памћења. У сећању на догађаје који су се одиграли између
марта и маја месеца 1917. године И. Шуњка убацио је, као одломке, поред времена које је описао у својим сећањима још два времена: једно
време које се догодило више деценија после описаних догађаја, сећање
на урамљивање фотографије из Одесе између два рата и асоцијацију на
судбину фотографије 1941. Године („како су Маџару ш њом поступили
то не знам четресет прве”), али и запис о добровољцу-Хрвату Млађену
(Младену?) и његовом сусрету са школским другом официром који се
десио приликом евакуације добровољачких јединица 1918. године, значи
у времену блиском описаном времену.
На самом почетку текста аутор текста датовао је дешавање у Одеси,
када су он и његови другови сазнали о револуцији у Петровграду са 4.
мартом по старом календару односно 17. мартом по новом календару
1917. године. Овакво датовање могуће да је последица временске дистанце записивања сећања од поменутог догађаја, јер на путу ка берберници тог дана три српска добровољца видела су „дерана како лети и виче:
7
8

Д. Денда, М. Мицић, н.д, 91-92.
Ђ. Вујановић, Б. Вујановић, н.д, 168.
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збачен государ” носећи у руци телеграм. Да ли је И. Шуњка погрешио у
датовању догађаја или се у Одеси сазнало за збацивање цара тек неколико дана после тог догађаја? С обзиром на важност и дубину потреса
које је изазвала револуција у Петровграду и могућност да телеграфски
дође информација о догађају највероватније је погрешно датовање у
сећању аутора текста.
И. Шуњка у свом сећању описао је атмосферу која је владала у Одеси на весту о револуционарним догађајима у Петровграду („По грату се
читају телеграми”, „у берберници чита се и прича, све мирно”), као и то
како су српски добровољци у свом логору у Вознесенску пратили револуционарне догађаје у Русији („читамо новине, слушамо од Руса шта
се догађа у Петровграду, дижу се разне заставе”). Прва реакција добровољаца по сведочењу И. Шуњке била је она о нестанку војничке дисциплине, непоздрављању официра, укидању смртне казне. Први знаци
дубоких промена које су донела револуционарна збивања била су и она
о једнакости и брисању хијерархијских разлика. („И на вагунима класе
су укинуте, слободно сједај с генералом у прву класу.”) Брзи, радикални, нагли процеси и промене које је Фебруарска револуција донела 1917.
године одигравали су се и у свести људи, српских добровољаца затечених револуцијом на југу руског царства. „Наш Николај није више цар”
констатовао је И. Шуњка у свом запису, истичући колективно осећање
које су имали српски добровољци у Русији према руском владару као
персонификацији „мајке Русије”. Када су им већ после неколико недеља
од почетка револуционарних збивања негде априла 1917. године донели
лошу храну на имању на којем су радили српски добровољци храну су
одбили, а аутор описао је дубину промене која се догодила у њима: „Кад
смо то видели, и ако смо га више волели него сами себе онда није осто ни цар Никола, ни генерали, ни Керенски, ни његова социјалистичка
влада”.
Највећи део текста, који говори о периоду март-мај 1917. године у
Русији, И. Шуњка у својим сећањима посветио је раду групе од 27 српских добровољаца на једном имању код села Чрноковке, код Јелисаветграда. Док је у Русији трајало револуционарно врење И. Шуњка описивао
је своје доживљаје са овог имања: радове на имању, односе са људима
које су тамо затекли, храну, услове живота и смештаја, виђење света војника који раде у туђем и непознатом свету. Ипак, у својим сећањима И.
Шуњка доноси следећи сегмент којим је описао тешко стање сељака у
Русији. Српски добровољци видели су храну којом се хране радници у
пољу („чудимо се шта ће бједни радници јести а од сунца до сунца на на
ногами. Неки наши говоре: сто пута је било боље што су Јевреји у Одеси од нас гонили за свиње.”) Уследила је и побуна српских добровољаца
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на имању услед лоше хране, одбијање хране која је као резултат имала
посебну, бољу храну за њих. („Ујутру када је свануло Жидов долази9 и моли да се не бунимо и да на бунимо раднике да ће за нас све бити боље.”)
Револуционарна збивања после догађаја у Петровграду у пролеће
1917. године потресла су Добровољачки корпус Срба, Хрвата и Словенаца. Добровољачке формације заљуљале су се под идејама које је револуција донела, идеји социјалне правде, краја рата, а посебно доделе
земље сељацима јер су добровољци у цивилству били махом сиромашни
сељаци. Револуционарна пропаганда према добровољачким формацијама била је изузетно јака, разарала је добровољачки Корпус, под утицајем промена у руској армији и у Добровољачком корпусу формираали
су се војнички совјети, а да би се зауставило растакање добровољачких
јединица и под утицајем револуционарног врења донесена је одлука о
слободном изјашњавању добровољаца пред војничким стројем да ли ће
остати у српској војсци или отићи из ње. („А ко не жели, да иде, пространа је велика Русија, нико му ништа рећи не смије!”) По сећању И. Шуњке
то изјашњавање за његову чету која је била на раду догодило се „у једном
мјесту, близу Јелисаветграда”. Том приликом из јединице од 22 Хрвата
који су дошли као допуна из Друге српске добровољачке дивизије 20 њих
се изјаснило да изађу из српске војске што одсликавало српско-хрватске
сукобе у добровољачком покрету у Русији, нарочито интезивне у јесен
1916. године. У овом делу сећања аутор текста посебну пажњу посветио
је лику добровољца-Хрвата, каменорезсца у цивилству, Млађена (Младена?) и лику официра, капетана, који је био Хрват по оцу из Госпића
(„Било му је жа што Хрвати неће у добровољце, у српску армију.”). Такође крајем маја 1917. године И. Шуњка био је сведок изјашњавања десетак војника из његове чете који су били на пољопривредним радовима
(„Некако објесили главе, чине се невјешти... Видимо излазе без пушака.
Док неки рекоше: ено Лале нису ћеле примити пушке...”).
По повратку у Вознесенск („Вознесенско”) И. Шуњка сазнао је како је
„питање” прошло у његовом Трећем добровољачком пуку. Већ пре тога
је чуо да је „одступио” један његов земљак (Козомара) и један Херцеговац (Жунић) а сада је сазнао како је текло изјашњавање. Из јединице
су углавном изашли Војвођани („Лале”) код којих су бољшевичке идеје наишле на највећи одјек, пре свега парола о надеоби велепоседничке
земље јер су потицали из пренасељених села у Банату и Бачкој. Централно место у том сећању заузела је прича о изјашњавању коморџије „Босанца” који је сам био међу „Лалама” које су изашле масовно из јединице.
(„Ја нећу изтупити док иђе постоји српска команда!”) и инцидента који
се при томе догодио. („Неки полете да га тучу. Овицири за пиштоље.”)
9

Управник на имању (прим. аутора).
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Ту је читалац сазнао да су код митраљеза били „Босанци и Шлавонци
и понеки Личанин” што указује на степен поузданости добровољаца из
ових крајева за српску команду. Разговор са земљаком Радетом Ерцегом
потрдио је то сазнања да су Војвођани напуштали добровољачке формације прихватајући бољшевичке идеје. („Четврта чета била је највећа и
имала преко је преком три стотине људи. Ниједан остао није. Сви су иступили.”) Четврта чета у „баталијуну” била је војвођанска. Ова чињеница
говори о масовном присуству Војвођана међу српским добровољцима у
периоду 1914-1917. године где су ушли вођени снажном српском националном свешћу, а из њих знатним делом изашли после борби у Добруџи
у јесен 1916. године, сазнања да је Румунији обећан цео Банат и прихватања привлачних социјалних, бољшевичких идеја. Ипак, поједине реченице у сећањима аутора текста одсликавале су и унутрашња колебања
која су постојала код српских добровољаца и то оних који су остали у
добровољачким јединицама („Ко би од нас одступијо то је велико питање.”). Разговор са „земљаком” Радетом Ерцегом у чијој чети остало само
13 људи после „питања” одсликавало је унутрашњу делему овог добровољца да ли да се повинује већинском расположењу у својој јединици
или већинском расположењу међу својим „земљацима” јер очигледно да
свака донешена одлука о останку или изласку из добровољачких јединица није била лична већ колективна, војно-формацијска, али најчешће
завичајна. („И да не будем чеко на те и ја би отишо, а рачунам нисам док
тебе не видим шта си ти ријешио.”)
Основно језгро текста сећања И. Шуњке за поменути период (мартмај 1917. године) односило се на његов живот и рад на велепоседу у близини Јелисаветграда. То сећање садржавало је личну, интимну историју, али рефлектовало је и неке слојеве друштвене, економске историје,
повести менталитета и промена које су се дешавале у једва писменим
сељацима из Босне у епохи брзих и наглих историјских збивања, рата,
револуције, промене државе и војске чином добровољства, њихове борбе
за биолошки опстанак у условима рата у непознатом и далеком свету.
Вест о револуцији у Петровграду марта 1917. године затекла је тројицу
српских добровољаца у Одеси у дубоко личном чину: фотографисању за
успомену („ако ко од нас три остане жив да има успомену”) и ауторовој реминесенцији на судбину те фотографије која очитава историјску
судбину српских добровољаца Великог рата у 20. веку као колективитета. Све време у сећањима И. Шуњке приказивао се живот и философија
војника, у великој мери специфичног аустроугарског ратног заробљеника-добровољца српске војске. Аутор текста описивао је „вријеме што
пролази”, обуку, војску која се приликом одмора коцка, лежи, забавља
се бацањем камена, међусобно тргује (епизода куповине сата од доброГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 17-34
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вољца-Банаћанина у возу), затим одлазак 27 добровољаца на пољопривредне радове. („Војник ради само оно што мора... О нами и нашем раду
нико није водијо рачуна... Ја се извалим пот кола па лези док не залади...”)
У борби за опстанак у условима рата војнику најбитнији су били смештај
и храна, као минимум који гарантује биолошки опстанак. („Видимо ђе
ћемо спавати, неће бити ружно... Дали нам за вечеру сланине и чаја... На
подне кување, некад пасуљ и тако разно. Ујутру сланина и чај, увече по
литре млијека... За вруштук каво мајстору сланине и љеба, више пута и
сира...”) Блискост са становништвом на имању на којем су радили оставила је трага у сећању аутора текста. („Они наши већ се сродили са онима
мушким, неки и са женским.”) Сећање је у себи садржавало такође утиске са имања, јасне слике „пустаре” на којој раде, радионица на имању,
кухиње, утиске о управнику имања, снажан утисак босанског сељака о
„вијакеру” и коњима. („Два бијелца дигли главе, нити се виде кола, нит
кочијаш.”). Потом у сећању су код аутора текста остали су и звуци са
имања на којем је радио који су, опет, повезани са храном. („Кад је доручак магазионер звони, чује се до пола села.”) У записима И. Шуњке о
животу на имању и раду добровољаца српске војске на њему провлачила
су се и стања кроз која су пролазили добровољци који су својим чином
добровољства у времену брзих и наглих историјских промена сами променили и војску, и државу и статус (војници једне државе-заробљеници-војници друге државе на територији треће државе). („Били смо кад
смо били мало Срби, па онда Аустријанци, сад ево моремо бити Руси.”).
Такође, из сећања приметно је да су у ондашњим војскама за болничаре,
који су требали извлачити рањенике са бојишта бирани најснажнији и
најкрупнији војници. („Кажем неком Јовану Митровићу, он је бијо четни
болничар, бијо је од Бијељине, чојем виши од мене, а јачи за два мене.”)
Језик сећања И. Шуњке је дијалект Србина Западне Босне, ливањског
краја, (нувине, вагуни, катулик, баталијун, изађешмо, врковни, кувина,
ћели, ђе, зоп, јере, каво, итд.). Ипак, услед дугог живота у Бачкој (1922 –
време досељавања, 1958 – почетак записивања сећања) у сећањима су се
појављивали и појмови из средине у коју се аутор текста доселио („деран,
пустара”), као и правилно написане речи услед школовање већ друге генерације укућана у образовном систему Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије што је свакако утицало на аутора текста. Зато су се у
тексту понегде јављале језичке недоследности: нувине –новине, зоп – зоб,
комендија – комедија. Такође, када је аутор сећања цитирао разговоре са
Русима користио је језик који је мешавина дијалектског српског и руског
језика. („Знајете ђе старши што работаје у парку. Гђе ви толико вријеме,
нада работати!”) Неке од реченица, међутим, правилно су исказане у
сећању на руском језику(„Што вам нада? – Шта вам треба?“).
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Сећање српског добровољца из Босне Илије Шуњке на период мартмај 1917. године у Русији написано на 33 стране његових сећања садржи у
себи доминатну димензију личног сећања на поменуте прошле догађаје
и рефлексију општих догађаја који су мењали животе и судбине људи,
држава, и целе светске цивилизације 20. века (Фебруарска револуција,
бољшевичка идеологија) на њега лично и његово окружење, а то су српске добровољачке јединице стациониране у околини Одесе. Бољшевичке
идеје непосредно су потресле српске добровољачке формације у Русији,
дубоко узнемириле српског војника-добровољца и онако дубоко узнемиреног чином промене државе и војске у непознатој земљи, изазвале колебања и сумње, међусобне сукобе, трајни разилазак људи који су се неко
време борили под истом заставом и за исту идеју. Сећања Илије Шуњке,
написана, после више од четири деценије од тих догађаја, у својој унутрашњој структури носе у себи одраз свих тих дубоких историјских кретања, појава, процеса и догађаја на тзв. малог човека, у овом случају добровољца српске војске. Ипак, са утисцима у сећању о револуционарним
збивањима опстала су код аутора текста као доминантна дубоко лична
сећања која не рефлектују крупне историјске догађаје и процесе. Опис
прве ноћи проведене на имању на којем је радио априла 1917. године
најречитије је говорио о човеку у бурном историјском времену који је и
даље живео свој живот и имао свој доживљај стварности без обзира на
догађаје који су мењали свет и који су се догађали око њега, па и у његовим сећањима на те догађаје четири деценије касније.
„Поњели смо шаторска крила и баци по слами и спавај без бриге. Галами се, говори се, ту ноћ слабо је било спавање. Мало сам заспо кад викнуше:
свануло. Април мјесец, ноћ окрачала, устај на чесму, умивај се.”
***
Св. 5. стр. 61 – 94
„Ту зиму проведошмо у Вознесенском. Једно јутро, а то је бијо четврти
март по старом календару, како смо се и ми и Руси служили, нито нисам
никат заборавијо долази мени Гашан Катић и неки Јово Прпа из Тичева
родом, а Катић је из Казанаца из Доњег Левањског поља. И тако се ја с Јовом питам, јер је он отишо за ордонанца у штаб пука и то сам га ја једва
оћеро а послије му било драго. И кажу: ми дошли код тебе да се иђемо нас
три сликати заједно, ако који од нас три остане жив да има успомену. Ја
кажем: слажем се. И ја се спреми. Прпа је бијо млад, не знам је ли се бријо,
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али није што је бијо млат већ бијо је ко женско. А ја и Гашан ћемо се обријати у граду. Није то нами далеко, у центар града, може бити да није било ни
три стотине метара.
Ми прођошмо испод подвожњака, видимо лети један деран. „Ево телеграм, збачен государ.�10 „Ми зграбишмо по један и велимо: ʻШта је сат?”
И видим цар збачен и да је отказо у корист брата Михајила. Трећи дан
телеграм и нувине пишу, „Руска ријеч”: Михајило одусто. Неће да се прими
престола. Видимо по грату само се читају телеграми, ми у берберницу и
тако се прича и чита, све мирно, свак ради свој посо. Из бербернице иђемо у сликару и тај дан наше сликање за успомену. И то јутро добишмо
вијест за успомену да наш Николај није више цар. После мало причамо да је
у Петровграду било мало гужве, али ништа, кад га војска збацила ко ће га
бранити. И тако се ми сликашмо и баш ту сам слику чува каво за успомену и ђе смо се тај дан сликали и кући сам је донијо и пренијо у Бачку и да у
Загреб да се у Великом Србобрану метне у рам и стакло, а како су Маџари
ш њом поступили то не знам четресет прве.
Сад ми у Вознесенску читамо новине, слушамо од Руса што се догађа у
Петровграду и ко ће добити власт по граду, дижу се разне заставе. Прође
пет-шест дана док пишу новине да је Керенски осново владу. Каво социјалисти да су преузели власт у руке, а некога генерала Корнилова за врковног
комаданта војске и морнарице. Али да се у војски укида смртна казна и
да војник чим прође пет сати увече нема права да поздрави никога само
дежурног овицира кад види да је опасан. И на вагунима све су класе биле
укинуте, слободно сједај са генералом у прву класу. Само ми је то остало у
сјећању да генерал Корнилов реко да војска не море постојати ако не постоји смртна казна. Од прилике тако је и било.
Вријеме пролази. Живи се лијепо. Кад је вријеме лијепо ми изађмо прије
подне мало на вјежбу и мало се проиграмо и на ручак, и у своје собе. Карташи за карте, ми који се не коцкамо на паре ми лежимо, неки кибицују
и тако вријеме пролази. Март прође, дође април мјесец. Док кажу дошло
наређење пошто је наша дивизија у резерви има неколико мјесеци да сада
мало помогну у пољопривреди. И богами наш баталијун одредише у Јелисаветград, како сад зову не знам. Да га зову Кировград.
Кад смо дошли у Јелисаветград изађешмо на станици. Већ је списак
направљен. Из нас ће, ко из нашег вода нас двадесет и седам на једно имање.
Било је далеко од града седам километар и морашмо ићи пјешке. Која су
доба дана била то сам заборавијо, јер је то било давно. Само знам да смо
дошли на пустару после подне јер су нам дали за вечеру сланине и чаја и
мало смо прошетали и видели штале и како послом и ђе ћемо спавати. Док
и радници почеше долазити с орања. Видимо ђе ћемо спавати, неће бити
10

Государ (рус. владар).
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ружно. Управник на томе имању прави Јеврејин али је узео руско име и презиме: Лазар Фјодорович, само сам заборавијо како му је било јеврејско име
и презиме. Сви су га руски радници звали јеврејским именом. Видимо: они
радници нешто вечераше и да се лијеже. Ми по оним палачками�11 настрли
сламе ко што смо на то и навикли и поњели смо шаторска крила и баци по
слами и спавај без бриге. Галами се, говори се, ту ноћ слабо је било спавање.
Мало сам заспо док завикаше: свануло. Април мјесец, ноћ окрачала, устај,
на чесму умивај се. Добишмо за вруштук�12 парче сланине и бијелу каву па
велимо биће добро. Кад се доручковало руски народ и мушки и женски свак
зна свој посо. Сам ми изађошмо пред бараку. Одброји двадесет и посла за
радницима у поље наредника и нас шест на магазин да пребацујемо зоп.
Ми се припешмо на таван. Реко је нареднику: ти старши13 не нада14 да работаш а други нада да работају за тебе. Ми се смијемо и кажемо: за врага
је свију нас работа, неко узо лопату, неки метлу, сад нас седам на тавану
не знамо шта ћемо да радимо. Зоби има али мислим шта је то за нас. Ми
неки преврћемо зоп, неки ода по тавану, док ево ти нашек управника. Ну
работатете?�15 Ми кажемо: радимо. Види он да нас је много, а после мало
каже он: ко од вас јест плотник?16 Ја се замисли, сви ћуте, мислим радићу
неки посо мајсториски. Нико неће да гледа. Ја кажем: ја сам плотник. И
они моји: јест он је плотник јер сви знају да сам радијо мајсториски посо
у Килији, на лађами. И ја њему кажем: ајде покажи ми шта будем радио!
Он са мном напоље. Ми смо то видили кад смо ишли у магазин сложене дви
гомиле дасака и ступци су ударени тако море бити да је било сто метара.
Сад он мени каже да ја бирам мени кога ја оћу. И ту је била вражија срећа. И
он каже: не мореш сам радити јере те даске немореш сам препилавати. Ја
питам: пилка.17 Он каже све буде и ја одо на магазин и кажем неком Јовану
Митровићу, он је био четни болничар, бијо је од Бијељине чојек виши од мене
а јачи је за два мене, али што би рекли наши стари она права добра душа.
Кажем: Јоване забирај18 своје ствари, пођеш са мном и будеш плотник. Он
се насмија и баци лопату и узе шињел и за мном. Кажем њему шта ћемо
радити. Није да се хвалим са собом то је срамота за правој чојека кад сам
бијо те луде среће. Он каже: нека си и ја ћу с тобом па да ћу на глави одати,
мени је право. Ми смо ошли цијели сат по дворишту док је Јеврејин дошо
да нам штогођ од алата даде, с тога иде од кувине. Рече Јован: ја кажем
11
12
13
14
15
16
17
18

Палатка (рус. шатор).
Вруштук – фруштук – доручак.
Старший (рус. старији; у овом значењу по старешинству).
Нада (рус. Треба).
Ну работатете? (рус. Радите?).
Плотник (рус. тесар).
Пила (рус. тестера).
Забиратъ (рус. узимати).
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баш брига дошо не дошо кад се њему не ради а што би се нами радило а
нарочито војска, војник ради само што мора. Ја му кажем: а гђе ви толико
вријеме, нада работати. Он каже: нићево.19 Отвори магазин. Мислим ја ту
има алата каква оћеш, видим јеврејска посла, нађе неку тестеру па сад да
је наоштрити била би добра. Ја кажем: ова не реже док се не наоштри. Он
каже: турпије њет.�20 Ја кажем: ја са овијем не могу радити. Он се замисли
и каже: иђи код онок плотника што ради тамо код вршаћи машина. Јован
узе сикиру и један чекић и клијешта. Ја узе тестеру и код мајстора под
шупу. Видим тамо две вршаће машине. Видим стари чојек тамо нешто
ради. Ја му кажем: здравствујте! И он исто мени. Ја држим тестеру у
руци. Он погледа и рече: но што вам нада? Ја му кажем да ли има турпију
да наоштрим тестеру. Он види шта ја држим у руци и ако није разумијо
шта је тестера он рече: буде за пилку и пружи ми турпију. А ја оде, код
свок Јована сједи и оштрим и разговарам. Док сам наоштријо већ дванаест
сати. Они са магазина сађоше и кажу: оћете ли ви мајстори ићи да тражимо ручак и смију се нашем мајсторилуку. А ја каже: а што се ви ругате
са нашим мајсторилуком и јесте ли ви зоп преврнули? Они кажу: нисмо
шта ћемо радити посли подне и ујутру. И тако с том комедијом одошмо.
Али сад ће бити права комендија. Ми дођошмо пред кувину. Они кувари и
куварице спремају ручак у поље радницима, стоје неке карлице у колима и
бурат стоје пред тобожњом кувином. Из оне буради лије вас у оне карлице. Ми кажемо: куме се то носи? Они кажу: радницима ручак у поље. Ми
само гледамо и чудимо се да ли ће то они бједни радници јести а од сунца
до сунца на ногами. Неки наши говоре: па сто пута је било боље што су
Јевреји у Одеси од нас гонили за свиње и сви кажемо да је оно било боље јер
су Чивути у Одеси донјели своју бурат, ми смо тамо бацали све шта нам
је остајало иза јела. Кад смо то видили и ако смо га волили више него сами
себе онда није осто ни Цар Никола, ни генерали, ни Керенски, ни његова социјалистичка влада и ми одемо у нашу бараку. Нећемо тога ручка. Доша
магазионер и каже: ајте примити љеб и сланине и чаја и обједујте. Ајде
мора се. Тако смо и урадили и они што су радили у пољу нису ћели ништа
само узели сува љеба и причају увече кад су дошли да нису могли гледати
шта она јадна сиротиња једе и чиме се рани. Кажу: уземо по парче љеба па
бјежи под кола. Ујутру кад је свануло Жидов долази код нас и моли да се не
бунимо и да не бунимо раднике да ће за нас бити све боље, на подне бити
кување, некад пасуљ и тако разно. Ујутри сланина и чај, увече по литре
млијека и тако се сложимо и наставимо рад.
Ја и мој Јован за два дана оне даске препиламо. Е, сад нам ексера треба. Старе исправљати. Три смо дана исправљали старе ексере. Мислимо:
19
20

Ничево (рус. ништа).
Нет (рус. не; овде у значењу: нема).
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кад ове старе потрошимо купиће нове и биће ту за нас још посла. Тако
смо пет-шест дана то радили и прибијали. Неста срећом стари ексера.
Ја кажем: газда шта будемо сада работати, нестало гвоздићка. Он каже:
Иљуша забери ваше ствари и ви ћете у село код дворца. Тамо ћете исто поправљати ограду. Тако ми спремимо, узмео наша шаторна крила и шињеле
и оно алата и у село. Тако је било. Три километра од пустаре до села, а
није било толико. Село се звало Чрноковка, то нећу заборавити да живим
хиљаду година. Има да се јавимо шеву парка. Дођошмо тако у два сата после подне. Дођемо у двориште. Видимо свијет ради по парку. Дођешмо пред
једну кућу, изађе једна женска. Ја каже: здравствујте21 баришња.�22 Она се
насмије и каже: шта желајте? Ја кажи: знајете ђе старши што работаје
у парку. Она каже: сад је бијо овде и отишо је код радника. Иђите тамо
па ћете га наћи. Ја кажем Јовану: сједи и код те козјајке23, а ја иђем да га
тражим ђе ћемо да радимо. Има мало стрмо. Видим свијет ради нешто,
чепрка нако, нешто сије. Дођо првој групици и тако здраво. Здраво. Питам:
ђе ваш старши? Они кажу: посмотри онај је што има баљшају�24 браду, оно
је наш старши. Зовну га једна женска и он дође и мени: здравствујете. Ја
кажем: здравствујете. И каже: што вам нада. Ја кажем да смо послати
са пустаре да радимо овђе код вас и да поправљамо ограду око парка. Он
се насмијо и каже: пођмо. И тамо ме доведе до улице има десетак метара
порушена ограда и каже: ту радите. Ту је нами било лијепо, у самој кући
имасмо кревете за спавање. И у тој кући ђе је кувина и та женска што
смо је најпрву ту нашли била је куварица. За вруштук стално смо имали
каво мајстори љеба и сланине а више пута и сира, чај, мого си сам и то на
кувини или с млијеком или само млијека по једну шољу, готово пола литре.
Ручак стално добар, исто вечера, стално је за нас било. Ујутру почимљемо
радити као они радници. Кад је вријеме за доручак магазионер звони, чује се
до по села. Прво јутро кад смо почели радити видимо помоли се вијакер од
вароши. Два бијелца дигли главе, нит се виде кола, нит кочијаш. Кад су дошли според нас стали су и мало погледали у наш рад. Ништа није реко док
наиђе ноћни чувар. Он с нами се одма упозно. Питам ја: Иван ко то дође. Он
каже: то је управник и газда овога имања. Али док смо ми ту радили тешко
би прошла три дана да он не долази. Већ је и њега интресовао наш рад и он се
већ с нами упозна. Једно јутро баш он стиже а магазионер звони и ја иђем.
Остаде вијакер пред магазин. Он угледа мене. Већ зна моје име и каже: што
ти Иљуша сада ту смотриш?25 Ја кажем: магазионер звони па морам доћи
21
22
23
24
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Здравствуј (рус. здраво).
Барин (рус. спахија, властелин, барищна-спахијиница).
Хозянин (рус. домаћин, хозяйка-домаћица).
Болъшая (рус. велика).
Смотритъ (рус. гледати).
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за љебац а он мени а што теби нада магазионер ти кад оћеш и кад је треби
драго теби мора бити магазионер. Ја се само чудим. Па од куда је овај прије
стеко у мене повјерење. Али мени је са Јованом било згодно. Није му се дало
никако руски говорити па би он мени реко: „ти само ш њима шта треба
ја ћу радити и за ме и за те”. Али о нами и нашему раду нико није водијо
рачуна или радили или не радили. То је била лична наша воља. Престанемо
у четири сата, причај са чуварем. Он дође прије времена само да с нами
разговара. Исто управник парка. Он каже: ви Срби. Ми га мало завркавамо
и кажемо: били смо кад смо били мало Срби, па онда Аустријанци, сад ево
моремо бити Руси. Он се смије и каже: ви мислите да сам ја Рус. Ја њет. Ја
сам прави Чек, а прешо саму Русију има 22 године. И тако би вријеме проводили и ту смо ја и мој Јово Митровић провели три недеље.
Е, оно што су Хрвати направили још у јесен, неки су отишли, неки још
остали. Генерал Живковић вратијо се и представијо шта се одиграло у другој дивизији. Дође наређење да се оснује комисија један виши овицир и један
нижи, један подоовицир и један редов. На нашој бригади били су виши пуковник Милош Цвијетић комадант другог баталијуна четвток пука. Зато
ми је познат бијо јер је био у нашем баталијуну море бити једно два мјесеца, а други је бијо командир наше чете капетан чувени Пајо Добријевић,
подовицир и редов нису ми били познати и да се сваки поново пита жели ли
остати даље у српској војсци или не жели. Ако не жели да иде, пространа је
велика Русија, нико му ништа рећи не смије. Тако дође наређење да се наша
чета скупи сва на једно јесто и нама јавише да напустимо дворац и да
идемо код своји на пустари. Ми се лијепо поздрависмо с онима са којим смо
водили шалу и разговоре и провели три недеље лијепок живота.
Дођмо на пустару и видимо они наши већ се сродили са онима мушким,
неки и са женским, и не гледају један на другога. Неће ники ни да дођу код нас
да се питају. Ми се смијемо и мало их дирамо и кажемо како сте се тако прије
одродили од нас. Кажем моме старом другу нареднику Милану Ћећезу: Богати
Милане како преживи и шта си радијо ово неколико дана? Знам да ниси одо
за плугом , ни за дрљачом. Он се смије и каже: подај, некад ми додај. Ја се извалим пот кола па лези док не залади. Он вели: како сте ви прошли? Тамо ми
кажемо: то се лако не заборавља како смо ми ови дана тамо преживели.
Ујутру морали смо се сви скупити на једно мјесто што је близу Јелисаветграда. Искуписмо се ми, које су доба дана била то сам заборавијо.
Долази комисија. Ми се лијепо постројимо. Капетан дође преда нас, пита
се с нами јере се нисмо видели има три мјесеца. Он је отишо у Одесу на
одмор прије него ми на рат. Приђе мени и каже: е мој Шуњка твој Козомара
отишо. Питамо је ли још који од наших изтупијо. Није само Козомара, и
Жунић. Велимо: добро је: један Босанац и један Херцеговац. Сада кад се он
с нами мало поприча настави подпуковник: и онда да вам о свему говорим
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кад ви знате ш чега се то догодило. Само је краљевска влада решила на Крву
и донјела одлуку да се сваки поново упита да ли жели остати у српској војсци или не жели. Који не жели остати даље нека слободно иступи, никому
ништа рећи не смије. Нека иде, нек му је срећа, велика је Русија. Сви се ми
смијемо, а ко би од нас иступијо то је велико питање. Али има и ту неки
ђаво. Зими из Друге дивизије дошла на попуњење у нашу чету 22 Хрвата.
Док потпуковник то изговори одма њи 20 иступи. Два осташе. Оба су била
каплара и то су били људи мало просвјећенији. Један бијо каменорезац и
причо ми је да је он бијо у Србији и да је радијо каво каменорезац и да му
се свиђало живити у Србији више него у Хрвацкој. Било му је име Млађен,
презиме сам заборавијо.
Баш и то ћу рећи о њему. Кад смо били у Вологди иђемо он и ја крај вагуна док не треви један капетан и погледа у нас, и приђе к нами и увати њега
за руку. Учини му: Здраво Млађене! Он њему: здраво, друже капетане. И они
мало поразговараше и поздравише се и растадоше. Он мени поче причати:
Видо мој Илија бог зна кад смо се ја и тај чојек видили. Заједно смо ишли
у школу и били школски другови. И он сада капетан а ја редов. А ја њему
кажем: Мој Млађо, ти си учијо занат а он учијо да буде овицир. И он рече:
тако је. Сад сам о Младену доста причо.
Морам пријећи на оне што су иступили. Кад они изађоше из строја и
стадоше пред чету капетан се промени и пријебледе и стаде ји молити и
говорити. Они нико ништа, само ћуте. Њему је зато било жа и криво што
је он бијо пореклом Хрват. Отац му је бијо катулик а мајка била Српкиња
и бијо је Личанин родом из Госпића. И био је велики србовил, али му је жа
било што Хрвати неће у добровољце, у српску армију. Ми одошмо на своја
мјеста. Они се поздравише и свак на своју страну.
Нисмо били још три-четири дана на нашоме имању. Ја сам радијо са оним
мајстором што поправља вршаће машине док дође наређење да иђмо на своје
старо мјесто у Вознесенско. Дођемо у Јелисавет на станицу кад видимо сав
се наш баталијун искупијо. У три сата вос крену и за право не знам у које смо
доба дошли, кад смо путовали. У возу неки Банаћанин продаје сат и тражи
пет рубаља, а богами рачунам велики је пет рубаља а видим сат старински,
доста велик, кутија сребрена. Видимо ради и рачунам узећу га, море бити
да ће ми ваљати које је тако и било. Дођешмо опет у наше Вознесенско, али
наши је десетак остало и држали су стражу код штаба пука и оти десет два
нисмо нашли. Оно што ми је реко капетан да је мој Козомара иступијо. Причају нам они што су били у Вознесенском шта се радило када је било питање.
Срећа је била па нисмо били код штаба дивизије и код пука.
Све су Лале биле коморџије само код дивизијунске коморе бијо један Босанац и они га стално питали да ће и он ш њима изтупити или ће остати
даље. Он сирома стално је говоријо да ће и он ш њима изтупити и куда ви
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туда и ја. Кад је стало бити питање и то по прозивнику они сваки излази
на страну тако да нам причају. Кад је сирома Босанац дошо на ред и кад га
је онај упито да ли ће иступити или ће остати и даље у српској војсци он
само се продије и викну: ја нећу изтупити док иђе постоји српска команда!
А Лале да му јебу љепињу босанску шта си говоријо стално куда ми да ћеш
и ти. Неки полете да га тучу. Овицири за пиштоље. И још су почели изводити неке комендије само је то била срећа па није ниједан пук није бијо у
саставу, а код митраљеза највише су били Босанци и Шлавонци и понеки
Личанин. Ти су били најбрезобразни. Дошо код мене Раде Ерцег. Питам га:
како је било код вас? И питам за неке који су ми били познати из зборни
пунктова ђе смо се сабирали. Он се насмија и каже: немаш зашто питати.
Било нас је деведест и три, само нам остало тринаест. И да не будем чеко
на те и ја би отишо а рачунам нисам док тебе не видим и не видим шта си
ти ријешио. Сад види да код вас нема измјене и да је код вас све по старом.
Нам је најтеже. Нас тринајст и онолики коњи, сваки има по три-четири
коња. Потраше нас. Ја кажем: стрпте се, морате добити помоћ. Е ко што
сам и прије спомињо и говоријо наша четврта чета била је највећа и имала
је преко тристотине људи. Ниједан осто није. Сви су иступили.
Прошло је неколико дана. Ми се искупили на улици и има нас из наше
чете, из прве и треће. Бацање камена, већ крај маја мјесеца. Ништа се не
ради. На вјежбу се не иђе и мораш некако дан да проводиш. Док неки рекоше: ено наредника четврте бивше наше чете. Сада иђе са рада са својом
партијом и има ш њим десетак. И прођоше крај нас, некако објесили главе,
чине се невјешти и право пред штап пука. И ми гледамо. Уђоше у авлију,
док почеше излазити. Видимо излазе без пушака. Док неки рекоше: ено Лале нису ћеле примити пушке...”.
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НАРАТИВНО СОПСТВО:
ПРИЧЕ КОЈЕ НАС ЗАРОБЉАВАЈУ
ИЛИ ОСЛОБАЂАЈУ
Сажетак: Централни појам у раду је лични наратив који теорије
нарације тумаче као окосницу човековог идентитета. Према том становишту наратив игра централну улогу у конституисању човековог сопства.
Наративу се не приступа из литерарне перспективе, већ из угла како особа
кроз причу компонује, структурише и осмишљава властити живот. Наративни приступ човека дефинише као лингвистичко биће, које конструише
своје сопство у језику, бирајући, генеришући и утврђујући одређена значења, а не нека друга. Поред тога, човек је и релационо биће, што значи да
настаје и мења се у интеракцијској размени, односно кроз комуникацију
са другим људима. Он је одређен и доминантним наративима своје културе. Наративна теорија се заснива на социјално конструктивистичком
постулату да људска стварност не представља чињеничну датост, већ
да је конституисана и прожета значењима. Лични наратив фрагменте
живота повезује у кохерентну, увек недовршену и променама подложну
целину, дајући им значење и смисао. Сржна идеја која се износи у раду јесте
да човек није заточеник културалног контекста и(ли) личног наратива,
уколико је он засићен проблемима, већ да има способност да буде аутор и
да управља „сценографијом властитог живота”. Суштина ослобађајућег
дејства нарације у томе је што се вербализацијом проблем износи из себе,
екстернализује у интерсубјективни простор и „раствара“ у другачијој,
реконструисаној нарацији.
Кључне речи: НАРАТИВ, НАРАТИВНА ТЕОРИЈА, НАРАТИВНО СОПСТВО, КОЛАБОРАТИВНИ ДИЈАЛОГ, ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА ПРОБЛЕМА.
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Увод

Наративни поступак, као теорија комуникације и иновативна пракса
у дискурзивној и критичкој психологији, настао је и развијао се у оквиру
породичне психотерапије. Дефинисан као колаборативни професионални дијалог, проширио се и на друге области рада. Теоријски припада социјалном конструкционизму према којем су вредности, веровања,
институције, обичаји, категорије, закони итд. резултат заједничке конструкције чланова једне културе, кроз њихову интеракцију из покољења
у покољење и из дана у дан. То наравно, важи и за радне организације. Наративна теорија сматра дакле, да је људска реалност друштвено
конструисана. Када једна особа прича неку причу, она бира одређене
елементе науштрб других. Наративни приступ помаже особи да освести
и разуме утицај доминантних дискурса (културолошких, друштвених,
породичних...) и да осмисли нове који садрже другачије перспективе и
интерпретације, оне које предочавају и унапређују веће животне могућности. У складу с тим, наративни приступ не организује свет искуства
као системе или обрасце, већ као историје и смисао. Идеја водиља је да
не постоји једна истина или само једно истинито тумачење догађаја, већ
много начина да се интерпретира једно искуство. Наративни практичар
помаже развоју интерпретација које подржавају раст.1
Оснивач наративног приступа био је аустралијски породични психотерапеут терапеут и социјални радник Мајкл Вајт (Michael White, 19482008). Он је основао Dulwich Centre, у Аделаиди, где је примењивао наративне технике у породичној терапији. У развитку и формализовању
наративног приступа значајно му је помогао новозеландски породични
терапеут Дејвид Ипстон (David Epston), са којим је Вајт написао књигу
„Наративна средства за терапеутске циљеве“ (White, Epston, Narrative
Means to Therapeutic Ends, 1990). У првим поглављима, ослањајући се на
Фукоове теорије, Вајт представља крупне клиничке и теоријске иновације у породичној терапији, међу којима је тзв. „екстернализација проблема“, о којој ће бити речи даље у раду. Циљ је да се омогући људима да
идентификују дискурсе истине и унитарних знања који их подјармљују,
и да се одвоје од њих. У терапеутском раду је од суштинског значаја идентификовати супститутивна, раније занемарена или потчињена знања и
отворити простор да се она изразе. Вајтова метода припада констелацији
приступа усмерених на компетенције. Наративни приступ, који од особе тражи да активира сопствене ресурсе, доживео је велики успех у англофонским земљама крајем 1980-их година, да би се касније проширио
1

Qu’est-ce que l’approche narrative, http://www.lafabriquenarrative.org/blog/lespratiques-narratives-en-bref Приступљено 8.6.2017.
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и у другим земљама. Сада се може говорити о „наративним праксама”,
с обзиром да се наративна „терапија” проширила и диверзификовала
области примене, као нпр. коучинг у предузећима, социјални рад и разни облици саветодавне делатности.2

„Теорија нарације је била концептуално корисна у мноштву
друштвених наука поред психотерапије: у медицини, антропологији праву, теорији културе, проучавању развоја организација и
менаџменту. Свим заступницима те теорије је заједничка тврдња
да су наративи до којих смо друштвено стигли једина људска природа и понашање које познајемо – наша схватања, наши описи,
наше методе посматрања друштвене организације, оруђа помоћу
којих разумемо проблеме и наши модалитети деловања нису ништа
више до изрази језика који користимо, наших вокабулара и прича.
И у правном процесу и у медицинском процесу и у антрополошком
процесу и у психотерапеутском процесу, стручњак са клијентом
учествује у наративном процесу, у процесу причања, препричавања
и креирања – или измишљања или поновног измишљања – клијентове
прошлости, садашњости и будућности.” (Андерсон, 2016: 257).
Сажето, наративни приступ се теоријски ослања на социјални конструктивизам; индивидуални идентитет посматра као релациони; деконструише односе моћи у којима су особе изоловане, саме у суочавању
са својим проблемима; охрабрује конструкцију нових, алтернативних
прича у којима су особе у додиру са својим надама, сновима; поново
повезује особе са њиховим личним иницијативама; открива њихове компетенције, које су биле скривене јер су биле безначајне са становишта
њихове доминантне приче.3
1. Човек као наративно биће
Човек, као симболичко биће, одређен је значењима. Касирер (Ernst
Cassirer). је увео израз којим одређује специфичност људског бића : симболичка животиња (animal symbolicum). Према Касиреру, човек је открио
нову методу прилагођавања окружењу. У људском свету, постоји једна
посредна карика између пријема неког подражаја (стимулуса) и реакције на тај подражај. За разлику од животиња, човеков одговор на неки
спољни стимулус није никада тренутачан и директан већ је увек одло2

3

Thérapie narrative, http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/psychotherapienarrative. Приступљено 8.6.2017.
http://www.mimethys.com/formations-mimethys/therapie-narrative-i5. Приступљено
8.6.2017.
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жен, индиректан и посредан (заобилазан). Човек је животиња која има
унутрашње представе, створење чија је дистинктивна природа стварање и коришћење знакова, то јест ствари које представљају или замењују
нешто друго. У том смислу Касирер тврди да човек живи у једној новој
димензији стварности – симболичкој димензији (коју чине језик, митови,
уметност, религија...). Он је у свакој својој делатности и у сваком аспекту
свог искуства произвођач симбола. (Касирер, 1992)
Не постоји човек на свету које не поседује лични наратив, односно
причу коју би могао да исприча о себи и свом животу. Када би човек требало да сажме свој живот и да га вербализује, он би имао форму приче.
Као емоционална бића, људи су највише везани за приче које су их емотивно прожеле и дефинисале. Лични, животни наратив инкорпориран је
у човеков идентитет. То значи да је човек битно одређен личним наративом (у који спада и културолошки и породични), односно својом животном причом. Без обзира на неке заједничке црте или обрасце, који настају
у посебним друштвеним и културним заједницама, прича има колико и
појединаца; оне су јединствене и различите, колико и они. У оквиру ове
плуралистичке, постмодернистичке перспективе, наратив, односно наративи, добијају све више на важности. Основна идеја наративног приступа односи се на то да је човек језичко биће, да нарацијом, то јест приповедањем свог властитог живота бира, генерише и утврђује одређена
значења, а не нека друга. Људска везаност за проживљено, искуствено
доживљено, емоционално обојено је јака, те се на тај начин битно конструише и човеков поглед на свет, његова перцепција, аутоперцепција,
мишљења, ставови. Тек „уласком” у интимни свет индивидуе, помоћу
њене нарације, могу се разумети њени поступци, понашање, вредности,
страхови, мотиви. Сваки запамћени догађај конституише причу, која
заједно са другим причама конституише животни наратив и говорећи на
основу искуства, наш животни наратив је наш живот. (Фридман, Комбс,
2009:84). Особа се може разумети уколико се схвате значења која она
приписује одређеној ситуацији, речима, догађајима и емоцијама.
Основни смисао наративног приступа није да понуди „готова”, универзална решења, већ, напротив, да омогући индивидуи да у дијалогу из
себе саме, аутентично и ангажовано, изнедри боље (само)разумевање и
прошири или реконструише свој референтни оквир. Излазећи из зоне
беспомоћности, она развија осећај личне одговорности. Овакав приступ
не признаје као релевантну спољашњу, тзв. објективну стварност, већ
човеком посредовану стварност, ону која се конструише и дефинише у
међуљудским интеракцијама. Иако поникао на психотерапијском тлу,
колаборативни дијалог се данас примењује и у другим сферама (право,
медицина, антропологија, теорија културе, менаџмент и др.).
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Разумевањем и сагледавањем друштвеног контекста у коме јединка
коегзистира са другима, може се доћи до значајних увида о томе како
она одређује своје место у свету. Дакле, наративи које излучује одређена
култура и лични наратив појединца играју важну улогу у његовом доживљају сопства и начину на који посматра стварност. Мајер (Mair, 1988)
каже да приче уобличавају наше животе, да нас оне здружују и раздвајају, да ми живимо кроз приче, као и да ми живимо у великим причама
наше културе. (Фридман, Комбс, 2009:83). Ма којој култури да припадамо, њени наративи су утицали на нас да појединим животним догађајима
припишемо извесна значења, а да друге сматрамо релативно безначајним. (Фридман, Комбс, 2009:84). Ово су основна полазишта и централни
појмови који се у раду разматрају са настојањем да се укаже на њихов
значај и улогу у конституисању човековог идентитета.
Како не бисмо дошли у терминолошку и семантичку конфузију важно је одмах на почетку истаћи да се под наративом овде „не мисли на
приповедање какво постоји у књижевности, него на наратив у свакодневном животу, начин на који склапамо или компонујемо властити живот.
(Андерсон, 2016: 238). Другим речима, наратив као централни појам у раду
представља причу (сачињену од мноштва прича) коју индивидуа може да
исприча о сопственом животу, и из те позиције се примарно анализира
његова улога и значај. Наратив се односи на форму дискурса, на дискурзивни начин организовања, обашњавања, придавања смисла и разумевања, то јест на начин на који околностима и догађајима у свом животу,
фрагментима искустава и свом идентитету дајемо структуру и кохеренцију, и то чинимо како за себе, тако и за друге. (Андерсон, 2016:238).
Поред тога, у оквиру наративног приступа се сагледава како индивидуа,
као аутор и јунак сопственог живота даје значење одређеним догађајима,
док друге занемарује. Конституисањем приче, човек одређује смисао
ономе што представља његову стварност. Човек као биће има потребу да
свом животу да облик, структуру, значење и смисао, јер у супротном би
његовим постојањем овладали хаос, дезоријентисаност и апсурд.
Андерсонова каже да када се посматра са становишта нарације, наши описи, вокабулари и приче конституишу наше разумевање људске
природе и понашања. (Андерсон, 2016:238). Кроз приче, људима се отварају могућности да уобличе, дефинишу, спознају, реконструишу сећања,
искуства и последично своју стварност Према Брунеру (Bruner, 1991) своје
искуство и памћење онога што се десило организујемо углавном у облику
наратива – прича, извињења, митова, разлога за чињење и нечињење.
(Фридман, Комбс, 2009:81). Наративи, који најчешће у контексту и процесу интеракције добијају своју форму, помажу човеку да на потпунији
начин спозна и разуме себе и људе који су актери у његовој причи. Стога,
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Андерсонова наратив види као двосмерни рефлексивни и дискурзивни
процес, који има преображавајућу улогу. Ово становниште је важно за
даље сагледавање улоге и значаја наративног приступа примарно са комуниколошког аспекта. Једно од важних полазишта наративног приступа је
да индивидуа разуме свет кроз приче, како сопствене, тако и приче људи
са којима ступа у интеракцијску размену. Дакле, о наративу се у раду
промишља као о начину структурисања искуства, мисли, емоција, речју,
свега онога што, посредовано језиком, односно рефлексивношћу, креира
његову стварност. То помаже човеку да боље разуме своје место и улогу
у свету, одређујући им смисао и значење. Наратив је интерпретативан,
индивидуални (иако и културолошки и историјски условљен) поглед на
свет, који дефинише и констуитуише стварност у којој човек егзистира.
Управо та моћ наративног дефинисања и конституисања света чини га
подложним реинтерпретацијама и стварању нових значења.
Психотерапеути су први разумели значај и моћ наратива у ослобађању пацијената/клијената од самоограничавајућих, самопоражавајућих, крутих прича Терапеути Џил Фридман и Џин Комбс, у свом раду
примењују две кључне метафоре: „наратив” и „социјална конструкција”.
Метафора наратива има важну улогу јер их је навела да о људским животима размишљају као о причама, са циљем да они те своје животне приче
доживе на начин који за њих има смисла и који их задовољава. Метафора
социјалне конструкције поменуте ауторе навела је на закључак да се
социјална, интерперсонална стварност особе конструише у интеракцији
са другим људским бићима и институцијама, као и да се усредсреде на
значење које те социјалне стварности имају за животе људи. (Фридман,
Комбс, 2009: 41). Улога метафора наратив и социјални конструкционизам огледа се у томе што се искуствени светови не организују више помоћу „информација” и „образаца” већ помоћу прича. (Фридман, Комбс,
2009:65). Прича није одређена чињеницама, већ персоналном семантиком особе која је њен приповедач. Прича је изражавање емоционалне и
искуствене димензије човека, а не чињеничне датости, што имплицира
да је и свет човека структурисан персоналним „виђењима“, опажањима,
тумачењима, односно значењима.
Наративни приступ сматра да наша историја није извештај о нашем
животу, већ да насупрот томе, наше приче о проживљеном искуству
обликују наш живот и идентитет. Током целог живота се лична искуства
претварају у личне приче којима особа даје значење и које доприносе
формирању њеног идентитета.То важи за појединце, али и за групе и
заједнице, које се структуришу око заједничких прича. Израсле из нашег
породичног окружења, школе, књига које смо читали, доминантне културе, медија итд., те приче нас прате и утичу на нас од самог рођења.
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Свако има своје лично „складиште” прича које су кружиле у породици.
Попут кума – добрих вила или злих вештица из бајки, о члановима породице круже светле или тамен приче које звуче и дуго одјекују као фаталност или као талисман. Неке од тих прича помажу људима да расту,
друге допуштају да се развијају у складу са личним вредностима, док
треће заробљавају у пораз и патњу.4
Човек се, дакле, може дефинисати као наративно биће. Не губећи из
вида утицај културолошких доминантних дискурса на индивидуалне,
може се ипак тврдити да је лични наратив питање субјективитета; да су
у њега инкорпорирана чулна, емотивна и искуствена димензија јединственог, непоновљивог и од сваког другог различитог појединца. Лични
наратив је, стога, неизоставан конституент човековог идентитета. Човек
перципира свет, себе и друге добрим делом кроз призму личног наратива,
односно онога како дефинише и описује оно што је проживео и искусио.
Он је обојен и дефинисан наративом, којим уобличава и осмишљава све
оно што је прожело његов живот. С обзиром, на његову детерминантну
улогу у човековом поимању и конституисању (сопствене) стварности, не
изненађује што је наратив постао предмет истраживања психотерапије,
психологије, али и комуникологије и других друштвено-хуманистичких
дисциплина: јер човек живи кроз приче које размењује са другима, које
структурише и приповеда на себи својствен начин, као и кроз приче које
испреда и његова култура.
2. Постмодернистички колаборативни приступ
Наративни приступ се експлицитно позива и ослања на постмодернистичке теоријске постулате. Иако се рад примарно не бави наративном терапијом, јер она припада домену психотерапијског, теоријске експликације и технике наративне терапије односе се на интраперсоналну,
интерперсоналну и друштвену комуникацију уопште. Рад се ослања на
технике наративне терапије, али са јасном тежњом да се прошири њихов
домет на друге терене, посебно на комуниколошки. Наративни, другачије назван и колаборативни психотерапијски приступ наглашава значење које индивидуа придаје одређеном догађају или ситуацији, што нам
дозвољава да га узмемо као полазиште у ширем одређењу наративног
приступа. Дакле, улога и важност наративног приступа је свакако примењива и на пољу комуникологије, превасходно из перспективе како се
досежу значења у људским интеракцијама.
4

Qu’est-ce que l’approche narrative, http://www.lafabriquenarrative.org/blog/les-pratiques-narratives-en-bref
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Враћајући се на филозофску премису да су знање и значења производи генеративног процеса и друштвеног дискурса, можемо да посматрамо терапију као посебну врсту друштвеног дискурса који би се најбоље могао описати на следећи начин – као сврсисходни разговор чији је
циљ да створи окружење које подстиче процес путем кога клијентово и
терапеутово заједничко стварање и заједничка изградња значења доводе
до новог наратива и тиме до нове способности за делање. (Андерсон,
2016: 80). Терапија се може поимати као социјално конструисан дискурс,
у оквиру кога се генеришу значења и еволуирају могућности.
У традиционалном психотерапијском кључу, психотерапеут је представљао лице које је, на основу одређене номенклатуре, било задужено да
дијагностификује и класификује одређену симптоматологију. Оно што се
замера таквом приступу индивидуии јесте свођење на тобож универзалне,
опште постулате, односно недовољно ослушкивање њених, личних интерпретација и значења. Стога се у оквиру колаборативног приступа наративу
акцентује важност колаборативног партнерства између људи који поседују
различите перспективе и различите типове стручности. (Андерсон, 2016:6).
У модернистичком дискурсу, пацијентова перцепција, емоционална стања
и значења која им придаје нису били примарни, већ су се потчињавали
психотерапеутовој перспективи. Позиција психотерапуета је била искључиво експертска, док је пацијентов глас био позадински. У оваквом дискурсу мишљење терапеута се привилегује, као надмоћно (јер са позиције
„знања” приступа пацијенту), у односу на мишљења и исказе пацијента.
Поред тога, још једна значајна замерка оваквом приступу је занемаривање
контекста (културалног, социјалног, друштвеног) у коме пацијент живи.
Пацијенти код којих овакав приступ није био делотворан, његов недостатак су примарно видели у „неспособности” терапеута да их „чује”.
Промена парадигме коју заступа постмодерни колаборативни приступ креће се ка перцепцији особа као динамичких, лингвистички конструисаних, релационих идентитета. Значење које индивидуа придаје
нечему постаје од кључне важности у терапијском процесу. Људи су,
према том приступу, језички системи. Колаборативни приступ језичким
системима доводи у питање модернистичке појмове објективности, дуализма и универзалног наратива. (Андерсон, 2016: 84). Такав приступ значи да пацијент и терапеут у интеракцијском процесу, стичу могућност
да редефинишу постојећа значења и створе нова. Човек као релационо
биће ступајући у интеракцију са другим, има потенцијал да моделује
свој поглед на свет. То значи да се човек проширује кроз другог. Колаборативни приступ раскида са традиционалним психотерапијским процесом у коме је пацијентова улога била знатно пасивнија и дефинисана
терапеутовим питањима, убеђењима и усмерењима. Овакав приступ је
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 37-60

Наративно сопство: приче које нас заробљавају или ослобађају

45

за пацијента подстичући јер се осећа уваженим и прихваћеним. Терапеутов задатак је да из „позиције незнања”, како каже Андерсонова, зађе у
персонални свет индивидуе, да расветли значења која она придаје, преко
језика и метафора које користи. Такав угао гледања поспешује стварање терапијског система који подстиче колаборативне односе клијента и
терапеута, односе који су обично мање хијерархијски, ауторитативни и
дуалистички, а више хоризонтални, демократски и егалитарни. Због тога
је колаборативни терапијски систем налик на конверзационо партнерство у ком терапеут и клијент узајамно дефинишу састав система, одређују границе и одабиру циљ терапије. (Андерсон, 2016:84). Овакав однос делује стимулишуће на комуникационе партнере јер могу да, кроз
разумевање саговорника, заједнички наративно реконструишу догађаје,
доносећи нове перспективе и другачија, конструктивнија значења. Веома
је важно истаћи да промена наратива не може да успе ако је, на најдубљем нивоу клијент не усваја као њему примерену, као аутентично своју.
У томе се огледа трансформишући потенцијал дијалошког колаборативног приступа. Заправо, оваква врста разговора је сврсисходна, превасходно зато што утиче на увећање могућности, што обогаћује персоналне
светове оних који ступају у такав однос. Разговори који су подстичући,
обогаћујући су они који утичу на конструисање и реконструисање сопства у правцу самооснаживања и веће слободе.
Занимљиво је то што се наративни колаборативни приступ заснива
на постмодернистичким постулатима, а да уједно представља и „лек за
бољке” које се приписују постмодерном добу. У критичким анализама
неких аспеката постмодерног менталитета, често се помињу: дезорјентисаност, апатија, дезинтегрисаност, неангажованост и др. који се доведе
у везу са флуидним, распршеним, лебдећим идентитетима, као и онтолошкој несигурности у флуидним временима. (Бауман, 2010:207). У
ери презасићености информацијама, као последицом пролиферације
медија; понудом мноштва избора, које води „тиранији избора” (Салецл,
2014) и глобализације која се доживљава као деперсонализујућа и декултуришућа сила, долази до губитка чврстог „тла под ногама”, и, фромовски речено, оквира оријентације који структурише и усмерава животе
индивида и друштава. У том контексту се појављује потреба и позив на
„причање прича” (storytelling), као начина да се унесе неки ред и поредак у ток живота, који уствари тек тиме постаје ток, наместо ужурбане смене фрагмената тренутака. Нарација тка нити које повезују тренутке у целине, а целине су носиоци значења. Нарацијом јача веза са
проживљеним, али се отвара и могућност бацања новог светла на минула и садашња искуства, што води њиховом другачијем когнитивном
и емоционалном доживљавању. Човек, из садашњег тренутка, наративГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 37-60
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ним поступком, преобликује значења која придаје својој прошлости и
садашњости и тиме мења и своју пројекцију у будућност. Нарација је
стваралачки поступак којим „се распарчани фрагменти опажаја, тренутака и доживљаја уобличавају у целовита искуства” (Миливојевић, 2011:
67). Добар пример тога како нарација, дајући форму придаје и значење
неком искуству су снови: „када препричавамо некоме сан ми ћемо га,
несвесно, преправити тако да се обликује у причу и добије смисао. Као
што опажање није пасивно одражавање нечег објективно датог, тако ни
сећање није пуко пресликавање прошлих догађаја. Ми на неки начин
увек рекреирамо успомене” (Миливојевић, 2011: 63).
Преоптерећеност информацијама и другим надражајима, „терор
инстанта” (Томић, 2009: 72), брз темпо живота укидају тренутке мира неопходне за посвећивање пажње, интроспекцију, и прораду спољашњих и унутрашњих стимулуса. Стимулуси (догађаји, стања...) постају
доживљаји тек кад се повежу у смислене целине, односно кад можемо да
застанемо, да обратимо пажњу на њих и да их рефлексивно обрадимо.
Нарацијом интегришемо и синтетизујемо стара и нова искуства, и тако
обогаћујемо или стварамо нов лични систем. Нарацијом се човек изнова
повезује са својим сећањима, открива неке елементе на које раније није
обраћао пажњу, а који могу да представљају полазиште, „одскочну даску“
за реинтерпретацију сопственог живота. Сржна идеја је да индивидуа, као
наративно биће, као језички систем, не мора да остане заробљена у једном дискурсу, културолошком и(ли) личном, који је ограничава на начин
судбине, већ да има способност да буде аутор који одређује значења догађајима у свом животу. Важна идеја коју је изнео Милтон Ериксон (Milton
Erickson) а која је битно утицала на наративну терапију јесте да језик конституише наше искуствене стварности, као и да посебан језик може довести до посебних измењених стања свести. (Фридман, Комбс, 2009:56). Ова
Ериксонова премиса игра посебно важну улогу у животним ситуацијама
које су премрежене проблемима. Усвајањем овакве перспективе особа
учи да одвоји свој идентитет од проблема с којима се суочава.
3. Конструисање идентитета кроз лични наратив
Наративна теорија у дискурзивном смислу представља једну од раних верзија покушаја да се доведе у питање модерни поглед на сопство и
да се испитају импликације дефинисања сопства као приповедача – да се
испита исход процеса стварања смисла путем човекове језичке активности. (Андерсон, 2016: 244). Герген (Gergen, 1987, 1989, 1991) који заступа
лингвистички релационо гледиште на сопство каже да се оно (као и друГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 37-60
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гост) реализује у језику и дијалогу и постаје лингвистичко дијалошко сопство. (Андерсон, 2016: 252). Сопство се из ове призме дефинише као интеракциони ентитет, који је у сталном мењању.
Релевантно за овај рад је становиште Полкингрона (Polkingron, 1988)
који каже да су приче начин на који достижемо свој наративни идентитет.
(Андерсон, 2016: 252) Из постмодернистиче перспективе, сопство је у тесној вези са наративом, што га објашњава као никад довршен и заокружен
ентитет, јер се човекова животна прича стално надопуњује новим догађајима, доживљајима и искуствима. Из те перспективе, сопство се тумачи као
човекова, лична, никад довршена аутобиографија. Сопство је лингвистички
конструисано и оно настаје, допуњује се и развија кроз приче које особа
живи. Животни наратив представља причу састављену од мноштва личних
искуства, која се изражавају у форми прича. Човек, као homo symbolicum,
догађајима, искуствима, односима даје значења. Значења су лингвистички
конструисана и на тај начин учествују у конституисању човековог идентитета. Дејвид Паре (1995) каже да смо ми заточеници својих опажања, те
настојања особе да опише стварност говоре знатно више о особи која је описује него о спољашној стварности. (Фридман, Комбс, 2009: 68) Он каже да
знање настаје у заједници сазнавалаца и да стварности у којима обитавамо јесу стварности око којих се договарамо са другима. (Фридман, Комбс,
2009: 68) То значи да је стварност у којој индивидуе егзистирају социјално
конструисана, односно одређена њиховим интеракцијским деловањем.
Људска стварност се конструише у језику и у међусобној, интеракцијској размени са другима. Стога се у оквиру наративног приступа идентитет
перципира као релациони. Колаборативни приступ језичким системима
сопство посматра као нестатичан, незаокружен ентитет, који је кроз интеракцијско деловање подложан сталном мењању и реконструисању. Дакле,
идентитет особе битно се конституише и у интеракцијском процесу. Човек
као релационо биће, то јест биће односа битно је одређен међуљудским
релацијама. Такође, идентитет особе је лингвистички конструисан. Лингвистичка и дијалошка перспектива наглашава друштвену природу сопства
(према њој се оно појављује и отеловљује у везама са другима), и наглашава
нашу способност да путем разговора створимо смисао. (Фридман, Комбс,
2009:68). Ступањем у интеракцију са другим, кроз разговор, особа може да
прошири своје персоналне и сазнајне хоризонте. Андерсонова то назива
разговорима који проширују људске могућности. Наравно, немају сви
разговори који се одвијају у међуљудским интеракцијама тај потенцијал.
Међутим, „разговори који проширују људске могућности” могу допринети
да се изнова реконструишу догађаји, чиме се одређени, можда прескочени,
занемарени или недовољно актуелизовани аспекти живота, поновно оживљавају, добијајући нови, до тада непознат смисао.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 37-60
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Становиште које полази од наратива посматра постмодерно сопство
као израз способности везане за језик и нарацију: сопство које прича причу се кроз тај процес приповедања формира, уобличава и преобликује.
Дакле, сопство спознаје себе и друге кроз причу. У чину приповедања
сопство не само да има капацитет да сазнаје, већ и да се проширује, као
и да разуме оно што га окружује. „Разумевање...кроз језик је примарни
облик бивања-у-свету...Тај процес формирања сопства и разумевања
самог себе никада не може бити коначан и потпун.” (Андерсон, 2016:241)
Овде се полази од тога да приповедање личне приче, искустава, емоција,
доживљаја утиче и на њихово обликовање. Кључна идеја оваквог виђења
јесте да је човекова фундаментална потреба да свом животу да смисао и
значење. Један од начина да се живот индивидуе учини смисленим јесте
да он добије наративну, приповедачку форму. Сопство поимано кроз наративну призму представља ентитет који се стално надопуњује новим
искуствима која изискују и нова објашњења, разумевања и значења.
„Сопство је јединство једног наратива који траје, наратива који постоји
хиљаду и једну ноћ и дуже – све док, како би то Пруст вероватно рекао,
не падне ноћ након које не свиће зора.” (Андерсон,2016:242)
Канадска психолошкиња Морни Џој (Joy, 1993) тврди да човеков
живот није статички наратив са једним заплетом него је процес, „динамички мозаик” (Андерсон, 2016: 243). Живот човека је прожет многим
заплетима, што објашњава слику животног наратива као динамичког
мозаика. Сваки од тих заплета излучује оно што се именује као искуство човека. Искуства човека не представљају збир догађаја, већ су у њих
утиснута значења која им он придаје. Дакле, сваки заплет је човекова
конструкција обојена личном драматургијом, значењима, разумевањем.
Поред тога, метафора о социјалном конструкционизму подразумева да
друштва конструишу „наочаре” кроз које њихови чланови тумаче свет.
(Фридман, Комбс, 2009: 63) Људи су уроњени у одређени социјални и културни контекст, који исијава одређене вредности, веровања, мишљења,
поглед на свет. Тако се конституише сопство индивидуе.
Филозоф Пол Рикер описује живот као тканину исплетену од испричаних прича. (Андерсон, 2016: 243) Живот је низ наратива, прича сједињених у један велики, животни метанаратив. Сви ти наративи су прожети значењима која им се приписују у одређеном животном периоду,
раздобљу и фази развоја. Идентитет и наратив су тесно повезани и условљени. Човек пролази кроз различите фазе у развоју идентитета, које
његов ретроспективни поглед на одређене догађаје и ситуације чини
другачијим. Сржне идеје наративног поступка су изграђене око наше
представе о стварности која је кодирана причама, што подразумева наративне изборе који, неосетно, потенцирају и јачају одређена веровања,
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а дисквалификују друга. То се посебно примењује на наш идентитет, као
апстрактан појам сачињен од скупа знања која нас се тичу и која су ускладиштена у форми „наративне географије.”5 Ова метафора је при-

кладна, јер наративна географија садржи „аутопутеве”, то јест често причане приче које су прихваћене као „истините“ и које стога
постају доминантне. Наративна географија има и своје оближње
путељке који означавају занемарене, ретко приповедане и неговане
приче, које заправо често представљају битне изворе давања другачијег смисла нашим проблемима и стицања другачије моћи над
нашим животом. Иако је догађај заснован на чињеницама, сама
интерпретација догађаја је значењски конструисана, те је подложна преиспитивању, моделовању и реконструисању.6
Значењска конструкција реалности упућује на то да ће се о особи
много више сазнати, уколико се анализирају значења која она придаје
догађајима у односу на саме те догађаје. Одређена значења која особа
приписује догађајима и ситуацијама имају мењајући ток, што је условљено и етапама у развоју идентитета код индивидуе. Као дискурзивне
праксе, људски наративи непрекидно еволуирају и мењају се. Као такви, они нису чињенично одређени. Њихова карактеристика да еволуирају, да се мењају, сведочи о њиховој способности да преображавајуће
делују на особу. Наратив постаје начин на који замишљамо алтернативе
и стварамо могућности, и начин на који актуелизујемо опције које су
нам на располагању. (Андерсон, 2016: 239) Дакле, наратив није дефинисан, одређен конструкт, већ преображавајућа дискурзивна пракса која је
у сталном настајању и мењању. Животни наратив појединца представља
динамични, мењајући конструкт. Иако су догађаји непроменљива категорија, њихова интерпретација је подложна сталном реструктуирању и
уношењу новог, другачијег значења које онда повлачи и другачију когнитивну и афективну перцепцију. Значења која људи приписују одређеним
појавама подложна су изменама, другачијим одређењима што је посебно
изражено када особа ступа у интеракцијски процес са другим људима.
Морин О Хара каже да ако прихватимо да се, када ступимо у дијалог,
обоје мењамо, ако је тачно да заједно стварамо стварност која заузврат
ствара нас – онда смо позвани у нову врсту заједнице. (Фридман, Комбс,
2009: 383)
У ери када су дијалози и унутрашњи дијалози често контаминирани, значењима које намећу доминантни, масмедијски посредовани, дискурси, чини се да је човеку све теже да пронађе солидна упоришта за
5

6

Qu’est-ce que l’approche narrative? http://www.lafabriquenarrative.org/blog/les-pratiques-narratives-en-bref
Исто.
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осећање кохерентности свог идентитета.7 Стога се лични наратив види
као могућност поновног повезивања човека са занемареним или заборављеним аспектима и потенцијалима своје личности. На тај начин човек се, у наративном дијалошком процесу, не само изнова „враћа” сопственом индивидуалитету, уникатности, ономе што јесте и што може да
постане, већ он себе уједно открива и ствара.
4. Концептуализовање људских система као језичких система
Језик се може представити као референтни оквир појединца. Друштва конструишу своје погледе на стварност помоћу језика. Према постмодернистима, једини светови које људи могу да сазнају јесу светови који
су им заједнички у језику, и језик је интерактиван процес а не пасивно
примање преегзистирајућих истина. (Фридман, Комбс, 2009: 79)
У оквиру постмодернистичке перспективе сопства, разматране кроз
наративни приступ, улога језика се перципира као формативна. То значи
да језик игра важну улогу у конституисању сопства, као и стварности у
којој особа егзистира. Из те перспективе сагледано, особа је одређена
језиком, језик обликује не само њен поглед на свет, мишљења, веровања,
ставове већ и њена осећања, укусе и сензибилитет. Стога Андерсонова
људске системе концептулаизује као лингвистичке системе – као флуидне системе комуникације који се развијају и постоје у језику. (Андерсон, 2016: 30) Људске интеракције настају у језику и човек употпуњује
своја искуства и сопство кроз језичку размену. У интеракцији са другим,
човек показује своју мењајућу, трансформишућу природу, јер се ступањем у однос и сам мења, проширујући се за димензију Другог. Шотер
(Shotter, 1989) говори о формативној природи оног Ти у комуникацији (и
у односу), односно о процесу којим људи могу, у комуникацији са другима, буквално да у-обличе биће другога, то јест да помогну да свако
од тих других постане овакав или онакав. (Андерсон, 2016: 256) Кроз
језичку размену, употпуњују се сазнајни хоризонти појединца који се
проширују за искуство комуникационог партнера. Андерсонова је људске системе концептуализовала као језичке системе на основу замисли
да је друштвено делање сила која кроз језик изграђује мреже односа које
чине систем. (Андерсон, 2016: 84) Односи међу људима се конституишу
7

Кохерентност не подразумева монолитност, напротив, идентитети су и
вишедимензионални (утолико што их чине чулни, когнитивни, емоционални,
конативни аспекти, затим способности, компетенције, вредности, професија,
друштвене димензије и тд.) и плурални (мултикултурални), а кохерентност или
интегритет значи да су све те димензије и разлике у динамичком (увек изнова
освајаном) складу и равнотежи.
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у језику, односно путем језичке размене. У тим интеракцијама настају
значења. Дакле, значења нису дефинисана и унапред одређена, већ се
конструишу у језичкој размени. Са становишта социјално-антрополошке
комуниколошке парадигме, комуницирање је досезање значења. Комуникологија, као наука, се фундаментално бави промишљањима како се
досежу значења, а људска значења се конструишу у језику. Људи су превасходно значењска бића, која своје перцепције заснивају на значењима
која приписују догађајима. Иако језик није индивидуална, субјективна
категорија, значења су под великим упливом субјективитета и кроз њих
се осликавају људске сличности и разлике. Стварност може бити иста
(чињенично посматрано), али погледи и значења која јој се приписују
су различити. То значи да у интеракцијској размени људи настоје да
досегну значења. Такође, у међусобном саобраћању они их и стварају.
На тај начин стварају и конструишу стварност. Дакле, стварност се конструише према значењима које јој индивидуе приписују у друштвеним
интеракцијама. Преме Гергену (Gergen, 1982) значење је интерактиван и
интерпретативан процес. (Андерсон, 2016:85)
Разговор је сусрет умова различитих памћења и навика. Када се
умови сретну, они не само да размене чињенице: они их трансформишу,
обликују на други начин, извуку из њих другачије импликације, започну нове токове свести. (Вернон, 2016: 41) Разговор има проширујућу,
обогаћујућу димензију, који није само пука размена речи. Трагом Јасперсове и Гадамерове теорије интерсубјективности, Симеуновић каже:
„Дијалог (разговор) је најиманентнији простор људског”. (Симеуновић,
2005:127) За Рома Ареа, (Harré, 1983: 58): „Основна људска стварност је
особа у разговору”, те се о разговору може мислити као о самој суштини
постојања. (Андерсон, 2016: 128) Разговор као суштина постојања односи
се на то да је у људској бити инкорпорирана потреба да саобраћа са другим људима, да открива, поставља питања, да изражава лична слагања
или неслагања. Тако се у разговорима конструишу значења, поглед на
стварност, речју човеково сопство. То сопство је релационо и лингвистички конструисано. Дијалошки разговори могу да имају преображавајућу функцију тако што могу да (пре)обликују човека, односно његову
перцепцију стварности.
У постмодернистичком колаборативном приступу наративу наглашава се и генеративна природа језика, која значи да језик уводи поредак и даје значење нашим животима и нашем свету, те функционише
као облик друштвене партиципације. (Андерсон, 2016: 5) Језик – изговорене и неизговорене речи, звуци, искази, гестови, знакови и други
облици говора и активности који се користе за комуникацију – то је
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димо поредак и значење у свој живот и успостављамо односе једни са
другима. (Андерсон, 2016: 227) То имплицира да се човеков персонални
свет обогаћује, употпуњује, омеђује, речју конституише помоћу и кроз
језик. Витгенштајн је то ненадмашно елегантно формулисао констатацијом да границе мога језика значе границе мога света.8 Човек живи

кроз језик, одређује себе, своје постојање као и своје односе са другим људима. Он је пре свега начин на који путем делања са другима конструишемо своју реалност, свој свет своје опсервације и
своје схватања, као и средство помоћу којег приписујемо значење,
налазимо смисао у свом животу, уносимо поредак у свој свет и преносимо своје приче. (Андерсон, 2016: 230) Андерсонова закључује
да је језик човекова реалност истичући: „Оно што знамо (знање,
осећања емоције, мисли и перцепције), знамо кроз језик, и све то је
формирано у језику и језиком се преноси. Не желим да кажем да
се не догађају стварни догађаји...Деца падају са трицикла, лекови
утичу на људе, људи бивају отпуштени са посла а парови подносе
захтев за развод. Догађаји се дешавају, али је значење које им приписујемо конструисано у језику. (Андерсон, 2016: 232) Социјални
конструкционизам, којем припада наративни приступ, дакле, не
негира постојање света изван нас, већ тврди да се свет „не може
сазнати ван граница искуства људи, ван референтног оквира који
и служи томе да би људима омогућио сазнавање.” (Стојнов, 2007:
21) За разумевање моћи наратива важно је разумети да људи „сами
конструишу сопствене верзије стварности и понашају се као да су
оне ʼстварне’.” (Стојнов, 2007:19)
5. Екстернализација проблема

Проблеми су неизоставни пратиоци живота сваког појединца. Међутим, начин на који их особа доживљава и како се они посматрају из перспективе културе којој она припада играју одлучујућу улогу у њеном
поимању сопства. Пошто људи не само што причају приче, већ их живе,
проблематичне приче их често чине слепим за значење других контекста,
осим за контексте засићене проблемом. Они тако губе из вида омиљене
стране свог идентитета. (Фридман, Џ., Комбс, Џ., 2009:206) То значи да се
особа идентификује са проблемом, који постаје важан квалификатив у
самопоимању, а занемарује оне аспекте који су њени ресурси.
Наши мучни тренуци нас на неки начин и одређују, јер представљају
окосницу нашег наративног идентитета, дајући утисак особи да је јунак
8

Tractatus, став 5.6.
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њеног сопственог живота. (Сирилник, 2010: 33) Као што смо већ нагласили, културни контекст у коме индивидуа егзистира има важну улогу
у конструисању личног идентитета. Постоје контексти који поспешују
проблематичне приче. Склоност људи да проблеме поистовећују са идентитетом и њихова немогућност да разграниче проблеме од себе самих
ствара осећај беспомоћности и инфериорности. Људи обично живе дуго
своје проблематичне приче, које су често „упорне”. Такође, доминантна
култура често конструише људе као проблематичне. (Фридман, Комбс,
2009: 292).
Борис Сирилник, један од најистакнутијих француских и светских
научника – неуролог, психијатар, етолог и психоаналитичар заступа,
аргументовано и богатим емпиријским истраживањем поткрепљено
становниште да култура која код својих припадника негује потребу за
вербалним исказивањем проживљеног представља стабилизујући и интегришући механизам. Преко осећаја припадности, разумевања и поштовања које према њеним тешким, трауматичним искуствима показује
заједница, која је подстиче да их преточи у причу и подели, особа стиче
резилијентност: она излази из статуса беспомоћне, ућуткане жртве, што
јој помаже да успешније превазиђе проблематичне ситуације. Вербализацијом акумулираног искуства, може се модификовати представа коју
особа има о себи, нарочито уколико је та слика проткана осећајем стида
и кривице за које не постоје објективни разлози. Но и када су стид и кривица оправдани, то јест ако је особа починила морални прекршај, вербализација је ослобађајућа и искупљујућа, као што потврђује миленијумско искуство института исповести. Испричана и са другим(а) подељена
прича има ослобађајуће дејство за индивидуу. Суштина ослобађајућег
дејства у томе је што се посредством језика проблем износи из себе, то
јест екстернализује у интерсубјективни простор.
Најважнија улога екстернализације огледа се у прихватању да проблем, потешкоћа, негативна искуства, претрпљен бол и анестезирајућа
емоционална стања могу да постоје независно од особе, односно да могу
да „живе” свој посебан живот. Екстернализација поред тога даје могућност да се јасно разграниче проблеми од прича. Важност овог класификовања је у томе што проблеми човека окружују болом, док приче нуде
могућности. (Фридман, Комбс, 2009: 28) Када особа разлучи да она није
исто што и њени проблеми, стиче осећај да може да овлада ситуацијом
и актуализује унутрашње ресурсе који јој помажу да то и учини. Настојање да се проблем идентификује са личношћу, што се испољава у савременом, културолошком дискурсу (наркоман, алкохоличар, неуспешан,
банкротиран, губитник, дебео), утиче на то да индивидуа развија первазивни осећај беспомоћности и инфериорности. У том смислу, културоГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 37-60
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лошки контекст који фаворизује такав језик делује саботирајуће на способност индивидуе да превазиђе проблеме који је ограничавају и отежавају јој живот. Етикетирање особе као проблематичне доприноси њеном
осећају немоћи и заточеништва. У том смислу одређене речи и језик који
одређују особу као проблематичну утичу да њена перцепција о себи буде
детерминисана проблемима са којима се суочава. Екстернализација је
поступак који се темељи на веровању да је проблем нешто што делује у
животу особе, што утиче на њу и прожима је, нешто раздвојено и различито од особе. (Фридман, Комбс, 2009: 103)
Важност причања сопствене приче другима, наглашава Борис Сирилник, у томе је што када испричамо причу другима, ми на тај начин
утичемо на промену наших односа са њима, као и да се више нећемо осећати као раније. (Сирилник, 2010:20) То је посебно важно у случају када је
особа оптерећена кривицом или осећајем да је она узрочник патњи и недаћа, а да их реално није проузроковала. Како то каже Борис Сирилник,
прича није повратак прошлости, већ је то мирење са личним искуством.
Испричана прича може да има преображавајућу улогу, јер помаже особи
да усвоји и прихвати оно што јој се десило у животу. Када културални
контекст прихвата индивидуу, када се она осећа слободном да говори о
недаћама које су је погодиле и о емоционалним стањима кроз која је прошла, онда она развија способност да себе одвоји од својих проблема. Другим речима, она се више не идентификује са проблемом. Ту културални
контекст игра важну улогу јер помаже особи да се центрира, тако што јој
пружа прилику да, како каже Сирилник, „управља сценографијом властитог живота”. (Сирилник,2010: 23) Такав контекст обезбеђује да се након неког лошег догађаја постигне резилијентност, односно опоравак од
трауме. Охрабривањем индивидуе да говори о проживљеном, омогућава
јој се да измени своју перцепцију, становниште, свест о проживљеном.
Позив да се говори или принуда на ћутање, емотивна подршка или презир, друштвена помоћ или напуштање дају једној те истој озледи различито значење зависно од тога како културе структуишу приче, доводећи
до тога да се један те исти догађај од извора стида претвори у извор поноса, односно да се из сенке изведе на светло дана. (Сирилник, 2010:15)
Када људи почну да стичу идеје о томе да су њихови наративи конструисани, они схватају да ти наративи нису неизбежни и да не представљају суштинске истине, већ да су конструкције које су могле бити
другачије конструисане. (Фридман, Комбс, 2009:115). Тако постаје јасно
да проблем није човекова дефиниција и да га он може превазићи.9 Кроз
9

Наративни практичари не трагају за решавањем проблема, већ за новим раз умева
њем и смислом који води „растварању” проблема.
http://www.lafabriquenarrative.org/blog/les-pratiques-narratives-en-bref
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разговоре који су ектернализујући, у којима се користи језик и конструишу значења која изражавају уверење да човек има способност
да влада ситуацијом, да превазилази потешкоће, он развија представу о себи као особи која може да преузме одговорност – ауторство – над својим животом. Оспољавањем проблема, особа јача
осећај самопоуздања и перцепцију да нелагодна ситуација има
потенцијал да се реши. Проблеми су лингвистичке конструкције.
„Иако речи немају фиксирана значења, оне носе у себи претпоставке – речи, упозорава Хајдегер, ʼувек садрже унапред одређени
начин гледања на ствари’ ”. (Андерсон, 2016: 233)
Описујући човеков идентитет као језички систем који у интеракцији,
односно у комуникацији (са собом и другима) наративно конструише своју
стварност, наративне теорије показују да живот појединца (али и заједнице, друштва) није детерминистички одређен, није „уклет, проклет” (што
је једна од речи у мозаику фаталистичких дискурса) већ је у константном кретању и мењању. У складу са Хераклитовом чувеном реченицом
да се не може два пута ући у исту реку (зато што то није више иста вода),
сећање на прошле догађаје, па и оне који су снажно обележили нечији
живот, подложно је променама. Прошли догађаји и успомене на њих нису
похрањени у некој архиви, у истом, оригиналном облику. Сећања најчешће нису сећања на саме изворне, „сирове” догађаје, већ на приче (наше
или наше околине) којима смо их разумели и фиксирали у памћењу. Човеков осврт и поглед на прошлост подложан је трансформацији, и његовим
уобличавањем под дејством свежих „апдејтованих” наративних верзија.
Уз дијалошки, мајеутички подстицај, помаља се читав низ могућности за
личним проширивањем, развојем и унапређивањем. Са порастом могућности јавља се осећај да смо способни да нешто учинимо, да предузмемо
оно што је потребно у вези са оним што нас забрињава или мучи – у вези
са дилемама, проблемима, оним што изазива бол и осујећује, затим да
бисмо постигли оно што желимо, остварили амбиције и намере, испунили наде и деловали. (Андерсон, 2016:15) Поред тога, повезивањем нити у
наративну причу, особа сублимира недовршене фрагменте свог живота
у наративну целину и преузима ауторство над њим. Ауторство не значи контролу, моћ над свим догађајима, већ способност да се оно што се
може усмерава у жељеном правцу, а оно што је изван сопствене контроле,
нарочито оно што Јасперс назива „граничним ситуацијама”, наративно
осветли и обради на начин који му даје структуру и смисао.
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Важност личног наратива, као дискурзивне праксе, у раду се сагледава из комуниколошке перспективе, са освртом на постмодернистички,
колаборативни приступ наративу. Наиме, наратив се дефинише као важан чинилац у конституисању човековог сопства. Сопство се перципира
као лингвистички, релациони, динамички, незаокружен ентитет који
стиче могућност да се кроз интерперсоналне интеракције преображава,
усвајањем нових наратива. Међуљудске интеракције се конституишу у
језичком саобраћању, где настају и значења. Формативна улога језика
подразумева способност човека да се у језичкој размени самоконституише, потврђујући себе као дискурзивно сопство у сталном мењању и
настајању. Важну улогу у употпуњавању, проширивању човековог сопства
имају разговори који нуде могућности. То су разговори који подстичу
(пре)обликовање човековог погледа на свет, употпуњују га и проширују
за димензију другог. Такође, стварност се разматра као социјално конструисана, а не објективно утемељена, што значи да је одређена значењима која јој индивидуа приписује. Важну улогу у конституисању човековог сопства има и културални контекст. Човек је одређен како личним
наративима, које сам испреда, структурира и приповеда, тако и доминантним наративима своје културе. Његова фундаментална потреба је
да свом животу да смисао и значење. Дајући својим искуствима и фрагментима живота кохерентност, повезујући их и спајајући их у целовиту структуру, индивидуа их прожима значењем и смисленошћу. Важан
аспект наративног приступа који може да има зацељујући утицај на
индивидуу, која је проживела тешка искуства јесте указивање на одвојеност проблема од њеног идентитета. Такав приступ делује подстичуће
на особу, јер јој сугерише да она није исто што и њени проблеми, што је
мотивише да активира своје унутрашње ресурсе, да преузме иницијативну и ауторство над својим животом. Наратив омогућава структурисање искуства, као и управљање оним што је особа проживела. Перцепцијом себе као аутора свог властитог живота, особа стиче самопоуздање
да, оним што је проживела и што ју је детерминисало, може да влада.
Спознаја да човек није одређен оним што му се десило, као и да наративи представљају конструкције које могу бити другачије конструисане
и обојене другачијим, новим значењима, делује како умирујуће, тако и
обећавајуће. Наратив за појединца не представља објективно утемељену,
чињеничну стварност, већ еволуирајућу, мењајућу конструкцију, која је
подложна сталном мењању и уношењу другачије персоналне семантике.
Важно је нагласити реч „персонално”, јер се тиме избегава евентуално
погрешно тумачење променљиве природе наратива, као нечег што је
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произвољно и што може бити сугерисано споља. Реконструисана, нова
нарација, подстакнута дијалогом, мора да кореспондира са аутентичним вредностима, тежњама и жељама особе. Како развија другачију наративну саморефлексију, особа све снажније осећа да није одређена својим проблемима, већ да може да се ослони на сопствене ресурсе и потенцијале. Ретроспективним погледом на проживљено могу се освестити и
актуелизовати неки, до тада занемарени аспекти човековог живота који
отварају нове могућности и стварају другачији поглед на стварност као
и другачије сопство.
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NARRATIVE SELF:
THE STORIES THAT ENSLAVE
OR LIBERATE US
Summary: The central term in this paper is personal narrative, which is
interpreted as the backbone of human identity by the narrative theory. According to this standpoint, personal narrative plays central role in the constitution of
human self. Herе narrative is not considered from literary perspective, but as how
a person composes, structures and conceives his own life through her personal
story. In the narrative approach, human being is defined as a linguistic being, who
constructs his own self in language by selecting, generating, determiningcertain
meaning instead others. Besides, human being is a relational being, which means
that he develops and changes through interactive exchanges, i.e. through communication with other people. He is also determined by the dominant narratives of
his culture. The narrative theory is based on the social constructivism’s postulate
that human reality does not represent factual reality, but that it is constituted and
permeated by meanings. The personal narrative connects the fragments of life a in
coherent, unfinished and changeable whole, giving them meaning and sense. The
core idea which is presented in this paper is that no one is captive of his cultural
context or personal narrative, especially when it is saturated with problems, but
that he has the capacity to be the author and manage the “scenograpfy of his own
life”. The essence of the liberating effect of the narration lies in the verbalization
by which the problem is drawn out of oneself, externalized into the intersubjective
space and “dissolved” in a different, reconstructed narration.
Keywords: NARRATIVE, NARRATIVE THEORY, NARRATIVE SELF, COLLABORATIVE DIALOGUE, EXTERNALIZING THE PROBLEM.
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Пример дневне штампе
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Језик, као основно средство комуницирања међу људима, обележје је
идентитета једног народа; или би бар требало да буде. Ипак, слушајући
свакодневне разговоре, посебно млађе популације, стиче се утисак да смо
у некој другој земљи, а неко би се могао запитати да ли заиста чује српски
језик. Када је реч о преписци путем такозваних друштвених мрежа, чији
назив је, рекло би се, дискутабилан с обзиром да више служе за удаљавање
међу младим људима него за зближавање и дружење, барем у оном конвенционалном значењу термина дружити се који је некада подразумевао личну
интеракцију између две или више особа, ситуација је још озбиљнија.
Већ смо се донекле навикли на термине попут лајковати, хејтовати,
шеровати, баговати, печовати, пејстовати, даунлоудовати и сл, који су
употребом модерне технологије тако неприметно инкорпорисани у свакодневни жаргон, тако да их већ и генерација средњих година прихвата и
користи не размишљајући много о њиховом значењу као ни евентуалним
еквивалентима који могу постојати у српском језику. Када пак дође до
судара генерација, па бака и деда, на пример, чују разговор својих унука
где једно другоме кажу „Искулирај, не могу да те хендлујем!” сасвим је
вероватно да ће помислити да деца причају на неком страном језику, а
извесно је да неће разумети о чему говоре. А после свега, и једна и друга
генерација се служе српским језиком.
Недавно се десио митап1 на коме се млада јутјуберка 2 обратила својим фановима и са њима поделила експертизу успешног прављења селфија,
наношења мејкапа и праћења фешн трендова. „Знања” која преноси својим
пратиоцима (поново од енглеског follow) су ин и тренди, а она је сама тако
кул. И могло би се ићи у недоглед са помињањем прилично бесмислених
1

2

Реч је написана транскрибовано (у складу са важећим правописом српског језика)
као једна реч. Ипак, с обзиром да овде није реч о туђицама, које су присутне у
сваком живом језику, већ о новим речима које свакодневно улазе у српски језик
неконтролисаном брзином, немајући прилике да буду адаптиране и прилагођене
језику у коме се појављују, оправдана је сумња да се иста реч може појавити у писаном
дискурсу и у неком другом облику, изворном, на пример, као и у различитим
варијететима (са цртицом или без, латиничним писмом уз транскрипцију итд),
иако Твртко Прћић наводи следеће правило: „Састављено се пишу транскрибоване
енглеске сложенице (без онзира на то да ли се њихове саставнице у изворном облику
пишу одвојено, с цртицом или састављено), ако је у српском језику однос између
саставница непрозиран, што чини да се реч поима као целовит језички знак који
изражава један јединствен појам, нпр. бебиситер” (Прћић, 2005: 11).
Шта уосталом у српском језику значи реч јутјубер или јутјуберка скована према
називу Јутјуб (YouTube) портала? Да ли је онда по аналогији особа која користи
апликацију Вајбер (Viber) вајберка? Уосталом да би сте постали „познати јутјубер”
неопходно је да имате одређени број прегледа, лајкова, и да уз то имате велики број
суба (скраћено од субскрајбер) !?!?!
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термина које наша младеж користи у свакодневној комуникацији. Ипак,
то није највеће зло. Проблем је што овакве кованице свакодневно можете срести и у средствима јавног информисања, а мора бити наглашено да
није реч искључиво о забавним рубрикама. У прилог томе иде и изјава
репортера са сајма предузетништва да ће бити прилике за нове стартапове.3 Млађем делу популације, као и говорницима српског језика који владају знањем енглеског, биће јасно шта је репортер хтео да каже. Међутим,
то се не може тврдити за гледаоце уопште. Зато и не чуди парадоксално
становиште које се може чути у данашње време, а то је да је потребно што
боље познавати енглески језик како бисмо разумели српски.
1. Да ли српски језик нестаје?
„Дефинисан као апстрактан систем знакова за означавање материјалне и духовне реалности, као израз стварности у њеним разноврсним
изгледима, суштинама и променама, језик је повесна категорија чији се
почеци, као и почеци историје човечанства, губе у маглинама давних
времена” (Петровић, 2014: 25). Тако од првих, примитивних, племенских
језика кроз историју настајали су нови језици који задивљују својим бројем и различитошћу. Језици константно настају, расту, мењају се, али и
нестају. Људи у свету данас говоре близу шест хиљада матерњих језика
од којих око хиљаду има писмо, док је приближно хиљаду и четиристо језика у фази ишчезавања, с обзиром да се њима служе веома мале
групе људи. Процес глобализације и давање примата енглеском језику
може довести до ситуације да у догледно време може изумрети око 60%
примарних живих језика (Петровић, 2014: 29). Ове прогнозе су прилично
3

Може се приметити да је именица уредно прилагођена правописним правилима
српског језика, стављена у множину и у одговарајући падеж. Ипак, то је само
делимично тачно. То јесте случај у усменом дискурсу. Када бисмо поменутог
репортера питали како се пише ова именица, оправдана је бојазан да бисмо добили
или одговор да није сигуран или више различитих одговора, на пример: start upove, start-up-ове, а можда и startapove, старт-ап-ове или неку сасвим пету варијанту,
с обзиром да овакве конструкције говорници свакодневно уносе у српски језик и
адаптирају по свом нахођењу. У Правопису српског језика (Пешикан, Јерковић,
Пижурица, 2013: 186-195), стоји да се у српском језику користе транскрибовани
облици назива и имена из енглеског језика. Твртко Прћић у својој књизи Енглески
у српском наводи: „Погрешно је писати англицизме у енглеском оригиналу, како
у текстовима на латиници (којој је енглески оригинал прилично близак) тако и у
текстовима на ћирилици (којој енглески оригнал уопште није близак)” (Прћић,
2005: 45). У наставку, ипак, аутор помиње да се преузете речи у одређеним
приликама могу наводити у изворном облику (латиницом) ради боље визуелне
идентификације. Међутим, у том случају морају бити типографски или графички
издвојене.
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обесхрабрујуће. Иако се језици константно мењају под утицајем других
језика, а евидентно је да у српски језик сваког дана уђе одређени број
нових речи из енглеског језика, док се брзина њиховог појављивања вртоглаво повећава, поставља се питање да ли српском језику прети опасност од изумирања за коју пуристи сматрају да је реална с обзиром на
ситуацију? Иван Клајн у својој књизи Испеци па реци у чланку под називом „Дилуирана инсомнија” обрађује управо питање туђица у српском
језику, те цитира речи Јована Јовановића Змаја који је у листу „Змај”
1865. године написао следеће:
„Прва је радост материна да јој дете проговори, али, наравно, страним језиком. Ју, сладак је, мали! па већ говори немачки и мађарски. И
француски већ зна петнаест речи. (...) Ју, либес кинд, како је ушнирана,
то ће бити тенцерка! – А либес кинд слуша ... Данас је већ по сата на огледалу била; сутра ће украсти од матере рајспулфера, па ће се накречити
с прста. (...) Пера је живо здраво дете, али мати вели да није артиг кад се
деца сиграју, па сиромах Пера мора каткад по два сата на столици мирно
да седи, руке да прекрсти па гледи како госпође јаузнују, а ако мати заборави и њему дати, Пера мора и гладан и жедан ћутати, искати не сме,
то се не шикује” (Клајн, 2010: 148).
Исте године, наводи Клајн, Јован Јовановић Змај је под насловом
„Шала и збиља” написао и следеће:
„Српство, то вам је таква једна ситнарија; реч по себи кратка, само
од два слога ... јер данас да се и са лица земље збрише, was liegt daran! –
сунце би се исто тако рађало, зора би као и досад praechtig била, балови
би као и досад били комифо; пачули, о де мил флер и Prinzessenwasser
не би нимало поскупио ... Kokosnussodaseife тако би се исто око белих
ручица сапунио; брошеви, бразлетне и обоце (nota bene ако су echt) не би
нимало потавнеле – једном речи, могло би се на свету исто онако живети
без српства као и досад с њиме; исти конфорт, исти генус амизмана остао
би на свету као и досад” (Клајн, 2010: 148).
Иван Клајн наглашава да ови цитати делују утешно, с обзиром да такорећи ниједан од овде поменутих немачких, француских и латинских
израза којима се Змај у тексту ругао данас више није у употреби. Силни
германизми и галицизми који су у то време били у употреби у тадашњем
језичком снобизму нису уништили српски језик као што Клајн наводи. Непотребно је ишчезло, а у језику остало укорењено само потребно. Можемо
се надати да ће тако бити и са данашњим англицизмима. Међутим, треба
направити разлику између англицизама који су укорењени и оправдани
и оних који то још увек нису постали, а свакодневно на мала врата улазе
у српски језик у изворном облику без икакве графолошке и фонолошке
адаптације или са сасвим произвољном поменутом адаптацијом.
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2. „Англосрпски” или “Serbish”?
Услед свеприсутне глобализације енглески језик се не користи само
у двосмерном споразумевању у области политике, науке, културе, спорта итд, већ је свакодневно присутан у скоро свим земљама света у једносмерном споразумевању уз помоћ најновијих технолошких достигнућа, на првом месту компјутера и интернета, што умногоме доприноси
„ширењу појаве која би се могла назвати језичка англоглобализација”
(Прћић, 2005: 15). Свакодневним одомаћивањем нових речи преузетих
из енглеског језика у оквиру српског језика долази до значајних промена
најпре на нивоу лексике и последично до такозване хибридизације српског језика услед недовољног познавања важећих норми српског језика
и повиновања нормама енглеског језика. „Тако су већ настали обриси
онога што се, опет помало поспрдно али нажалост прикладно, назива
англосрпским језиком, што је врста српског језика који (све више) одступа од својих норми и (све више) бива употребљаван према нормама
енглеског језика” (Прћић, 2005: 23).
У књизи Испеци па реци у чланку под називом „Све је изи или бизи” Иван Клајн помиње феномен близак „англосрпском” језику који би
се могао окарактерисати као пренаглашена варијанта „англосрпског”.
Говорећи о нашим људима који живе у Канади, тачније у Торонту, читатељка која му се обратила истиче да врло лако примају туђи идентитет, те њихова имена постају другачија услед адаптације како у изговору,
тако и у писању. Каже да је Markovich, нпр, честа појава, да је Марија
без ј, Јован је Џон итд. Читатељка наглашава да језик којим они говоре
и сами називају SERBISH: „мувати се значи кретати се, пентати волове
значи кречити зидове, мајка хајдује слаткише од деце ...” (Клајн, 2010:
185). Иван Клајн, пак, истиче да са имигрантима према истраживањима
увек бива тако. Наредна генерација више неће говорити ни „сербиш” већ
чист енглески. Међутим оно што је за забринутост по овом аутору је „то
што се 'сербиш' помаља и овде, међу људима који су цео живот провели
на западном Балкану” (Клајн, 2010: 186), те упућује на напред наведени
феномен „англосрпског” језика који Твртко Прћић детаљно обрађује у
својој књизи Енглески у српском.
Управо овај свеприсутни феномен хибридизације српског језика
послужио је као инспирација за овај рад. Енглески је, неспорно, у једном
виду или другом, прекомерно заступљен у свакодневном дискурсу младих, посебно када је у питању коришћење новије технологије, интернета,
друштвених мрежа и сл, јер се највећи број новоприсутних позајмљеница односи управо на терминологију везану за компјутере, при чему још
увек не постоје укорењени еквиваленти у српском језику. Поставља се
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питање колико ова хибридизација свакодневног говорног језика утиче
на писани дискурс. Тако је настала идеја да се истражи у којој мери су
англицизми заступљени у новинарском писаном дискурсу у Србији, а
избор је пао на дневну штампу, са претпоставком да се у дневној штампи
по правилу очекују текстови квалификованих новинара, написани књижевним српским језиком, у којима се ретко појављују текстови преузети
из стране штампе који по правилу обилују примерима „површинског”
или „надрипревођења” (Прћић, 2005).
3. Методологија истраживања
Имајући у виду формулисани проблем и постављени циљ истраживања који се огледа у утврђивању учесталости појављивања англицизама
у дневној штампи, у истраживању су примењене методе анализе и синтезе као основне научне методе; компаративна метода, заснована на анализи садржаја током компарације двају језика и асимилације енглеског
језика са српским, као општа научна метода; и метода студије случаја
као метода за прикупљање података.
Корпус за анализу у овом раду представљају текстови штампани
у националним дневним новинама. Реч је о случајном узорку дневних
листова који су се појавили у продаји 29. септембра 2017. године, а то
су следећи листови: „Политика”, „Вечерње новости”, „Блиц”, „Курир”,
„Информер”, „Ало!”, „Српски телеграф” и „Данас”. Текстови који су анализирани како би се утврдило присуство или одсуство англицизама у
писаном новинарском дискурсу припадају двема категоријама: текстови из друштвено-политичког и културног живота и спортски и забавни
текстови.
Предмет анализе представљају такозвани новији англицизми у српском језику којима се углавном сматрају англицизми који су ушли у употребу у српски језик последњих двадесет, двадесет пет година, а посебно
од 2000. године до данас. Невероватна је брзина којом се број нових англицизама свакодневно повећава, тако да је више постало немогуће пратити тај процес. Осим тога, предмет анализе биће не само англицизми
преузети директно из енглеског језика, већ и они други који су у српски
језик ушли преко енглеског, а потичу из француског, латинског и другиих
језика, као и устаљени англицизми који последњих година добијају нека
нова значења услед контакта између енглеског и српског језика. Осим
англицизама који су се одомаћили и паралелном употребом у други
план потиснули еквиваленте из српског језика, анализирана је употреба
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англицизама који се појављују стихијски, а користе се у неприлагођеном
облику јер још увек нису постали интегрални део српског језика.4
Анализа одабраног узорка је лексичка анализа која ставља акценат на
проналажење примера употребе новијих англицизама (речи, синтагми и
фраза) у новинарском дискурсу у различитим варијантама: прилагођени англицизми, делимично прилагођени англицизми или неприлагођени англицизми (пуко преношење у изворном облику).5
4. Друштво – политика – култура
У прву групу анализираних текстова спадају текстови који припадају области друштвено-политичког и културног живота у Србији. Пре
анализе текстова унутар дневних новина, анализирани су наслови на
насловним странама и закључак који је уследио је да је на насловницама
дневних новина уочена употреба англицизама у само два од осам случајева, и то у дневном листу „Данас” и дневном листу „Ало!”. На насловници листа „Данас” уочене су речи бизнисмен и медијски који се могу
сврстати у категорију одомаћених англицизама чија је употреба оправдана. Ипак шта се десило са средствима јавног информисања и пословним
људима или привредницима? Приликом анализе на једном месту је запажена и употреба политички коректног термина бизнисменка, који, мора
се признати, звучи веома колоквијално и неприродно у корелацији са
осталим српским речима у тексту. Ни у једном тексту приликом анализе
одабраног узорка није уочен синоним на српском језику, већ искључиво
одомаћени англицизми медији и бизнисмен/и. На насловној страни дневног листа „Ало!” два пута се помиње реч фајт!? употребљена у значењу
свађа, од енглеског fight (борба, туча). Овде је реч о неодомаћеном англицизму који је само делимично прилагођен, с обзиром да је употребљена
транскрипција уместо изворног писања. Осим тога, не постоји никакво
оправдање да овај термин буде употребљен у наведеном значењу. Штавише, у текстовима унутар листа, а који се односе на ове наслове, више
4

5

У монографији под називом Колико разумемо нове англицизме, ауторка Олга
Панић-Кавгић напомиње да треба разликовати две појаве у новинарском језику.
Једна је креативна употреба елемената страног језика. У том случају се овакво
новинарство граничи са есејистиком или јесте врста есејистике. Друга, сасвим
другачија појава, је „разметање неразумљивим изразима у текстовима општих или
неспецијализованих новина који не спадају у описану новинарско-есејистичку
форму” (Панић-Кавгић, 2006: 13). Предмет истраживања у овом раду представља
друга поменута појава.
Твртко Прћић помиње три врсте англицизама који су у употреби у српском језику,
а то су: потпуно одомаћени англицизми, делимично одомаћени англицизми и неодомаћени англицизми (Прћић, 2005: 139-141).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 61-78

68

Марија Боранијашевић

није употребљен поменути термин. У листу „Ало!” у сличном значењу
употребљава се и термин клинч, такође енглеског порекла, који означава
захват у боксу, а који се овде користи у пренесеном значењу свађе односно сукоба.
У дневном листу „Политика” забележена је ограничена употреба англицизама, која се углавном односи на одомаћене англицизме. Тако су
политичке вође лидери, и то без изузетка. У овим, као и у осталим дневним новинама које су представљале узорак истраживања на више места
се помиње реч лидер, али нема ниједног вође! Примећена је и употреба
термина брегзит који се односи на повлачење Уједињеног Краљевства из
Европске уније, који се у транскрибованом облику одомаћио у политичкој терминологији у веома кратком временском периоду. У истом тексту
је лидер британских лабуриста на конференцији странке „низао хитове”
(још један одомаћени англицизам) који су били „музика за њихове уши”.
Овде је очигледно да је новинарка желела да употреби метафору. Ипак,
свесно или несвесно, тенденциозно или не, употребила је прагматички
англицизам дословно преводећи енглески идиом „something is music to
your ears” у значењу да сте веома задовољни нечим што сте чули, неком
одлуком, мишљењем итд, с тим што српски језик не познаје овакав израз,
те је и повезивање са „низањем хитова” у овом контексту очигледно преузето из британских медија, тј. енглеског језика, дословним превођењем,
а метафора која је највероватније употребљена у оригиналу изгубила је
на јачини. Овакви примери прагматичких англицизама могу се чути како
у свакодневном говору, тако и у медијима, те се неретко појављују фразе
као што су: „најбољи филм икада” из енглеског „the best movie ever” уместо
„најбољи филм који је икада снимљен”, или „причај ми о томе” из енглеског
„tell mi about it” уместо конструкције „мени кажеш”. Безброј је примера
„површинског” превођења у титловима филмова или серија. Недавно се у
титлу једне серије појавио превод који илуструје поменуто становиште:
„Овде има педесет људи превише”!?!?! Шта то уопште значи на српском
језику? Очигледно је да је реч о пуком преузимању енглеске конструкције: There are fifty people too many у значењу да се у просторији налази педесет људи више (НЕ превише!) него што је уобичајено, стандард итд.
У тексту о вакцини против грипа, како у „Политици”, тако и у другим
дневним листовима, помиње се искључиво дистрибуција вакцине. Од синонима расподела ни трага ни гласа, осим у „Вечерњим новостима” где
се вакцина најпре дистрибуира, а након тога у наредној реченици распоређује у истом значењу. У истом маниру је термин удружење волшебно
нестао уступивши место асоцијацији. Ово је пример новог значења које је
овај англицизам добио последњих година насупрот одомаћеном основном значењу асоцијације у смислу повезивања представа и појмова.
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У „Вечерњим новостима” поново доминирају лидери политичких
странака, покрета и сл. Помиње се реконструкција 6 Владе. Овај термин
који се јавља и у другим дневним листовима који представљају корпус
за истраживање у значењу реорганизације или промене састава Владе,
где би једна или друга фраза биле пригодније, терминолошки асоцира на чланак под називом „Англоглупизми”, један од осамдесетак чланака сакупљених у књизи Бушење језика Ивана Клајна. У овом чланку
се помиње термин „англоглупизам” који је сковао инжењер Владимир
Лапчевић а односи се на позајмљенице, односно речи које су преузете из
енглеског језика, а употребљавају се у погрешном значењу,7 нпр. термин
конструисати у значењу саградити, ултимативан у значењу последњи
крик или дизајнирати уместо пројектовати8 (Клајн, 2012: 198-199).
У једном тексту „Вечерњих новости” помиње се термин ексградоначелник, где је префикс –ex из енглеског језика у значењу бивши асимилован са именицом градоначелник, који може послужити као пример који
илуструје настајање напред наведеног хибридног језика или „англосрпског” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011).
У истом листу је опажена и недоследност приликом преузимања
назива на енглеском језику, те је у једном случају препарат за мршављење
пренет као „слим лајн”9, у транскрибованом облику у складу са важећим
правописним правилима, а у другом тексту је назив туристичке агенције написан као Wayout, изворним писмом и без наводника, и то у тексту
исписаном ћириличним писмом. Сличан случај мешања ћириличног и
латиничног писма, прилагођеног и неприлагођеног писања, уочен је у
чланку o 10. Лесковачком интернационалном фестивалу филмске режије
(LIFFE)! Такође се помиње арт дворана, као и иницијатива да се на РТС10
6

7

8
9

10

У Лексикону страних речи и израза Милана Вујаклије реконструкција је дефинисана као „зидање изнова, презиђивање, поновно успостављање; поновно подизање
и обнављање пропалих старих уметничких споменика... ” (Вујаклија, 2006: 765).
Последица површинског превођења, тј. надрипревођења – термин који је сковао
Твртко Прћић (Прћић, 2005: 53-56), а тиче се ситуације да се у данашње време превођењем често баве приучени „преводиоци”. Као резултат процеса превођења у
који није уложено довољно труда и стручности, услед задржавања на површинском
нивоу, јављају се овакви накарадни преводи.
Овде је реч о такозваним „лажним паровима” на нивоу лексике.
У дневном листу „Блиц” се овај препарат помиње као „слимлајн”, овог пута као једна реч. У „Српском телеграфу” се исти препарат у наслову чланка јавља као слимлајн (без наводника и малим словом), да би се у самом чланку помињао суплемент
слимлајн софт гел, а назив компаније као „Слимлајн”. У „Куриру” је, пак, ова компанија названа „Слим лајн”. Превише различитих начина, рекло би се, да се означи
исти појам.
У овом случају је такође примећен утицај енглеског језика јер је поменути акроним написан без падежног суфикса који се у говору јавља, што је погрешно, јер се
на тај начин „ствара неоправдан раскорак између говора и писања” (Прћић, 2005:
46), без обзира да ли је реч о домаћим или страним акронимима.
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направи емисија „Синема Србија”. Арт дворане су замениле уметничке
дворане, а назив потенцијалне емисије на националној телевизији је типичан пример „англосрпског” језика. Сличан пример уочен је у чланку
у коме је реч о проблемима које су путници искусили приликом пријављивања на неколико великих аеродрома широм света. Најпре се говори
о томе да су компјутерски системи за пријављивање (чекирање) отказали.
Може се приметити да је англицизам стављен у заграду. Вероватно би
требало да нам појасни о чему је реч у српском језику!?!?! У наставку
текста се затим говори о компанијама које нису могле да „чекирају” пртљаге, да би након тога били поменути путници који чекају на чекирање.
Примећује се да се прелази на употребу англицизма у наставку текста,
који је у једном случају стављен под наводнике, а у другом написан без
њих, што указује на недоследност у прихватању и коришћењу англицизама у поменутим новинским чланцима, што је недопустиво. У истом
чланку је примећен још један пример „англосрпске” конструкције: „ИТ
баг софтверског система Амадеус Алтеа”. Овде је најпре скраћеница IT
(Information Technology) из енглеског језика преузета као таква и употребљена у складу са енглеском граматиком као придев11, да би уследио
новији англицизам баг12, који може звучати недовољно разумљиво одређеном проценту читалачке публике, на првом месту старијој популацији.
Исто важи за примере новијих англицизама који се такође могу срести у
дневној штампи, а углавном се односе на компјутерску технологију, као
што су: хакер, онлајн, сајт, твит и твитовати итд.
У дневном листу „Данас” наилазимо поново на огроман број лидера,
а нема ниједног вође. И даље су ту бизнисмени и медији који би, поред
одомаћености термина, могли понекад бити замењени синонимима
на „чистом” српском језику. Рекламирање је строго маркетинг, главни
токови су мејнстрим, активности владе су транспарентне, контрола је
постала мониторинг, а здравство је девастирано уместо уништено. Индустријалац или предузетник су давно заборављени термини, а у овом,
као и у осталим анализираним дневниом листовима, заменили су их
тајкуни13, магнати и могули.14
11

12
13

14

ИТ у српском језику може представљати информационе технологије. Ипак, ова
скраћеница ни у ком случају не може бити употребљена као придев као што је у
тексту учињено, јер то није у складу са граматичким правилима српског језика,
већ представља пуко пресликавање енглеске граматике на српски језик.
Хардверска или софтверска грешка. Према: Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 35.
Треба нагласити да се тајкуни углавном јављају у негативном контексту, те је и
самом термину додељена негативна конотација.
Овде, као и другде, није реч о апсолутним синонимима који у језику не постоје, већ
се јављају само релативни синоними који, сваки понаособ, поседују специфичности и разлике у значењу у односу на своје парњаке.
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У тексту о првој Американки пилоту прве класе помиње се да је стекла лиценцу (од енглеског license) пилота прве класе, а не дозволу! Још
један текст из области културе у листу „Данас” носи наслов Хитови из
Yu15 региона. У тексту се помињу најбољи филмови YU региона, хитови са
екс-Yu простора16, поново је ту арт дворана, а фестивал филмске режије
LIFFE се у падежним облицима користи без падежних наставака.17 Пажњу
привлачи још један наслов из области културе под називом Почиње „Book
Talk 2017”. Може се приметити да је назив на енглеском језику пренесен дословно, у оригиналу, не транскрибовано као што правопис српског језика налаже. Чак је и година написана без тачке према енглеском
правопису. У самом тексту се појављује још један сличан пример где се
наводи да „конференцију организују Color Media Communications, HBO
Color Media Events...” У једном другом тексту се поново без транскрипције
помиње Slow Food покрет, а затим у облику генитива ова синтагма у једном случају гласи Slow Fooda, а у наредна три помињања Slow Food-а, где
су, наравно, оба облика неприхватљива.
У дневном листу „Блиц” један од политичких лидера наглашава да
су две странке исто оријентисане, уместо усмерене. Овог пута су горепоменути „компјутерски системи за пријављивање (чекинг) потпуно
отказали”. Може се приметити да је сада англицизам у загради, који
највероватније служи у сврху „бољег разумевања српског језика”, само
транскрибован, док је задржан енглески облик глаголске именице; није
чак ни прилагођен као у напред наведеном случају када је реч била о чекирању. У „Куриру” се, међутим уопште не помиње систем за пријављивање. То је једноставно систем за онлајн чекирање, а путници нису могли
да се пријаве на лет због бага.
У „Блицу”, у тексту под називом Усвојени нови закони о образовању
помиње се да се новим решењима даје прилика наставницима, истраживачима и студентима да оснивају спин-оф и стартап компаније. Чак и да
изузмемо чињеницу да ће оваква употреба терминологије код старијих
читалаца и оних који не владају енглеским језиком, или бар не у довољној мери, резултирати неразумевањем, овде се може приметити и вишеструки утицај енглеског језика, као и извесне недоследности. Најпре, као
и у енглеском језику, овде су именице употребљене у својству придева,
док српска граматика овакав поступак не познаје. Осим тога, и једна и
друга именица у оригиналу у енглеском језику пишу се са цртицом (spin15

16
17

„Погрешно је писати са словима X, Y, W, Q речи и афиксе страног порекла на латиници, јер она не спадају у абецеду српског језика... НЕ са EX-YU просторâ” (Прћић,
2005: 47), на пример.
Треба приметити да је скраћеница час YU, а час Yu!
Већ поменуто пресликавање енглеске граматике и правописа.
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off и start-up), док је у овом случају код једне именице задржана цртица,
а код друге није. Иако је поступак без цртице правилан18, поставља се
питање да ли се ради о нестручности приликом оваквих преузимања или
о немарности. Како год, наведени пример илуструје продирање „англосрпског” језика у новинарски дискурс и иронију напред наведене констатације да је неопходно боље познавати енглески језик како би разумели српски.
Још један текст привалчи пажњу услед присуства великог броја
новијих англицизама, а припада области културе, популарне културе,
додуше, те самим тим мање изненађује поменута фреквенција новијих
англицизама. Наиме, реч је о извесном медијском магнату. Текст обилује новијим англицизмима као што су мејнстрим, бренд19, селебритији,
старлете и слично. Ево навода једне реченице која илуструје стил којим
је написан овај чланак: „Реч је о бренду који је трасирао поп културне и
лајфстајл трендове”.20
У дневном листу „Курир” један од политичких вођа, или лидера, ако
је судити према новинским чланцима, помиње фиш бар и вотку с лајмом!?! Лимета можда и није тако распрострањен термин код нас (мада
питање је какву поруку шаље непостојећа реч лајм), али намеће се питање где су одједном нестали рибљи ресторани?
Директно преузимање из енглеског језика примећено је и у тексту о
отварању хотела „InterContinental” у коме се помиње да су кључеви хотела уручени CEO (од енглеског chief executive officer у значењу генерални
директор), док се у наставку текста помињу друга два генерална директора. Овакав поступак нема никакво упориште, посебно што се у наставку текста прелази на генералног директора уместо CEO. Осим тога, и овог
пута је акроним употребљен без падежног суфикса.
У „Српском телеграфу” се у тексту о једном од познатих српских
тајкуна, бизнисмена, помиње конкурентни дневни лист као рекеташки
таблоид (поново англицизми на делу), да би се у наставку текста говорило о бизнису. Иста терминологија забележена је и приликом анализе
текстова из политичког и друштвеног живота у дневном листу „Информер”, са још наглашенијим неформалним новинарским стилом и језиком који врви од колоквијалних израза. Тако се поред већ поменутих
тајкуна, рекеташког таблоида и бизниса на више места може приметити
употреба именице кеш, док се готовина не помиње. Још један пример
18

19
20

Овде је реч о пресликавању енглеског правописа јер је погрешно „писати с цртицом
елементе транскрибованих енглеских сложеница” (Прћић, 2005: 43).
Овај термин је увелико потиснуо употребу речи марка у српском језику.
Англицизми су, као и у остатку рада, ради боље прегледности, исписани курзивом
(или италиком (још један новији англицизам)).
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такозваног „англосрпског” језика се појављује у чланку о новом типу
мобилних телефона који неће имати слот (уместо прореза) за картицу,
као и у чланку у „Политици” у коме се говори о посети кинеске делегације Пошти Србије а помиње се могућност сарадње не само када је реч о
е-трговини већ и онлајн туризму. У првом примеру је очигледно просто
преузимање енглеске сложенице e-commerce, где се префикс e- односи на
већ готово одомаћен англицизам електронски или онлајн који је употребљен у наредној колокацији, те се може поставити питање због чега се
онда у једном случају задржава енглески префикс у оригиналу, сасвим
неоправдано и непотребно, док се у другој синтагми користи одомаћени
англицизам. И тако долазимо до закључка да се „англосрпски” полако
али сигурно појављује и у званичном дискурсу, а не само неформалној
комуникацији младих.
5. Спорт – забава
Што се спортских и забавних рубрика тиче, као што се могло претпоставити, и у овом домену је забележена прилична учесталост појављивања
англицизама. На спортским странама „Политике”, за разлику од текстова
са спортском тематиком у другим дневним листовима, забележена је употреба именице утакмица, док је у свим осталим листовима без изузетка
то меч. И у овом дневном листу је у употреби термин меч, вероватно да би
се избегла репетиција. Ипак, потребно је нагласити да је то једини лист
у коме се помиње утакмица. У „Политици” је такође реч о навијачима,
док су у осталим дневним новимана то фанови. Плејоф21 и плејмејкер22 се
могу сматрати одомаћеним англицизмима када је реч о спортској терминологији. Из тог разлога изненађује поступак новинара који је именицу
„плејмејкер” ставио под наводнике, а плеј-оф написао са цртицом.23
У „Вечерњим новостима” је забележена употреба исте терминологије. Сада су то искључиво мечеви, а плеј-оф је и овог пута у употреби са
цртицом, док је плејмејкер употребљен као једна реч и без наводника,
што би био правилан поступак адаптације. Осим тога, у тексту о НБА
лиги примећени су термини драфт и драфтовање24. С обзиром да је реч
21

22

23

24

Према Речнику новијих англицизама именица плејоф се пише спојено, а српски
еквивалент који је понуђен је доигравање (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 188).
У Речнику новијих англицизама као синоним за плејмејкера стоји и плеј, а као српски еквивалент наведена је синтагма вођа игре (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 188).
Раније у раду поменуто је становиште да је погрешно са цртицом писати елементе
транскрибованих енглеских сложеница (Прћић, 2005: 43).
У Речнику новијих англицизама једно од значења именице драфт је „систем одабира нових играча за неки професионални кошаркашки тим”, док драфтовати зна-
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о терминологији која је у употреби у области професионалне кошарке,
преузимање термина у оригиналу је у овом случају оправдано, с обзиром
да не постоји еквивалент у српском језику, а описно превођење се не би
стилски уклопило у поменути спорстки чланак. Овај поступак је, такође,
оправдан услед економије простора.25 Ипак, да то није увек случај сведочи и употреба придева фит уместо у форми приликом описа ситуације
када фудбалер није могао да игра јер је после тестирања утврђено да није
у форми тј. доброј кондицији. Као што се може приметити, овде није реч
о економији простора, па ни ова употреба англицизма нема оправдања.
Осим одомаћених англицизама и оних чија је употреба оправдана у
конкретном контексту, у „Вечерњим новостима” је примећено и пуко преузимање енглеских речи које је својствено за жаргонски језик омладине,
али које итекако изненађује у новинарском писаном језику. Тако новинар,
описујући ситуацију када је фудбалер два пута погодио стативу, користи израз копи пејст!?!?! Мислим да је сваки наредни коментар сувишан.
Очигледно није довољно што „копирамо” и „пејстујемо” у комјутерској
терминологији, већ је потребно жаргон пресликати у различите области
живота! Поменута фраза типичан је пример феномена „англосрпског”
језика, који очигледно продире у различите сфере извештавања.
У дневном листу „Данас” уочена је употреба скраћене варијанте
плејмејкера у виду плеја. Старт је заменио почетак, атлетске перформансе (пуко пресликавање енглеске конструкције) су истиснуле спортске карактеристике. У тексту о НБА лиги поново се помиње драфт, али и
„медија деј”.26 У једном тексту о фудбалу помиње се нокаут фаза. Реч је о
употреби неформалног придева у значењу „посебно уочљив, упечатљив,
леп, успешан и сл.” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 168).
И у „Блицу” је заспупљена горепоменута спортска терминологија у
виду мечева, фанова, драфтовања, плејмејкера и сл, с тим што је у овом
листу уочена равноправна заступљеност синонима тим (из енглеског
језика) и екипа. Пажњу још привлачи употреба синтагме фајнал фор,
преузете у оригиналу, уместо фајналфор27, с обзиром да елементи ове
транскрибоване енглеске сложенице у српском језику чине формалну
садржинску целину (Прћић, 2005: 41).

25

26

27

чи „бирати/одабрати по одређеним критеријумима нове играче за неки професионални кошаркашки тим” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 72).
Слична ситуација је нпр. употреба одомаћеног акронима ПР (од енглеског Public
Relations) за односе с јавношћу.
Претпоставка је да за одређени број читалаца ова фраза неће имати никакаво значење, посебно за оне који припадају средњој и старијој генерацији. Уместо тога,
могао је бити употребљен синоним конференција за штампу.
„Финални турнир четири кошаркашка, одбојкашка и сл. тима који се игра по
систему елиминације” (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 87).
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У „Куриру” је плеј-оф и даље са цртицом, док се учестало појављује
термин стартовати, али од почетка ни трага ни гласа. Иста ситуација је
забележена и у „Српском телеграфу” где се као додатак плеј-офу појавио и
ол-стар. Сходно поменутим правилима и ову именицу је било неопходно
пренети транскрибовано као једну реч, тј. олстар, у значењу прворазредни,
првокласан (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 174). У дневном листу „Ало!” овај
новији англицизам се појављује у варијанти ол стар, а придружује му се
дрим тим у значењу тим из снова, с тим што би према Речнику новијих
англицизама у овом случају требало да стоји цртица између саставних
делова (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 73-74). Именицу тајм-аут, која је
такође примећена у истом листу, је према Речнику новијих англицизама
потребно писати као једну реч (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2011: 250).
Што се забавних страница у анализираном узорку тиче, углавном је
у свим поменутим листовима у употреби слична терминологија. Тако
нпр. у „Вечерњим новостима” светску музичку звезду називају суперстаром. Помиње се извесни ријалити програм28, који је у „Куриру”, нпр, ријалити-програм, док је у „Информеру” овај формат назван ријалитијем.
Новински ступци обилују старлетама, фановима и хитовима. У „Информеру” у чланку о новом споту извесне поп певачице, дотична певачица
помиње „аутфит”, при чему се у овом случају употребљени термин не
односи само на гардеробу и модне детаље, већ и на одстуство поменутог!
У истом дневном листу појављује се ин препорука. Термини ин и аут су
веома присутни у свакодневном жаргону младих, па већ звуче некако
одомаћено. Ипак, та „мода” не би требало да се одсликава у писаном дискурсу. Овде је потребно нагласити да је лист „Инфромер” у поређењу са
осталим анализираних дневним новинама лист који је написан пренаглашено неформалним и емотивно „обојеним” језиком.
У дневном листу „Ало!” се надаље појављује фронтмен уместо вође
групе, док је у „Куриру” група уствари бенд, што је у овом случају посебно
неприкладно с обзиром да се ради о дувачком оркестру. У истом листу
извесна фолк певачица обожава шопинг и брендиране ствари, док је друга
обрадовала своје фанове новим селфијем на Инстаграму, а одређени фолк
певач са пратиоцима на Инстаграму дели само фенси29 фотографије. Све
у свему, овакав избор терминологије подсећа на свакодневни жаргон
коме свакако није место у писаном новинарском дискурсу.
28

29

Ова позајмљеница се у анализираном корпусу појављује више пута, с тим што је то
негде ријалити, а негде ријалити програм, као и у овом случају, од reality show или
скраћено reality.
У значењу модеран, с тим што овај придев припада групи новијих англицизама
који су задржали све одлике енглеског правописа и граматике, па не подлеже променама по падежима. Нпр. Ишао сам на фенси журку; То је била фенси журка
итд.
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Закључак

Након извршене анализе новинских текстова долази се до закључка
да су англицизми у приличној мери присутни како у текстовима који
припадају друштвено-политичкој и културној сфери, тако и у текстовима у домену спорта и забаве.
Полазна претпоставка је била да ће новији англицизми бити присутнији у спортским и забавним текстовима, јер је ова врста текстова углавном писана неформалним и специфичним стилом. Новији англицизми
јесу примећени у овој врсти текстова, али су у великој мери забележени
и у текстовима из друштвено-политичког и културног живота.
У извесним случајевима реч је о укорењеним англицизмима, као и
онима чија је употреба оправдана услед недостатка еквивалентне лексике у српском језику, а најчешће се односе на термине новијег датума.
Изненађење је, међутим, прилично учестало присуство новијих англицизама који још увек нису нашли место у савременом српском језику.
Каткад је реч о спорадичној употреби оваквих термина, док се у појединим случајевима понављају, као што је приликом анализе текстова и
наглашено.
Још један феномен који је примећен је тај да поједини англицизми
полако истискују из употребе устаљене српске термине. У неким примерима се ранији синоними појављују спорадично, док су у другим случајевима потпуно заборављени.
Било је и примера појединачне употребе извесних новоскованих термина који, пак, не могу бити узети као правило јер је реч о изузецима.
Ипак, постоји бојазан да овакви изузеци могу подстаћи новинаре да их у
будућности користе чешће и на тај начин постану правило. Зар то није,
уосталом, пут којим су прошли неки од новијих, а сада већ одомаћених,
англицизама?
Крајњи закључак је да је потребно пробудити свест како припадника
новинарске професије, тако и читалачке публике, да постоји потреба да
се више пажње посвети избору терминологије и сачува карактеристичан
израз нашег језика који полако нестаје неконтролисаним упливом нових
англицизама у српски језик. Из неког угла може звучати пуристички,
али следећи пут када прочитамо текст који обилује новијим англицизмима, требало би да обратимо више пажње и покушамо да се присетимо
„српских” еквивалената и потрудимо се да их као такве користимо како
у свакодневној комуникацији, тако и у писаном дискурсу.
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ПАРАДИГМАТИЧНОСТ ПОЈМА СТРАНАЦ
У МЕЂУКУЛТУРНОМ КОМУНИЦИРАЊУ
Сажетак: У светлу најновијих великих глобалних миграција, па и избегличке кризе, међукултурно комуницирање је на посебном испиту. Нова
стварност изискује и нове одговоре, понајпре у међукултурном кумуницирању, уз нова тумачења и савремена теоријска промишљања, што свакако подразумева размену мисли, осећања, порука између припадника две
или више етничких група. Јер, сваки народ карактерише и особена, специфична врста комуникације. У међуетничким односима и међукултурном
комуницирању од изузетне је важности познавање туђе културе, обичаја,
традиције и начина споразумевања. Комуникација као темељ међуљудских односа важна је за успостављање првог али и правог контакта између
припадника тих различитих група. Она омогућава да се људи не доживљавају искључиво као странци, јер је тек у дијалогу она спона која може да
приближи људе, народе, нације... У овоме раду бавићемо се међукултурним
комуницирањем кроз призму странца - значајем такве врсте комуникације, предностима, недостацима и могућим замкама у тумачењу овог
сложеног друштвеног питања. Свако ко говори другачијим језиком може се
сматрати странцем. Али то не значи да он нужно мора бити неприхваћен
и одбациван.Насупрот томе у различитости би се можда могло проналазити и богатство које употпуњује живот појединаца и доноси нове, другачије, свестраније погледе на свет. Замке у међукултурној комуникацији су
многобројне, али нису малобројни ни начини који, кроз дијалог, потпомажу
приближавању у међукултурном комуницирању и зато квалитетнијем и
бољем разумевању.
Кључне речи: СТРАНАЦ, МЕЂУКУЛТУРНО КОМУНИЦИРАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, ГОВОР.
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Увод

У 184 државе света живи данас готово пет хиљада различитих етничких група које комуницирају користећи мноштво језика. Странаца и
странствовања је све више на нашој планети. Сваки појединац је отуд
принуђен да током живота пролази кроз својеврстан језички Вавилон
различитих културних и социјалних светова. На планети је све више
људи искорењених из своје родне средине, а нове, у које доспевају, све
их ређе прихватају толико да би се могли сматрати удомљеним. Странци
се често суочавају с неприхватањем, одбијањем, отуђивањем и неразумевањем. Уистину, нема комуникације без потврђивања себе и признавања другог, али и, особито, признавања себе од стране других. Процес
комуникације је веома сложен, динамичан, испреплетан, саткан од мноштва нити – видљивих и невидљивих. Чак и када се комуникација одвија
међу особама које се одлично познају, не значи да ће пронаћи те неопходне заједничке нити него ће, чешће, доћи до неразумевања, неспоразума, парадокса, шумова у комуникацији, неслагања. Оивичини временом, простором, националном припадношћу, учесници у комуникацији
неретко прелазе дуг пут од неразумевања до коликог-толиког сагласја
и слагања. Колико смо далеко од странаца и зашто смо удаљени? Ко су
странци и зашто су нам неприступачни? Да ли, само понекад, у странца
имамо више поверења него у нама блиске особе, и како се то објашњава?
У овом раду покушаћемо да дамо одговоре на та и још нека, по нашем
мишљењу, веома важна питање.
Први и основни предуслов да бисмо некога сматрали себи блиским
управо је језик, јер тамо где наступи неразумевање због немогућности
дијалога и споразумевања, нема ни комуникације, слагласја, прихватања. Међукултурно комуницирање је вештина, умеће, знање, способност, па и добра воља. Можда баш и изнад свега добра воља, с мноштвом
духовних и душевних напора у премошћивању двеју неминовних различитости што ипак, и упркос свему, могу да воде према приближавању и
прихватању оног другог и другачијег.
1. Међукултурно комуницирање
Међукултурно комуницирање је интерактивни однос у коме се одвија
процес размене симбола у којем се појединци из две или више различитих
култура споразумевају долазећи до заједничких значења. У комуникацији са људима, који су из друге културе у односу на нашу, схватамо да
они имају другачија виђења, понашање, размишљања. Тада се суочавамо
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с културним разликама, које понекад могу изгледати непремостиве и
чврсте, као зид. Последица тога је да се наш идентитет доводи у питање и
почиње да се мења, човек се осећа несигурно и рањиво. У сваку комуникацију појединац уноси себе – своја мишљења, веровања, хтења, настојања, предрасуде, једном речју – културу. Комуникатор свој идентитет
најпре образује у садејству и разговору са припадницима своје културе.
На тај начин он потврђује себе. Осећа се сигурнијим у комуникацији
са људима које сматра себи блиским, док се, са друге стране, углавном
осећа рањиво и несигурно у комуникацији са припадницима других
култура. Када се између појединаца, група, па и читавих друштава, који
имају различите идентитете, одвија комуникација, можемо рећи да се
догађа међукултурно комуницирање, или на енглеском: идентитy неготатион – споразумевање. Главни предуслов за успешно међукултурно
комуницирање је пуна свест о нама и другима/другачијима/странцима.
Суштина оваквог вида комуницирање је споразумевање и долажење до
заједничких значења. Контакт са припадницима других кулура често је
пун неспоразума, неразумевања и фрустрирајући, због тзв. камена спотицања, који је формулисао Ла Раy М. Барна. Њега чине: претпоставка
сличности; разлика у језику; погрешно тумачење невербалних знакова и
симбола; предрасуде и стереотипи; процењивање; узнемиреност и тензија.1 Све то може довести до културног шока, који је праћен физичким
и емоционалним реакцијама – исцрпљеност, несаница, депресија, али и
лупање срца, недостатак ваздуха, укоченост у мишићима...
Хомогеност, односно хетерогеност учесника комуникације представља основ за разликовање унутаркултурне и међукултурне комуникације. Апсолутна хомогеност учесника у комуникацији није могућа – јер
онда нема дијалога, већ је реч о монологу. За комуникацију је неопходан
други и то други који се разликује, ма колико те разлике биле мале.2
Моменат преласка из унутаркултурне у међукултурну комуникацију
је изузетно тешко, а можда чак и немогуће одредити. Разлози су једноставни. Не постоји тачна, прецизна, дељива линија на преласку из једне у
другу комуникацију. У разноликости и богатству комуникације и комуникатора садржана је и разлика између унутаркултурне и мултикултурне комуникације. Макс Вебер3 је концептом вероватноће формулисао да
је нечије припадање различитој групи или култури израженије уколико
је већа вероватноћа да ће две или више особа у истој ситуацији реаговати другачије. Самим тим је и мања вероватноћа да ће се они међусобно
успешно разумети.
1
2
3

Стојковић, Б. (2002): Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, стр. 26.
Стојковић, наведено дело, стр. 27.
Ђурић, М. (1967): Социологија Макса Вебера, Матица хрватске, Загреб, стр. 9.
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У комуникацији двоје људи, припадали они истим или различитим
културама, од изузетне важности је први корак – отварање. Отварање
представља почетак интеракције усмерене на координирану активност и
представља пут преласка од међусобне независности на међузависност.
Елементи отварања су: узајамно признато опажање; узајамно прихватање; поклапање функционалних идентитета (гост-домаћин, новинар –
интервјуисани) и заједнички усмерен интерес.4 Комуникација, разговор
и интеракција двоје људи могу бити усмерени на сукоб или на сарадњу.
У ситуацији када се комуникација обавља између пријатеља, познаника, људи који су међусобно повезани, процес отварања је бржи и често
неприметан. Са друге стране у ситуацији када се обавља комуникација
између странаца и људи који су по много чему једни од других удаљени,
процес отварања тече спорије, теже, а понекад га је и немогуће постићи.
У делу Интеркултурна комуникација5, аутор Сарбауг, са Универзитета у Оксфорду, још је 1988.године навео чиниоце који утичу на разумевање и међусобно прихватање или одбијање међу учесницима у комуникацији. Степен интеркултуралности се, између осталог, одређује : језиком,
представом о људима и свету, опажањем односа између учесника и опажањем намере другог. Што су ови чиниоци приближнији између двоје
или више људи у комуникацији, то ће њихово међусобно деловање бити
успешније, али, што су разлике веће и приметније, њихова интеракција
биће неуспешнија, па чак и онемогућена. Онда када изостаје разумевања,
долази до потенцијалног проблема. Многобројни су примери међукултурног неразумевања: понекад и само један гест у једној култури означава једну ствар, док се у другој односи на нешто сасвим друго, неретко
и на сасвим супротно становиште. Тако, на пример, у Србији климање
главом према грудима означава потврду, то јест да, док у Бугарској значи неодобравање, односно не. На Тајланду се сматра некултурним и непримереним да ученици на часу постављају питања професорима, док
се у западноевропској култури такав гест цени као заинтересованост
студента и жеља за већим, додатним знањем. У арапским земљама жене
прекривају сваки део тела, неретко и очи. У европским земљама жене
се сасвим другачије облаче. Пример сусрета ових двеју култура може
довести до многобројних неразумевања – жене обучене по европским
стандарима, које су у туристички обилазак неке арапске или земље Блиског истока кренуле саме или у пратњи друге женске особе, могу послати
неодговарајућу поруку према стандардима и схватањима арапског света. Куповина на Блиском истоку такође може бити поприште међукутлурног неразумевања. Продавац ће увек рећи цену која је знатно виша
4
5

Стојковић, Б. (2002): Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, стр. 30.
Sarbaugh, L. E. (1993): Intercultural communication, Transaction Publishers, London, р. 48.
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од реалне, очекујући да ће се купац ценкати. Уколико купац није упознат са оваквом традицијом продавања и прихвати цену коју је продавац
прву понудио, створиће се могућност да га чак и увреди тиме што није
покушао да снизи понуђени износ. И невербални знаци могу довести до
неразумевања. У једној култури је гледање у очи саговорника, док се са
њим разговара, знак поштовања, пажње и уважавања, као нпр у САД.
У другој култури гледање у очи је одраз некултуре, као на пример на
Тајланду. И физичка дистанца међу саговорницима је, наводи Дезмонд
Морис6, културно дефинисана: у Западној Европи је пристојно растојање
између људи једнако дужини руке, у јужној Европи је то дужина до лакта
руке, а на Арабијском полуострву је то само дужина шаке. Непознавање
ових међукултурних разлика може довести до непријатних ситуација,
нарочито у пословним круговима, на састанцима и при међународним
сусретима.
Теоретичари интеркултурализма наводе да је заједница искуства
нужан услов и основа за успостављање успешне комуникације међу
људима који су припадници различитих група. Када група људи, учесника у комуниакцији, има веће заједничке искуство у односу на укупно
искуство сваког од учесника у комуникацији, она је самим тим једноставнија, тачнија и пожељнија. Са друге стране, што је заједничко искуство мање у односу на укупно искуство, комуникација ће бити отежана
и мање успешна.
2. Странац
Људи не постоје као индивидуе, они припадају многобројним групама, често различитог, променљивог облика7 – породици, кварту, граду,
области, земљи, групи одређеној професијом, старошћу, полом, интересовањима... Некада су те групе ствар његовог избора, некада им је природно приклоњен. Човек има могућност избора, па осим професије, сам
може одабратии кварт, град или државу у којој ће живети. Може изабрати место које ће називати својом земљом и народ који ће сматрати
својом нацијом, чак иако није било тако по његовом рођењу. Ипак, у
првом периоду, барем оном адаптирања, он ће у другој средини бити
странац. И људи око њега, њему ће бити странци...
Страни свет, за онога који јесте странац место је где се другачије
говори, мисли, разговара, осећа, воли, живи, страхује, радује... Препо6
7

Стојковић, Б. (2002): Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, стр. 38.
Тодоров, Ц. (1994): Ми и други – Француска мисао о људској разноликости, Библиотека XX век, Београд, стр. 169.
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знавање себе у другоме и препознавање другога у себи основ је међукултурног комуницирања. Нема успешне комуникације међу странима,
међу припадницима различитих заједница и култура, међу онима који
нису сродни, уколико се не призна и не препозна да сродности ипак има,
да међусобне културе и заједнице јесу различите, али да почивају на
истим људским вредностима и основама, као и да странци постоје само
на папиру, а да се свака јединка на овоме свету може сматрати сродном
пођеднако као што се може сматрати и страном. Ствар је у гледишту,
размишљању и перспективи. Странац, понекад, тако тешко звучи. Шта
значи бити странац? Шта представља бити туђ? Шта означава неког ко је
далеко од нас по свему, само не по тренутном географском положају?
Свако људско биће, осим што припада некој заједници, оно, што је
још важније, има потребу за припадањем. То не представља само средство човекове заштите и сигурности, напротив, та потреба се првенствено јавља из жеље да човек добије потврду и смисао свог постојања
на свету у суживоту са другима. Ипак, саме заједнице често не одређују
и не дефинишу човека. Људи могу имати осећај припадања више него
једној заједници, а могу и деловати учествујући у неколико различитих
заједница током свог живота.8 Линије које деле заједнице често су невидљиве и не тако лако уочљиве. Ипак, свако ко је другачији, не доживљава се као странац. О томе је говорио и немачки социолог Георг Зимел.
Он је у једном од својих најпознатијих текстова „Екскурс о странцу” објаснио, како је сам навео, друштвени тип странца. Разликовао је још и друштвене типове: луталица, сиромаха и других...9 Према његовим речима
друштвени типови нису менталне или психолошке карактеристике, већ
њега одређује положај појединца као и очекивање и реакције других.
Наводи да су други ти који странца дефинишу, односно који му додељују
одређену позицију и имају очекивања од њега како да се понаша. Оно што
је главна разлика странца од осталих јеста та што он није луталица која
данас дође, а сутра оде. Не, он је и сутра ту. Улогу странца Зимел описује
тако да њему, странцу, његова позиција, и то она просторна, одређује
бенефите. Странац је недефинисан у смислу да се посматра тако што је
и близу и далеко, па самим тим он постаје особа у коју други људи имају
поверења. Довољно је далеко, а опет је, довољно и близу. Ни ту, ни овде.
Није реткост да се дешава да поверљиве, личне ствари појединци сакривају од блиских људи, али да их са лакоћом изговарају пред странцем.
Зашто је то тако? Зимел сматра да то потиче управо из те неодређености
његовог положаја. Он је удаљенији, па сам тим и непристраснији, објек8
9

Месић, М. (2006): Мултикултурализам, Школска књига, Загреб, стр. 261.
Spykman, N. J. (2009): The social theory of Georg Simmel, Transaction Publishers, New
Jersey.
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тивнији, праведнији, тачнији. Није уроњен у колектив, па се од њега често очекује и да има другачије ставове и поглед на свет око себе. Ипак, опрезност је неопходна. Он може бити конструктиван, али исто тако може
бити и деструктиван фактор по друштво. За Зимела је класичан пример
европског странца трговац или Јеврејин. Странца, по Зимелу, дефинише:
а) могућност избора (он долази и одлази из групе по свом избору, за разлику од оних домаћих који судбински припадају одређеном окружењу;
б) странац је посебан елемент групе, што омогућава да он буде посредник, не само у односу на друге групе, већ и у односу на групу којој и
сам припада; ц) припадника групе са странцем повезују општељудски
квалитети, док их са својима повезују специфичне разлике.10 Од како је
комуникација почела и наставила да се развија на интерконтинеталном
нивоу мање се говори о међусобно издвојеним друштвима, а све је чешће
настајање и развијање мултикултурних друштава у којима људи живе и
једни поред других, али и, што је још важније, живе једни са другима.
Тада неретко настаје тип личности који би се могао дефинисати као маргинални човек. Његове карактеристике су следеће: „Маргинални човек
је тип личности који се јавља у извесном времену и на извесном месту
где се из конфликата раса и култура јављају нова друштва, нови народи и
културе. Судбина која га осуђује да живи истовремено у два света је иста
она која га приморава да прихвата, у односу на светове у којима живи,
улогу космополите и странца. Он неминовно постаје мање завистан од
свог културног миљеа, личности са широким хоризонтом, оштријом
интелигенцијом и са отуђенијим и рационалнијим начином посматрања.
Маргинални човек је увек релативно цивилизованије људско биће. Он
заузима позицију која историјски припада Јеврејима у дијаспори”.11
Човека, а пре свега нацију у којој он живи, одређују многобројни
елементи – народ, религија, језик, политичке институције... Сваки од
тих чинилаца је изузетно значајан и за народ и за нацију, али један се
ипак издаваја више од осталих – језик, јер без језика није могуће допрети до смисла.12 Када се сусретнемо са странцем, ми на њему уочавамо
све што је различито – пол, године, расу, изглед, тежину, ход, говор...
Пошто уочимо све те разлике, јасно је да помислимо како је особа насупрот нас – странац. Ипак, ако сваку од тих различитости уочавамо и анализирамо посебно, знатно је мања вероватноћа да ћемо на основу само
једне од наведених ставки особу назвати странцем. Уочићемо да је особа
другачија, али не и да је странац – што је у бити другачије и супротно
10
11
12
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становиште. Сви смо ми другачији, чак се ни за једнојајчане близанце
не може рећи да су потпуно исти, и они имају факторе који их различито дефинишу, први од свих, секунде или минути разлике у рођењу, а
затим и сви остали, накупљани током живота, образовања, социјализације, одрастања... Индивидуалне разлике сваке особе појединчано могу
се схватити као персонални или групни идентитет, који углавном јесте
другачији, али не мора бити стран. Танка је линија између другачијег и
страног. Другачијег дефинишу појединачне различитости, форма испољавања. Страног дефинишу групне, генерисане различитости, суштина
испољавања. Кључне одлике страног су неразумевање, одбијање, дистанца, неприхватање, суштинска различитост... Странац се не мора увек
посматрати кроз призму негативног, често то и није случај, али и сама
реч – странац – упућује на нешто удаљено и изузетно другачије. Странцу
се не признаје идентитет истоветан нашем. Идентитет у својој суштини
означава припадност, заједничке карактеристике једне групе и њених
припадника, које их разликују од осталих. Либерализација култура
доводи до тога да сународници и припадници једне групе све мање имају
међусобно заједничких особина, традиционалних обичаја и концепције
живота и све више личе и имају заједничких карактеристика са припадницима других нација са којима деле модерну цивилизацију. За међусобан живот људи у једној заједници у модерно време више није одлучујући фактор позивање на заједничке претке, већ могућност успешног
суживота на истом простору, разумевање и прихватање.
Највећи број држава у данашњем свету је културолошки хетероген.
Процене су да на свету има 184 независне земље а да се у њима користи
око 600 језика за 5.000 етничких група13. Мањине и већине се у великој
мери сукобљавају око питања језичких права, затим регионалне аутономије, спољне и унутрашње политике, националних симбола, признавања
обележја, празника и важних датума мањина, имиграционе политике...
Зато су, између осталог, мултикултурализам и међукултурно комуницирање важни. Крај 20. века описује се као доба миграција.14 Можемо
слободно додати и почетак 21. века. Зато је много оних који су странци.
Масе људи прелазе гранцие, одлазе или беже из своје домовине, доприносећи да већина земаља постане полиетничка по саставу. Разлике у
националности међу грађанима једне државе морале би да се сведу на
минимум, уређењем закона и поџаконских аката који се односе на националне мањине у тој земљи. Примера ради, у Војводини већину становника чине Срби, али чак 40 одсто становништва су људи друге национал13
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Климика, В. (2004): Мултикултурализам и мултикултурно грађанство, Цид, Подгорица, стр. 9.
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ности – Мађари, Словаци, Румуни, Роми, Хрвати, Русини.15 Припадници
других народа и народности у нашој земљи имају право на образовање
на свом језику, слободу изражавања, употребу свог језика и писма.
Једна од најзначајнијих карактеристика која дефинише странца јесте
језик. За свакога ко не говори нашим језиком кажемо да говори страним
језиком. Уколико је ситуација таква да се две особе не могу споразумети
на једном од њима познатих језика, међу њима се ствара непремостива
баријера. Чак и ако их повезују најтананија осећања, узвишена и племенита, немогућност да се међусобно споразумевају створиће дистанцу,
коју неће бити лако премостити. Мит о Вавилнској кули показује значај
језика. Сви људи су, каже предање, говорили истим језиком. Удружили
су се у намери да саграде Вавилноску кулу која би досегла до Бога. Бог
је, како би им то онемогоћио, створио различите језике којима ће људи
говорити. Нису се међусобно разумели, постали су странци.
Велики значај и својеврстан дорпинос у разрешавању овога проблема
дао је и мултикултурализам. Он се суштински схвата као захтев за прикључивање права на различитост. Постављајући питања о праву на различитост, мултикултурализам се развија и превазилази оквире сваког
специфичног и појединачног националног концепта и самим тим свим
савременим друштвима шаље величанствен цивилизацијски изазов.16
Мултикултурализам је поставио још једно изузетно значајно питање, а
то је питање различитости. Како је посматрати, да ли је она позитивна
или негативна, које место јој одредити унутар система друштва, да ли је
претња или предност? Раличитост може бити све наведено, али једно је
извесно – она није једноставна нити проста категорија. Различитост надопуњује, надограђује, проширује видике, отвара путеве нових сазнања.
Она је конкретна реалност, сагледана кроз људски и друштвени процес,
остварује се кроз друге људе. Промене и еволуција су нужни фактори у
разумевању различитости. Оне од појма различитост чине динамичку
категорију. Свака различитост подразумева и резултат и прелазно
стање. Резултат ако се посматра процес који је неминовно довео до те
различитости. Прелазно стање ако се разуме да ће различитост временом прерасти у нову конфигурацију.17 Мултикултурализам је и симптом и индикатор друштвене промене. Ниједна промена не би могла да
се догоди без стварања конфликата, несигурности и забринутости.18
Мултикултурализам је последица мешања и сусретања различитости.
15
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Београд, стр. 9.
Семприни, А. (2004): Мултикултурализам, Клио, Београд, стр. 6.
Семприни, наведено дело, стр. 20.
Семприни, наведено дело, стр. 30.
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Суштинско питање мултикултурализма јесте управо питање различитости.19 Велика различитост неминовно доводи до напетости и отпора,
економски и друштвени конфликт. Ипак, мултикултурализам се бави и
знатно битнијим питањима, попут оних о способности једног друштвеног система за интеграцију аутентичне различитости. Зашто се људи не
би третирали као појединци, независно од њиховог порекла, расе, боје
коже, језика којим говоре? Зашто свет не би био усредсређен на ствари
које су заједничке свим људима као појединцима? И Србина, и Кинеза
и Американца и Тајланђанина пођеднако заболи када се посече, изгуби
драгу особу или се разболи. 		
Људи, којима је све јасно, сматрају да постоје само два мишљења:
њихово и погрешно. Разговор је тај који показује, напослетку и доказује,
да истина никада није и не може бити само на једној страни. Разговор,
сматра Ђуро Шушњић, настаје из неког недостатка у човеку.20 Да би уклонио тај недостатак, човеку је потребна друга јединка, која се од њега
разликује. Међу истима нема разговора, ту се ништа не догађа. Разговор
са другим има за циљ развој личности. На тај начин човек надопуњује,
надограђује, уобличује себе. То је један од разлога што према другоме,
другачијем, страном, непознатом, не треба бити затворен, већ, напротив, отворен и спреман за нова сазнања и доживљаје, који ће надоградити човека. Одустати од разговора са другим, додаје Шушњић, значи
одустати од себе. Колико ли тек одустају од себе они који осим што нису
кадри да разговарају са другим, нису спремни ни да признају и потврде
постојање другог, различитог од њих сами? Између за и против, колико
је можда? Синтеза два различита става много је значајнија и сазнајно је
вреднија од сваког става узетог од себе.21 Затворен систем је тамница и
лавиринт за човека. Онај ко држи само до свог мишљења и сматра да од
другог не може ништа да научи, онда је сво могуће знање овог света свео
само на своје искуство. Колико год се човек у затвореном систему осећао
сигурно, мора да схвати да носи у себи и многе замке – сваки затворен
систем тежи распадању, без обзира да ли се ради о култури, личности
или друштву.
Камијевом Мерсоу судили су људи који га нису разумели. У недостатку информација, знања и одсутности воље, доносе се рђаве, нетачне,
исхитрене процене и одлуке.

19
20
21

Семприни, наведено дело, стр. 141.
Шушњић, Ђ. (1997): Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, стр. 9.
Шушњић, наведено дело, стр. 10.
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Закључак
Странци имају различита виђења, схватања, поимања света, другачије размишљање и понашање... Што је најдоминантније – имају
различит језик споразумавања. То је одлучујући фактор разликовања.
Ипак, и поред многобројних различитости постоје и сличности. Свако је
некоме странац. Интеркултурни контакти, чак ако и нису злонамерни,
неретко воде сукобима. Културне разлике постоје међу људима и оне су
саставни део живота сваког појединца. Сваки човек је припадник на десетина различитих група, неке је сам изабрао (школа, посао, пријатељи,
спортски клуб), неке су му рођењем предодрењене (породица, држава,
нација). Својим избором сваки појединац може променити највећи број
група којима припада. Странцу се, неретко, не признаје идентитет сличан нашем. Различитост не мора нужно бити негативна. Напротив, она је
могућност за стварање нових идеја, подстицаја, комуникације. Она може
да створи путеве нових сазнања. Уколико су појединац или група затворени, без жеље да саслушају, разумеју, прихвате страно, они су једнозначно осуђени на само себи сличне, ускраћени за могућности сазнања
новог, другачијег, можда и бољег.
Препознавање других у себи и себе у другима основ је успешне међукултурне комуникације. Међукултуно комуницирање омогућава да се
премосте баријере одбијања, неслагања, неприхватања и да се странци
боље разумеју. Разумевање представља први корак ка прихватању. Када
се странац разуме, схвати и прихвати, то не значи да ће јединка изгубити свој идентитет. Напротив, управо међукултурним комуницирањем
и прихватањем странца могуће је постати свестранији и притом, можда,
и богатији.
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PARADIGMATIC OF THE TERM STRANGER
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
Summary: In the light of the latest major global migrations, and even refugee
crises, intercultural communication is on a special exam. New reality also requires
new answers, primarily in intercultural coupling, with new interpretations and
contemporary theoretical reflections, which certainly involves the exchange of
thoughts, feelings, messages between members of two or more ethnic groups. Each
nation is characterized by a special, specific type of communication. In interethnic
relations and intercultural communication, the knowledge of the culture, customs,
traditions and ways of communication are very important. Communication as the
basis of interpersonal relationships is important for establishing the first but also
true contact between members of these different groups. It allows people not to be
perceived solely as strangers, because it is only in a dialogue that it is a link that
can bring people, nations ... In this work we deal with intercultural communication through the concept of an alien - the significance of such kind of communication, advantages, disadvantages and possible traps in interpreting this complex
social issue. Anyone who speaks a different language can be considered a stranger.
But this does not mean that it must necessarily be rejected. By contrast, diversity
might also find wealth that complements the life of individuals and brings new,
different, more versatile views of the world. Traps in intercultural communication are numerous, but there are also few ways that, through dialogue, help bring
about closer intercultural communication and therefore a better understanding.
Keywords: STRANGER, INTERCULTURAL COMMUNICATION, COMMUNICATION, IDENTITY, SPEECH.
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ИНТЕРПЕРСОНAЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
И КОМУНИКAЦИОНЕ ВЕШТИНЕ
У СЛУЖБИ ПЕРСОНAЛНОГ
И ПРОФЕСИОНAЛНОГ РAЗВОЈA ЧОВЕКА
Сажетак: Човеков целокупан рад на себи, као и његова промишљања
и запажања, своју коначну потврду добијају тек кроз комуникацију са
другим људима. Посебно кроз интерперсоналну комуникацију, јер усмена
интерперсонална комуникација задовољава како емоционалне, тако и друштвене и когнитивне људске потребе. Стварање здравог радног амбијента,
радне мотивације запослених, као и добре организационе културе, веома
зависи од квалитета и учесталости интерперсоналне комуникације. Човкова потреба и трагање за целовитим персоналним и професионалним
развојем, уз уочену и тржишно поткрепљену потребу за саморазумевањем,
разумевањем комплексног света око себе и свог положаја и оријентације у
њему, доводе до развоја савремених комуниколошких модела за унапређење
персоналних и професионалних компетенција. Стога се уочава потреба
примене савременог начина комуникације и у корпоративном свету и то на
свим нивоима, јер човек није подвојено биће и његови приватни и пословни
проблеми, амбиције и захтеви се прожимају и утичу на његову радну способност. У том обухватно персонално-професионалном простору јављају
се и надмећу различите понуде, које, у складу са својим теоријским полазиштима, мотивима и циљевима, користе различите комуникационе
приступе и стратегије који могу да иду и до манипулативних.
Кључне речи: КОМПЕТЕНЦИЈЕ, ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА, ПЕРСОНАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ.
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Цео живот је образовање и свако је учитељ и свако је заувек ученик.
Абрахам Маслов
Увод

Опис и научно објашњење новог схватања компетенција се у XXI веку
више не везују искључиво за радно окружење, нити се ограничавају на
стручне компетенције. У оквиру персоналних и професионалних компетенција, разматрају се конкретно оне компетенције које повезују персоналну и професионалну сферу и које се зато зову и „трансверзалне“ или
„преносиве“ компетенције.
Тзв. интегративне, трансверзалне или преносиве компетенције и веш
тине су оне које свака индивидуа развија кроз каријеру и различита искуства током свакодневног живота. Оне обухватају интерперсоналне, комуникационе, организационе, лидерске, преговарачке и многе друге вештине, које су важне и за развој личности и за професионални развој.
У постиндустријској ери, ери глобализације и економије знања, важно
је оформити јасну, општу слику о појму и месту компетенција и развоју
појединаца.
1. Глобализација, концепт „целоживотног учења”
и комуникационе вештине као кључне компетенције
савременог доба
Да би се на адекватан начин разумела важност развоја компетенција
појединаца данас, неопходно је направити паралелу са свеопштим људским
развојем и напредком у последњих неколико деценија. Велики напредак
и техничко-технолошки развој на свим пољима крајем XX века, постали
су применом у пракси, основа система брзих и свеобухватних промена.
Научно технолошка револуција донела је у свакодневном животу људи,
комуникацији и производњи, велико убрзање процеса и рапидно мењање
начина рада. Научно-технолошка револуција донела је нове изворе енергије, рачунари су постали управљачи погона, стварају се хибридне сорте
биљака и укрштају се расе животиња, појављују се генетски модификовани
организми и сл. Такође, рачунари управљају саобраћајним системима,
уводе се аутомобили на електрични погон који не загађују ваздух, а железница развија све брже и модерније пруге.
Појава интернета доводи до потпуне промене перцепције пословања,
тока информација, брзине рада, доступности физички веома удаљених
субјеката, учења „на даљину”, електронског пословања и сл. Научно-техноГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 93-116
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лошка револуција доноси велики бољитак за човека и олакшава му свакодневне послове, али доноси и загађење животне средине, велико убрзање,
што погодује развоју стреса и неминовном отуђењу, алијенцији кроз савремени стил живота. Све наведено битно мења дотадашњи доживљај живота
и рада појединца, као и доживљаја своје професионалне и персоналне
улоге у новом поретку. Уз то је човек данас збуњен и изгубљен у мноштву
(псеудо)могућности фрагментираних, површних идеја и порука које му
се свакодневно сервирају путем нових медија. У том процепу, савремени
човек већ дуже времена доживљава вредносну дезорјентацију која ствара
извесну тескобу и прети чак да угрози идентитет. Унутрашњу потребу за
складом личне и професионалне сфере у себи, и складом свога унутрашњег бића са све захтевнијим светом који га окружује, човек (бар један део
амбициозније популације) покушава да постигне све већим радом на себи
у смислу додатне едукације кроз развој професионалних и персоналних
компетенција.
Ако се узме у обзир да је интерперсонална комуникација најраспрострањенији облик комуникације и да је најделотворнија због фидбека који
се одмах добија, као и неминовних невербалних сигнала који у потпуности
употпуњују овај вид комуникације, може се боље разумети да су интерперсоналне компетенције зато веома важне и да њихов развој може да утиче на
позитивну промену човековог живота у свим сегментима деловања.
Промене које су се догодиле на глобалном плану, десиле су се веома
брзо и императив „опстанка” на пословном тржишту, али и живљења што
квалитетнијим животом у личној сфери, захтева фино прилагођавање кроз
развој професионалних и персоналних компетенција, али и нових вештина
које ће бити од помоћи у новом пословном и животном окружењу. Да би савремени човек био кадар да одговори на све новонастале промене и изазове
који су се пред њим појавили, данас је у потпуности заживео концепт „целоживотног учења“ како у развијеним тако и у земљама у транзицији. Тај
феномен може се посматрати кроз призму једног свеопштег повезивања
свих меридијана. Информација је данас највеће оружје и оруђе, а бити у
току збивања, правовремено одговорити изазову, представља императив
доба у коме живимо. Зато се више не може замислити живот какав је био у
прошлом веку, живот који одваја пословну од професионалне сфере у часовима доколице (после радног времена), живот у коме се знало које време је
за које активности. Императив брзине наметнуо је и императив присутности, јер само ако је појединац присутан (на мрежи) може бити „у игри”.
Природно се надовезује и постулат да се личност гради и спознаје само
унутар комуникационе мреже и да је субјекат увек интерсубјективан, а
то комуникацију чини супстанцом из које се гради идентитет. На основу
акумулисане велике, релевантне и значајне филозофске и научне грађе,
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индивидуални идентитет схватамо као целовитост, односно као динамику сталне тежње и борбе, са спољним и унутрашњим факторима, да се
постигне интеграција различитих делова, аспеката, димензија свога „ја”,
којом се гради сопство. Неуспех да се постигне тај интегритет (целовитост)
видимо, опет на основу дуге и разноврсне традиције промишљања људске
личности, као и мноштва резултата друштвено-хуманистичких истраживања, као узрок многих човекових проблема, дисфункција и патњи, које се
одражавају на његово окружење. Целовитост и интегритет личности, даље,
подразумева превазилажење подвојености личне (често схваћене само
као приватне) и професионалне сфере. (Миливојевић, 2011) Потреба ка
целовитости (интегритету личности), односно ка што већој усклађености
персоналног и професионалног постојања и развоја, призива одговарајућу
врсту комуникације. Наиме, како је утврђено да комуникација није само
средство преношења информација, осећања и мисли, већ да и она, као и самоспознаја и спознаја, настаје, формулише се и расте унутар и кроз комуникациони процес, комуникациони приступ и квалитет комуникације су и
неизбежан пут и фактор од виталног значаја за развој и добробит личности
у обједињавању различитих сфера и сегмената њеног живота.
Такву комуникацију, коју баштинимо од античке филозофије, усмерену ка целовитости, равнотежи и развоју личности и умећу живљења,
можемо данас препознати у појединим едукативним програмима за развој персоналних и професионалних компетенција који су на тржишту. Она
нам омогућава, за разлику од традиционалних, школских програма едукације, да спознамо на који начин у новом добу да комуницирамо са другима,
али и сами са собом. Та врста едукације није у уџбеницима за школу, а
важан је сегмент нашег живота и помаже нам да се сналазимо у изазовима
које свакодневно сусрећемо.
Када говоримо о кључним компетенцијама савременог рада и живота
уопште, комуникационе вештине можемо нагласити, спадају у сам врх тог
сета компетенција. Оне представљају добар алат у свакодневној интерперсоналној комуникацији. Вештина комуникације наиме представља: брзину,
економичност, организованост, контролу, селективност, стварање поверења
и сл. С друге стране, стратегију добре комуникације према релевантним
ауторима (Bern, 1984, OʼConnor, Seymour 1990, Atkinson, Chois, 2012, Stewart,
Joines, 2006. и други) представља промишљање о следећим питањима:
- Коју поруку желите послати?
- Како ћете комуницирати (пренети) вашу поруку?
- Шта желите постићи слањем поруке?
- Како вас, као пошиљаоца поруке, види онај који поруку прима?
- Колико сте веродостојни у очима циљане публике?
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- Пре планирања поруке важно је имати формулисан циљ који мора
бити јасан и одређен.
- Потребно је усмерити се на поруку, публику и канал.
- Одлучити се за неку од могућности којима се може остварити циљ.
- Потребно је формулисати опште циљеве (разлози због којих сте се
одлучили за комуникацију) и специфичне циљеве (који прецизније
одређују општи циљ и изражавају шта ћете урадити како би постигли општи циљ). (Исто)
Комуникационе вештине уз добру припрему и одговарајућу стратегију битно могу повећати шансе сваког појединца да постигне жељени
циљ у пословном свету, пословној комуникацији, али и осталим персоналним приликама и личним контактима. Да би појединац остварио добар однос са саговорником, који може бити пословни партнер, емотивни
партнер и сл., по поменутим ауторима требао би:
а) пажљиво слушати саговорника;
б) свесно правити паузе у току самог говора;
в) игнорисати лични став и мишљење и занемаривати претерано емоционално реаговање (у случају агресивног, тешког и посесивног саговорника);
г) користити миран и сигурни тон;
д) и мати сасвим активан однос током комуникације, без повлачења;
ђ) и мати сигуран наступ у виду невербалне комуникације који се
огледа у држању тела, гледању саговорника, смиреним и сигурним покретима, одмереном кретању у простору, и сл.
е) а нализирати – упоређивати аргументе који су за и који су против;
ж) постизати увек договор и компромис (Исто)
Једна од веома важних, можда најважнијих интерперсоналних компетенција, која човеку може много да помогне у комуникацији са другима, јесте активно слушање. Ако све до сада поменуто узмемо у обзир,
можемо рећи да активно слушање подразумева:
- да особа препозна у ком тренутку треба да престане да говори,
- д а особа уме да покаже жељу за адекватним слушањем саговорника,
- д а особа уме да покаже емпатију у комуникационом чину,
- д а особа уме да буде стрпљива са саговорником, да обузда сопствени
темперамент,
- д а особа уме да разјасни нејасно, понављањем саговорникових речи
и постављањем подпитања,
- д а особа уме адекватно да води рачуна о невербалној комуникацији
(Atkinson, Chois, 2011)
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Такође, у активном слушању је веома важно постављати питања.
Тиме се повећава тачно значење изговореног и могу се открити праве
потребе саговорника. Истовремено, слушалац тиме проверава да ли је
добро разумео поруку која му је упућена.
Можемо закључити да комуникационе вештине, као део интерперсоналних компетенција, имају свој значајан допринос у успостављању
складних међуљудских односа, а самим тим и лакшем и ефикаснијем
обављању посла.
2. Интелектуални капитал
Данас је већ прилично јасно да предност савремених организација лежи управо у њиховим људским потенцијалима, јер оштра конкуренција захтева адекватну корпоративну културу која подржава људе
и њихов развој. Доба знања и информација, поседовања знања и правовремених инфомација, у средиште развоја и успешности ставља човека
и његов интелектуални капитал. „Теорија интелектуалног капитала
нова је теорија која није само изазвала велику пажњу, већ која увелико
обећава повећање пословних резултата у будућности. Основа теорије
је чињеница да материјална имовина (земља, зграде, опрема и новац)
данас водећих компанија у свету има вредност мању од нематеријалне
имовине која није наведена у њиховим пословним билансима. Теорија се
заснива на уверењу да се богатство предузећа темељи на људском капиталу, структуралном капиталу и на потрошачком капиталу. Стварање
вредности догађа се када се један облик капитала претвара у други. На
пример, вредност се ствара када год људска способност (људски капитал)
ствара нове пословне процесе (структурални капитал), што резултира
бројним услугама за потрошаче и повећава њихову лојалност (потрошачки капитал).” (Колаковић, 2003: 925)
Неопипљивост интелектуалног капитала представља његову главну
карактеристику. То је уједно и највећа непознаница савременог света јер
нема очигледну финансијску вредност, али ни „тврд” облик да би га могли
опипати и видети као нпр. некретнине које компанија поседује и сл. „Док
су предузећа у старој економији била зависна од материјалне имовине,
као што су некретнине и фабрике, данашња нова економија заснива се на
новој врсти предузећа која су зависна од нематеријалне имовине као што
су информација и знање. У данашњој глобалној и информацијски новој
економији, знање је постало вредније него икада пре у целој историји развитка теорија предузећа. Знање је оно што ствара вредност, али исто тако
и ново знање. Интернет омогућује тренутно ширење знања широм света.
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Што је више људи укључено у ту поделу знања, знање има и већу вредност, јер се повећава, проширује и продубљује.” (Колаковић, 2003: 926)
За раст и развој неког посла у оквиру савремених организација мозак
човека, а не његове руке као некада, постао је најважнији елемент. Способни запослени који развијају нове идеје, стварају нову вредност, и дају
иновације у процесу рада, постали су кључна имовина нове економије.
„Питање данас више није шта неко предузеће поседује, већ шта оно зна
и може учинити. Пословање предузећа постало је све више знањем-интензивно, а све мање капитално-интензивно. Најважнија је данас интелектуална имовина која нема физичко својство. Због тога, уместо пословања заснованог на досадашњој опипљивој имовини, предузећа морају
развити осећај за креирање, трансферирање, интегрирање, за заштиту и
искоришћавање своје неопипљиве интелектуалне, односно највреднијег
облика капитала који данас поседују: својег интелектуалног капитала.”
(Колаковић, 2003: 927) Револуцију на овом подручју изазвао је 1991.
године Томас Стјуарт (Thomas A. Stewart), уредник часописа Fortune,
објавивши чланак под насловом Brainpower – How Intellectual Capital is
Becoming America’s Most Valuable Asset. „Значајан допринос развоја концепције интелктуалног капитала дао је Мајкл Полањи (Michael Polanyi)
својим делом из 1967. године, под насловом The Tacit Dimension, у којем
уводи експлицитну и имплицитну димензију знања. Само интеракција
између експлицитних и имплицитних елемената знања омогућује успех предузећа. Поланова потврда постојања и улоге имплицитног знања такође је била у конфликту са неокласичним претпоставкама које
се односе на потпуну мобилност ресурса и на савршену информисаност
свих страна на тржишту.” (Колаковић, 2003: 928)
Иако се појам интелектуални капитал спомиње и раније, употребљиван у различитом контексту, у економском смислу је први пут употребљен
1958.године у финансијским анализама тржишне вредности тада ипак
малих али знањем интензивних предузећа. Једно од њих је било HawlettPackard. Њихова имовина састојала се углавном од интелектуалног капитала, а њихова вредност која је на берзи била висока, називала се интелектуална премија. У данашњем значењу, овај појам први пут помиње Џон
Кенет Галбрајт (John Kenneth Galbraith) давне 1969.године у писму економисти Мајклу Калецком (Michaelu Kalecki). (Feiwal, 1975) Сматрао је
да ова форма капитала не представља само статичну имовину већ да има
динамичне компоненте које стварају вредност у пословној пракси. „Ипак
шира употреба и популарност термина интелектуални капитал започиње
тек након већ споменутог Стјуартовог чланка из 1991. године., па се управо та година сматра рођењем концепције интелектуалног капитала.
Стјуарт у том споменутом историјском чланку дефинише интелектуални
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капитал као „суму свега што сви у компанији знају а што јој даје конкурентску предност на тржишту. То је интелектруални материјал-знање,
информације, интелектуална имовина, искуство – које може бити искоришћено за стварање богатства. То је знање запослених; истраживачког
тима стручњака или знање мануалних радника који су развили хиљаду
различитих начина за побољшање ефикасности неке фабрике. Интелектуални капитал представља знање, као динамичан људски процес, трансформисано у нешто вредно за предузеће.” (Stewart, 2013:9).
Данас би могли рећи да је интелектуални капитал једне организације (а тако и једног човека) скуп знања, вештина и компетенција која
поседује и која може користити за креирање конкурентске предности у
нестабилним временима у којима живи и ради. Такође, потребно је нагласити јасну дистинкцију између чистог знања и интелектуалног капитала. Наиме, интелектуални капитал представља знање као динамичан
људски процес али тек када су знање и интеграција примењени и трансформисани у нешто вредно за самог човека (или организацију) али и за
његово посредно и непосредно окружење. Само тако знање постаје вредна имовина, тј, интелектуални капитал самог човека или радне организације. У супротном, то знање постаје само неискоришћени интелектуални потенцијал. „Најпознатију поделу интелектуалног капитала развио
је Лиф Едвисон (Leif Edvinsson) који посматра интелектуални капитал
као збир људског, потрошачког и структуралног капитала, и интеракција
које стварају вредност за предузеће. Према томе, три основна елемента
интелектуалног капитала јесу:
а) људски капитал – представља различита знања, вештине, способности и искуство запослених којима се они користе у пословном
процесу.
б) с труктурални капитал – настаје трансформацијом људског капитала, а обухвата различите неопипљиве елементе, као што су
организацијска структура, рутине, пословни процеси, обичаји,
базе података, интелектуално власништво, као што су патенти и
лиценце.
в) потрошачки капитал – који обећава односе и везе с потрошачима
тј. са купцима, али и добављачима и дистрибутерима чији смо ми
потрошачи. Такође, он укључује и имиџ, бренд и идентитет предузећа на тржишту.” (Колаковић, 2003: 936-937)
Интерперсонaлне компетенције и комуникaционе вештине су у служби
персонaлног и професионaлног рaзвојa јер економија знања, у претходним
годинама, увела је у пословне организације значајне промене као што су
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промена организацијске културе, структуре, пословних рутина, комуникације, а све је то утицало на промену перцепције пословања у савременим
условима. Најважнијом променом могли би назвати теоријско признавање
знања (интелектуалног капитала) као кључног економског ресурса.
3. Појам интерперсоналне компетентности
Велика покретљивост људи у савременим друштвима излаже их
много већем броју нових ситуација него што је то било икада пре случај,
па тиме способност успешног комуницирања постаје још важнија. Људи
који не знају добро да комуницирају, данас имају само две опције: или
ће морати да се помире са односима, каријером и сликом о себи много
испод оне коју би иначе желели да постигну, или ће почети да раде на
развоју својих компетенција, и то на првом месту комуникационих компетенција.
Компетенција у интерперсоналној комуникацији пуну пажњу привукла је тек у другој половини XX века, тачније пред сам крај истог. То је
разлог зашто је наука тек у почетној фази постављања праве дефиниције
интерперсоналне комуникационе компетентности. Засада у том погледу
нема много слагања, али дефиниција коју ћемо применити у овом раду
синтеза је доприноса неколико теоретичара из те области која гласи: „Размера интерперсоналне комуникационе компетенције је у оном ступњу у
коме су нечија понашања примерена ситуацији и тако омогућују особи
да оствари своје индивидуалне и релационе циљеве.” (Reardon, 1998: 72)
Ако рашчланимо дефиницију добићемо следећу поделу:
1. Компетенција – ствар ступња:
Дефиниција описује компетенцију као релативну величину што значи да у апсолутном смислу компетенција није ни нешто што је присутно, ни нешто што је одсутно, већ да је то варијабла коју свако у одређеном ступњу поседује. Такође и комуникацијска понашања могу бити
више или мање компетентна у постојећим ситуацијама, околностима и
са постојећим учесницима. „Тако је на пример, смех уобичајена реакција
примерена шали. Али колики ће интензитет смеха бити примерен зависи
од конкретне ситуације. Без обзира на то колико је шала добра, гласан
смех у цркви обично је непримерен. Ако свештеник исприча неку помало
шаљиву причу, прихватљив ће бити само суздржан смех.” (Reardon, 1998:
72) Људи су различити и док једни у интерперсоналним комуникационим компетенцијама једва заслуже пролазну оцену, други захваљујући
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 93-116

102

Јелена Бајић

способности да се понашају на начин који је примерен ситуационој комуникацији, успевају да оставе изврстан утисак и чак добију „награду“ за
своју умешност у виду онога што су желели од предметне комуникације.
2.Компетенција – индивидуални и релацијски појам:
Wiemann (1977) је предложио дефиницију комуникацијске компетенције у којој наглашава индивидуалне комуникацијске циљеве, али у
исто време укључује обзире према односу с партнером. Он компетентног
комуникатора описује као особу која постиже шта жели а да притом одржава узајамно прихватљиве односе. (Wiemann, 1977). За разлику од дефиниција које су усредсређене само на остваривање индивидуалног циља,
или од дефиниција које воде рачуна само о заједничком циљу, Виманова дефиниција једнако обухвата и појединца и однос. Ако би замислили
особу која своју интерперсоналну комуникативну компетентност само
користи за своје циљеве без обраћања пажње на друге у комуникационом чину, врло лако можемо да замислимо да та особа остаје ускоро и
без пословних и без приватних сапутника. Јер човек је друштвено биће и
требају му други у том комуникационом чину и као такав жели да буде у
друштву себи сличних. Дешавају се некада и ситуације где је остварење
циља важније од одржавања неког односа, али оне су ретке, јер одржавање односа са драгим људима, и уопштено са људима, много је појединцу
важније и драгоценије од испуњења властитих краткорочних циљева,
гледано на дуже стазе.
3.Компетенција – примереност и успешност понашања:
Интерперсонална комуникациона компетентност тиче се првенствено квалитетне комуникације како тврде Спицберг и Капач (Spitzberg
i Cupach, 1984) и зато садржи примереност (говорити оно што је примерено у датој ситуацији) и успешност (бити успешан у комуникацији у
складу са својим индивидуалним и релационим циљевима.) Тако „примереност значи меру у којој је комуникативно понашање исправно у
поређењу са друштвеним правилима која су релевантна за ту интеракцију. На пример, примерена реакција на изреку Хвала, обично је Нема на
чему. Изостављање такве или сличне реакције може бити знак недостатка
васпитања или знак непажљивости. Успешност се тиче намере у којој комуникаторово понашање помаже остваривању индивидуалних и релацијских циљева. Понекад понашање које води успеху није у исто време и
најпримереније. На пример, ако је некоме циљ да привуче пажњу особе
која управо разговара са неким другим, онда упадање у реч може бити
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успешно, али је у исто време непримерено датој ситуацији.” (Reardon,
1998:73) Морамо напоменути да у глобалном пословању данас и културне
разлике могу изазвати забуну у разликовању примерености и успешности. На пример, у Саудијској Арабији у пословном комуницирању, много
времена се троши у испијању чаја и опуштеном, скоро пријатељском разговору. Тек након неког времена се прелази на пословни разговор, што
људима са запада делује као велико губљење драгоценог времена. Ипак,
искусан послован човек, притом и интерперсонално комуникативно
довољно компетентан, знаће да се прилагоди да би успешно завршио
посао. То је примерено понашање у сужби успешности. Постоје и евентуални сукоби између остваривања компетенција и успешности у пракси,
такође. На пример, када је радник суочен са тим да шефу предочи да је
сам урадио највећи део посла који је био поверен и њему и колеги. Он
се тада налази у сукобу између успешности (на пример унапређења на
послу) и примерености (примерено је да то његов колега каже шефу, а не
он сам). А шта ако колега ћути?
4. Компетенција – ситуационе разлике:
„Теоретичари који заступају ситуациону перспективу уверени су да
и тип односа одређује шта ће се сматрати компетентним понашањем.
Да ли су партнери у комуникацији међусобни странци, или је можда реч
о познаницима, пријатељима или чак особама у интимним односима.
Како наслућујете, истраживања показују да је комуникација са познаницима битно другачија од рецимо комуникације са особама са којима смо
у интимном односу.” (Бергер, 1982: 151-192) Односи међу комуникаторима одређују шта ће се сматрати примереним и успешним понашањем
исто колико и сама ситуација. „Ситуационо гледање на компетенцију не
пориче постојање и таквих понашања која могу погодовати комуникацији
у свим ситуацијама. На пример, вештина слушања је корисна у већини
интерперсоналних интеракција. Али нека друга понашања корисна су
само у неким типовима ситуација и односа. На пример, Милер, Бостер,
Ролоф и Сиболд (1977) открили су да комуникатори примењују другачије стратегије персуазије на особе са којима су у трајним односима неголи
на особе за које мисле да их никада више неће видети.” (Reardon, 1998:
74) Мада је такво понашање сасвим легитимно и можемо рећи нормално,
ипак развијена комуникациона компетентност никада неће дозволити
непримерено интерперсонално понашање у комуникационом чину.
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5. Компетенција – спонтана, увежбана и планирана понашања:
„Став теоретичара и истраживача о питању свесности утиче на дефиницију компетенције и у интерперсоналној комуникацији. Спицберг и
Капач (1984) истичу да није реалистично развијати теорије интеракције
на претпоставци да су људи увек свесни својих комуникационх понашања
и стратегијских одлука. Према томе, можда није оправдано ни у моделе
компетенције уносити сувише високе критеријуме свести. Поменути
аутори наводе и истраживања према којима се људи разликују према
ступњу свесног промишљања својих комуникационих понашања.”(Snyder,
1974.; Fenigstein, 1979.; Cegala, Savage, Brunner i Conrad, 1982.) Људи
доста често делују а да нису свесно размислили о последицама својих
акција. Тек на основу резултата својих спонтаних чинова откривају чему
они воде. „На пример, дете плаче јер је пало а да при том не помишља
да ће му то донети родитељску утеху. Ако ипак то родитељ учини, при
идућем паду можда ће намерно заплакати да би тако постигло исти учинак. Људи уче на основу резултата спонтаних понашања, једнако као из
резултата увежбаних и планираних понашања. Изоставити било коју
од тих врста понашања из једначења интерперсоналне комуникацијске
компетентности, значило би искривити стварност људске интеракције.”
(Reardon, 1998: 75) Можда је управо то одговор на питање зашто је на
тржишту тако много понуђених едукативних комуниколошких модела
у виду радионица које служе за развој комуникационих и персоналних
компетенција. А можда је то и добар разлог зашто све њих не би требало
схватити буквално и дословно кроз алате и технике, већ ситуационо и
индивидуално. И на крају, можда је то прави пут којим треба ићи када је
о савременој едукацији реч.
Можемо закључити да интерперсонална комуникациона компетентност не може бити само обичан списак друштвених вештина. Оне
јесу потребне, али сама ситуација и односи између комуникатора дају
значење комуникационом чину и самим тим одређују које ће вештине
бити важно и добро применити у одређеном тренутку. И за крај овог дела
потребно је нагласити да је компетентност променљива категорија, што
би значило да су људи у својим интеракцијама мање или више компетентни, а никада ни апсолутно компетентни ни апсолутно некомпетентни. Тако су заправо поменуте примереност и успешност за ситуацију и
однос, прави критеријуми по којима се може одредити распон компетентности неке особе.
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4. Утицај интерперсоналних и комуникационих компетенција
на развој личности
Познавањем важности интелектуалног капитала и усвајањем концепта „целоживотног учења” човек данас настоји да се прилагоди све захтевнијем окружењу и да што успешније отклони нелагодност коју осећа
у свакодневним интеракцијама ужурбаног и стресног темпа живота. Моћ
интерперсоналне комуникације је зато велика, јер задовољава когнитивне,
емоционалне и друштвене потребе. Квалитет и учесталост компетентне
интерперсоналне комуникације имају кључну улогу и у стварању здравог
радног амбијента, добре организационе културе и радне мотивације. Стога,
„у оквиру научне литературе постоје две групе дефиниција компетенција.
У енглеском језику, постоји конвенција према којој се користе два енглеска
термина различитих значења – competence или competency. Способност базирана на радним задацима се обично повезује са термином на енглеском
језику, competencе (енг. мн. competences) који се односи на оно што запослени
треба да постигне у оквиру свог радног места. Другим речима, овај термин
обично описује шта неко треба да ради да би компетентно обављао посао
на свом радном месту. Компетенције, у овом значењу, обично, сумирају
дужности и задатке. Способност базирана на понашању се обично повезује
са competency (енг. мн. competencies). Оне описују како неко треба да приступи послу, радном месту или задатку. У овом контексту, компетенције су
обично представљене примерима понашања.” (Иванковић, 2014: 2)
Ако узмемо једну савремену радну организацију, приметићемо да уз
све додатне проблеме са којима се сусрећу земље у транзицији, проблем
адекватне комуникације са интерним корисницима (запосленима) је поред трке за профитом или сурове борбе за опстанак, стављен у други план.
Занемарене су основне људске потребе запослених и њихова улога у обликовању корпоративног идентитета, културе и имиџа организације у којој
раде. Осим тога, данас се много више улаже у изградњу имиџа корпорације код спољних јавности, уз запостављање интерних јавности. То има реперкусије на запослене које се преливају и на њихову интимну, породичну
и друштвену егзистенцију услед чињенице да у савременом свету професионални живот често представља окосницу идентитета. (Бајић, 2012)
Стога се уочава потреба примене едукативних програма и развоја
професионалних и персоналних компетенција и у радним организацијама, јер пословање није само економско-финансијска дисциплина, већ
и друштвена делатност, то јест, друштвене (међуљудске, комуникационе,
мотивационе, вредносне, етичке) димензије пословања нису некакав додатак, украс, секундарни аспект или опција већ његов једнако важан сегмент. (Миливојевић, 2011) Управо зато, а на основу узора (Campbel, Locke,
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Berkeley, Hume, Marinof и остали), најпре у античкој практичној филозофији и умећу дијалога, чијом узорном формом се сматра Сократовска
мајеутика, и обнове тог модела у данашњој филозофској и психолошкој
продукцији, изазване акутним доживљајем темељне кризе човековог личног и друштвеног идентитета, наглашавамо потребу савременог човека за
изграђујућом комуникацијом, односно комуникацијом која кроз едукацију подржава, поспешује и мотивише раст и развој личности.
Када говоримо о развоју људи, постоје три аспекта компетенција које
том приликом узимамо у обзир. То су когнитивни (знање), функционални
(вештине) и социјални (понашање). Знања, вештине и ставови омогућавају запосленима да демонстрирају одређену врсту понашања која резултира позитивним исходом рада, односно учинком (Whiddett, Hollyforde,
2010). Основно својство компетенције је примена знања, вештина и ставова према послу у реалном радном окружењу. „Примена знања, вештина
и ставова у реалном радном окружењу се процењује на основу стандарда
занимања или стандарда учинка што представља основу за процес сертификације компетенција и стицање тзв. квалификација заснованих на
радном искуству (eнг. Work based qualifications)”. (Иванковић, 2007:1)
Комуникацијска компетенција укључује две врсте друштвених
вештина: когнитивне и бихевиоралне. (Reardon, 1998) Когнитивне вештине особи помажу да пронађе начине да успешно оствари личне и релационе циљеве, док бихевиоралне вештине помажу да те циљеве особа заиста и оствари. Оне су као што видимо комплементарне, јер није довољно
само знати како се циљеви могу остварити већ је потребно поседовати
вештине којима би се то могло и извести.
Когнитивне вештине – „важност сваке когнитивне вештине зависи
од ситуације у којој се примењује. На пример, емпатија је когнитивна
(спознајна) вештина, али она није потребна за остваривање свих личних
и релационих циљева; кадкад може чак сметати. На пример, можда познајете некога ко се тако јако уживљава у туђе проблеме да га то толико
исцрпљује да више не може бити ни од какве помоћи... Компетенција је
на крају ситуациони појам. То није неки стални квалитет који човек носи
са собом” (Reardon, 1998: 76) Издвајамо оне когнитивне вештине које су
најрелевантније за овај рад. То су:
1. Емпатија
2. Заузимање друштвених перспектива
3. Когнитивна комплексност
4. Осетљивост за стандарде односа
5. Познавање ситуације
6. Самопраћење
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 93-116

Интерперсонaлне компетенције и комуникaционе вештине...

107

1. Емпатија је везана за осетљивост на мишљења и осећања других
људи. Будући да су људи веома различити, ако желимо успешно да комуницирамо морамо бити у стању да разумемо специфично гледиште
других особа у комуникацији. Постоји много дефиниција емпатије (види
Deutsch i Madle, 1975). Неке од њих описују емпатију као разумевање
туђих емоција и осећања (Kohler, 1929, 1947.; Aronfreed, 1968.; Stotland,
Sherman i Shaver, 1971.). Друге је описују као замишљање себе у положају другога – што је својеврсно играње улога (Mead, 1934; Flavell, Botkin,
Fry, Wright i Jarvis, 1968.; Kalisch, 1973.). У последње време, како се чини,
долази до слагања да се емпатија темељи на разликовању између себе
и других и да је то реакција на осећајно стање других особа (Deutsch i
Madle, 1975.) Осећати осећај друге особе, а при томе не напуштати своју
властиту ситуацију, значи имати емпатију према некоме. Када смо способни да проникнемо у осећања других људи, ми смо у могућности да
реагујемо на друштвено осетљив начин, што у интерперсоналној комуникацији омогућава да дођемо до информација до којих не би другачије дошли. Емпатија, наравно, није нужна у свим облицима комуникације, али
она свакако може побољшати компетенцију јер комуникатору омогућава
да дође до информација о другима које затим може да употреби приликом избора речи, избора стратегије, стила презентације и сл. Потребно је
нагласити да овде није по среди манипулација, већ жеља да се комуникација одвија на најбољи могући начин на обострано задовољство.
2. Заузимање друштвених перспектива представља способност закључивања о могућностима или опцијама које су пред другим особама. „Онолико колико схватамо начин на који други виде ситуацију и своје могућности у избору понашања, толико можемо предвиђати њихове будуће
потезе. Таква предвиђања омогућавају нам да затим реагујемо на примерен и успешан начин. Људи вешти заузимању друштвених перспектива
поседују врло развијену способност да ситуацију сагледају са становишта
неке друге особе, да одреде које могућности деловања та особа за себе
види и коју ће опцију највероватније изабрати.” (Reardon, 1998: 77) Правилно сагледавање друштвених перспектива утиче на комуникаторов избор персуазивне стратегије.
3. Когнитивна комплексност – „истраживања су показала да је способност заузимања друштвених перспектива повезана са когнитивном сложеношћу или комплексношћу. Когнитивна се комплексност тиче броја и врсте
појмова и шема којима неко располаже ради интерпретације различитих
аспеката своје околине. Конструкти су менталне структуре, које људима
служе као основа за интерпретацију значења предмета, људи и збивања.
Конструкти имају улогу сличну метру при мерењу дужине.” (Reardon, 1998:
78) Тако су конструкти критеријуми за одређивање величине, дужине,
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висине, дубине, привлачности, стадијума пријатељских осећања и сл. То
значи да ми сва понашања упоређујемо са властитим очекивањима о нормалном понашању свих људи. Свако од нас поседује велики број конструката и оне представљају основу за интерпретације свих збивања око нас. У
својим проценама когнитивне комплексности истраживачи се често ослањају на један од следећа три критеријума: диференцијацију, апстракцију
и интеграцију. „Диференцијација се тиче броја конструката што их нека
особа употребљава у својим интерпретацијама. Апстрактност се тиче
ступња у којем конструкти у неком саставу укључују и друге конструкте.
Интеграција је ступањ у којем су конструкти повезани у кохерентном приказу.” (Reardon, 1998: 79) Закључићемо да когнитивно комплексне особе
могу просуђивати људе и ситуације из већег броја углова.
4. Осетљивост за стандарде односа – Roloff i Kellerman (1984) показали су да се комункацијска компетенција разликује у зависности од типа
односа. У току развитка неког односа људи стварају очекивања о томе шта
је свакоме од њих чинити и рећи, а шта није. Али људи нису ни свесни
таквих својих очекивања. Постају их свесни тек у тренутку када она нис
у испуњена. Ако неку особу сматрате пријатељем очекујете да ће тако и
комуницирати. (Roloff, Kellerman,1984) Управо је овде замка, јер појединац
очекује од пријатеља да имају исте стандарде и норме понашања и очекивања као он, али наравно то није увек случај, чак и када се ради о јако
добрим пријатељима. Компетентни комуникатори су у свакој ситуацији
веома осетљиви на таква очекивања и прилагођавају им своја понашања.
5. Познавање ситуације „Cody i McLaughlin (1985) сматрају да се
људи служе својим утисцима о типу ситуације да би на тој основи боље
схватили понашања других и да би сами одабрали властито понашање. Познавање ситуације употребљава се за одређивања примерених
правила према којима у тој ситуацији учесници треба да се понашају.”
(Reardon, 1998: 79) Четири примера употребе познавања ситуације према Кодију и Меклаулину су:
- људи познавање ситуација перципирају као оквир за оцењивање
других,
- људи интерпретирају информације у складу с развојем ситуације,
водећи рачуна о властитим циљевима које желе да остваре у тој
ситуацији,
- људи улазе у ситуације, избегавају их или их мењају у складу са
властитим сценаријима о себи у ситуацији, о познавању самих себе
или о перципираним компетенцијама,
- људи се служе знањем о ситуацији ради одређивања властитога
понашања.” (Cody, McLaughlin,1958)
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Долазимо до закључка да људи бирају конструкте или стандарде за
оцењивање туђих понашања полазећи од тога шта је примерено некој
ситуацији. Такође, они интерпретирају ситуацију полазећи од својих
личних циљева али и употребљавају познавање ситуације оцењујући
сопствено деловање, а да тиме не угрозе своје самопоштовање. Такође,
примереност тј. чињење онога што је исправно и што други очекују, као
и успех, ефективност, означавају ступањ у којем понашања омогућавају
остварење личних и релкационих циљева у некој ситуацији. На крају,
познавање ситуације помаже људима у одређивању властитог деловања
у свакодневним ситуацијама. Оно им помаже и у предвиђању понашања
других људи, а све то заједно чини познавање ситуације веома важном
компонентом комуникационе компетенције.
6. Самопраћење није особина свих људи. Они који је не практикују
понашају се више спонтано него планирано и често им се деси да у тој
опуштености увреде некога из своје околине а да то нису намеравали.
Истраживања показују да особе са развијеним самопраћењем брижљиво
проматрају изразе лица својих партнера и служе се тим запажањима у
вођењу властитог понашања. Тарнер (1980) је открио да су такве особе
склоне хумору. Сипер и Сипер (1983) устврдили су значајну позитивну
корелацију између самопраћења и комуникацијске успешности. Доказано је да ти људи боље откривају варање других и да су склонији пријатељском понашању. (Reardon, 1998) Самопраћење је евидентно важно и у
персуазији јер људи који прате комуникацију, прилагођавају стратегију
реакцијама других учесника. Тако ће стратегију разноликости, мењање
интонације, увођење шале у разговор и сл. искористити као помоћ, уколико дође до досаде у предметној комуникацији. Јапанци, на пример,
веома воде рачуна о самопраћењу у пословној коресподенцији. Закључак
би био да ако имају развијену способност самопраћења, комуникатори
могу мењати свој начин излагања у случају да други не реагују у складу
са њиховим жељама.
Бихевиоралне вештине – „обично се дефинишу у значењу телесног
понашања за време интеракције. Али будући да је мишљење неодвојиви део акције бихевиоралне се вештине не могу апсолутно раздвојити
од спознајних вештина.” (Reardon, 1998: 83) Издвојићемо бихевиоралне
вештине које смо одабрали као најрелевантније за тему овог рада. То су:
1, Укљученост у интеракцију
2, Управљање интеракцијом
3, Флексибилност понашања
4, Слушање
5, Друштвени стил
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1. Укљученост у интеракцији говори о томе колико је особа укључена у конверзацију. Сама укљученост доста утиче на интерперсоналну комуникацијску компетентност јер изузетно укључени људи и осећања и мисли повезују са текућом комуникацијом. Њихова свест је и у
предметној теми, и са другима, а све то чини стварност у настајању. С
друге стране, психолошки удаљени појединци, остају слабо укључени у
комуникацију. Они су углавном заробљени у својим мислима и остају
искључени из непосредног друштвеног контекста. Јасно је да су они далеко слабије компетентни и да им то отежава комуникацију. Према Цегалу
и сарадницима (1982) укључивање у интеракцију састоји се од респонзивности (менталног реаговања на социјалне околности када знамо, када
и шта треба рећи), перцептивности (када особа зна које значење други
дају властитом понашању и када особа уме да припише одређено значење понашању других) и пажње (свесности особе подражаја у својој непосредној околини). Закључак је да се особа која зна шта треба да каже и
када, видно разликује од других у погледу компетенције.
2. Управљање интеракцијом учи се још у детињству. Тако се стичу лична конверзацијска правила која су произашла из искуства у најранијој
доби. Људи веома рано уче једва видљиве знаке када треба да говоре, а
када да слушају. Важно је знати управљати комуникацијом зарад остварења властитих циљева. Reardon, 1998)
3. Флексибилност понашања – Рирдон сматра да људи очекују да ће
други следити претпостављена заједничка правила конверзације. Када
се неко правило прекрши, када на пример неко ускочи у реч говорнику,
предвидљивост комуникације је доведена у питање. То се назива конверзацијска девијација. Комуникатори могу лако савладати такве конверзацијске отклоне ако су флексибилни и способни да се служе алтернативним средствима за постизање личних циљева. (Reardon, 1998) То је
потребно урадити на такав начин да однос не буде угрожен и зато се
вешти комуникатори одлучују да направе нови план на лицу места не
би ли ипак стигли до постављеног циља. Сада је потпуно јасно да је једно познавати одређен број бихевиоралних могућности, а нешто сасвим
друго схватити када их треба употребити и како пратити лично понашање, да би све деловало и било успешно.
4. Слушање се перципира као најважнија компетенција комуникатора, јер без доброг слушања мало користи имамо од заузимања друштвених перспектива и самопраћења. Да би смо друге чули, морамо
их слушати. Марк Меккормак, аутор књиге Све што вас нису учили на
Хардвардској школи за менаџере, пише о важности слушања у трговини:
„Ћутање има тако много различитих примена у продаји. Престанете ли
говорити и почнете ли слушати може вам се догодити да нешто важно
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откријете, па чак и када није тако, ћутање вам даје прилику да саберете
властите мисли. Ћутање је оно што вас спречава да кажете више него
што би требало, а у исто време наводи другу особу да каже више него
што је желела.” (Mc Cormack, 1984: 108) Напор који захтева добро слушање чини се да је у позитивној корелацији са успехом у комуницирању
и персуазији.
5. Друштвени стил означава начин комуницирања а не његов садржај. То је трајни образац који појединац примењује у интеракцији. Тај
стил, ком појединац најчешће даје предност у односу на остале стилове,
чини да га други људи највише повезују са његовом личношћу. Начин
како нешто кажемо и наш типичан стил комуникације утиче на исход
наших интеракција. „Четири кључна својства стила су:
- доминација (неко ко се понаша доминантно употребљава надређене врсте понашања, али то саговорник није у обавези да прихвати),
- пажљивост (усредсређеност на оно што саговорник говори и жеља
да га разумемо),
- особине језика (неки људи умеју са речима, стварају кроз говор живописне слике),
- самооткривање (Монадичне варијабле појављују се када према
неком показујемо наклоност и пријатељство у комуникацији, а не
добијамо то за узврат; с друге стране, интимност је дијадична варијабла и ако потакнемо слушаоца да са нама подели неке од важних
информација о самом себи, то се назива самооткривање. Реч је о
ризичној активности јер се људима не може веровати да ће заувек
сачувати поверену им тајну. Маргарет Мид једном је објаснила да
оговарање највећим делом захваљује своје постојање чињеници
да оно оговаратељу доноси углед. Знати нешто што други не знају
један је од начина да се привуче пажња. Заправо, то је нека врста
друштвене припадности.” (Reardon, 1998: 86)
Успешност стила зависи од мноштва чинилаца као што су: ситуација,
пол комуникатора и сл. Истраживање стилова може човеку указати шта
то конкретно у његовој комуникацији спречава остваривање постављених циљева и баш зато поседује прагматичну вредност јер може довести до позитивних промена у квалитету човекове комуникације, а тако и
квалитету његовог начина живота.
После свега наведеног, постаје јасније да адекватна комуникација,
кроз нову едукацију и развој интерперсоналних комуникационих професионлних и персоналних компетенција, могу дати добар одговор на
изазове савременог човека.
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За крај, а у духу важности развоја интерперсонaлне компетенције и
комуникaционе вештине, зарад адекватног персонaлног и професионaлног рaзвојa човека цитираћмо Џорџа Орвела: „Најгоре што човек може да
уради с речима јесте да им се преда.” Ако језик треба да буде „оруђе изражавања а не прикривања или спречавања мисли, човек мора допустити
да значење бира реч, а не обрнуто”. (Orwell, 1953: 169-170) Бити адекватно
интерперсонално компетентан и поседовати неопходне комуникационе
вештине императив је савременог живота и рада. Они појединци који то
још нису схватили пролазе тежи пут кроз сопствени живот.
Што се компанија тиче, данас их је све више заинтересовано за нематеријална улагања и улагања у људски капитал као начин да се дође до
предности у односу на конкуренцију. Обука и развој могу да помогну
конкурентности јер тиме директно повећавају вредност компаније кроз
допринос на нематеријална улагања. Нематеријална улагања су показала да веома могу да утичу на конкурентску предности компаније јер
их је тешко копирати или имитирати (Barney, Wright, 1997). „Образовање доводи до промена у знању, обука до промена у вештинама, лични
развој до промена у ставовима и вредностима, а организационо учење
резултира променама одговора организације као целине на захтеве
окружења. Образовање и обука постају важан инструмент проактивног
и адаптивног деловања пословних организација у односу на окружење
и нужно прерастају у општу стратегију развоја организације. Развој је
везан за стицање нових знања, вештина и способности које омогућавају
појединцу преузимање сложенијих, нових послова и позиција и припремају га за будућност и захтеве који тек долазе, повећава укупне индивидуалне потенцијале и припрема за будуће изазове и послове.” (ШиберБахтијаревић, 1999:722)
Због свега горе поменутог неопходно је у савременом начину пословања, али и живота уопште, на прави начин разумети, савладати и применити интерперсонaлне компетенције и комуникaционе вештине у
служби персонaлног и професионaлног рaзвојa човека, јер без тога нема
напредовања и раста у технологизованом глобалном друштву.
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INTERPERSONAL COMPETENCE
AND COMMUNICATION SKILLS
IN THE SERVICE OF PERSONAL
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MAN
Summary: All manʼs thinking and overall work on it, got the final confirmation through communication with others, especially through interpersonal
communication that best meets the human cognitive, emotional and social needs.
The quality and frequency of interpersonal communication play a key role in the
creation and healthy working environment, good organizational culture and work
motivation. Spotted and commercially supported the need of modern man for
a comprehensive, personal and professional development and his quest for selfunderstanding, understanding of the complex world around them and its position and orientation in it, leading to the development of modern communicational
model for the promotion of personal and professional competencies. Therefore, it
is evident the need of application of modern means of communication, and in the
corporate world and at all levels, because man is not being duplicated and its private and business problems, ambitions and requirements to permeate and affect
its ability to work. In this comprehensive personal-professional area there are
also a variety of competing offerings, which, in accordance with their theoretical
frameworks, motives and objectives, using different communication approaches
and strategies that can go up to handling.
Keywords: COMPETENCE, INTERPERSONAL COMMUNICATION, PERSONAL AND PREOFESSIONAL DEVELOPMENT.
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КОРЕЛАЦИЈА ВЕРБАЛНЕ, АУДИТИВНЕ
И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Сажетак: Експанзија медија и других савремених информационо-комуникационих технологија у великој мери окупирају пажњу деце. Тешко је
мотивисати ученике, предочити им лепоте књижевног језика и оспособити
их за очување његових вредности. Међутим, деца млађег основношколског
узраста са задовољством прихватају иновације у настави. Циљ овог рада је
био да се испита како корелација садржаја Српског језика, Музичке и Ликовне
културе утиче на интелектуални, доживљајни, естетски и стваралачки
рад ученика. Резултати показују да визуелни и аудитивни утисци су веома
моћно средство памћења података код ученика. Поред тога што боље разумеју наставне садржаје, код њих се развијају и стваралачке способности па
у настави српског језика треба што више примењивати принцип очигледности као и анализу и синтезу наставних садржаја обрађених путем корелације, као и да је неопходно стално трагати за новим идејним решењима
у настави. Прожимање наставних садржаја српског језика са ликовном и
музичком културом довешће до развоја визуелне и аудитивне писмености,
омогућујући боље памћење података, развој креативности и моторичких
способности, као и активнији однос према градиву.
Кључне речи: КОМУНИКАЦИЈА, КОРЕЛАЦИЈА, ДЕЦА, ИНОВАЦИЈЕ
У НАСТАВИ.
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Увод

Унутрашња и међупредметна корелација у млађим разредима
основне школе неопходна је као облик дидактичко-методичке припреме
за наставу у којој ће учитељ водити ученика до примеренијих, лакших,
успешнијих начина, облика и метода рада и до постизања предвиђених
наставних задатака: васпитних, образовних, функционалних, комуникацијских, естетских. Из вертикалне и хоризонталне корелације наставних предмета произилази корелацијско-интеграцијски наставни систем,
у којем се сједињују и повезују наставни садржаји различитих наставних
подручја појединих предмета. Између визуелне, аудитативне и вербалне
комуникације постоји повезаност. Настава Српског језика поседује значајно место у програмској структури разредне наставе. Циљ наставе
Српског језика је „Трајно усвајање основа језичке и књижевне културе,
развијање љубави према књизи као поузадном извору знања и постепено
оспособљавање за самообразовање” (Вучковић, 1993: 18). Поред овога
потребно је ученике подстицати на креативност, истраживачку радозналост и упућивати на осамостаљивање и слободно критичко мишљење.
Васпитно-образовни рад учитеља је усмерен на оспособљавање ученика да правилно говоре, читају и пишу, да схватају и тумаче језичке и
књижевне појмове и да стечена знања примењују. Како у основношколском тако и у средњешколском периоду образовања, ова настава оспособљава ученике за схватање и доживљавање правих вредности, не само
у књижевности, него и у другим уметностима. Можемо закључити да настава Српског језика и књижевности има значајан утицај на развој опште
културе и личности ученика (Илић, 2006).
У млађим разредима основне школе велика пажња се посвећује текстовима и лектири који представљају праве изворе лепе речи и ризнице мудрости. Рад у настави језика и књижевности се не може замислити без креације,
знања и умешности наставника. У томе и јесте суштина иновација наставног
процеса. У фази самосталног поистовећивања са јунацима, ученик постаје
креатор и стваралац (Петровић, 2005: 19; Петровић, 2006: 23).
Богаћење ученичког говора неопходно је за оспособљавање и самостално усмено и писмено изражавање ученика, који морају бити припремљени за неометано праћење наставе у свим фазама школовања.
Настава српског језика код ученика утиче на развијање естетског укуса.
Потреба за лепотом је предуслов за покретање импулса и доживљавање
лепог у најразличитијим облицима. Веома је значајно неговање љубави
према свом народу и отаџбини. Такође, значајно је да учитељ код ученика развија посматрање и пажњу без којих не може да се прати ниједна
активност. Развијање мишљења и памћења се доводи у везу са посмаГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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трањем и пажњом, као и логичност. Ученике је потребно оспособити да
на свет око себе реагују не само разумом, већ и емоцијама како би се
изградили у здраве личности (Илић, 2006).
Садашња школа у којој, још увек, доминира стара и застарела технологија рада мора бити примерена новој улози школе као предводнику
развојних промена. Нова концепција наставе тражи иновације и развијање нових улога учитеља. Ученике треба оспособљавати за промене, да
предвиђају и решавају стално нове ситуације. Научити ученике да уче,
да мисле, да имају конструктивистички и еманципаторски положај у
стицању знања. Уместо раније трансмисионе, наставник преузима улогу
креатора педагошких ситуација. Расте његова менторска улога (Педагошки речник, 1967; Педагошка енциклопедија, 1989).
Применом корелације се интегришу садржаји различитих наставних
дисциплина и повезују знања и вештине из различитих области и подручја. Она утиче на развој научног мишљења, свестраније сагледавање проблема и омогућава разумевање теоријских знања као и њихову практичну
примену. Настава Српског језика се може повезивати са многим сродним предметима и уметностима. Примена корелацијско-интеграцијског
система наставе Српског језика и књижевности пружа велику инвентивност у обради међусобно сродних садржаја из различитих уметности и
наука и захтева велику стручност наставника. Овај систем у настави се не
може избећи, јер се заснива на природној вези међу сродним садржајима
који припадају различитим наставним предметима (Илић, 2006).
1. Методологија истраживања
Циљ истраживања. Основни циљ овог истраживања је да се испита како
корелација садржаја Српског језика, Музичке и Ликовне културе утиче на
интелектуални, доживљајни, естетски и стваралачки рад ученика.
Задаци истраживања. Задаци истраживања треба да испитају следеће:
1.	Како корелацијско-интеграцијски систем рада доприноси већим
мотивацијским, доживљајним, истраживачким и стваралачким
активностима ученика?
2.	Примену корелације наставних садржаја Српског језика са Ликовном и Музичком културом као креативнији облик рада подједнако прихватају и дечаци и девојчице?
3.	Ученици су активнији на часовима организованим путем корелације Ликовне и Музичке културе?
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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4.	Примена корелације Српског језика, Музичке и Ликовне културе
утиче на успех ученика и њихов однос према раду?

Хипотезе истраживања. На основу досадашњих истраживања дошло
се до података да корелација Српског језика са Музичком и Ликовном
културом повољно утиче на памћење података који се односе на обрађени текст и деца више воле тај начин рада у 1.и 2. разреду основне
школе. Полазећи од задатака истраживања могуће је поставити следећу
општу хипотезу истраживања: Корелацијско-интеграцијски систем
рада доприноси већим мотивацијским, доживљајним, истраживачким
(сазнајним) и стваралачким активностима ученика у настави Српског
језика и књижевности.
Посебне хипотезе. У циљу овог итраживања постављене су следеће
хипотезе:
1. Ученици екперименталне групе (у којима се примењују нови
модели интерпретације књижевног текста, засновани на корелацијско-интеграцијским везама са музичком и ликовном културом) показаће значајан напредак у рецепцији наставних садржаја
и ставовима према њима у односу на ученике контролне групе.
2.	Примена корелације у настави Српског језика са Ликовном и Му
зичком културом мотивише за рад и дечаке и девојчице.
3.	Ученицима су часови Српског језика на којима се примењује корелација Ликовне и Музичке културе занимљивији и креативнији.
4.	Не постоји разлика у прихватању наставних садржаја обрађених
путем корелације између ученика различитог школског успеха.
Варијабле истраживања. Зависне варијабле овог истраживања подразумевале су:
• Усвојено знање о обрађеном делу применом новог модела
• Емоционални однос према начину рада, а независне варијабле
подразумевале су:
– Начин рада
		
- Класична обрада текста
		
- Обрада текста путем корелације
– Пол испитаника
– Школски успех на крају другог полугодишта
Популација и узорак истраживања. Истраживање је спроведено на
узорку од 89 испитаника који чине ученици од првог до другог. Структура узорка ученика по разредима (ученици првог и другог разреда) приГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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казана је у Табели 1. По једно одељење од сваког разреда чиниће контролну групу који су имали час обраде текста без корелације, а експерименталну групу по једно одељење од сваке генерације који су имали час
обраде текста путем корелације. За подручје истраживања изабрана је
настава књижевности јер се сматра да је погодна за корелацију са садржајима Ликовне и Музичке културе. Експеримент је замишљен тако да
ученици 1. разреда експерименталне групе обраде наведене наставне
јединице кроз корелацију са Ликовном и Музичком културом. Након
израде пројекта истраживања ученици контролне и експерименталне
групе би требало да ураде иницијални тест, у циљу утврђивања тренутних знања и способности из књижевности у нижим разредима основне
школе. Након иницијалног теста, учитељи нижих разреда основних школа у експерименталним групама организују часове обраде књижевних
текстова путем корелације. Када се настава помоћу модела реализује уследи ће финално тестирање контролне и експерименталне групе. Тада
ће се извршити и анкетирање учитеља којим ће се утврдити њихови ставови о обради књижевних дела путем корелације.
Пол
испитаника

Први разред

Други разред

Контролна
група

Експериментална група

Контролна
група

Експериментална група

Мушки

9

15

9

10

Женски

12

11

12

11

Укупно

21

26

21

21

Табела 1: Структура узорка ученика првог и другог разреда (n=89)
Предмет истраживања. Потребно је утврдити ефекте рада путем
корелације два предмета и мишљења деце о таквом начину рада. Уколико би резултати истраживања показали да увођење садржаја Ликовне
и Музичке културе на часовима Српског језика повољно утиче, не само
на ефикасније памћење података, већ појачава емоционални доживљај
и рационално поимање уметничког текста и да деца преферирају такав начин рада, указало би се на то да би требало да ова три предмета
буду у корелацији. Захваљујући томе ученици би постали активнији и
више мотивисани на рад. Овакав начин рада доприноси подизању степена емоционалне интелигенције, развоју визуелне писмености, лакшем
и бржем памћењу података, развоју креативности и активнијем односу
према наставном градиву.
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Методе, технике и инструменти истраживања. Методе које су употребљене у овом истраживању биране су у складу са природом проблема, предметом, циљем и задацима истраживања, као и са постављеним
хипотезама. Примењене су две методе:
1.	дескриптивна метода (употребљена код прикупљања података,
обраде и интерпретације)
2.	метода експеримента са паралелним групама (користиће се у
делу рада који се односи на упоређивање ефеката часа организованог путем корелације и часа организованог без корелације;
овом методом се жели испитати колико корелација утиче да ученици успешније запамте наставне садржаје и колика је њихова
мотивисаност, доживљај и стваралаштво већи него на часовима
на којима се не приступа корелацији.) Када су технике истраживања у питању, употребљене су техника тестирања и анкетирања. Као инструменти истраживања, употребљени су тестови и
анкетни листић да би се утврдило следеће:
• И
 ницијалним тестовима провериће се претходна знања из предмета Српски језик и књижевност пре извођења експеримента;
• Финалним тестовима утврдиће се стечена знања након извођења експеримента;
• А нкетним листићем ће се утврдити да ли ученици преферирају овакву врсту наставе.
Према начину решавања тестови су писмени, а према начину примењивања индивидуални. Анкетним упитником за учитеље испитују се
мишљења и ставови учитеља о примени корелације српског језика са ликовном и музичком културом.
Статистичка обрада података. Добијени подаци су обрађени дескриптивним и статистичким методама. Резултати добијени помоћу инструмената истраживања обрађивани су на следећи начин, како би се добили статистички значајни подаци:
1.	Значајност разлике у степену стеченог знања између контролних
и експерименталних група утврдиће се t-тестом по формули:
t=

DM
SEDM

D – разлика аритметичких средина (М2 – М1)
SE – стандардна грешка разлике између две аритметичке средине
Степени слободе: df =N1 + N2
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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1.	χ2 тест је статистички поступак којим се испитује подударност
две расподеле, тј. да ли постоји статистички значајна разлика у
фреквенцијама неке појаве између два или више узорака.
	Статистичка значајност коефицијента контингенције одредиће
се помоћу χ2 по обрасцу:
χ2 =

Σf r Σf k
N

df = (r - 1) · (k – 1)
Емоционални однос према раду путем корелације који је добијен
анкетом је обрађен на дескриптивном нивоу. Статистичка анализа добијених резултата је урађена у статистичком пакету PrismaPаd 5.00 (www.
graphpad.com). Добијени резултати су приказани табеларно, користећи
Microsoft Office (2007).
2. Резултати истраживања
За потврду хипотезе да ли ученици боље памте градиво на часовим
Српског језика обрађено путем корелације са Ликовном и Музичком културом коришћен је t-тест. Резултати показују да ученици боље запамте и
доживе градиво када је обрађено у корелацији са Ликовном и Музичком
културом него без ње (Табела 2, 2а).
Оцена

Број ученика
експерименталне групе

Број ученика
контролне групе

1

2

8

2

2

9

3

16

16

4

14

7

5

13

13

Укупно

47

42

Табела 2: Структура ученика према оценама на тесту
(први и други разред)
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Групе
испитаника

АС

Контролна
група
Експериментална
група

t-тест

p

df

4,71

0,01

87

8,12
10,77

Табела 2а: Показатељи резултата t-теста
(Легенда: АС – аритметичка средина)
Резултати о броју дечака и девојчица који су учествовали у овом испитивању, односно њихова мотивација приказана је у табели 3.
Број бодова

Девојчице

Дечаци

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

1

5

3

3

6

4

1

7

7

5

8

7

6

9

7

7

10

17

12

11

1

3

12

1

4

Укупно

47

42

Табела 3: Структура ученика према броју бодова остварених на анкети
Пол

АС

Дечаци

8,74

Девојчице

8,52

t-тест

p

df

0,52

0,60

87

Табела 3а: Показатељи резултата t-теста
Легенда: АС- аритметичка средина
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Резултати показују да дечаци више воле рад на часовима путем корелације, али добијена разлика није статистички значајна. Може се закључити да дечаци и девојчице подједнако воле часове на којима се наставне
јединице обрађују путем корелације са ликовном и музичком културом.
Емоционални став ученика према примени корелације потврђен је трећом хипотезом која представља да ученици више воле часове Српског језика
на којима се примењује корелација са Ликовном и Музичком културом.
Број бодова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Укупно

Број ученика
1
6
5
12
13
14
29
4
5
89

Табела 4: Структура ученика према броју бодова остварених на анкети:
779 : 89 = 8,75
Емоционални став ученика према примени корелације изражен је у
три категорије према бодовима са анкете. Према томе имамо групе ученика који:
• Воле примену корелације на часовима и имају од 9-12 бодова
• Подједнако воле оба приступа раду и имају од 8-5 бодова
• Не воле примену корелације на часовима и имају од 0-4 бодова
Генерални став ученика према корелацијском начину рада је позитиван, што значи да ученици воле рад на часовима српског језика путем
корелације. Средња вредност резултата анкете емоционалног става према оваквом раду је 8,75 бодова од могућих 12 и овај резултат доказује да
ученици воле примену ликовних и музичких активности на часовима
српског језика.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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За проверу повезаности између школског успеха и односа деце према раду путем корелације Српског језика и Ликовне и Музичке културе
израчунате су просечне оцене на крају школске године и упоредили са
оствареним бодовима на анкети. Ученици су разврстани према оствареном успеху на крају другог полугодишта и добијени резултати су приказани у табели 5.
Успех

Број ученика

Одлични
Врло добри
Добри
Довољни
Недовољни

53
17
15
4

Остварен
број бодова
на анкети
435
155
139
43

Просечна
оцена бодова
на анкети
8,21
9,12
9,27
10,75

%
59,55
19,10
16,85
4,49

Табела 5: Остварени успех
3. Дискусија
Основна карактеристика садашњег времена је брз проток информација (Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. 2008: 16). У контексту новог
поимања знања као промене, као развојне вредности, треба сагледавати
улогу школе, концепцију њене педагошке делатности, улоге и компетенције наставника које из те концепције произлазе. У нижим разредима
основне школе настава Српског језика и књижевности има за циљ да
научи ученика да чита и пише, да га оспособи да разуме прочитано, да
га оспособи за разумевање прочитаног, да развија његов књижевни сензибилитет, да уме самостално да тумачи књижевно дело, као и да у њему
развија способност за процењивање књижевног дела. Наставни садржаји Српског језика и књижевности својом разгранатошћу и богатством
усвајају се у често у корелацији са наставом Ликовне културе, Музичке
културе и Природе и друштва (Маринковић, 2000: 14). Упознавање књижевних дела развија у детету емоције и подстиче га на размишљање, а
корелација са кореспондирајућим предметима је неизбежна. Из тих
разлога поставља се сложено питање о томе како припремити студента, будућег учитеља за извођење наставе Српског језика и књижевности“
(Кнежевић, 2009: 213). Књижевност, Ликовна и Музичка култура могу да
чине јединствен систем при обради књижевног дела. На тај начин деци
ће књижевно дело бити разумљивије, јер је употпуњено сликом и музиком. Појачава се емоционални доживљај, који битно утиче и на интелекГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 117-134
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туалну сферу посматрача. Долазимо до закључка да обрада књижевних
дела у нижим разредима основне школе свестранија и емоционално
потпунија уз коришћење слике и музике. Николић (1992:19) наводи да
су циљеви наставе књижевности на подручју естетског васпитања су у
развијању љубави према књижевној уметности и стварању читалачких
навика, у стицању уметничког укуса, богаћењу репродуктивне и стваралачке маште и јачању чулног, језичког и литерарног сензибилитета.
Ликовно изражавање представља значајно средство за подстицање креативних способности ученика, а музика богати њихов емоционални доживљај (Јаковљевић, 1989: 28).
Отворен и критички дух код ученика омогућиће ефикасније сналажење у условима савременог света и цивилизације. То ће се постићи
таквом организацијом наставе која у центар наставног процеса ученика
ставља на прво место у циљу развоја његових психичких способности, пре
свега мишљења, памћења и емоција. Српски језик и књижевност, више од
осталих предмета, пружа могућности за другачије облике рада путем
разноврсних мотивационих задатака и поступака. Индивидуализована
и диференцирана настава, групни облик рада, рад у паровима, пружају
могућности младом реципијенту да уђе у суштину језичког система и
открије значења књижевног текста који је тим језиком написан. Значајну
улогу у мотивисању ученика за читање и уочавање естетских вредности
дела има учитељ.
Учитељи треба да развијају способности и вештине које у новије време добијају на значају: вештине комуницирања, управљање знањима и
искуствима ученика, стваралачко педагошко вођење, сарадња у раду у
групи, умешност тимског рада, уз неопходне компјутерске и техничке
вештине и оспособљеност за коришћење средстава масовних комуникација (Поткоњак, 2006). Учитељ треба да буде организатор и реализатор
васпитно-образовног процеса. Његова улога постаје све сложенија јер
живимо у времену које захтева новог учитеља, креатора, који се перманентно усавршава и постиже више нивое образовања, као и нове видове
комуникације са ученицима. Учитељ треба да буде узор својим ученицима и да их васпитава да постану умни и племенити људи” (Кнежевић,
М. 2009: 210; Кнежевић, М. 2008: 112; Кнежевић, О. 2006: 16). Управо,
то је предуслов да се код ученика развијају способности аналитичког
мишљења, конструисања знања, решавања проблема и конфликата,
тимског рада и партиципације, коришћење информација (брзо проналажење, коришћење и складиштење информација), способност одлучивања, евалуације, рефлексије, самоиницијатива, толеранција, доживотно учење итд. Само на овакав начин ће се и у нашем образовном систему
прихватити тзв.приступ оријентисан на ученика, који доприноси развоју
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друштва знања. Осим тога, какве моралне особине поседује учитељ зависиће квалитет наставног и васпитно-образовног рада у школи. Учитељ
мора да поседује висок ниво знања, општу културу и позитивне моралне
вредности. Савремени учитељ треба да буде радознао и креативан, како
би покретао своје ученике на активност. Од учитеља се очекује да прати
корак с временом, да разуме процес, методологију и разултате савремених образовних истраживања и да их примени у наставом процесу.
Ликовна уметност се користи слојевитим знацима комуникације који
покрећу доживљајну сферу детета и мотивишу на даљи рад.Ликовно стварање представља комплекс психофизичких радњи у коме учествује цела
личност. Лекић (1991:155) наводи да је ликовна култура важан елемент
савременог васпитања и образовања.
„Ликовна култура је циљ ликовног одгоја као процеса, а подразумијева начин живота оплемењен активностима у којима ликовне вриједности
имају важно мјесто. При томе ликовна култура се не своди на познавање
ликовне уметности, већ је то много шира људска активност изразито социолошки оријентирана, јер обухваћа и све видове визуелних комуникација,
ликовност у свакодневном животу, уређење простора, па чак и квалитет
међуљудских комуникација” (Карлаварис, 1988: 68; Карлаварис, 1986; 53).
„Ликовно изражавање, најчешће слика или цртеж, представљају неопходно дидактичко средство у настави Српског језика и књижевности,
нарочито у нижим разредима основне школе. Ликовно изражавање представља значајно средство за подстицање креативних способности ученика, а музика богати њихов емоционални доживљај” (Дивљан, 2008).
Процесом визуелног комуницирања најчешће се сматра развијање
посматрања, памћење, маштања, способности поређења, интелигенција, логичко закључивање, осећајност, самосталност, тачност, прецизност
(Мужић, 1999: 24).
Ученици приликом решавања ликовног проблема самостално раде
што је веома битно за развој њихове самосталности, иницијативности
и стваралаштва. Ликовно стваралаштво је синтеза многих фактора. У
људској природи лежи потреба за развијањем стваралачке способности,
мењањем средине, друштва, па и самог себе (Цветановић, 1996: 35).
Рад на ликовним садржајима развија и емоционалне способности
што је веома важно за психичку уравнотеженост и духовну стабилност
личности. Ликовна култура својим садржајима развија и јача моралне
карактеристике ученика коа што су самоодговорност у раду, искреност,
доследност, воља, самодисциплинованост чиме се утиче на њихове ставове и поглед на свет (Сузић, 2003:1 8).
Ликовни појединац који прима поруку мора поседовати ниво ликовне
културе, визуелне културе, ликовну осетљивост како би могао да прими
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и вреднује поруке.Елементи естетског доживљавања могу се срести већ
после прве године живота јер деца испољавају пријатна осећања видевши нешто лепо.Међутим приликом приказивања ученицима уметничких дела до девете године треба водити рачуна о јасно представљеним
догађајима и о разумљивости радње фигура (Дивљан, 2008; 17).
„Ликовно-естетски задаци доприносе остваривању циља ликовног
васпитања, односно наставе ликовне културе.Формирање личне ликовне
културе је примарни услов увођења ученика у ликовну културу њиховог
народа, а преко ње у целокупно културно наслеђе. Ученици се помоћу
личне ликовне културе, и помоћу опште културе коју стичу целокупном
наставом и културним деловањем средине, оспособљавају да разумеју и
културу других народа, као и општечовечанску културу-уметност уопште, без обзира чија је” (Лекић, 1991).
„Улога музике у корелацијском наставном систему у разредној настави
има изузетан значај. Слушање музике на часовима српског језика, ликовне
културе, физичког васпитања и света око нас јесте основа интеграције
садржаја тих предмета. Основу корелације музике и садржаја осталих
предмета чини перцепција музике и музички доживљај. Они подразумевају опажање музике и афективни одговор, што је услов за тематску и
структурну корелацију. Истраживање указује на то да ученици разредне
наставе воле музику и желе да је слушају и на часовима наведених предмета, што је у складу с њиховим способностима да опажају, вреднују и
доживљавају музику. Улога наставника у корелацији пресудна је, јер од
његове оспособљености зависи у којој мери и на који начин ће се у настави
применити постојеће аналогије између музике и садржаја наведених
предмета.” (Ђорђевић, 2008: 43, Ђорђевић, 1997: 22)
Музичка култура треба код ученика да развије естетски доживљај,
машту, вештине, навике и стваралачки импулс.У основној школи настава музичке културе, заједно са другим наставним предметима, утиче на
свестрани развој личности детета и представља једну од важних дисциплина.Обавезни и препоручени садржаји овог наставног предмета треба
да пруже знања и информације ученицима како би могли да с разумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују музичке вредности.Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног образовања
и васпитања, као и задаци програма образовања и васпитања, потребно је
обезбедити наставна средства у складу са важећим нормативима.
Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљавању музике кроз песму и слушање музике.Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине основу музичке писмености и знања, а у
функцији су бољег разумевања музике.Основни принцип у остваривању
циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а час
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музичке културе треба да буде доживљај за ученике.Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран,
осмишљен и занимљив.Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери.Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима
ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. Настава музике треба ученику да пружи што више прилика за ослобађање
и развијање његовог музичког изражавања. Стваралачки рад подстиче
ученика да пронађе онај начин изражавања који му највише одговара.
Кроз слободу изражавања развијају се стваралачке способности, фантазија, интуиција и индивидуалност. Први стваралачки израз детета је игра. Дете у игри кроз покрет одмерава ритам, кроз дозивање мелодијски
израз и та игра је значајна у музичком изражавању детета.
Дечја машта је непредвидива, немогуће је у напред обухватити све
облике ритмичко-звучних музичких целина које могу настати у разреду.
Ученици сваког разреда ће пронаћи сопствени начин музичког изражавања.Ако су ученици навикнути да уз песму коју певају изводе њен
метар и ритам, они ће та знања користити у својим импровизацијама.
Музика се може користити на различите начине у подстицању интелектуалног, афективног, психомоторног, естетског и социјалног развоја
ученика.Слушање музике у одељењу нижих разреда повећава концентрацију, унутрашњу мотивацију и пажњу, менталне вештине и визуелно
представљање.
„Уметност није само реализовано уметничко дело, већ и начин размишљања, интелигенције и креативности и без обзира на занимање сви
смо ми уметници, са више или мање храбрости да то стално будемо”
(Милетић, 2008).
Овакво дејство слушања музике позитивно се испољава на механизам социјалне интеракције. Слушањем музике смањује се стрес, побољшава понашање ученика и унапређује интерперсонална комуникација
између ученика и наставника.Корелација Музичке културе са наставом
Српског језика би допринело ефикаснијем учењу, а рад на часу учинило
занимљивијим, динамичнијим и рационалнијим. Оспособљен учитељ
кроз интегрисану наставу обезбеђује ученицима хоризонтално и вертикално повезивање наставних предмета, омогућава примену разноврсних
облика рада, омогућава примену разноврсних метода рада, активира
максимално ученика дапосматра свет као целину и на тај начин га и проучава да међусобно повезује знања из више наставних предмета,уважава
искуства и знања ученика која се стичу ван школе развијајући код ученика позитиван однос према школи и образовању.
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Закључак
Знања из различитих области се током времена проширују, начини и облици
усвајања се перманентно развијају, доступност информација путем Интернета омогућава образовање на даљину, наставна средства се усавршавају, те је
неопходно изналазити методе и поступке којима ће ученици млађих разреда
лакше усвајати знања примерена њиховом узрасту. Отворен и критички дух
код ученика омогућиће ефикасније сналажење у условима савремене наставе,
која у процесу наставе ученику уступа прво место у циљу развоја његових психичких способности, пре свега мишљења, памћења и емоција. Српски језик и
књижевност пружа могућност за различите облике рада путем разноврсних
мотивационих задатака, поступака и савремених комуникационо-технолошких наставних средстава. У реализацији наставног процеса најзначајнију улогу
има наставник. Он преузима улогу креатора педагошких ситуација оспособљавајући ученике да уче, да мисле, да предвиђају и решавају различите ситуације. Након истраживачког дела рада још једном је потврђен значај извођења
наставе Српског језика у корелацији са Музичком и Ликовном културом. Значај
корелације се огледа у продубљивању и проширивању ученичких знања, као и
у сазнајном и емоционалном доживљају, повећаној мотивацији и стваралаштву
ка ликовној и музичкој култури. Резултати истраживања на основу друге хипотезе потврђују да дечаци и девојчице подједнако воле рад на часовима Српског
језика када је у корелацији са садржајима Ликовне и Музичке културе. Ако се
учитељи одлуче за примену корелицијско интеграцијског система у настави
српског језика могу да буду сигурни да ће ове активности радо прихватити и девојчице и дечаци. На основу резултата треће хипотезе уочава се да је генерални
став ученика позитиван на часовима на којима се наставни садржаји обрађују
уз музику и уз цртеже, апликације, уметничке слике, стрипове, или док сами
илуструју, цртају и боје. Ученици ће бити мотивисанији и активнији на часу,
оспособљенији засамостални и стваралачки рад, настава ће бити интерактивна, а знања, вештине инавике трајнија. Посебно је охрабрујућа потврда четврте
хипотезе да ученици са слабијим успехом прихватају часове путам корелације,
јер тај податак нам даје смерницу на који начин да се реализују наставни садржаји са децом која имају потешкоћа у учењу, на који начин их мотивишемо и
укључујемо у рад како бисмо им олакшалистицање нових знања. Обзиром на
то да су савремени наставни системи све заступљенији у наставном процесу, а
проузроковани експанзијом медија која више од ученика не тражи пуко меморисање чињеница и традиционално усвајање података, већ тежи да оспособи
ученика за перманентно и целоживотно учење. Од учитељеве оспособљености
и креативности зависи које методе и системе ће применити у реализацији
наставних садржаја како би били што занимљивији, прихватљивији и примерени узрасту ученика. Корелација је један од система наставе који је неоходно
примењивати, не само у наведеним наставним предметима, већ током целокупног наставног процеса.
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AND VISUAL COMMUNICATION
IN THE LOWER GRADES
OF ELEMENTARY SCHOOL
Summary: The expansion of the media and other modern information and
communication technologies largely occupy the attention of children. It is difficult
to motivate students, to present them with the beauty of the literary language
and enable them to preserve their value. However, children younger school age
is pleased to accept innovation in teaching. The aim of this study was to analyze
the correlation of Serbian language, music and arts affect the intellectual, experiential, aesthetic and creative work of students. The results show that visual and
auditory impressions are very powerful means of data memory in students. In
addition to better understanding of the courses, for them to develop the creative
abilities while teaching Serbian language should apply the principle of the more
obvious and the analysis and synthesis of educational content processed by correlation, and it is necessary to constantly look for new designs to teaching . Permeation of teaching contents of Serbian language with visual and musical culture
will lead to the development of visual and auditory literacy, enabling better data
memory, creativity and motor skills, as well as a more active attitude towards the
material.
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СТРАТЕГИЈЕ
ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
САВЕТОДАВАЦА СА ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОЂАЧИМА
Сажетак: Савремени концепт пољопривредног саветодавства у основи
не представља само пренос информација и знања из области агрономије од
креатора до пољопривредних произвођача, као крајњих корисника, већ свеобухватан приступ заснован на савременим методама усмереним на помоћ
корисницима саветодавних услуга у решавању проблема и доношењу одлука
које ће им помоћи да остваре своје циљеве. Да би Пољопривредна саветодавна
и стручна служба (ПССС), која представља један од стожера пољопривредног и руралног развоја Републике Србије одговорила овако сложеном задатку
саветодавства потребно је да се уз континуирано усавршавање у погледу
осавремењавања знања из пољопривредне струке истовремено развијају и
унапређују и комуникационе компетенције саветодаваца.
Са обзиром да је индивидуални приступ најчешће коришћени метод
пружања саветодавних услуга пољопривредним произвођачима рад је са
посебним освртом на интерперсоналну комуникацију. Из угла пољопривредног саветодавства интерперсонална комуникација има велики значај
у погледу утицаја на квалитет послова, јер за успех није довољно само поседовање знања из области струке/информације, већ је од великог значаја и
на који начин ће исте бити пренете, односно схваћене од стране пољопривредних произвођача. Посматрано кроз аспект саветодавства интерперсонална комуникациона компетентност се огледа не само у способности
да саветодавац осмисли стратегију, већ и да је реализује, прилагодивши је
*
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конкретној комуникационој ситуацији, са циљем доследног и примереног
понашања, а успешног, односно делотворног деловања, при чему је одређена
низом способности које саветодавац може имати/развити.
Рад има за циљ да укаже на значај комуникације као фактора пословног
успеха појединца (пољопривредног саветодавца) и организације (пољопривредне саветодавне службе). Највећи сегмент рада посвећен је значају комуникационих стратегија у интерперсоналној комуникацији, са посебним
освртом на комуникациону трилогију коју чине изградња односа, информација и акција. У завршном делу рада указано је на потребу да се саветодавци и надаље континуирано едукују на пољу комуникологије.
Кључне речи: КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ, ИНТЕРПЕРСОНАЛНА
КОМУНИКАЦИЈА, ПОЉОПРИВРЕДА, САВЕТОДАВАЦ, ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПРОИЗВОЂАЧ.
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Увод
Начин рада и пословања, као и методе у пословном комуницирању знатно су се изменили у последње две деценије, под утицајем великог напретка
технике и технологија, као и промена које су се десиле на пољу друштвеног
живота, социјалних и економских прилика (Марковић, 2008: 3). У данашњем
времену, у свим професијама, брз темпо и услови рада намећу потребу за
запосленима који поседују висок степен стручне, али и комуникационе компетентности, што је изражено до те мере да се предност неке организације препознаје првенствено у људским потенцијалима. У складу са оваквим
тенденцијама, у свим сферама пословања, у циљу постизања што бољих
резултата, улагање у људе, односно њихову стручност и подизање културе
рада на највиши ниво постаје императив времена у којем живимо.
Свакодневна пословна пракса указује да је комуникација значајан
фактор за пословни успех појединца, односно организације, што потврђују и резулти истраживања у овој области. У области пољопривредне
струке може се такође запазити да су различите организације, а поготово оне које су у контакту са јавношћу свесне потребе да имају адекватно оспособљене кадрове у погледу познавања основних техника и
вештина у комуницирању, односима с јавношћу, пословног бонтона и
др. У ланцу развоја пољопривреде Србије важну улогу има Пољопривредна саветодавна и стручна служба Републике Србије (ПССС). Саветодавни послови препознати су и у Стратегији пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, која унапређење
система трансфера знања и развоја људских потенцијала сврстава међу
приоритетна подручја деловања пољопривредне политике. На подручју
централне Србије, као институционални облик ширења знања, иновација и технологија у области пољопривреде и ораганизоване подршке
пољопривредним произвођачима Пољопривредна служба је систем 23
регионалне службе (ПССС) са 175 саветодаваца различитих специјалности пољопривредне производње.
За успех у саветодавном раду, у зависности од метода рада, потребна
је примена појединих комуникационих стратегија. Свака комуникациона стратегија требала да буде детерминисана одређеним обликом
комуницирања и комуникационом ситуацијом у којој треба да буде реализована, а из угла оваквог полазишта могу се у теоријским моделима
разликовати стратегије интерперсоналног, комуницирања са различитим публикама и масовног комуницирања (Милетић, 2011: 4). С обзиром да саветодавни рад обухвата индивидуалне, групне или масовне
методе рада проистиче да постоји потреба развоја/примене свих наведених стратегија, сходно деловању, при чему би требало имати у виду
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и интегралне комуникационе стратегије које подразумевају различите
облике комуникационе праксе. Индивидуалне методе саветодавног рада
односе се на рад саветодаваца на одабраним и осталим пољопривредним
газдинствима, рад са произвођачима у пољопривредној служби, телефонску комуникацију и комуникацију путем имејла и факса. У групне
методе рада спадају наставне активности - предавања, радионице, зимске школе, као и групне дискусије, заједнички састанци, трибине, рад са
удружењима, асоцијацијама и задругама, рад на огледним газдинствима и методе које се односе на демонстрације – демонстрациони огледи и
дани поља. Методе масовног саветодавног рада односе се на електронске
медије – телевизијске и радио наступе, текстове на порталу ПССС Србије
и штампане медије (стручне текстове у новинама и билтенима, израду
флајера), као и учешће на сајмовима и у кампањама.
Међутим, без обзира на потребе, када је у питању позив пољопривредног саветодавца може се запазити да током формалног образовања
дипломирани инжењери пољопривреде, који раде на саветодавним
пословима, нису имали прилику да овладају вештинама и техникама
комуникације. Како је за обављање саветодавних послова у пољопривреди важан и развој саветодавних вештина - комуникационе, аналитичке,
организационе и техничке вештине, јер су оне директно у функцији
квалитетног деловања саветодаваца при преносу информација, знања
и умећа од креатора (факултети, институти и др.) до пољопривредних
произвођача неопходно је додатно усавршавање кадрова пољопривредне службе. У циљу стицања и унапређења знања из области пољипривреде и развоја саветодавних вештина, Институт за примену науке у
пољопривреди (ИПН) континуирано, од 2010. године, организује едукације саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), које омогућавају: 1) Осавремењавање односно иновирање знања – из области нових и савремених технологија производње;
2) Проширење знања – из области које нису биле обухваћене редовним
образовањем и 3) Стицање примењених знања - овладавање саветодавним вештинама (Јанковић и сар., 2016: 2).
Овај рад фокусиран је на индивидуалне методе рада, које су најзаступљеније у саветодавном раду, са циљем да укаже на значај стратегија у интерперсоналном комуницирању и да приказ основа на којима би
требало развијати ове стратегије у раду саветодавца са пољопривредним
произвођачима. У том смислу дат је приказ основа стратегије – комуникационе трилогије, што се може схватити као базна стратегија, односно
основ за развој одређених интерперсоналних комуникационих стратегија за конкретне комуникационе ситуације са којима се сусрећу саветодавци у раду са пољопривредним произвођачима. Овакво полазиште
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засновано је на чињеници да је, само у одређеном – конкретном структуралном сплету свих елемената неке одређене комуникационе ситуације
могуће осмислити и развити одређену комуникациону стратегију намењену датој проблематици (Милетић и Милетић, 2017: 5).
1. Стратегије у интерперсоналној комуникацији
Анализом рада саветодаваца у 2015 години, на нивоу 22 ПССС, односно свих пољопривредних служби утврђена је заступљеност појединих
саветодавних активности и констатовано да су у укупном радном времену индивидуалне методе рада (директан рад са одабраним, осталим
и ФАДН газдинствима) заступљене са 44,60%, групне методе рада (предавања, радионице, трибине, зимске школе, демонстрациони огледи, рад
са задругама, удружењима, групама и асоцијацијама) 31,61%, методе
масовног саветодавног рада са 15,71% и дисеминација са 8,08 (Средњорочни програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од
2016. до 2020. године, „Службени гласник РС. Број 65/16:9). На основу наведених података може се констатовати да је индивидуални приступ најчешће коришћени метод пружања саветодавних услуга пољопривредним
произвођачима, при чему су у анализираној години ПССС (22) оствариле сарадњу са 3200 одабраних, 8210 ФАДН и 21000 осталих газдинстава,
што упућује на потребу посебне посвећености успешности деловања у
овом сегменту саветодавног рада.
За саветодавни рад који се односи на индивидуалне методе рада од
највећег значаја је познавање стратегије интерперсоналног комуницирања. У „Комуниколошком лексикону” наводи се да је интерперсонално
комуницирање „облик комуницирања чија је најважнија карактеристика
могућност реципрочне измењивости комуникационих улога пошиљаоца и
примаоца порука”, као и да се по овој особини интерперсонално комуниоцирање разликује од комуницирања са различитим публикама код кога
је реципрочност делимична и од масовног комуницирања у којима је она
могућа само у изузетним случајевима (Милетић и Милетић, 2017: 5).
Циљ саветодавног рада на газдинствима, у складу је са циљевима
саветодавства и усмерен је првенствено на подизање нивоа знања произвођача и њихове информисаности, повећање конкурентности и модернизације пољопривредне производње, повећања профитабилности производње и квалитета производа, као и помоћ корисницима саветодавних
услуга у доношењу одлука. Да би остварили наведене циљеве саветодавци
имају два приступа: један је усмерен на трансфер информација и знања
(у области технологије), а други на решавање проблема. Оба приступа
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захтевају стручну и комуникациону компетентност, јер је за успешан саветодавни рад на одабраним пољопривредним газдинствима неопходно
да саветодавац успостави добар пословни однос са произвођачима,
односно да стекне поверење произвођача и да заснује однос на узајамном поверењу, да савете осмисли на прави начин – прихватљив за циљну
групу – произвођача, да „убеди” произвођача да његов савет прихвати
и примени, да успешно оствари комуникацију и са тешким људима; да
„чита између редова” поруке пољопривредних произвођача, превазиђе
баријере у односима са произвођачима и да на тај начин оствари своје
краткорочне и дугорочне циљеве на газдинству. Из наведеног произилази
да је за остварење комуникације која ће резултирати остварењем циљева
потребно да саветодавац за свако газдинство, према специфичностима
проблематике развије стратегију интерперсоналне комуникације. А да
би саветодавац био у могућности да то и учини неопходно је да поседује комуникативну компетентност за интерперсонално комуницирање
која првенствено подразумева да поседује способност контролисаног
коришћења вербалних и невербалних знакова, способност активног слушања, посматрање себе и других, способност емпатије, превазилажење
препрека у раду са „тешким” људима, препознавање фидбека, артикулисање позитивних одговора и друге комуникационе вештине.
Комуникациона стратегија, у одређеном смислу, претставља обликовање ефективне комуникације, а обликовање пословних порука захтева
свеобухватан приступ у више корака: 1) Дефинисање циљева поруке; 2)
Процену публике; 3) Обликовање садржаја поруке; 4) Селектовање канала
за слање поруке; 5) Обезбеђење потребних ресурса; 6) Стварање кредибилитета пошиљаоца поруке и 7) Слање поруке, при чему се редослед корака
може мењати у зависности од потреба конкретне стртегије (Цветовски
и Цветковска Оцокољић 2007: 11). Наведени приступ, који развој комуникационе стратегије сагледава кроз дефинисање циљева, познавање
аудиторијума, селектовање правог канала и отклањање буке из поруке,
са усмерењем на ефективно преношење мисли и идеја прихватљив је у
начелу и када је у питању комуникациона стратегија у интерперсоналној
комуникацији саветодаваца са пољопривредним произвођачем.
Да би стратегије комуникације у интерперсоналној комуникацији
саветодавца са пољопривредним произвођачем резултирале позитивним ефектима треба узети у обзир факторе утицаја на вероватноћу
прихватања поруке, јер се на тај начин остварује и утицај на успешност
комуникационог процеса, односно у ширем контексту комуникационе
стратегије. У том смислу од значаја је следеће:
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1.	Кредибилитет пољопривредног саветодавца требало би да се
заснива на стручној и комуникацијској компетентности саветодавца, као и поузданости која је повезана са поверењем које саветодавац (извор поруке) ужива код произвођача. Такође, за добар
кредибилитет саветодавца од значаја су и његов комуникациони стил (испољавање ентузијазма, живости, позитивног става,
умерености), као и постојање одређене везе у погледу сличности
између саветодавца и произвођача.
2.	Дефинисање циљева поруке основа је плана рада који би требало развити према специфичнстима проблематике газдинства.
Потребно је детаљно размотрити да ли је: циљ остварљив (реалан), шта је намера или разлог комуницирања, односно да ли је
циљ поруке усмерен на информисање, убеђивање или акцију, као и
каква реакција се жели/очекује од примаоца (произвођача), с обзиром да је фидбек неизоставан елемент успешне комуникације.
3.	Процена аудиторијума, односно произвођача, подразумева
сагледавање образовања (поготово у области производње којом
се бави), година, пола, социокултутне, религиозне и политичке
припадности, интересовања итд., а важна је како би се унапред
могли предвидети његови ставови, веровања и вредности, односно како би се порука прилагодила пословним, социјалним и
другим карактеристикама произвођача.
4.	Садржај поруке треба обликовати да буде у функцији циља који
је саветодавац поставио за газдинство, при чему је аргументација обавезни садржајни елемент поруке (савета), а требало би у
оквиру поруке дати и објашњење шта подразумева предлог (савет)
у погледу примене и које користи ће произвођач имати од имплементације (на пример нове технологије у производњи кукуруза
или у примени мера хигијене муже на фарми).
5.	Слање поруке, у смислу избора времена када послати поруку
(повољан тренутак) и места – где то учинити (окружење у коме је
утицај буке/шума најмањи).
Из угла пољопривредног саветодавства комуникациона стратегија у
раду саветодавца на газдинствима подразумева свеобухватну замисао
саветодавца, који је у улози пошиљаоца порука, о постизању (за) датог
циља или циљева персуазивним деловањем на појединца – пољопривредног произвођача, који је у комуникационој улози примаоца поруке,
а са настојањем да се утиче на његове ставове, мишљење и понашање.
При интерперсоналној комуникацији, која се одвија између двеју особа,
или више њих, успостављају се односи који имају обележја намере, очеГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 135-154
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кивања, утицаја или контроле (Базић, 2009: 1). Такође, овај аутор указује
да особине личности у великој мери утичу на интерперсоналну комуникацију, при чему се првенствено мисли на темперамент, карактер, ставове, потребе, жеље, мотивацију, систем вредности и др.
На стратегију интерперсоналног комуницирања у великој мери утичу
особености комуникационих партнера у смислу њихових идивидуалних
карактеристика у које спадају ментално-психичке особености и друштвене карактеристике које су одређене референтним друштвеним оквиром, а под чијим утицајем се формирају ставови, мишљења и понашање
појединца. За стратегију интерперсоналног комуницирања од значаја је
узети у обзир и то да субјекти комуницирају у одређеном друштвеном
контексту, при чему су од највећег утицаја облици друштвеног груписања,
социјална сфера, области организовања друштва – политика, образовање,
привреда и др., облици друштвене свести – религија, обичаји, традиција,
морал, идеологија и др., прихваћени вредносни системи, као и културни
обрасци. Такође, интерперсонална комуникација је под утицајем времена,
у смислу колико и када се комуницира, као и простора у коме се комуницира, односно да ли је у питању непосредна комуникација „лицем у лице”
или комуникација посредством неког од медија (телефон, имејл).
Комуникацијска компетенција укључује когнитивне вештине, које
помажу да се открију начини остаривања циљева и биохевиоралне вештине које су од помоћи како да се ти циљеви остваре (Reardon, 1998: 7). Према
овом аутору у когнитивне особине спадају емпатија, могућност сагледавања из перспективе партнера у комуникацији, могућност сагледавања
когнитивне комлексности у смислу просуђивања људи и ситуација са више
различитих полазишта, познавање различитих типова односа у смислу
различитих очекивања у односу који је успостављен, познавање ситуације.
Ове особине имају различиту важност у зависности од ситуације у којој
се примењују, а ниједна од ових вештина посматрана изоловано не гарантује комуникацијску компетентност. Биохевиоралне вештине се углавном
односе на понашање у току интеракције и у њих се убрајају: укљученост у
интеракцију у смислу мере у којој особа учествује у конверзацији, управљање интеракцијом ради постизања властитих циљева, флексибилност
у понашању у смислу прихватања алтернативног понашања како би се
постигао циљ, способност доброг/активног слушања, поседовање друштвеног стила који се односи на начин комуницирања, а не на садржај.
Интерперсонална комуникација претставља сложен однос две
или више особа, који се одликује променљивошћу и на који може утицати већи број фактора, који се могу сврстати у статичке – потичу од
различитих облика друштвене свести (обичаји, религија, морал), припадништва одређеним групама (нацији, слоју) и од различитог социјалГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 135-154
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ног статуса (пол, старост, образовање) и у динамичке факторе – односе
се на саме субјекте комуницирања, интеракцијске услове, циљеве који се
желе постићи путем порука, комуникационе компетентности учесника
у комуникацији и успостављања повратне везе (фидбек).
Комуникациона трилогија је од суштинског значаја за успостављање
успешног односа у смислу утицаја на друге (понашање) и чине је три елемента: изградња односа, информација и акција (Тадић, 2012: 10). Овај
аутор под „Изградњом односа” подразумева процес изградње обрасца
уклапања, при чему је важно настојање да се створе услови за успешну
комуникацију, која ће довести до сарадње и прихватања од стране других
људи. Други елемент трилогије је „Информација” која представља мисао
која се креира у тренутку када се оствари препознавање неког обрасца,
а како би се остварило разумевање неке чињенице, идеје, податка. Како
је главни разлог за остваривање неког комуникацијског догађаја, поред
стицања сазнања о некоме или нечему, утицање на извршавање одређених понашања од посебног значаја је трећи чинилац трилогије – „Акција”,
која је у складу са намерама или жељама комуникатора. Кључ за извшравање ових акција никада нису одговарајуће информације, већ према
овом аутору убедљиве идеје које преносимо другима.
Суштински, комуникациона трилогија – изградња међусобних
односа, размена информација и акција у смислу утицаја на друге (понашање), могу сматрати и универзалном основом на којој би требало развири комуникационе стратегије уопште, па и у саветодавству.
Изградња односа – подразумева изградњу одговарајућег односа учесника интерперсоналне комуникације, као предуслова за даље креирање
квалитетног међуљудског односа и она се одвија кроз вербалну комуникацију – говор (вербално понашање), паравербалну комуникацију употреба гласа (вокално понашање) и невербалну комуникацију – говор
тела, манире, комуникацију путем додира (физичко понашање).
У саветодавству циљ изградње добрих односа саветодавца са
пољопривредним произвођачем јесте „придобијање” произвођача, стварања задовољног произвођача по обављеној саветодавној услузи и успостављање дугорочне сарадње у којој ће се произвођач увек враћати саветодавцу. Правилно коришћење комуникационих вештина саветодавца у
функцији је изградње добрих односа са пољопривредним произвођачем
и требало би да резултира ситуацијом у којој произвођач стиче поверење
и „отворен” је за сарадњу са саветодавцем.
Вербална комуникација – говор, односно речи свакако имају утицаја
на изградњу односа, али њихов утицај није пресудан. Подаци упућују да
оне доприносе нашој комуникацији свега 7%, као и да свако креирање
односа између људи суштински започиње физичким знацима које емиГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 135-154
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тује наше тело (Тадић, 2012), а у случају када постоји несклад између
реченог и препознатог у понашању, при доношењу закључка о комуникационом догађају људи су склони да више верују говору тела.
За изградњу односа велики значај има употреба гласа у смислу којим
темпом и ритмом се говори, као и која је боја гласа и висина тона, јер ови
паравербални сигнали рефлектују емотивно стање и ставове онога ко
говори и као такви шаљу јасну поруку саговорнику. Такође, поред гласа, током комуникацијског процеса пропратно се јављају и други паравербални сигнали, за које се сматра да су несвесни као и да их је веома
тешко свесно контролисати (ритам дисања, црвенило у лицу, ширење
зеница, знојење, „гребање у грлу” и др.).
Избор одговарајућих речи у комуникацијском процесу је веома важан, али је истовремено веома битно и прилагођавање начина говора,
јер од овог „упаривања” зависи разумевање вербалних порука које се
саопштавају, а уколико је разумевање боље за очекивати је да ће бити
олакшано успостављање односа. У раду саветодавца важно је да говорна
порука према проивођачу буде стручна, али је битан избор речи, јер би
коришћење превише специјализованих стручних израза, на пример латинских назива (биљака, појединих делова тела или органа животиња
и сл.) резултирало неразумевањем уколико стручни ниво произвођача
није на истом нивоу, а то је најчешћи случај у пракси. Зато је за размевање од стране произвођача потребно задржти стручност поруке,
али користити терминологију прилагођену слушаоцу, односно његовом
нивоу знања, као и његовом начину говора и изражавања, јер ће се тако
остварити позитиван однос и избећи могуће баријере у разумевању.
У изградњи односа важно је успостављање заједничких основа, што
захтева приступ који не сме бити претерано наметљив, у смислу да се
сувише прича о себи у личном или професионалном смислу. На пример,
уколико би саветодавац при посети произвођачу износио само податке о
себи, шта је завршио од школе, где је био на стручним скуповима, чиме се
бави и друго о себи, велика вероватноћа је да би произвођачу деловао као
особа потпуно заокупљена собом и да би се запитао да ли саветодаваца
служи само томе да се он њему диви. Зато је за изградњу добрих односа
саветодавца са пољопривредним произвођачем од посебне важности
имати у виду да не треба само причати, а поготово не о себи, већ водити
дијалог, јер комуникација није једносмеран већ двосмеран процес.
Однос са произвођачем не би требало да буде превише директан у
смислу захтева да саговорник директно одговара на наша питања. Међутим, природа саветодавног посла повремено захтева прикупљање података са газдинстава и уколико се у том случају конверзација сведе само
на директно постављање питања произвођачу такав комуникацијски чин
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би подсећао на иследника и осумљиченог у истражном поступку или пак
да је код произвођача дошла у посету пописна комисија, а не саветодавац. Другим речима није пожељно да дијалог буде типа интервјуа, већ је
циљ да приликом постављања питања разговор поприми форму дијалога
између саветодавца и произвођача, при чему би начин вођења разговора
требало да буде у функцији подстицања пољопривредног произвођача
на размишљање о својим могућностима, идејама и проблемима које има
на газдинству, а да уз помоћ саветодавца изнађе адекватно решење за
своје газдинство и то кроз заједништво у њиховом односу.
При интерперсоналној комуникацији „лицем у лице” конверзација,
односно вокално изражавање путем употребе језика је важан комуникацијски алат. Међутим, иако већина људи као асоцијацију на конверзацију има говор, она представља динамичан процес говора и слушања,
односно сваки учесник у комуникацијском догађају истовремено је
и говорник и слушалац, при чему квалитет комуникације зависи и од
говора и од слушања.
Уопште, па и у саветодавству, слушање као облик комуникације има
готово исту важност као и говор речима, а суштина је у томе да се значајан део времена у комуникацији проведе у слушању саговорника (саветодавац и произвођач), са циљем што бољег разумевања. Разумевање
се може схватити као процес који представља давање смисла/значења
поруци коју примамо, а тада би наредни корак у конверзацији био одговор на поруку (повратна реакција) нашем саговорнику. Веома је битно
истаћи да одговор/реакција има две важне функције у конверзацији,
односно са једне стране помаже нам да разјаснимо разумевање поруке
коју смо примили, а са друге одраз је бриге о томе шта саговорник саопштава, при чему су обе функције од значаја за изградњу добрих односа.
Такође, у вербалној комуникацији велики значај има веза између
слушања и добро постављених питања, која се сматра кључем добре интерперсоналне комуникације. При оваквом полазишту питања су најважнији алат за управљање комуникацијом, при чему се само уз помоћ
правих питања могу дати квалитетни, конкретни одговори.
Паравербална комуникација – на изградњу одговарајућег односа учесника интерперсоналне комуникације утицај има и паравербална комуникација – употреба гласа, у смислу начина на који је нешто речено, односно
изговорено (интонација, акценат, гласност, ритам, сарказам, правилност
говора и др.). На пољу паралингвистике важни су интонација - вибрације у
тону гласа, тон гласа – интензитет, боја и висина (рефлектује узбуђење, емоције и расположење), темпо говора – лаган, средњи и брз (брзина говора),
вокална бука - смејање, одавање крика радости, страха, бола и др. и паузе
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у говору – могу бити гласне и безгласне, као и логичке, психичке, ритмичке
и техничке и др. (Цветоквски и Цветковска Оцокољић, 2007: 11)
Невербална комуникација – је саставни део сваке врсте комуникације,
а састоји се од порука које се не изражавају лингвистичким средствима
(говор, писање), али показују мисли, емоције, стања, ставове и особине. У
интерперсоналној комуникацији, функције ове комуникације могу бити
подршка вербалном изражавању – користи се да би нагласила вербалну
поруку или допуњује вербалну поруку, а може бити и замена за вербалну
поруку (нпр. прст на уснама, климање главом уместо „да” или „не” и др.).
Невербална комуникација може бити свесна, несвесна и манипулативна,
а систем невербалног комуницирања сатоји се од низа покрета и поза као
што су: усмеравање погледа, мимичка експресија – израз лица, слушање,
покрети рукама, покрети у простору и положај тела (Марковић, 2008: 3).
Колики је значај невербалне комуникације на изградњу односа показују подаци према којима је невербална комуникација пресудна, са утицајем од чак 60% при формирању комплетног утиска, а поготово при
првом контакту.
За добар однос вербалне и невербалне комуникације сматра се такав однос у коме су током комуникационог процеса „помирени“ нивои
свесног и несвесног. Према Тадићу (2012) начини за побољшање конверзације, односно начини да се она оствари ефикасно, конзистентно и са
успехом су: разјашњавање циљева који се желе постићи, структурисање
размишљања, управљање временом, проналажење заједничких основа,
често резимирање и коришћење визуализација.
Информација – према комуникационој трилогији, после првог корака
– формирање односа са саговорником, следећа фаза у комуникационом
процесу би била размена информација.
Од великог значаја за успешност комуникације је начин преноса
информације који би требало да буде такав да је други људи, односно
други саучесник у интерперсоналној комуникацији добро разуме. Једна
иста информација може се изразити на више начина, али од кључног значаја је схватити шта нека одређена структура значи другој особи и тада
информацију уклопити у то значење, за њу најлакше схватљиво. Овако схваћен приказ информације биће у функцији креирања заједничког размевања, што ће свакако допринети успешности у саопштавању
информација, односно целокупној комуникацији.
Акција (понашање) – да би комуникацијски догађај резултурао акцијом – одређеним понашањем које је у складу са намером комуникаГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 135-154
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тора, а што се може сматрати и за крајњи циљ комуникације, пресудне
су убедљиве идеје које се преносе. У том смислу важно је разликовати
информацију, која колико год да је „одговарајућа“ неће бити разлог за
остваривање акције, већ ту покретачку улогу има идеја. При креирању
идеја циљ је да оне буду јасне, разумљиве, садржајне и прецизне.
У саветодавном раду на одабраним газдинствима посебан акценат је
на активности саветодаваца у смислу помоћи произвођачима у доношењу
правилне одлуке у функцији унапређења пољопривредне производње. У
том погледу важно је помоћи произвођачу да узиме у обзир све факторе и
алтернативе потребне за правилно доношење и спровођење одлука. Како
би се дао допринос унапређења саветодавног рада на газдинствима развијена је Методологија дијагнистичког истраживања процене потреба
пољопривредних произвођача, која је имплементирана 2010. године у
Пољопривредним саветодавним и стручним службама Шабац, Лозница
и Смедерево, као примењено истраживање (Младеновски и сар., 2010: 6).
Методологија дијагнистичког истраживања процене потреба пољопривредних произвођача заснована је на моделу „доктор-пацијент”, а
основна идеја овог модела је да се на газдинству које прати саветодавац
изврши „преглед”, а затим ако се утврди да постоје симптоми организацијске или неке друге слабости, поставља се „дијагноза”, утврђује се узрок
симптома и предлаже програм за терапију, односно дају „мере лечења”.
Примена методологије дијагностичког истраживања на газдинству или
за више газдинства (на пример припадника удружења) има следеће фазе:
припремна, дијагностичка, фаза планирања и извршна фаза, а за њену
имлементацију предвиђена је стратегија која обухвата следеће кораке:
1.	Прикупљање постојећих података – прикупити опште информације о газдинству/газдинствима, производној групи којој припада/ју произвођач/и, о округу као делу пољопривредног система,
активностима, његовој/њиховој продуктивности и релативној
важности, а како би се проценили потенцијали, релативне предности и ограничења пољопривредне производње.
2.	Интервјуи и посматрање – путем индивидуалних и групних
интервјуа процењују се знање произвођача и мишљења, његови/њихови проблеми и сугестије у вези решења. Веома је важно
активно саслушати произвођаче и не давати сугестије за иновације и решења пре него што се стекне потпуна сигурност да је
проблем добро схваћен.
3.	Анализа проблема – након интервјуа произвођача саставља се
листа проблема – дијаграм проблема и утврђују се основни узроци. Решења се поново проверавају са произвођачем/произвоГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 135-154
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ђачима. Такође, прикупљају се информације које недостају како
би се осигурали да је ситуација добро схваћена.
4.	Дефинисање циљева и стратегије – коришћењем метода „Акционог планирања”, који се заснива на одређивању циљева, постављају се могући циљеви унапређења и дефинишу се стратегије
којима су обухваћени најбитнији проблеми и које су најпрофитабилније за произвођача/чланове производне групе или удружења. Акциони план садржи очекиване резултате, активности,
методе, циљне групе, организацију и временски распоред.
	Да ли је план добар може се проверити крпз следеће критеријуме: да ли се заснива на реалним проблемима фармера; као и
на постојећој и доступној технологији, да ли је усмерен у правцу
повећања прихода фармера (не само на повећање производње,
пошто повећање производње у исто време не води до повећања
прихода), да ли је усмерен ка производима за које постоји тражња/
тржиште, да је прихватљиво за фармере, да ли је код прихватљив
за газдинство, али за што већи број произвођача (удружења,
групе), да ли се користе најефикаснији методи унапређења и да
се узму у обзир тренутне реалне могућности саветодавца и тима
службе (ПССС) која учествује у реализацији унапређења.
5.	Извештавање – у извештају се резимирају методологија и сазнања, а уколико у току имплементације сви проблеми нису добро
схваћени или уколико не постоје решење добро је дати напомене
које би биле од користи при сагледавању наредних стретегија.

Приликом примене ове методологије користе се следеће методе: 1)
интервју са произвођачима, 2) дирекно посматрање како би се потврдило
оно што говоре саветодавци, као и да се „отворе” нова питања; 3) састанци
за дискусије и обраду информација, израда дијаграма проблема за анализу проблема, дијаграма циља и развој акционог плана. У том смислу, за
успешну реализацију, односно за примену Методологије дијагностичког
истраживања процене потреба пољопривредних газдинстава, по моделу
„доктор – пацијент” неопходно је да саветодавци овладају саветодавним
вештинама, односно комуникационим вештинама које су у функцији успостављања добрих односа са произвођечем, као и вештинама вођења разговора, са посебним освртом на употребу питања, дијалог и методе активног
слушања. Поред напред наведеног, такође је потребно познавање и основних начела одвијања комуникације и дијалога из угла међусобних дејстава
заинтересованих страна у вези структуре или процедура разговора, као и
изајамна дејства у смислу емоција, а што упућије на потребу континуиране едукације у циљу унапређења компетентности саветодаваца.
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2. Значај едукација саветодаваца
за развој комуникационих вештина
Да су саветодавци ПССС свесни значаја едукација које им омогућавају стицање комуникационе компетентности, упућују резултати анкетног истраживања у 2017. години које је реализовао ИПН, које је обухватило 92 саветодавца из свих 23 ПССС на подручју центалне Србије (по
четири саветодавца из сваке ПССС), а према коме 91% испитаника саветодавне вештине сматра врло корисним за свој саветодавни рад. Истовремено, поље едукација, као и истраживања у области комуникологије,
сматрају се посебним изазовом и у одређеном смислу представља процесе који никада нису довршени, како за полазнике, тако и за предаваче
из ове области, односно област у којој увек може да се сазна нешто ново,
да се напредује и усавшава.
Важан критеријум за избор едукативних програма јесте процена
потреба саветодаваца, коју ИПН реализује континуирано, а једно од
истраживања у том циљу реализовано је и у оквиру ТЕМПУС пројекта
Изградња капацитета српског пољопривредног образовања и повезивање са друштвом (CaSA), који је био усмерен и на јачање професионалних и педагошких компетенција (Шћепановић и сар., 2015:12). У периоду од 2010. до 2015. године, у оквиру годишњег програма обуке ИПН-а,
пољопривредни саветодавци су похађали 40 различитих модула. Обуке
саветодаваца структуиране су у оквиру 3 осе: повећање знања – знање
које није обухваћено академским образовањем; ажурирање знања – иновативне технологије и праксе у области пољопривреде; и стицање саветодавних вештина, тј. примењено знање, саветодавне технике и „меке”
вештине. Више од 80% учесника је одговорило да тренинзи испуњавају
њихове потребе, што их чини веома корисним (Станковић и сар., 2015:8).
Закључно са 2017. годином, у организацији ИПН-а саветодавци ПССС у
области саветодавних вештина похађали су већи број обука које су биле
усмерене на развој и унапређење комуникационих вештина саветодаваца за рад са пољопривредним произвођачима, а спроводиле су се кроз
модуле као шро су: 1) Комуникација у раду са групама; 2) Методологија дијагностичког истраживања и процена потреба пољопривредних
произвођача; 3) Презентационе и комункационе вештине у раду са произвођачима; 4) Интерперсонална комуникација између саветодавца и
пољопривредних произвођача; 5) Додата вредност метода групног трансфера – Групе за решавање проблема у пољопривреди; 6) Комуникације
за регионални рурални развој; 7) Израда промотивних и маркетиншких
комуникационих кампања; 8) Информисање пољопривредних произвођача посредством електронских медија – ТВ и радија и др.
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При реализацији модула, у циљу анализе почетног нивоа знања за
сваки од модула обавља се анкетно испитивању учесника, односно саветодаваца ПССС. Према резултатима анкете која се односила на модул
Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних
произвођача чија је тематика директно повезана са овим радом, а похали
су је сви саветодавци (170) из 23 центра на подручју центарлне Србије,
методом самопроцене знања на скали од 1 (недовољно) до 5 (одлично)
просечна оцена од 3,4 указује на потребу одржавања едукативних програма у овој области и надаље.
Закључак
За успешно обављање саветодавних послова није довољно само поседовање знања и информација из области пољопривредне струке, већ је
од великог значаја и владање комуникационим вештинама, од чега у великој мери зависи начин како ће исте бити пренете, односно схваћене
од стране пољопривредних произвођача. Уважавајући наведено услов
за добре резултате у саветодавству поред стручне је и комуникациона
компетентност саветодаваца, што би се могло довести у везу са добро
познатим слоганом Јове Јовановића Змаја „Није знање знање знати – већ
је знање знање дати”.
Да је успех у обављању саветодавних послова у тесној вези са начином комуницирања саветодавца са циљном групом – пољопривредни
произвођачима, до пуног изражаја долази у интерперсоналној комуникацији која је заступљена у раду саветдавца на газдинствима, по принципу „лицем у лице”. Овладавање вештинама интерперсоналне комуникације даје могућност за квалитетан саветодавни рад, при коме саветодавци делују са јасним утицајем на себе и друге – пољопривредне произвођаче, а све у функцији осмишљеног и ефикасног пренеса својих знања
и порука пољопривредним произвођачима, као и да пренети савети буду
прихваћени од стране произвођача.
Стратегија комуникационе трилогије генерално карактерише сваки
успешан комуникацијски процес и као такав има велики значај и у области саветодавства, при чему је његова применљивост реално остварљива
у пракси, а заснива се на: 1) Давању добрих информација – саговорницима се пружају квалитетне, јасне и прецизне информације, 2) Сакупљању
добрих информација – засновано на активном слушању, гледању, постављању питања и 3) Заједничком поштовању и уважавањању, уз изражену
жељу за грађењем заједништва без кога је немогућа добра комуникација.
Комуникациона трилогија, посматрана из угла саветодавства може се
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схватити као базна стратегија, односно основ за развој одређених интерперсоналних комуникационих стратегија за конкретне комуникационе
ситуације са којима се сусрећу саветодавци у раду са пољопривредним
произвођачима. Једна од специфичности саветодавства огледа се у томе
што је саветодавац у улози креатора стратегије, али истовремено је на
њему и имлементација исте, што потврђује сложеност овог позива, као и
висок ниво одговорности у погледу успешности саветодавног рада.
Едукације саветодаваца усмерене на висок ниво стручних и комуникационих компетенција и надаље би требало да буду редовна пракса, с
обзиром да су оне важан предуслов квалитетног саветодавног рада.
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INTERPERSONAL
COMMUNICATION STRATEGIES OF ADVISORS
WITH AGRICULTURAL PRODUCERS
Summary: The modern concept of agricultural advisory is basically not only
the transfer of information and knowledge in the field of agronomy, from their
creators to agricultural producers as end users, but a comprehensive approach
based on modern methods aimed at helping users of advisory services in solving
problems and making decisions that will help them achieve their goals. Agricultural Advisory and Expert Service (PSSS), which represents one of the agricultural and rural development pillars in Republic of Serbia, in order to respond to
such a complex task of advising, it is necessary to develop and improve the communication competencies of the advisors, simultaneously with continuous improvement in the field of agricultural profession knowledge modernization.
Given that the individual approach is the most widely used method of providing advisory services to farmers, it deals with a special emphasis on interpersonal
communication. From the point of view of agricultural advising, interpersonal
communication has a great importance in terms of the impact on the quality of
jobs, because it is not enough to have professional knowledge/ information alone.
It is of great importance how it will be transmitted or understood by farmers. From
the aspect of advising, interpersonal communication competence is reflected, not
only in the ability of an advisor to devise a strategy, but also by realizing it, adapting it to a concrete communication situation. The aim is consistent and appropriate behavior, and successful or effective action, which may be determined by a
range of competences that the advisor can have / develop.
The aim of the paper is to point out the importance of communication as a factor for the business success of an individual (agricultural advisor) and organization (agricultural advisory services) as well. Major segment of work is dedicated
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to the importance of communication strategies in interpersonal communication,
with a special emphasis on the communication trilogy, which consists of the building of knowledge, information and actions. In the final part of the paper stands
strong recommendation on need for advisers’ continuous education in the field of
communicology.
Keywords: COMMUNICATION SKILLS, INTERPERSONAL COMMUNICATION, AGRICULTURE, ADVISOR, FARMER.
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2МЕДИЈСКИ СЕРВИС ЈАВНОСТИ**2
– на размеђи друштвене добробити
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Сажетак: Медијски сервис јавности или такозвани европски модел
радиодифузије представља специфичну, технолошку, организациону и програмску форму радио-дифузне делатности. Будући да је радиодифузија по
својим емисионим капацитетима прекогранична те да истовремено представља ограничен природни ресурс, од њених раних почетака се питање
њене уређености испоставило као терен озбиљне регулаторности. Упркос
томе, особито када је реч о програмским садржајима, врло често смо сведоци појава које указују на то да се специфична функција медијских сервиса јавности не разуме на најбољи начин.
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Увод

Током јесени која је за нама, Програмски савет Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије (ЈМУ РТС) организовао је јавну расправу о
програмским садржајима ове радиодифузне институције. Овој активности се својом подршком придружило и Одељење за медије Мисије ОЕБС
у Србији. Централне теме јавне расправе биле су Културне потребе грађана и програмски садржаји РТС-а и Програмски садржаји РТС-а намењени
деци и омладини. Предвиђено је да, након анализе сугестија, предлога и
примедаба учесника у јавној расправи, Програмски савет РТС-а достави
генералном директору и Управном одбору извештај и препоруке за унапређење програмског садржаја изражене током јавне расправе.
Покретање поменуте јавне расправе чини нам се прикладним поводом
за разматрање низа питања која осликавају специфичну феноменологију
радио-дифузије, као дела медијског комплекса, а унутар ње и особености
технолошких и организационо-програмских модела који се дефинишу као
јавни медијски сервиси. Изван доброг разумевања низа околности које на
посебан начин одређују радиодифузне институције овог типа, није могуће
на исправан начин расправљати ни о њиховим програмским садржајима.
1. О радио-дифузији: нарастајуће потребе
за убрзаним комуникацијама
Према домаћем Закону о радио-дифузији,1 радио-дифузија (енгл.
broadcasting) је општи појам за рад ио и телевизиј у као елект ронске ме
дије масовне ком уник ац ије, који своју делатност остваруј у пос редс твом
аналогног или диг италног преноса текс та, говора, звука, непок ретних и
пок ретних слика, у вид у прог рамских сад рж аја намењ ених најширој јав
нос ти, путем рад ио таласа или кабловских дис трибут ивних сис тема до
одговарај ућ их пријемних уређаја. Истовремено, под радио-дифузијом
се подразумева и планска расподела мреже радио станица на неком подручју, односно радио-дифузија је медијска област емитовања радио и
телевизијских програма.
Цeлoкупaн истoриjaт мeдиja сфeрe пoчивa нa тaкoзвaнoм тeхнoлoшкoм дeтeрминизму, oднoснo нa низу нaучних oткрићa трaнсфoрмисaних
у тeхнoлoгиje кoje у сeби, измeђу oстaлoг, сaдржe кoмуникaциjскe пoтeнциjaлe. Oнo штo ћe нaучнe нaпoрe усмeрaвaти у прaвцу нeпрeстaнoг
изнaлaжeњa нoвих кoмуникaциjских мoгућнoсти су нeсумњивo стaлнo
нaрaстajућe пoтрeбe зa убрзaним кoмуникaциjaмa.
1

Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2002, 97/2004, Члан 4.
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Императив брзине и снажење захтева за убрзањем, којим се увелико апстрахују простор и време, препознатљива је одлика раздобља у
које ступа човечанство у времену проналаска електромагнетних таласа
који се, уз друге видове примене, релативно брзо трансформисао у нове
медије масовног комуницирања – радио и телевизију.
Канадски теоретичар масовних медија Р. Лоример истиче да је де
латност радиодифузних медија, како радија тако и телевизије, од самог
настајања била уређена на начин који је имао у виду да су електромагнетни таласи ограничени природни ресурс те да се као такви морају третирати као опште добро. То упућује на оне начине коришћења електромагнетних таласа који немају монополски карактер – што иначе нису
ретке интенције у радиодифузној сфери. Исто тако, радио-дифузија није
једини корисник фреквенција електромагнетних таласа те и та околност
условљава потребу да се тачно утврде фреквентни опсези који јој се стављају на располагање, односно да се изврши целисходна дистрибуција
унутар мреже радиодифузних емитера. Наиме, поред радиодифузних
организација, за своје комуникационе потребе елекромагнетне таласе
користе и многе друге делатности односно службе – телефонија, војска,
полиција, ватрогасци, разне врсте саобраћајних служби, хитна помоћ и
др. – „комуникационе потребе су огромне, а тај начин преноса користи
један ограничен ресурс – спектар радио-фреквенција”. (Ирис, 1999: 62)
Већ са проналаском жичаног телеграфа, који брзо прераста у јавно
доступну услугу, уочава се потреба за уређењем начина његовог коришћења, на националном и међународном плану. Из тих разлога је 1865.
године потписана прва Међународна конвенција о телеграфији и основана
Међународна телеграфска унија која ће доцније прерасти у Међународну
унију за телекомуникације (International Telecomunication Union – ITU).
Међународна унија за телекомуникације је асоцијација која делују под
окриљем Уједињених нација. Унија је креатор техничких стандарда и
кључно међународно тело у области информационо-комуникационих
технологија. Један од основних задатака Уније је да регулише коришћење радио-фреквенцијског спектра. Исто тако, улога ITU је од великог
значаја у планирању стратегије управљања, изградње, развоја и примене информационо-комукационих технологија у свим деловима света,
посебно у неразвијеним земљама. У данашње време ситуација је унеколико другачија, будући да ера дигитализације у коју смо озбиљно закорачили значајно ублажава проблем ограниченог коришћења овог природног ресурса, пружајући нам уз то виши квалитет у односу на традиционалан аналогни поступак као и могућност интеграције различитих
медија посредством свођења њиховог сигнала на бинарне кодове односно дигиталну форму.
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2. Организационо-програмски модели радиодифузне делатности
Различите околности утичу на организационо-програмско моделирање радиодифузних институција. У оквиру њих се као кључне могу
издвојити:
–– друштвена улога и утицај радиодифузних медија,
–– економски капацитет радиодифузне делатности,
–– радиодифузни ресурси као ограничени природни ресурс,
–– технолошке претпоставке радиодифузије (аналогно-дигитално).
Друштвена улога и утицај свих облика радиодифузне делатности су
огромни будући да она представља главну информациону магистралу
односно најзаступљенији канал дистрибуције – „...они који владају каналима дистрибуције могу да одаберу да предност дају сопственој култури
пре него некој другој. Дакле, земље са најразвијенијим информационим
магистралама доживеће да виде како њихова култура доминира тим
новим облицима преноса информација: мултимедијална дела, електронска књижевност, итд. Друге земље, са извесним заостатком у развоју,
излажу се опасности да буду ометене и у развоју сопствених култура,
као и да повећају свој економски дефицит, услед масовног увоза страних
производа. Тај ризик је толики да у неким земљама може да доведе и до
уништења традиционалног идентитета и свих његових културних обележја”. (Ирис,1999: 49-50) Отуда све државе односно друштвене заједнице показују велики интерес за делатност радиодифузних институција и
регулацију радиодифузне делатности као целине.
Утицај и моћ медија су велики. Значајан део те моћи почива на
њиховом економском потенцијалу. Да бисмо илустровали снагу економије медија овде ћемо само навести података да рецимо најпознатија
светска радиодифузна корпорација Би-би-си има годишњи финансијски
обрт од преко 5 милијарди фунти!
Чињеница да су електромагнетни таласи јавно добро и истовремено ограничени природни ресурс који се користи за различите комуникацијске потребе, условљава потребу за избором најцелисходнијих
начина организације коришћења радиодифузних потенцијала.
Што се тиче технолошке условљености, добро је познато да су
технологије како извор настајања тако и оквир деловања свих медија –
„историја масовних медија представља историју технолошког развоја.”
(Бригс, Кобли, 2005: 275) Од технологија на којима почивају, зависе и
облици организовања различитих видова медијске праксе.
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Историја развоја радиодифузне делатности познаје три карактеристична модела реализације радиодифузне делатности:
–– државни модел радио-дифузије,
–– модел радиодифузне делатности као сервиса јавности – јавни
медијски сервис,
–– комерцијални модел радио-дифузије.
Суштинска разлика међу наведеним моделима радио-дифузије
огледа се у:
–– начину финансирања,
–– регулаторности и
–– програмској оријентацији.
Између државног модела односно јавне службе и сервиса јавности
врло је тешко повући оштру и очигледну разлику будући да практично
не постоје јавни сервиси који, с једне стране, не рачунају са неком формом државних субвенција, док су, са друге стране, сви изложени значајаној регулацији односно бризи државе. Комерцијални модел радио-дифузије, пак, финансијски послује у условима такозваног тржишног либерализма, али се ни он као модел радио-дифузије не налази потпуно изван
оквира регулаторности државе. Исто тако, већини јавних медијских сервиса радиодифузно законодавство дозвољава да у одређеном проценту у
њиховим програмима буду заступљени и комерцијални садржаји.
Јавне радиодифузне установе, било националне, регионалне или локал
не своје приходе обезбеђују из следећих извора:
–– претплата односно такса(само јавни национални сервис)2,
–– буџетске дотације оснивача,
–– накнада за емитовање рекламних порука,
–– спонзорски прилози,
–– производња и продаја програма,
–– пружање услуга везаних за производњу програма,
2

У већини европских земаља јавни сервиси више од 50% прихода остварују
из претплате. Претплата је у суштини прерушени облик опорезивања. Британски јавни сервис Би-би-си финансира се од претплате али му ни комерцијални приливи нису занемарљиви. Преко 22 милиона британских домаћинстава је претплаћено на Би-би-си. Би-би-си годишње приходује само од
претплате преко 3 милијарде евра. Годишња претплата Би-би-сија је једна
од највећих и износи 180 евра. Скупља претплата од британског јавног сервиса је на Исланду – 250 евра, у Данској – 245, Аустрији – 215 , Норвешкој –
205 и Белгији – 190 евра. Други највећи извор прихода Би-би-сија је продаја
програма који спадају у најквалитетнију продукцију те врсте у свету.
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–– организовање концерата и других културно-уметничких манифестација,
–– остали извори.

Регулаторност прати радиодифузну делатност од њеног настајања. У
међувремену је у демократским друштвима остварен значајан напредак
утолико што носилац регулаторности није више држава већ су то независна регулаторна тела која своју функцију остварују у интересу најшире
јавности. То заправо представља значајан корак у правцу дерегулације
медијске сфере, што заправо треба и да буде њена развојна оријентација.
Проблем је, међутим, у чињеници да се питање дерегулације не схвата
увек као „слободни медији-слободним људима”. У светским центрима
политичке и економске моћи који су заговорници „доктрине слободног
протока информација”, медијске слободе односно дерегулација медијске праксе схваћене су као предуслов либерализације и отварања нових
медијских тржишта, што се очитује у успостављању мултимедијских
конгломерата који су запосели планетарно медијско тржиште.
У границама Европске уније прихваћени су стандарди који се односе
на неколико кључних регулаторних подручја:
–– административно регулисање медијског тржишта,
–– медијска концентрација,
–– квоте страног власништва,
–– регулисање и контрола државне помоћи,
–– обавезне квоте програма.
У медијском систему се у поводу нужности онемогућавања стварања
монополске позиције појединих медија најчешће говори у оквиру регулаторности то јест нормативног и законског оквира медијске делатности. При том се у првом реду имају у виду програмски аспекти медија
и друштвене штете које би могле настати као последица успостављања
нечије програмске доминације односно монопола. Често се заборавља
да је ово питање, као и у свим другим делатностима, уједно и економско питање. Наиме, постојање нечијег монопола у медијском простору
значи и повлашћену позицију за остваривање веће економске добити.
Отуда су питања успостављене конкурентности у медијском простору и
немогућност стварања монополских позиција суштинска питања медијске економије. Да ли ће у некој друштвеној средини бити успостављена
конкуренција унутар медијског простора првенствено је ствар државе и
њених регулаторних механизама. Јер, држава је та која је носилац и креатор процеса регулаторности или дерегулације и оба та процеса усмеГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 157-172
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рава и дозира у мери потребе спровођења сопствених односно најширих друштвених интереса у овој области. Држава је, дакле, веома заинтересована за то ко и шта чита, гледа и слуша у медијском простору.
Ни уз највећи степен регулаторности, потпуни увид у медијски простор
није увек могуће остварити, нарочито у области радио-дифузије, али ће
држава у највећем делу остварити свој интерес одређивањем броја радиодифузних емитера, расподелом фреквенција и механизмима праћења
њиховог програма.
3. Радиодифузна делатност као сервис јавности
– „медиј народа, од народа и за народ”
(европски модел радио-дифузије)
Јавни радиодифузни сервис (Public Service Broadcasting – PSB) „представља институционални модел организације радио-дифузне службе
који посредством скупа норми и принципа у свом деловању не максимализује профит, већ потребе грађана, примарно служећи и задовољавајући њихове потребе... Јавни радио-дифузни сервис је и општа друштвена
вредност која ће бити добровољно плаћена, финансирана од стране свих
грађана око чега су они, као заинтересоване стране, постигли консензус,
односно договор”. (Николић, 2003: 165)
Модел радио-дифузије као јавног сервис често се означава и као
„европски” (мада га срећемо на свим деловима планете), зато што је он
као модел, с једне стране, поникао у европском медијском простору и, с
друге, зато што је најзаступљенији у Европи.
Јавни медијски сервис се најчешће одређује као медијски систем
који је:
–– основан од јавности,
–– финансиран од јавности,
–– контролисан од јавности.
Кључни документ којим се на европском простору дефинише улога
и одговорност јавних сервиса је такозвани Амстердамски уговор, који је
1998.године усвојен под окриљем Европске уније за радио-дифузију (ЕBU)3.
Из овог основног проистекао је други документ који ближе регулише одго3

Седиште Европске уније за радио-дифузију је у Женеви са истуреним одељењима
у Бриселу, Њујорку, Москви, Сингапуру, и Вашингтону. У чланство ове уније су
укључене радиодифузне организације из преко 50 земаља, при чему није реч само
о земљама са европске територије већ има чланица и из Африке и Азије.
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ворност јавних сервиса у радиодифузном простору – Делокруг одговорности јавног сервиса данас и сутра. Тим документом се медијским сервисима у систему радио-дифузије додељује таква улога за коју се поуздано
зна да је не испуњавају комерцијални емитери јер се они „сасвим легитимно – руководе тржишном логиком”. Услед тржишне логике и комерцијалних интереса којима је окренута већина емитера, илузорно је очекивати програмску продукцију која ће бити окренута свим сегментима
друштва. Отуда се, уз све недостатке који се приписују деловању јавних
сервиса као организационо-програмског модела радиодифузне делатности, друштвени интерес за њиховим постојањем, па и даљим снажењем,
приписује очигледној потреби за превазилажењем неравноправности
која проистиче из тржишних модела задовољавања потреба за комуницирањем разнородних социјалних слојева и друштвених групација. Да би
својим програмима испунили очекивану друштвену улогу јавним сервисима је потребно обезбедити апсолутно независну уређивачку политику.
Да би емитер остварио функцију каква се очекује од јавног медијског сервиса потребно је обезбедити поштовање неколиких принципа:
–– емитовани програми треба да буду доступни целокупном становништву (територијална јединственост),
–– програми морају да задовоље све укусе и интересовања (општа
привлачност),
–– јединствен начин плаћања (сви корисници једнако плаћају барем
једну станицу),
–– програм би требало да буде растерећен свих интереса (политичких, економских...),
–– опште смернице делују у правцу ослобађања а не ограничавања
оних који стварају програме,
–– програми морају да одражавају свест и осећај о националном
идентитету и заједништву,
–– програм подстиче конкуренцију стварања бољих а не бројнијих
емисија,
–– мањине морају добити посебан третман.
„Установе јавних радио и телевизијских сервиса, као медијске организације које остварују јавни интерес, морају равноправно да задовољавају
информативне и комуникационе потребе појединаца и свих друштвених
група. Као кохезиони и интеграциони фактор друштва, јавни сервиси морају
у потпуности да буду извор непристрасних и независних информација,
иновативног и разноврсног садржаја, који је у складу с највишим етичким
стандардима и стандардима квалитета програма или програмских садрГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 157-172
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жаја и тако постану референтна тачка за информисање јавности.” (Извод из
Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији)
Очигледно је да је јавни сервис, као организационо-програмски модел
радиодифузне делатности, заснован на претпоставкама независности, квалитету и програмској разноврсности као и општој географској доступности то јест чујности и гледаности на целокупној територији једне државе.
Када је у питању независност као одредница делатности јавног сервиса онда се првенствено имају у виду финансијска и политичка независност. Финансијска независност подразумева обезбеђивање стабилних
извора финансирања који нису буџетског карактера јер би то довело у
питање другу, једнако важну врсту независности, дакле, политичку.
Основни извор финансирања јавних сервиса су таксе односно претплате
око чије висине постоји јавна сагласност. Међутим, у пракси су ретки
примери јавних сервиса којима је ово искључиви извор финансирања.
Таксе су примарни извор финансирања али су јавни сервиси оријентисани и на комерцијалне изворе – најчешће оглашавање и пружање услуга.
Би-би-си је готово једини јавни сервис који се финансира искључиво од
претплате и продаје својих програма – нема реклама. У Немачкој, Француској и већини других европских земаља финансирање је двојако – од
претплате као доминантног извора и реклама.
Захваљујући независном финансирању отвара се могућност и политичке независности јавног сервиса у односу на државу и утицајне политичке
факторе. Уместо држава и политичких организација, спровођење јавног
интереса у области радио-дифузије се обезбеђује преко независних регулаторних тела и савета који су изван утицаја државе и политичких опција.
Квалитет и програмска разноврсност су начела истакнута у Амстердамском протоколу у оквиру којих се пре свега инсистира на програмском плурализму, естетичким и етничким атрибутима, националном
и културном идентитету, анти-комерцијалном приступу... Практично,
институције јавних медијских сервиса су оријентисане на непристрасно
задовољавање најразличитијих потреба веома разнородног аудиторијума који опслужују радиодифузном делатношћу – „способност медија
у јавној служби да кроз свој програм повежу раздвојену и хетерогену
публику”. (Кин,1995: 92) Таква програмска оријентација такође мора
бити утемељена на њиховој финансијској независности у односу на
државне, политичке и финансијске структуре.
Јавни медијски сервиси имају техничку обавезу да обезбеде чујност
и гледаност, то јест покривеност највећег дела државне територије сигналом који емитују - квалитетан пријем радио и телевизијског сигнала
за најмање 90% становништва у жељеној зони сервиса, док се таква обавеза за установе комерцијалног сервиса односи на 60% становништва.
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У домаћем законодавству (Закон о радио-дифузији) ови принципи су наглашени кроз тумачење оквира делатности јавног радиодифузног сервиса
– „производња, куповина, обрада и емитовање информативних, образовних, културно-уметничких, дечијих, забавних, спортских и других радио
и телевизијских програма који су од општег интереса за грађане, а нарочито у циљу остваривања њихових људских и грађанских права, размене
идеја и мишљења, неговања политичке, полне, међунационалне и верске
толеранције, као и очувања националног идентитета”. (Члан 4)
Будући да су медијски сервиси јавности по дефиницији непрофитне
организације то јест организације које нису оријентисане на тржиште, да би
се обезбедила њихова програмска независност, потребно је обезбедити нетржишне изворе финансирања који ће подржавати такву врсту независности.
Како смо већ напоменули, међу бројним видовима такозваног финансирања од јавности, најчешћи извори финансирања медијских јавних
сервиса су претплата односно таксе, буџетско финансирање, донације и
сл. Осим ових извора финансирања, у европском медијском простору, у
већем броју држава имамо ситуацију да су јавним сервисима поред јавних прихода делимично одобрени и комерцијални извори. На примеру
домаћег јавног медијског сервиса то конкретно значи да је законом (Закон
о јавним медијским сервисима4) предвиђена могућност да се 10% прихода
обезбеди и посредством комерцијалних програмских садржаја односно
од услуга оглашавања. Овакав начин финансирања јавног медијског сервиса се у комерцијалном сектору доживљава као привилегован положај
а унапред обезбеђене таксе и претплате оцењују као „угрожавање суверенитета потрошача”. Ипак, овакав положај јавног сервиса се још увек
објективно може правдати друштвеним интересима или очекиваној
добробити која би требало да се делатношћу овог радиодифузног модела
остварује. С друге стране, дозвола да се финансирању из јавних извора
придружи и делимично тржишно пословање, последица је настојања
друштвених заједница у којима делују јавни медијски сервиси да им се
обезбеде што повољнији услови за самоодрживост из које ће проистећи
још виши степен њихове аутономије. У сваком случају „дилема: бинзис
или мисија, обележила је развој радиодифузије од њеног настанка до данас, са и даље отвореним питањем друштвене стратегије у овој области”.
(Вељановски, 2005: 267)
Модел радио-дифузије као сервиса јавности је, по правилу, модел који
је најкомплекснији у организационом и програмском смислу – „Организација јавне службе није једноставно – медиј. То је увек конгломерат већег
броја медија, више програма радија и телевизије који као комуникациони канали пружају услуге грађанима”. (Вељановски, 2005: 11) Такав је
4

Сл. гласник РС 83/14 од 5.августа 2014.
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случај и са домаћим јавним медијским сервисом који сачињавају Јавна
медијска установа „Радио-телевизија Србије”и Јавна медијска установа
„Радио-телевизија Војводине”. Прва у свом саставу има три телевизијска
(рачунајући и најновији дигитални канал) и неколико радијских програма. Друга има два телевизијска и три радио програма. У саставу Јавне
медијске установе „Радио-телевизија Србије” је и Музичка продукција
са неколико ансамбала – Симфонијски оркестар, Мешовити хор, Велики
и Мали народни оркестар, Дечји хор и дечји хор „Колибри”.
Исто тако, савремено пословање медијских сервиса јавности одавно
већ не подразумева само радиодифузно емитовања. Већина јавних сервиса има развијену кабловску дистрибуцију, сателитско емитовање, телетекст, дистрибуцију посредством интернета као и друге сервисе. Србија има укупно 2,7 милиона домаћинстава. Проценат оних који су упућени
на пријем телевизијских сигнала путем спољашње антене једнак је просечном земаљском пријему у Европској унији и износи 57%. Кабловски
дистрибуциони системи постоје у 34% домаћинстава, сателитски пријем
у облику де-те-ха 8%, док приближно 1% домаћинстава користи ај-пити-ви (пренос телевизијских сервиса преко интернета).
Из претходних карактеристика које указују на програмске, организационе и економске специфичности и стандарде који се везују за делатност медијских сервиса јавности, логично је закључити да се и питање
управљања таквим системима испоставља као значајно и комплексно.
Овим аспектима треба неизоставно придружити и једно од поменутих
основних начела функционисања јавних сервиса које предвиђа контролу
јавности. То у практичном смислу значи да делатност јавних медијских
сервиса подразумева и заступљеност представника јавности у доношењу
одлука које се односе и на програме али и на начин управљања таквим организацијама. У том смислу управљачку структуру јавног сервиса чине:
–– Управни одбор – политика, буџет, активности,
–– Програмски савет – саветодавни орган који се стара о интересу
јавности,
–– Директор – руковођење радом станице.
У свету радиодифузних медија постоје значајни отпори према постојању и раду јавних установа. Једни се, чини се оправдано, позивају на нове технолошке околности које указују на веома динамичан развој сателитске телевизије. Овај технолошки вид емитовања програма је довео у
питање и учинио у значајној мери превазиђеним концепт јавног сервиса,
услед тога што посредством сателитског емитовања програми прелазе
не само националне већ и регионалне па и континенталне границе.
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Друга врста отпора према јавним сервисима долази из кругова наклоњених тржишном либерализму. И даље се сматра да су ти медији
под значајним утицајем државног монопола и да заправо представљају
рецидив неефикасних и недемократских форми у медијској области.
Они сматрају да је суштина медијског деловања у слободном избору а
не у симулацији демократије и претенциозној жељи да сви буду једнако
информисани. При томе има честог позивања на изјаву првог директора
BBC-ја, највећег светског јавног сервиса, лорда Рита: „Понекад нам се
указује на то да је наш задатак , по свему судећи, да пружимо јавности
оно што мислимо да је потребно, а не оно што жели – али мало ко зна шта
она жели, а још мање шта јој је потребно.” Они који налазе оправдање
за постојање јавних сервиса сматрају да би потпуна стихија тржишног
либерализма извела у први план инстант профитерство и неоправдану
популарност многих медијских садржаја. Да ли, можда, управо искуство
Би-би-сија, као несумњиво најугледније медијске куће у свету, доказује
„да ће што је више демократије у неком друштву, његов емитерски систем бити одговорнији према јавности.” (Херман-Мекчесни, 2004: 23)
Савет Европе сматра да је јавни медијски сервис суштински елемент
европске демократије и очувања културног идентитета. На другој страни
Светска трговинска организација осуђује повлашћену позицију радиодифузног сервиса који добија буџетска средства док се притом равноправно
бори са комерцијалним емитерима за приход од реклама. Иако су формално независне, јавне радиодифузне станице су у Европи значајно политизоване. На то утиче састав њихових управљачких структура. Држава у стварности игра улогу „прикривеног менаџера” који контролише јавне медије.
Ако јавни сервис поредимо са комерцијалним електронским емитерима лако ћемо утврдити да је јавни сервис још увек једини модел електронског медија који обезбеђује високу поузданост у спровођењу основних програмских функција:
–– информативне,
–– едукативне,
–– забавне.
Ова улога јавног сервиса постаје све значајнија уколико имамо у виду
да је у оквиру доминантних тржишних односа све очигледнија „тенденција комерцијалних медија да своје садржаје прилагођавају искључиво
законима тржишта, због чега не само да често не обезбеђују простор за
потребе најширег аудиторијума, већ, уз уску логику профита, промовишу низак укус и садржаје лошег квалитета”. (Вељановски, 2005: 11)
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Закључак
Општа слика о радиодифузним организацијама то јест о емитерима у
Србији, упркос значајним реформама које су предузете у последњих неколико година, делује још увек доста конфузно. Након распада бивше СФРЈ,
дотле релативно добро уређену радиодифузну делатност, у оквиру које
је функционисало 8 матичних радио-телевизијских центара и 215 локалних радио-станица, захвата хаос који за последицу има такозвану „дивљу
градњу у етру” – „у једном селу у Србији, које има 1600 становника, програме емитује чак четири ТВ станице”. (Пековић, 2000: 250) Пре доношења
и почетка примене Закона о радио-дифузији из 2004. године у Србији смо
имали 755 емитера, од тога 543 радио станице, 73 искључиво ТВ станице и
139 станица које емитују радио и ТВ програм. Међу њима је био велики број
оних без икаквих техничких и програмских дозвола. Протеклих неколико
година је обележено интензивним процесом лиценцирања радијских и
телевизијских емитера који је резултирао значајним смањивањем њиховог
некадашњег броја. Новији подаци говоре да у Републици Србији дозволе за
емитовање поседује: 321 радио станица, од којих је пет националних, једна
покрајинска, 48 регионалних и 267 локалних; 134 телевизијске станице, од
којих је шест националних, 30 регионалних и 98 локалних.
У тако комплексним околностима треба промишљати и позицију
домаћег медијског сервиса јавности – не само са програмског аспекта,
који је непосредна тема скорашње јавне расправе, већ и са економског,
друштвеног и политичког ставновишта.
Погрешно, чак у неку руку наивно, би било мислити о медијском јавном
сервису као о потпуно независној медијској структури која остварује највеће утицаје на остале чиниоце друштвеног система. Не спорећи његов ванредни утицај, не треба сметнути с ума да је медијски сервис јавности и сам
веома изложен утицајима и притисцима сопственог окружења, то јест осталих друштвених чинилаца. У том смислу су посебно изражени они утицаји
који долазе из политичких или економских структура јер оне располажу
значајним друштвеним потенцијалима – пре свега влашћу и финансијама.
Отуда је медијском подсистему и његовим чиниоцима веома тешко да очувају сопствену аутономију, која је често угрожена, а питање слободе медијског деловања, посебно у односу на утицаје који долазе из сфера политичке и
економске моћи, испоставља се као кључан терен очувања друштвене функције медија. Што се тиче утицаја из сфере политичке моћи, познато је да
„ако политички систем доминира, то значи да он себи подређује информационо-комуникациони систем и своди га на трансмисију политичке моћи”.5
5

Радојковић, Стојковић (2004): Информационо комуникациони системи; Београд:
Клио; стр. 37.
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Ништа нису боље околности ако су медији изложени економској зависности
– „у капиталистичком систему, аутономију информационо-комуникационог система угрожава олигополски облик власништва над медијским институцијама, као и информативно-рекламна функција за рачун економског
система (зависност од прихода остварених продајом рекламног простора,
односно времена)”6. Постоји и трећи, комбиновани модел утицаја, у којем
су медији зависни и у политичком и у економском погледу – „ако је власник
држава (државни медиј) онда је аутономија информационо-комуникационог система доведена у питање спрегом политичког и економског система,
као што је то био случај у систему државног социјализма”7.
Све те утицаје који долазе из окружења, у мањој или већој мери, препознајемо и у случају домаћег медијског сервиса јавности. Држава то
чини почевши од уставних начела која се односе на слободу изражавања
и информисања, преко закона о телекомуникацијама, закона о радиодифузији... Осим претходног, држава има и изузетно важну улогу као извор
информација али и као неко ко субвенционише недостајућа финансијска
средства јер су и систем претплате и прилив од оглашавања по правилу
недовољни за самостално финансијско пословање односно пословну одрживост тако комплексног система какав је медијски сервис јавности.

6
7

Исто, стр. 38.
Исто.
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ДЕТЕ У МЕДИЈСКОМ ОКРУЖЕЊУ
Сажетак: Захваљујући информатичкој револуцији, сплет фактора
који утичу на дечију социјализацију обогаћен је компонентом електронских
медија. Образовне, васпитне и социо-културне потребе деца данас задовољавају на специфичан начин који укључује медије и нове информационе технологије. Ове потребе налазе се у троуглу у којем породица, медији, школа
или вртић, из позиције непосредних чиниоца остварују аутентичне утицаје на децу и осликавају њихово детињство. У овом раду, фoкусирали смо
се на истраживање и анализу одрастања и бивствовања деце у медијском
простору, кога и аналитичари и практичари, још увек истражују, а који се
рефлектује кроз деловање различитих медија: књига, сликовница, бојанки,
енциклопедија, радио, музички апарати, телевизија, мобилни телефон,
компјутер, интернет... У емпиријском делу рада представили смо резултате истраживања насталих на основу анкетирања родитеља деце до
8 година старости путем упитника који је пратио њихово слагања са
понуђеним тврдњама (Ликертовог типа) које се односе на мишљење родитеља о генералној улози коју медији, стари и нови, имају у свакодневном
животу њихове деце. На узорку од 75 испитаника из градске средине, извршена је самопроцена информационих и медијских компетенција родитеља
и истражено је мишљење родитеља о употреби медија. Истраживањем су
добијени значајни резултати који показују очекивања родитеља од предшколске установе и школе, као и потребе, да се кроз васпитно-образовни процес, на свим институционалним нивоима, афирмише адекватан медијски
образац који одређује место и улогу медија у образовању и васпитању деце.
Кључне речи: ПЕРЦЕПЦИЈА, МЕДИЈИ, ШКОЛА, ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА.
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1. Теоријски оквир истраживања

Савремена друштва и појединци у њему, налазе се пред снажним
медијским изазовом. Медији и информационо-комуникационе технологије данас имају велику улогу у развоју младих и одраслих, у манифестацији и артикулацији њиховог погледа на свет, у обликовању образовног
и културног расуђивања, у друштвеном понашању, (само)социјализацији
и (само)образовању, у диференцирању процеса субјективизације, нуде
садржаје за обликовање идентитета, доминирају слободним временом
појединаца. Медији „утичу не само на нашу перцепцију, већ и на наше
схватање стварности, на наше образовање, на формирање укуса, стилова живота и система вредности. Медији нас информишу, забављају,
социјализују, убеђују. Међутим медији стално показују и своје двоструко, јанусовско лице: никада раније човечанство није имало прилику да
прикупи, обради и пренесе толику количину информација и различитих
медијских садржаја, с друге стране, богатство информационих ресурса
и комуникационих технологија често се користи као оруђе друштвене
моћи, манипулације и доминације” (Андевски, Вучковић, 2012: 9-10).
Медији су, дакле, заробили нашу пажњу и мисао, прво у облику
масовних, старих медија, а потом и у виду информационих технологија и нових медија који чине нераздвојни део живота одраслих, али још
више, деце и младих који одрастају у медијски обликованом културном
свету, у медијским интерактивним, партиципативним и колаборативним односима, укључујући и димензију отуђења и дистанцирања.
У контексту наведеног, медији су постали једна од кључних институција социјализације, тако да детињство и одрастање данас изгледају другачије, захтевају нова знања и вештине за оријентацију у стварности, али
и за једну, сасвим другачију врсту будућности. Деца рођена у периоду
када је идентификована „зависност од интернета“ увелико су пунолетна,
тако да ни они, ни основци не познају време без мобилних телефона и
Фејсбука, а већина је постала компјутерски писмена пре него што је стекла тзв. елементарну писменост, да читају и пишу својеручно написана
слова. Деца netzgenerati-on коју данас зовемo digital natives – (residents),
урођеници, одрастају уз медије и користе медије потпуно различито од
начина на који то раде њихови родитељи, васпитачи, наставници, тзв.
digital immigrants (visitors). Оно што је одраслима доскора изгледало као
добар вид заштите деце од штетних медијских садржаја, данас изгледа
или немогуће или анахроно, а актуелно питање које се намеће, није како
ће технологија изгледати у будућности, него пре, како ћемо ми изгледати
и шта ћемо постати у односима са машинама, који постају све ближи.
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Да ли је оно што зовемо: нови медији, информатичка бомба, виртуелна
стварност, ѕcyber-простор довело децу и родитеље, као и читав свет 21. века,
у онтолошки и антрополошки нову ситуацију, која се у суштини, уклапа у
педагозима познату концепцију васпитања као технолошког и телеолошког процеса, васпитања као сврсисходне делатности у којој се примењују
одређена средства, да би се остварили жељени циљеви (Граорац, 1995).
Да ли су настојања педагога, да се схватање педагогије као телеолошког и технолошког процеса критички формулише, доведена до крајњих
граница и постала узалудна? Да ли је педагогија добила своје општило,
свој продужетак (у Маклуановом смислу) у информационој технологији
(„информација је моћ”)? Да ли смо постали неми сведоци победоносног
похода технологије у сферу педагогије, чињенице да је школа заиста
постала „сервис за информисање” (Граорац, 2013; види Андевски, Вулетић, 2017: 178-196).
Насупрот популрном миту који су измислили одрасли, миту о детету
које је срећно у најсрећнијем периоду живота, детињству, опомињуће су речи Џона Холта, да за много деце, не постоји детињство као срећно, сигурно,
заштићено... Можда је најбољи начин да се то превазиђе да се из offline
сфере оде у online. Да ли је компјутер, као нова играчка, симбол савременог детињства и једног периода отуђености, неразумавања, усамљености
данашњег детета? Да ли у свету машина данашње дете тражи саговорника,
већ оболело од интернета којем је меморија „постала старинарница, спремиште натрпано гомилом различитих слика, неупотребљивих симбола, на
брзину нагомиланих и у лошем стању” (Вирилио, 2004: 41).
Данас у постиндустријском друштву, породица, опскрбљена мултимедијалним техничким помагалима, делује педагошки, једнако тужно и неуспешно као и она средњевековна (види, Аријес, 1989) ухваћена у мрежу над мрежама – мрежу интернета. Осећања су мање важна
– важнија је размена информација. Техничко убрзање је довело до немог
телефона, не због техничког, него због социјалног квара, једни другима
нећемо имати више шта да кажемо, неће бити ни реалног времена за то.
Ако се у неком простору и сретну, одрасли неће знати како да се понашају, а деца неће слушати шта им говоре ... Или ће се у својој комуникацији срести у sayber-spejsu.У суштини, и педагогија се, као и многе данашње науке, удаљила од стрпљивог истраживања стварности, и изгубила
своју децу, борећи се да постане актуелна у смислу захтева и одговора
које поставља нека нова sayber- или техно- педагогија, педагогија навигације. Да ли се ради о томе да деца данас треба да напусте интелектуалне
пустоловине реалности, да крену у технолошки авантуризам на који их
подстичу неке, од нових, данас навирућих сајберr-наука, или се ради о
крају науке?
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С обзиром да се „медијска и не-медијска сфера све више прожимају,
процеси васпитања и социјализације све су мање могући без осврта на
медијски посредовано понашање“ (Moser, према Bake, 2013: 53). Овде се
намеће питање, какав значај за процес васпитања и образовања има промена темељног односа човека према свету под утицајем медија? Решење
које је значајно у контексту проблематике којом се у овом раду бавимо,
теоретичари медијске педагогије виде у „педагошко-антрополошком
приступу, који се ослања на ’три пола педагошког троугла’: 1. Теорија
курикулума, школа и настава: какве захтеве треба постављати детету у
различитим узрастима? (предметна димензија). Овде спадају и питања
као што су: требају ли већ и предшколска деца да уче да читају; смеју ли
да гледају телевизију; какве емисије треба да буду доступне деци, у којој
мери, итд. 2. Перспектива васпитача тиче се активности и захтева професије која управо поменуту предметну димензију треба да повеже са трећом перспективом: 3. Васпитање можемо спроводити и теоретски проницати и са гледишта детета, полазећи од његових потреба и развојних
шанси. Све три димензије је могуће испоштовати само ако филозофија
и емпирија постану једно: не можемо без искуственог знања и његовог
емпиријског прикупљања, али потребне су нам и категорије и теоријске
претпоставке засноване на једној слици човека. Ову слику, захваљујући
Просветитељству, можемо схватити као одређење за аутономно, али и
социјално увезано деловање” (Меркерт, према Bake, 2013: 53).
Упркос свим изазовима, ипак желимо да замислимо хумани и еманципаторски смер медијске револуције, у чијем контексту више ништа
не треба „оплакивати или проклињати. Судбином технологије нећемо
загосподарити тако што ћемо јој окренути леђа. Наша одговорност се
налази у разумевању њене логике, да бисмо што је могуће боље предвидели њене последице” (Дебре, 2000: 252).
2. Методолошки оквир истраживања
У овом раду, фокусирали смо се на истраживање и анализу деловања
и бивствовања деце у медијском простору, кога, и аналитичари и практичари, још увек истражују и који је, још увек, пун тајни како за одрасле,
тако још више за децу. Данашња деца одрастају и развијају се уз различите медије: књиге, сликовнице, бојанке, енциклопедије, радио, музичке
апарате, телевизију, мобилне телефоне, компјутере, интернет... Медији
се све више спајају у једну „културу екрана” која доминира дечијом свакодневицом, чини је уобичајеном, мање или више подстицајном, партиципативном или креативном (види Андевски, Вулетић, 2017: 178-196).
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Предмет истраживања у раду је перцепција родитеља о томе коју
улогу имају медији, како нови (рачунар, таблет, мобилни телефон), тако
и стари (књига, телевизија), као и улога коју штампани медији (сликовнице, бојанке, енциклопедије, књиге) имају у свакодневном животу њихове деце. Такође, испитали смо и мишљење родитеља о томе коју улогу и
значај приписују компјутеру у властитој свакодневици, како процењују
своје медијске компетенције, односно медијску писменост.
Интенција нашег истраживања била је и да сазнамо колику улогу и
одговорност приписују родитељи себи у медијском одрастању и медијском описмењавању своје деце, а колику улогу и значај у обликовању
правилног односа деце према медијима приписују другима: предшколској институцији, васпитачима, учитељима.
Проблем истраживања може се сажети упитном реченицом: Коју
улогу имају нови и стари медији у свакодневном животу родитеља и
њихове деце ?
Циљ истраживања је да се утврди која је улога компјутера у животу
одраслих, као и коју улогу имају стари и нови медији у свакодневици
деце старијег предшколског и ученици најмлађег школског узраста (први разред основне школе).
У складу са овако опште постављеним циљем истраживања, постављени су следећи задаци истраживања:
1. Испитати мишљење родитеља о улози нових и старих медија у
животу њихове деце.
2. Испитати улогу коју нови медији и компјутер имају у животу
одраслих – родитеља као и њихове деце.
3. Испитати мишљење родитеља о улози коју штампани медији –
сликовнице, бојанке, књиге, енциклопедије имају у свакодневици
њихове деце.
Природа предмета истраживања, постављени циљ и задаци, условили су избор метода заснованих на рационално-дедуктивном, емпиријско индуктивном, аналитичко-синтетичком, компаративном и интерпретативном сазнајном приступу и анализи резултата. Добијени подаци
истраживања обрађивани су статистичком методом (уз помоћ апликација СПСС-а) и уређени квантитативном и квалитативном анализом.
Истраживање је реализовано 2016. године у вртићима и основним
школама у Новом Саду. Упитник је дистрибуиран у писаној форми,
а циљна група испитаника били су родитељи старије групе полазника
предшколске установе, као и родитељи чија деца су пошла у први разред
основне школе.
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Узорак истраживања је пригодан, са елементима намерног, дакле нерепрезентативан је и сачињавају га јединице основног скупа које су истраживачима биле на располагању, у складу са избором које су аутори
сматрали типичним за популацију. Упитник је попунило 75 испитаника.
Резултати који су добијени на овакав начин сматрају се вредним и релевантним, али са ограниченим могућностима генерализације (види Андевски, Вулетић, 2017: 178-196).
Мушки

N
34

f
45,33%

Женски

41

54,67%

Укупно

75

100%

Tабела 1: Структура узорка према полу испитаника
Инструмент су, за потребе овог истраживања, конструисали истраживачи. Упитник је састављен у виду петостепене скале Ликертовог типа
+и садржао је 21 тврдњу, од којих је, први сет тврдњи (8 питања) обухватао тврдње које се односе на мишљење родитеља о генералној улози коју
медији, стари и нови, имају у свакодневном животу њихове деце; други
сет тврдњи, пратио је властите релације и односе које одрасли - родитељи имају према компјутеру (7 тврдњи); трећи сет тврдњи, истраживао је перцепцију родитеља о значају штампаних медија (сликовнице,
књиге, бојанке, енциклопедије – 6 тврдњи у упитнику) у свакодневици
њихове деце. Упитник је поред питања затвореног типа, садржавао и
питања отвореног типа, којима су родитељи слободно изражавали своја
мишљења везана за предмет истраживања (види Андевски, Вулетић
2017: 178-196).
3. Резултати истраживања
У оквиру првог задатка истраживања, родитељи су давали свој степен слагања на питања постављена у виду тврдњи Ликертовог типа у
вези улоге медија како старих (књига, телевизија) тако и нових (рачунар,
таблет, мобилни телефон), у свакодневном животу детета. Овај део упитника састојао се из 8 тврдњи и родитељи су изјавили:
–– Да деци треба омогућити да буду у контакту са медијима, али да
тај однос буде под контролом и одговорношћу родитеља – 88,67%.
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–– Родитељи би требали да деци одреде време које ће у дому провести
уз медије, књигу, телевизију, рачунар, таблет, мобилни телефон –
88%.
–– Такође, родитељи би требали да бирају и сугеришу садржаје
којима су деца изложена путем медија – 94,66%.
–– Иако 17,33% родитеља изјављује да нема став о томе, велики број
родитеља се слаже, да би дете, до поласка у школу, требало у породици да стекне основу за даљи развој сопствене културе и медијске „писмености“ – 72%.
–– Такође, иако се 28 % родитеља не слаже или нема став о томе,
велики број родитеља сматра да родитељи треба да омогуће својој
деци, да до поласка у школу стекну увид у могућности коришћења
информационих технологија за самообразовање и за различите
врсте креативног изражавања – 70,67%.
–– Мишљења родитеља су подељена када се ради о улози васпитача,
тако да се 46,67% родитеља не слаже или нема став о томе да васпитачи треба до поласка у школу да омогуће деци да стекну увид
у могућности коришћења информационих технологија за самообразовање и за различите врсте креативног изражавања, односно
53,33% родитеља сматра да васпитачи треба до поласка у школу,
да омогуће деци стицање увида у могућности коришћења информационих технологија за самообразовање и за различите врсте
креативног изражавања.
–– Велики број испитаних родитеља сматра да би предшколска установа у сарадњи са породицом требала да развија правилан однос
деце према медијима и да их медијски „описмени“ – 70,67%, а
такође, 84% родитеља је изјавило да их плаши помисао о све већој
комерцијализацији детињства, све већег неконтролисаног излагања деце компјутеру (рекламама, неприкладним садржајима).
Родитељи су, у оквиру другог задатка истраживања давали степен
сагласности на део упитника који је садржавао седам тврдњи везаних за
њихов властити однос према компјутеру као и однос који њихова деца
имају према компјутеру.
–– За себе, родитељи се слажу са тврдњом да су медијски писмене
особе – 92%. Такође, слажу се са тврдњом да пажљиво прате и контролишу активности свог детета за комјутером - 93,34%.
–– Они тврде и да помажу свом детету како би успешније развило
неопходне способности везане за рад на компјутеру – 74,67%.
–– Подељено је мишљење родитеља везано за тврдњу о томе да ли
би рад на компјутеру требао да постане свакодневна активност у
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вртићу/школи, па се 58,55% родитеља не слаже са овом тврдњом,
а остали испитани родитељи се или слажу, или немају свој став у
вези са овом тврдњом.
–– Већина родитеља се не слаже са тврдњом да се њихово дете радије
забавља на компјутеру него у физичким активностима и игри са
вршњацима – 88%, док остали родитељи немају став о томе, или се
слажу са овом тврдњом (12%).
–– Родитељи тврде и да боравак њиховог детета за компјутером није
довео до промене његовог социјалног понашања – 77,34%, док
остали родитељи немају став о томе или се слажу са тврдњом
да је компјутер довео до промене социјалног понашања детета
(22,67%).
–– Са тврдњом да компјутери могу да замене „реални“ свет детета:
цртање (бојицама, фломастерима), песак, вода, папир, животиње,
биљке, не слаже се 80% родитеља, док се остали слажу или немају
став о томе (20%).

Родитељи су у оквиру трећег задатка истраживања, давали степен
сагласности на део упитника који је садржавао сет од шест тврдњи везаних за однос њиховог детета према штампаним медијима.
–– Већина испитаних родитеља, 94,67% се слаже са тврдњом да би деца
предшколског узраста требала више времена да проводе са сликовницама, бојанкама, енциклопедијама и да путем њих уче и развијају креативност, док се 4% испитаних родитеља не слаже са овом
тврдњом.
–– Родитељи се слажу са тврдњом, 73,34%, да сликовнице/књиге/
енциклопедије данас нису толико атрактивне предшколској деци
колико телевизија и нови медији, док се 20% родитеља не слаже са
овом тврдњом.
–– Већина родитеља, 94,66% се слаже са тврдњом да је комуникација
коју родитељи остварују са дететом листајући, читајући и објашњавајући слику/ књигу/ енциклопедију, делотворнија и да развија боље
породичне односе и поверење деце у одрасле; са овом тврдњом се не
слаже 4% испитаника.
–– Родитељи се слажу, њих 84%, да сликовнице/књиге/енциклопедије
могу деци пружити још више знања уколико се оне адекватно допуне
уз употребу других медија као што су телевизија, рачунар/интернет,
док се 5,33% испитаних родитеља не слаже са овом тврдњом.
–– Знатан број испитаних родитеља - 89,34% се слаже са тврдњом да
код детета још на предшколском узрасту, у оквиру породице, треба
развијати љубав према штампи како би на старијем узрасту имало
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бољу вештину читања и виши степен литерарне писмености, док се
са овом тврдњом не слаже 2,66% испитаних родитеља.
–– Такође, велики број испитаних родитеља - 90,66%, се слаже са
тврдњом да у оквиру предшколске установе, треба развијати љубав
према штампи како би на старијем узрасту имало бољу вештину
читања и виши степен литерарне писмености, док се са овом тврдњом
не слаже 2,66% испитаних родитеља.
4. Дискусија
Првим задатком истраживања, испитивали смо мишљење родитеља
о улози нових и старих медија у свакодневици њихове деце. Резултати
указују на изузетно високу освешћеност родитеља у односу на присуство медија (књига, телевизија, рачунар, таблет, мобилни телефон...) у
свакодневици њихове деце. Сматрамо да ова висока освешћеност која се
код родитеља рефлектује: у потреби да контакт деце са медијима мора
да буде под њиховом контролом и одговорношћу (88,67%), затим у одређивању времена које ће дете провести уз медије (88%) и највише у бирању и сугерисању садржаја којима ће деца бити изложена путем медија
(94,66%), произилази из сигнификантног податка овог истраживања,
којим 84% родитеља каже, да их плаши помисао о све већој комерцијализацији детињства, све већем неконтролисаном излагању деце компјутеру (рекламама, неприкладним садржајима).
У том смислу, родитељи и имају одређене кораке којима би се могућа
проблематичност у контактима деце и медија могла превазићи, кроз феномен медијске писмености, или прецизније, потребе за раним медијским
описмењавањем. У овом процесу, родитељи најпре фаворизују улогу саме
породице у којој би деца требало да стекну основу за даљи развој сопствене
културе и медијске „писмености” (72%), односно, сами родитељи треба детету, до поласка у школу, да омогуће увид у могућности коришћења
информационих технологија за самообразовање и за различите врсте креативног изражавања (70,67%). У овом процесу велика улога даје се и предшколској установи која у сарадњи са породицом треба да развија правилан
однос деце према медијима и да их медијски „описмени” (70,67%).
Kада се ради о самој улози васпитача родитељи имају подељено
мишљење, па се 46,67% родитеља не слаже или нема став о томе да васпитачи треба до поласка у школу да омогуће деци да стекну увид у могућности коришћења информационих технологија за самообразовање и за
различите врсте креативног изражавања, а 53,33% родитеља сматра да
васпитачи треба до поласка у школу, да омогуће стицање увида у могућГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 173-190
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ности коришћења информационих технологија за самообразовање и за
различите врсте креативног изражавања.
Налази нашег истраживања указују да родитељи себе и породицу
виде као примарне актере у медијском „описмењавању” своје деце, али и
да сматрају да заједно са њима и васпитачи и вртић треба да учествују у
овом сложеном и важном процесу. У вези са овим, наводимо налазе истраживања које се бавило улогом васпитача у компјутерском описмењавању
деце као и компјутерском компетенцијом васпитача, у којима се износи
податак о томе да један број васпитача, студената, педагога сматра „
... да би било добро да се вртићи опреме компјутерском технологијом,
како би сва деца, без обзира на социоекономски статус својих родитеља,
могла радити са њима. Сматрају да је подједнако битан и васпитачима
у њиховом раду, нарочито као помоћ у административним пословима,
припремама дидактичког материјала за своју групу, обогаћивању свог
рада са децом, размени искуства са другим васпитачима. Истичу да је
неопходно да савремени васпитач прође обуке и стручно се усавршава
како би умео да користи компјутере у раду са децом и у личне сврхе, те
да институције које се баве припремом за васпитачки позив, пруже студентима неопходна искуства, знања и сигурност за оно што их у будућности очекује” (Прибишев Белеслин, 2006: 13-14).
Према налазима ауторке Прибишев-Белеслин, улога васпитача у
активностима компјутерског описмењавања данас постаје „много комплекснија имајући у виду савремене трендове у овој области који преферирају интегрални приступ компјутерској технологији са осталим
садржајима васпитно-образовног рада, што свакако мора да спроводи
васпитач“ (Прибишев Белеслин, 2006: 134). Ова ауторка, наводећи бројна истраживања, сматра да васпитач мора да буде упознат „да примена
компјутерске технологије на раном узрасту има својих позитивних и
негативних утицаја на психофизички развој деце, [...] и да се труди да
негативне сведе на минимални ниво” (Исто, 134-135).
Такође, према налазима ауторке, васпитач „треба да поседује знања
и вештине планирања, реализовања и евалуације активности у којима се
примањује компјутер; да поседује способност критичке процене и одабира образовних компјутерских програма за децу; да буде способан да
прави и одржава баланс између слободне и контролисане употребе компјутера од стране једног детета или групе деце, и да буде довољно осетљив да препозна када им је потребан као ментор, извор знања, партнер,
или само посматрач, те да буде мотивисан да се перманентно усавршава
имајући у виду количину нових информација и техничких достигнућа
из ове области, које се продукују изузетном брзином” (Исто, 135; види
Арсенијевић, Андевски, 2012: 28-48).
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Другим задатаком истраживања испитивали смо мишљење родитеља о томе коју улогу имају нови медији и компјутер у њиховом свакодневном животу, као и у животу њихове деце. Интересантно је да велики
проценат родитеља себе процењује као медијски писмену особу – 92%,
као и да пажљиво контролишу активности свог детета за компјутером
93,34%. Овај податак није реципрочан активностима које родитељи реализују да би помогли својој деци, како би и она била успешнија на компјутеру, јер то ради свега – 74,67% родитеља, па можемо изразити сумњу
у истинитост одговора које су родитељи дали на ово питање.
Подељено је мишљење родитеља везано за тврдњу о томе да ли би рад
на компјутеру требао да постане свакодневна активност у вртићу/школи, па се 58,55% родитеља не слаже са овом тврдњом, а остали испитани
родитељи се или слажу, или немају свој став у вези са овом тврдњом.
Већина родитеља се не слаже са тврдњом да се њихово дете радије
забавља на компјутеру него у физичким активностима и игри са вршњацима – 88%, док остали родитељи немају став о томе, или се слажу са овом
тврдњом (12%). Родитељи тврде и да боравак њиховог детета за компјутером није довео до промене његовог социјалног понашања – 77,34%, док
остали родитељи немају став о томе или се слажу са тврдњом да је компјутер довео до промене социјалног понашања детета (22,67%). Са тврдњом да компјутери могу да замене „реални” свет детета: цртање (бојицама, фломастерима), песак, вода, папир, животиње, биљке, не слаже се
80% родитеља, док се остали слажу или немају став о томе (20%).
Иако испитани родитељи себе процењују као медијски изузетно
писмене особе, ово је податак који можемо проценити као социјално
пожељан одговор испитаника, који у суштини рефлектује нереалну и
необјективну слику коју о својој медијској писмености имају генерално
одрасли становници Србије. Наиме, истраживања везана за медијску
писменост академски образоване заједнице у Србији, (а испитаници у
нашем истраживању могу понети у великом проценту овај епитет, види
Андевски, Вулетић, 2017: 178-196), показују да „припадници образовне
и академске заједнице Србије имају умерено високо изражену медијску
писменост, на самој граници са просечном израженошћу“ (Арсенијевић,
Андевски, 2015: 189).
Испитаници у нашем истраживању, управо припадају образовној и
академској заједници, за коју, према налазима наведеног истраживања, важи да поседује умерену критичност према медијским садржајима којима су изложени, да су умерено склони проверавању медијских
извора порука, да су умерено способни да примењују медијске поруке у
властите и приватне сврхе, да су умерено свесни интерреакције друштва
и медија, да им генерално, предстоји још дуг пут развоја до медијски инГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 173-190
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формационо-комуникационо писмених и медијски компетентних појединаца (Арсенијевић, Андевски, 2015: 190-191), за које себе сматрају.
О овој дискрепанцији стварног и потенцијалног, сведочи и контрадикторност у одговорима које су испитани родитељи дали, јер ако 92% родитеља
себе процењује као медијски писмене особе, зашто свега 74,67% родитеља
каже да помажу свом детету како би било успешније на компјутеру. Овим се
доводи у сумњу и њихов исказ о томе и да пажљиво контролишу активности
свог детета за компјутером (93,34%), односно оправдава њихово мишљење,
да рад на компјутеру треба да буде и свакодневна дететова активност у вртићу/школи, чиме се, имплиците, несвесно, потврђује и њихова потреба да
им је у компјутерском „описмењавању” њихове деце, ипак потребна помоћ и
других учесника дечијег окружења, вртића, васпитача, учитеља ...
Трећим задатком истраживања испитали смо мишљење родитеља о
улози коју штампани медији – сликовнице, бојанке, књиге, енциклопедије
имају у свакодневици њихове деце. Готово сви испитани родитељи деле
мишљење (94,67%) да би деца предшколског узраста требала више времена да проводе са сликовницама, бојанкама, енциклопедијама, да путем њих
уче, развијају креативност и да је комуникација (94, 66%) коју родитељи
остварују са дететом листајући, читајући и објашњавајући слику/књигу/
енциклопедију делотворнија и развија боље породичне односе и поверење
деце у одрасле (94,66%). Родитељи су прилично сложни и са тврдњом да сликовнице/књиге/ енциклопедије данас нису толико атрактивне предшколској
деци колико телевизија и нови медији (73,34%), али још нам је кориснија
информација о томе да се родитељи, још више слажу око тога да сликовнице/књиге/енциклопедије могу деци да пруже још више знања уколико се
адекватно допуне употребом других медија као што су телевизија, рачунар/
интернет (84%). Родитељи такође сматрају да код детета предшколског узраста најпре породица (89,43%), па потом и предшколска установа (90,66) треба
да развија љубав према штампи, како би на старијем узрасту имало бољу
вештину читања и виши степен литерарне писмености.
Налази нашег истраживања указују на постојање медијског диверзитета која се код родитеља рефлектује у мишљењу да су деци предшколског узраста у расту и развоју потребне адекватне допуне медија, дакле
родитељи преферирају утицаје и старих (штампаних) и нових медија
(рачунар, таблет, мобилни телефон). Родитељи генерално, медије посматрају као ресурс којим може да се обогати живот и повећају развојне
димензије њихове деце и у том смислу, сматрају да је деци неопходно
искуство и са новим медијима (компјутер, таблет ...) али и са штампаним
(старим) медијима – сликовницама, књигама, бојанкама. Једино у овако присутним алтернативама, деца могу и да изаберу своје медије и да
науче да доносе одговарајуће вредносне судове.
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Посебан допринос нашег истраживања видимо у томе што су одговори
родитеља, потврдили премисе које су потврђене и у теорији медија о томе,
да њихова деца, треба да остваре (и остварују) активни приступ различитим медијима, и старим (књиге, штампани медији) и новим (компјутер,
игрице) и да ови медији не представљају опонентну него креативну, стваралачку, интерактивну снагу различитих перспектива којима њихово дете
треба да приступи свету и стварности. Дакле, родитељи не преферирају
интензивирање једне димензије, коју означавамо као стари или нови медији, него својим изјавама, потврђују теоријске премисе о неопходности
медијске конвергенције, која се не одиграва на технолошком нивоу, него
управо у главама оних који приступају и прате медије (Јenkins, 2006а,б) уз
експлицирану потврду диверзификације у приступу и коришћењу медија.
У литератури наилазимо на потврду оваквих настојања. Наиме, и стари медији (штампани, па и телевизија) и интернет посежу у свом деловању како за класичним тако и за савременим обрасцима и аранжманима, које можемо означити као образовни, педагошки. Поред аналогних
ово се односи и на дигитализоване, умрежене садржаје који се налазе на
интернету, а који воде ка новим облицима руковања знањем, а тиме и до
нових облика самог знања. Интернет, имплиците, испуњава један педагошки задатак, припрему за самостални приступ, управљање знањем са
педагошком противтежом, фокусираност на самостално мишљење и стицање знања, које је додуше напорно, захтева одговарајућу обраду знања,
медијску писменост и компетентност. У том смислу, наше истраживање
води појачаним захтевима инстититуцијама образовања у неговању медијских компетенција, не у смислу диференцијације и надигравања „старог”
и „новог”, него у смислу обликовања мултимедијалног заједничког извора
који буди радозналост, интерактивност у међусобној повезаности медија
(Košir, 2005). Овде се, у суштини, више јавља дилема и поставља питање о
томе колико сами родитељи могу да испрате све ове медијске, дигитализоване трендове, јер многи нису још овладали ни старим медијима, а већ се
појављују нови... Деца иновације лако прихватају, али у свему овоме им је
неопходан ослонац и помоћ одраслих – родитеља, васпитача.
Генерално, ово истраживање показује да наша деца одрастају у једном друштву у коме:
–– „Традиционалне норме и вредности које почивају на закону и уверењима губе важност,
–– мобилност и кретање одређују свакодневицу у смислу генералног
убрзавања,
–– шема напетости, дакле осећај акције, одушевљења и стимулације,
све више утиче на лични стил понашања људи” (Мoser, 2006: 96).
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Ови моменти све више одређују породичне односе, живот деце и одраслих у породици. Овде бисмо се присетили есеја Х. Гизекеа (1985) у ком
он представља тезу о крају „детета и детињства” што се више рефлектује
у губитку функције породичног васпитања, конкретно као „губитак моћи
над будућношћу детета, доминација социјализације кроз масовне медије
и истоветност на рачун лично одговорног васпитања” (Giеsеckе, 1985: 77).
Породица данас, постаје мање интровертна, а тиме се више отвара према
окружењу. Тиме она, према налазима овог аутора постаје и „социјална
лука” у којој чланови породице једни друге подржавају и охрабрују, што
може да представља и процес ране еманципације деце од стране родитеља и обрнуто, родитеља од стране деце (Giеsеckе, 1985: 84).
Овде се, указује значај присуства медија у свакодневици саме породице и у том смислу, наглашавамо потребу да се превазиђе дилема и
поларизација која се још увек води око старих и нових медија, у смислу
који су медији – стари или нови – бољи или важнији. Обликовање медијски компетентних личности најпре код родитеља и васпитача, а потом и
код деце, значи обједињавање и имплементацију onlajn простора и понашања, способност праћења информација на различите начине при чему
су важни и нови и стари медији.Овде истичемо и речи ауторке Прибишев
Белеслин која сматра да је битно „да се промишља о односима између
компјутерских технологија и деце предшколског узраста, на различитим нивоима, јер ће се у временима која долазе васпитачи сретати са све
већим бројем питања везаним за вештачку интелигенцију постављеним
од деце. Могуће је и корисно процес систематског и масовног увођења
компјутерске технологије у систем васпитања и образовања почев од
најранијег узраста. Постоји већи број фактора који условљавају ваљано
увођење и руковање рачунарима: теоријско-педагошки контекст у примени информатичке технологије; образовни процес и теорије учења
као основа компјутерског описмењавања, те сагледавање специфичности учења на предшколском узрасту; циљеви васпитања и образовања;
модели интеграције компјутерских технологија у институције за васпитање и образовање предшколске деце: образовање васпитача за употребу
информационих технологија у васпитно-образовном раду; повезаност
одређених параметара везаних за личност васпитача са њиховим представама и ставовима о компјутеру као образовном средству; ниво компјутерског знања и искуства васпитача, неопходан за ефикасно компјутерско описмењавање деце; основе програма за компјутерско описмењавање деце предшколског узраста и техничка опремљеност предшколских
установа” (Прибишев Белеслин, 2006: 14).
Иако се неће сложити одређени број педагога, васпитача, па и родитеља, 21. век у коме живимо, поред неопходности примене нових медија
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и компјутера у образовању и у свакодневном животу, има још једну
карактеристику, а то је перманентност. Ову перманентност рефлектује
почетак, а то је управо предшколски период породичног и институционалног бивствовања и одрастања детета.
Закључак
Изгледа као да се данас, у савременом свету, понавља оно на шта су
нам указивали историчари демографског смера реконструишући доживљај детињства у традиционалној (средњевековној) породици. На тренутак се учини, да је и данас, као и тада, присутна равнодушност према
деци, али много супстанственије природе, него она из ранијих историјских периода. Чини се, да се данас, после свих психолошких и педагошких
открића, не ради о непознавању природе детета, него о њеној промени –
стварањем вештачких помагала и општила која постају покретачка снага убрзања реалности. Дете као да је опет постало човек у малом, који и
не жели да порасте (као што то данас не желе ни многи одрасли), а то му
омогућавају све трансформације, модификације, симулације, супституције, евентуалности, вероватности, уображености, привидности, анимације, потенцијалности, латентности, артифицијелности, имагинације –
све што дете, али и одрасли, могу да доживе у саyбер-простору.
Међутим, све те димензије имагинације могуће у виртуелном простору, постоје, могуће су и овде у реалном простору, све форме кретања
мисаоног и духовног – па зашто смо, случајно или намерно, свесно или
несвесно померили смисао и тражимо га – у другом, сајбер-простору? У
том смислу, педагошким посленицима, родитељима и васпитачима неопходна је педагошка рефлексија на изазове живота и комуникације са
новим друштвеним интерактивним медијима, масовним медијима, погодностима које они доносе, али и неизвесностима које се иза њих крију.
Нова медијска и партиципативна култура друштвеног контекста у
Србији утиче на све области друштвеног живота којој је неопходна стална
критичка анализа и рефлексија, са сталном потребом креирања одговора
које би систем васпитања и образовања усмерио ка изазовима партиципације, социјализације, интеракције коју деца остварују у виртуелном простору, а који се брзо развија и добија димензије покретачке снаге друштвено-културног развоја и повећаног значаја колективне интелигенције.
Чини се да смо достигли критичну тачку креирања образовне политике која треба да се усмери на стратешко сагледавање, уважавање, планирање садашњих образовних потреба, али и антиципирање будућих,
како би се стицању медијских компетенција придао значај који му приГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 173-190
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пада. Тиме ће српска медијска популација направити велики искорак на
путу достизања неопходних стандарда у концепцији медијских компетенција које већ постоје у европској образовној политици.
Одговорност одраслих је у разумевању и обликовању хуманог и
еманципаторског смера медијске револуције, у аутентичном креирању
медијског садржаја, а партиципативни и интерактивни модел медијског
образовања, који треба да крене из вртића, може бити одговор на изазове
медијске културе и путоказ развоја једног могућег света истинске комуникативне рационалности.
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CHILD IN THE MEDIA ENVIRONMENT
Summary: Thanks to the information revolution, a combination of factors
that affect children's socialization is enriched by the electronic media. Educational
and socio-cultural needs are realized in a specific way, which includes media and
new information technologies. These needs can be found in the triangle where
the family, the media, school or kindergarten, from a position of direct factors,
exercise genuine influence on children and reflect their childhood. In this paper,
we focus on research and analysis of growing up and the existence of children in
the media, which the analysts and practitioners, is still investigating, but that is
reflected in the operation of different media: books, picture books, coloring books,
encyclopedias, radio, music equipment TV, mobile phone, computer, internet… In
the empirical part of the paper, we have presented the results of research arising
from the survey of parents of children up to 8 years of age, using a questionnaire
that accompanied its agreement with the sentence (Likert) relating to the parents
about the general role of the media, old and new, have in the everyday life of their
children. In a sample of 75 respondents from urban areas, there was a self-assessment information and media competence of parents and explored the opinions
of parents about the use of media. The survey obtained significant results, which
indicate expectations of parents of preschool institutions and schools, as well as
the need to get through the educational process at all institutional levels, promote
appropriate media form that determines the position and role of media in education of children.
Keywords: PERCEPTION, MEDIA, SCHOOLS, PRESCHOOLS INSTITUTIONS.
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ПРОБЛЕМ ПРЕУЗИМАЊА И ШИРЕЊА ВЕСТИ
ОНЛАЈН МЕДИЈИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ:
Eтички обрасци у периоду еквивалената
Сажетак: Овај чланак пружа локалну перспективу о томе на који
начин онлајн медији у Републици Српској (РС) преузимају и шире садржај
вести. Основни циљ рада је био испитати обрасце етичког поступања онлајн
медија приликом преузимања и ширења вести. У том смислу, користи се
Олдриџево (Aldridge, 2007) схватање важности малих медија у информационом добу, временском оквиру који представља парадигматску платформу и
оквир овог истраживања. Основна теза рада јесте да се онлајн новинарство
у РС налази у периоду еквивалента (Krejg, 2010) који у основи чини продукција садржаја дупликата и преузимање вести. Из тог ракурса, тема проблематизује вест плагијат према нормативном аспекту професионалног
новинарства. Вешћу се сматра нова, актуелна медијска објава, не нужно и
новинарски жанр, а која се преузима од стране других онлајн медија, унутар
три рубрике, односно секције; информативна вест, вест-забава и локална
вест. Истраживачки дизајн заснован је на методи студије случаја унутар
којег се користе техника анализе садржаја и посматрања ради систематског праћења вести подржаног Гугл аналитиком. Сваку вест детерминишемо као јединствени случај унутар студије случаја. Елементи за праћење
вести односе се на време објаве, те начин и обим преузимања медијског садржаја. Под ширењем вести подразумевамо опсег и трајање садржаја у дневној медијског агенди главних онлајн медији у РС и такозваних јединствених
малих портала. Имајући у виду рецентну периодизацију онлајн новинарства приказаће се продужено трајање еквивалент фазе онлајн новинарства
на локалном нивоу, означено у овом раду као појава медијског заостајања.
Кључне речи: ЕТИКА ДИСЕМИНАЦИЈЕ ВЕСТИ, МЕДИЈСКА АГЕНДА,
МЕДИЈСКО ЗАОСТАЈАЊЕ, ОНЛАЈН МЕДИЈИ И НОВИНАРСТВО, ПЕРИОД
ЕКВИВАЛЕНАТА, ПРЕУЗИМАЊЕ И ШИРЕЊЕ ВЕСТИ.
*
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Увод

Медијска култура света у 21. веку обележена је револуционарним
променама на, најмање два нивоа: формално-техничком и организационо-продукционом. Први ниво промена условљен је дивергентним техничким процесима приближавања медијских технологија. Други ниво,
подстицан је процесима транспоновања продукционог садржаја из једног, у други медиј. Приближавање медија се, и у формално-техничком
и организационо-продукционом смислу, спроводи компјутеризацијом
медијског окружења кроз употребу јединствене информационе технологије (ИТ) и нарочито кроз кориштење интернета, као универзалне
платформе ИТ. Ови развојни правци делују квалитатно супротно један
другом, али, парадоксално, допуњавају се у развојном смислу. Делујући истовремено супростављено и јединствено, створили су низ претпоставки за настанак, за сада, последње врсте новинарства у генеалогији
медија – онлајн (on-line) новинарства. Са дигиталним медијима настало
је ново новинарство (Pavlik, 2008), које је утицало и на глобално ширење
онлајн културе (Brook & Boal, 1995). Инспирисана мрежним концептом
друштва (Kastels, 2000) развијена глобалном применом ИТ, створена је
култура повезаности (van Dijck, 2013), подстицана интернационализацијом интернета.
Интернет је последњих три деценије постао префикс за означавање друштвеног времена у медиологији (Debre, 2000). Интернет доба
(Holmes, 2005) је, због усмерености на медијску индустрију и подстицање примене ИТ у медијасфери, суштински изменило многе новинарске поступке и процесе. Време нове праксе у новинарству и медијској
продукцији неки аутори означили су као друго медијско доба (Poster,
1995) са снажним практичним и теоријским консеквенцама на укупну
„традицију медијских студија” (Holmes, 2005: 4). Свеукупност измена у
сфери друштвеног комуницирања, утицале су на неке ауторе да интернет доба детерминишу још шире, као интернет културу (Porter, 1997) или,
као „друштвену интернет парадигму” (Grewlich, 1999: 29). Све ове инернетморфозе1, транспоновале су интернет од „пуке технологије” у индустријском времену, у посебну врсту друштвеног окружења (Mattelart,
2003) Све ове инернетморфозе , транспоновале су интернет од „пуке технологије” у индустријском времену, у посебну врсту друштвеног окружења 2, пост епохом (Negroponte, 1998; Brabazon, 2016) или епохом изван
1

2

Алузија на Фидлеров појам „медијаморфозе” кориштен за објашњење еволуције
медија. Више: Fidler, R. (2004). Mediamorphosis. Beograd: Clio.
Николас Негропонт (Nicholas Negroponte) као апологета информационог доба је још
деведестих година 20. века разматрао је сценарије могућег информационог развоја у друштву. Пост информационо друштво одређује као време прошлих ствари
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(„beyond”) информационог доба (Birkinshaw, 2016). Како год се разумевале етапе рецентног друштва, информационо доба створило је услове за
доба интернет културе у којој је завршено прво и настало друго медијско
доба (Holmes, 2005).
Ова еволуција интернета има вишеслојну природу. Информационо
доба и доба интернет културе функционишу као genus proximum мноштва елемената дигиталног света са сопственим токовима и информационим потенцијалима, који су основа за савремен развој друштва, економије, културе и политике (Fuchs, 2007; Kastels, 2000; Snellen, Thaens
&Van de Donk, 1998; Wessels, 2010). Новинарство и медији централне су
индустрије и области рада које су директно и континуирано под утицајем развојних периода интернета с једне, и друштвене рефлексије на
технологију интернета, с друге стране. Ово синергијско деловања ИТ,
медија и друштва посебно је изражено у савременом информационом
добу. У овој тријади односа онлајн медији практиковани на интернету
(Deuze, 2003), централној технологији информационог доба, развијају се
и „прерастају у главне медије свепрожимајућег интернет доба” (Li, 2006:
1-3). Неки онлајн медији су лидери у том смислу, попут: „Googl News”,
„Jahoo! News”, „The Hafington Posta”, „CNN”3, неки онлајн системи вишемање заостају за актуелном периодизацијом онлајн новинарства. Онлајн
медији у трећој декади веб публиковања (Li, 2006) нису технички глобално уједначени, нису остварили уједначене домете професионалног
развоја и на концу, немају исти опсег медијске пажње, а ни медијски статус. Основна тема овог рада управо разматра један узак аспект тог кашњена у развоју, а на примеру локалног онлајн новинарства.
Конкретније, овај рад се бави испитивањем етичких образаца праксе
онлајн новинарства у Републици Српској (РС), а у сегменту преузимања и
ширења медијских вести, као важном проблему унутар онлајн новинарске праксе. Вест се третирала као актуелна медијска објава, не превасходно као основна фактографска техника или метод писања. Преузимање
је имало значење дословног копирања садржаја вести, из једног у други
онлајн медиј, са или без навођења извора преузимања вести4. Ток ширења

3
4

и односа, проузроковани свеприменом дигиталног света. Позивање на његову рану
И прву употребу овог појма има за циљ да одреди временски оквир промишљања о
даљем развоју информационог доба. Тара Брејбезон (Tara Brabazon) синтагму пост
информационо друштво користи бавећи се разматрањем образовања у савременом добу. Она при томе на сличаначин промишља о значењу речи „пост” у информационом добу, као што је то некада чинио Негропонт.
Више видети на: http://www.ebizmba.com/articles/news-websites. Посећено: 31. 9. 2017.
Генерални директор новинске агенције „СРНЕ” у Бања Луци, Никола Дертић, објашњава да уговоре о кориштењу вести из продукције Агенције имају само медији главног тока традиционалног формата. То право ови медији самостално проширију и на своје дупликате – онлајн медије. Тиме се, заправо, крше уговорна
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вести односило се на опсег и трајање садржаја у дневној медијског агенди медија унутар истраживачког узорка. Главна теза рада јесте да онлајн
новинарство у РС развојно касни за развијеним онлајн медијма у свету,
те да се ово кашњење доминанантно манифестује и кроз праксу преузимања вести једног, од стране другог онлајн медија. Ова рана пракса у светском онлајн новинарству из 1990-их означена је као еквивалент садржај у
онлајн медијима (Krejg, 2010), а читав период, из тих разлога, означаван
је као период згрталице или периодом репродукције (Boczkowski, 2004;
Matheson, 2004). Без обзира како се ова историјска периодизација у развоју онлајн новинарства именовала, циљ је био нагласити основну карактеристику раног онлајн новинарства, а то је пракса преузимања вести.
У онлајн медијском простору РС пракса преузимања садржаја онлајн
вести још траје. У том смислу, уочавају се два нивоу преузимања вести.
Један је повезан са преузимањем садржаја унутар медијске институције
– из традиционалног медија главног тока у његово онлајн издање. Последице ових поступања је настанак вести-дупликата, где вест-дупликат
представља умножену дистрибуцију новинарског садржаја унутар исте
медијске куће која поседује класично и онлајн медијско издање. Други
ниво преузимања повезан је са преузимањем вести у онлајнсфери, односно само између онлајн медија, што директно утиче на појаву вестиплагијата. Реч је садржају вести који се дословно преноси без навођења
извора вести, што представља неетичку дисеминацију унутар онлајн
медијске комуникације. Вест-плагијат се проблематизује на основу
„Кодексу за штампу и онлајн медије у БИХ”. Директна последица ових
нивоа преузимања вести у онлајн новинарству у РС кроз вест-дупликат
и вест-плагијат јесте мултипликовање истог садржаја. Ова појава битно
утиче на квалитет укупне медијске продукције и дисеминације у онлајн
медијима. У основи проблематизације главне тезе јесте разматрање на
који начин се врши преузимање садржаја вести. За ту потребу анализирани су следећи елементи медијске дисеминације: време преузимања,
начин преузимања, опсег трајања вести, елементи подударања, односно
мултипликовања садржаја. Ови истражени елементи послужили су за
приказ етичког обрасца преузимања вести у пракси онлајн новинарства
у РС, што је представљало и основни циљ анализе овог рада. До истраживачких циљева долазило се анализом три рубрике у онлајн медијима:
рубрика информативне вести, вести-забаве и локалне вести.
права медија на кориштење вести у продукцији ове Агенције. Правна и медијска
поступања Агенције по овом кршењу права није могуће, јер ове ситуације и оваква
пракса нису предвиђени ни једним етичким кодексом или законом, те Агенција
правно не реагује на ову праксу поступања медија. Разговор с ауторком је обављен
3. 5. 2017. у Бања Луци. Ова изјава представља аутентично сведочење пружено за
потребе овог рада.
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1. Карактеристике новог журнализма у локалној перспективи
Локална новинарства на различите начине партиципирају у рецентним процесима у макро медијасфери и новинарству. Генерално, „усмереност ка локалним вестима расте” (Li, 2006: 23) Упркос глобалној
оријентацији медијске индустрије, публика воли локалне вести и својим интересовањима подстичу њихову продукцију у медијима. Стога,
локални медији имају велики значај за локалну социјалну интеграцију (Aldridge, 2007; Howley, 2002). Формирање дневне медијске агенде
у онлајн медијима у РС под утицајим је овакве усмерености. Медијска
агенда и дисеминација вести у највећем опсегу имају карактер локалне
хронике. Ова оријентација се негује и кроз грађанско партиципативно
новинарство5 и блогосферу. Са неколико година закашњења у настанку6,
онлајн новинарство у РС појавило се и развијало се у специфичном друштвеном контексту. Специфичност тог контекста временски је померило
појављивање и развој онлајн новинарства у РС, стога се овај друштвени
контекс нужно мора детаљније приказати.
Грађански рат вођен од 1992-1995, као и постратни период у РС до
2000. битно је и суштински детерминисало начин развоја онлајн новинарства. Овај утицај је био посредан, јер се појавио преко великих, изузетно важних промена квантитета и квалитета укупног медијског тржишта. Медијска слика промењена је на штету броја медија и на штету
квалитета професионалне продукције у свим медијима. Дерегулација
медијског тржишта започета деведесетих била је заустављена, многи
оснивачи медија су престали да постоје, редакције су трансформисале програмске схеме, медијски дискурс, медијску лексику и медијску
агенду, прилагођавајући се конфликтној и постконфликтној друштвеној
стварности у читавој држави. Медији који су преживели рат и опстали на
скромном медијском тржишту, бавили су се одржавањем основне медијске продукције. Ширење и развој медија није било могуће у земљи која
је остала без половине медијских ресурса.
„Због драстичних промјена социоекономске и политичке ситуације
током рата, само 50% медија или, прецизније, 272 активне медијске
организације преживјеле су рат. Од тог броја, 203 медија налазила су се
у Федерацији БиХ, а 69 у Републици Српској” (Udovičić, 2001: 10).
5

6

Пример за то су рецимо рубрике: „Гледаоци репортери” у секцији „Фото галерија”
на РТРС-у или „Дојави вијест” на Алтернативној ТВ.
Онлајн формати су почетком 2000. функционисали на принципу транспоновања
садржаја из класичног формата новине у онлајн садржај. У пуном смислу овог значења, онлајн медијско издање функционисао је као еквивалент, односно дупликат
штампаног издања, што је била главна одлика ране историје развоја онлајн новинарства из 90-их година прошлог века.
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Премештања професије новинарства у нове комуникацијске просторе интернета у локалној перспективи РС било је споро са дугим
трајањем „експерименталне фазе”, ослоњене на карактеристику опште
лиминалности медијског система РС. Лиминалност се уочавала у трајању неуређености медијске и правне регулативе око питања ауторских
права и санкционисања плагијата у онлајн медијској пракси, те примену
аналогије у решавању несугласица у медијској пракси. Функције и надлежности комуникатора у онлајн медијима нису јасно одвојене, власништво над онлајн медијима често је непознато, импресум није обавезни
део онлајн медија, не постоји јединствена регулатива о онлајн медијима
и, уопште гледано, ово је најнеуређенија област регулације у медијском
систему БиХ и РС (Turčilo, 2017).
Медијски систем РС је дуго после рата био, у целини гледајући, хаотичан. У одсуству заједничког, државног мета наџора над свеукупним
медијским тржиштем у оба БиХ ентитета, контрола и уређење медија
препуштено је ауторитетима ван државе. Хаотичност као стање у традиционалним медијима, пренела се системом спојених посуда и на рана
онлајн издања и тако успорила раније успостављање онлајн система у РС.
Процеси усаглашавања и прихватања правне медијске регулативе били
су исцрпљујући и дуготрајни, а међународна заједница битно је утицала
на процесе опоравка медијског система. Директна финансијска помоћ
замењена је индиректним помагањем кроз разне пројекте и програме
за обучавање новинара7 и изградњу информационе инфраструктуре, као
услова за појаву нових медија. Тако је и прва интернет конекција у РС
била остварена тек 1995. преко програма академске мреже САРНЕТ, уз
помоћ којега су повезани Универзитет у Бања Луци и Универзитет у Београду. То је био почетак развоја информационе инфраструктуре у РС.
Ова неповољна и комплексна друштвена, политичка, правна и економска ситуација8 успоравала је процесе стабилизације медијског тржишта и медијског система у целини. У таквом социо-економском и политичком контексту, појава интернета, за добар део медијских стручњака
била је неприметна. Технологија је била нејасна за медије који су се опорављали од ратних година. Неповерење и скептичности према онлајн
продукцији у РС трајала је до 2001. године када су „Независне новине”
из Бања Луке под истим именом основале први онлајн еквивалент главног медија, али и први онлајн медији уопште у РС. Убрзо потом то су
учинили и остали медији главног тока, и то електронски медији: „Радио
телевизија Републике Српске” (РТРС), „Алтернативна телевизија” (АТВ),
7
8

Фондација Fridrich Ebert Stiftung, Италијанска амбасада, УНИЦЕФ и други.
Укупна материјална ратна штета процењена је на 70 до 150 милијарди долара. А
незапосленост је дуго била изнад 45%. (Више: Udovičić, 2001).
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„Радио телевизија Бјељина” (РТ БН) и штампани медиј – „Глас Српске”.
Од 2005. у РС у већем броју настају и развијају се локални онлајн медији
и данас их, према подацима Вијећа за штампу и онлајн медије БИХ има
око 50, нешто мање од броја општина у РС (63)9. У највећем броју реч
је о „медијима заједнице”10 који имају карактер општег информативног
портала. Према неким проценама у БиХ постоји око 500 онлајн медија11
које потенцијално може да чита близу 3 милона 12 интернет корисника13.
Велика разлика у процени броја онлајн медија условљена је дивергентним критеријем о томе шта је информативни веб-сајт.
Степен укључености у глобалну медијску праксу, а у вези с продукционом партиципацијом у глобалној комуникативној пракси уопште,
одредили су информациони простор РС као маргинализован. Онлајн
медији и онлајн новинарство у РС, с кашњењем у развојној периодизацији, доприносе појачавању и фиксирању ове маргинализованости
информационог и медијског система РС. Маргинализација као приступ уређења ове области медијске продукције такође постоји и веома
је изражена. Онлајн медији у РС, према „Закону о јавном информисању
РС” из 1997. уопште не постоје. Ни један посебан закон у целини не регулише рад онлајн медија, па ни приступ интернету. Додатно оптерећење
за слободну продукцију и дисеминацију проузроквао је „Закон о јавом
реду и миру Републике Српске”, у којем се у члану 4, став 2. и интернет
простор може сматрати јавним простором.14 А с тим у вези промењен је
концепт одговорности за комуникацију у том простору. И на нивоу државе БиХ ситуација је врло слична. Потпуно су нејасна значења онлајн
медији, онлајн новинар, онлајн уредник. У том смислу постоји јавно заговарање да је неопходно покренути низ паралелних измена закона на
9

10

11
12

13

14

Закон о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник РС”,
број 69/09 и 70/12).
Савет министара Европске уније је у документу под називом: „Декларација о улози
медија цивилног друштва у промовисању друштвене кохезије и међукултурног
дијалога”, овим именом означио медије који су „основани од стране географске
или интересне заједнице” (Mirosavljević i Bogdanić, 2010: 9).
Према: blog.mediatoolkit.com/.../najveca-lista-online-medija-u-bosni-.
Према Годишњем извештају „Регулаторне агенције за комуникације”, објављеном
30. 05. 2017.
Међународна унија за телекомуникације интернет корисником сматра лица старија од 16, а млађе од 74 године.
Овај Закон је донешен 2015. У њему се експлицитно не помињу ни друштвене
мреже ни интернет, већ се проширује значење израза „јавно место”: „Јавно место,
у смислу овог закона, јесте и свако друго место на којем је почињен прекршај, а
посљедица је наступила на јавном мјесту”. Категорија места, дакле, проширена је
на виртуелни простор интернета. Више видети у: „Службени гласник Републике
Српске” број 28/94, од 17. 02. 2015. Иначе, доношење овог Закона изазвало је много
контраверзи у јавном дискурсу у РС, али и БиХ.
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ниову ентитета и целе државе. То се односи пре свега на измену „Закона
о комуникацијама БиХ”, „Закона о комуникацијама Федерације БиХ” и
већ поменутог „Закона о јавном информисању РС” (Adilagić, 2016: 38).
Онлајн медији у РС, дакле, нису медијски, правно, ни систематски
детерминисани унутар медијског система РС. Деловање онлајн медија
и одговорност унутар онлајн редакције, али и професионлана одговорност ван редакције, правно и етички нису регулисани у целини ни једним правним актом. Онлајн медији, интернет, друштвене мреже, богови,
онлајн комуникација уопште не постоје у правно-медијској регулацији.
Неки мали помаци у регулацији онлајн медија осећају се тек од 2011.
Тада „Вијеће за штампу БиХ” допуњава регулативу „Кодекса за штампу”
и мења назив документа у „Кодекс за штампу и онлајн медије”. Додатак
„и онлајн медије” служи само да означи да се сва претходна регулатива
„Кодекса за штампу БИХ” односи и на нове медије. Јединствена (засебна)
регулатива о онлајн медијма, дакле, не постоји ни у овом документу. Тренутна медијска регулатива у РС не бави се регулацијом онлајн медија,
па чак ни одређивањем појмова унутар ове медијске праксе. У оквиру
овог документа, у члану 2. додуше помиње се плагијат као облик уредничке одговорности, али из низ других неетичких понашања15. Посебну
недоумицу ствара и члан 14. о ауторским правима унутар овог Кодекса.
Наиме, према овом члану новинари могу да користе туђе медијске садржаје без дозволе аутора, али под условом да је реч о краћим изводима тог
садржаја и да је аутентичан извор правилно назначен. Свако друго преузимање, према овом члану Кодекса налаже да се тражи дозвола власника
ауторског права. Категорије онлајн новинарства и плагијата правно су
потпуно нејасне и у правној пракси се разумеју аналогијом у односу на
искуства из продукције класичних медија. Одсуство правне и медијске
регулације ствара недоумице око тога у каквом су статусу онлајн медији, ко су новинари, где су дистинкције између новинарског и уредничког
рада, а посебно – како заштити ауторска права. Проблем преузимања
медијског садржаја унутар онлајн продукције у РС на садашњем степену
медијске регулације није могуће сврсисходно уредити и решити. Правна регулација је у том смислу одређенија државним Законом о ауторском и сродним правима из 2010. Унутар овог Закона постоји суштински парадокс који омета његову примену у заштити ауторских права.
Наиме, члан 4. став 2а. овог Закона под ауторским делом сматра писана
дела, а међу осталима и чланке као такве. Истовремено, као „незаштиће15

„Плагијати, фалсификовање, намјерно прикривање важних чињеница, примање мита или услуга, који би утицали на рад новинара или уредника, најтежи
су морални прекршаји ове професије”. („Кодекс за штампу и онлајн медије БиХ”,
2011.)
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ном творевином” наводе се „дневне вести или разне информације, које
имају карактер кратке вести садржане у обавештењу за штампу”16. Конфузија у детерминисању карактера вести и опсегу њене дисеминације
у медијској пракси успорава и усложњава спречавање неетичког понашања преузимања медијског садржаја и његовог присвајања у дисеминацији на интернету. Ова чињеница непосредан је узрок многих неетичких поступања у онлајн продукцији, попут високог степена спекулације
(Turčilo, 2017), фабриковање лажних вести, злоупотреба слободе говора
кроз појаву „говора мржње, хушкачке и дискриминаторске реторике”17
до праксе преузимања вести. Из тих разлога, неопходно је покренути
измену Закона о јавном информисању РС, који је архаичан, непотпун
и неадекватан, с обзиром да не обухвата законско уређење и разумевање онлајн медија, интернета, веба, друштвених мрежа, блогова и читав
низ других савремених појава у медијасфери. Ново медијско окружење
и интернет, мора постати део медијске регулације, што до сада није био
случај. Добар пример, у том смислу су и земље у окружењу, Србија, и
Хрватска, а нарочито Словенија са државно подржаном оријентацијом
за развој дигиталног друштва према стадардима „Дигиталне агенде за
Европу”, донешене 2010. од стране Европске комисије.18

16
17

18

„Закон о ауторском и сродним правима БиХ”, 2010, члан 8, став 1.
Језик говора мржње је кривично дело регулисано са више закона у БиХ: „Кривичним законом БиХ”, у члану 45.а; „Кривичним законом Републике Српске”, чланом
390, „Кривичним законом Федерације БиХ”, чланом 163. и „Кривичним законом
Дистрикта Брчко БиХ”, у члану 160.
Закон о електронским медијима у Србији (члан 4, став 19.) онлајн медије назива
интернет порталима и интернет страницама и сматра их формом електронског
издања. У члану 53. овог закона регулисана је заштита ауторских и других сродних права у тој продукцији. Хрватски „Закон о електроничким медијима” из 2009.
под електроничким медијима подразумева „објаве путем електроничких комуникацијских мрежа електроничке публикације: уреднички обликоване интернетске
странице и/или портали који садрже електроничке иначице тиска и/или информације из медија на начин да су доступни широкој јавности без обзира на њихов
опсег”. Ипак, само онлајн медијима посвећено је свега три члана овог Закона,
од 80-83. и то у делу прекршајних и завшрних одредби. Република Словенија је
2016. инспирисана европским документом из 2010. „Дигитална агенда за Европу”
(Дигитал Агенда фор Еуропе) усвојила документ под именом „Дигитал Словениа
2020” – („Development Strategy general digitisation according to the ʼdigital by defaultʼ
principle” for the information society until 2020). Овај владин документ врло детаљно
говори о напредној употреби интернета у свим аспектима друштва са нагласком
на подршци развоја малих мрежа, информационе инфрастуктуре, програма дигиталне писменост, повезивање локалних заједница, повећања сајбер сигурност и
подизање свести о значају сајбер културе у новом добу.
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2. Методологија

Рад припада категорији квалитативног истраживачког приступа са
структуром теоријске и емпиријске анализе. Основни научни методи кориштени у теоријском делу рада су: метода анализе, секвенцијалног типа
и са применом компаративне и експликативне анализе (Kukić, 2105: 147).
Метода анализе примењена је за експликацију медијске сфере у РС, али и
на нивоу државе, БиХ. Шири друштвени контекст приказа стања у медијима био је нужан, с обзиром да је овај фактор битно и непосредно утицао
на појаву и развој онлајн медија у РС. И једно и друго – и појава првих
онлајн медија и њихов развој у РС, каснили су у односу на светску периодизацију развоја онлајн медија за једну деценију, а разлози су повезани
са стањем у медијском систему чију су структуру чинили само традиционлани медији. Током првих година развоја, онлајн медији су делили
судбину традиционалних медија. Ово кашњење у настанку онлајн медија
утицало је и на актуелну фазу развоја онлајн медија. На више начина
нестабилно медијско тржиште није било „добра подлога” за развој нових
медија. Секвенцијалност анализе односи се конкретизацију проблема
истраживања, односно на чињеницу да је разматрано једно специфично својство онлајн медијске праксе у РС – пракса преузимања онлајн
вести. Чињеница да је критериј за обухват предмета истраживања сужен
на одређен елемент, утицало је на примену компаративне анализе19 на
неке елементе који су у приказу истраживачког поступка означени као
„елементи подударности”. Због условљености развоја онлајн медија претходним развојним стањем традиционалних медија и новинарства, у теоријском делу рада кориштен је и историјски метод. Метода компарације
је кориштена за упоређивање опсега подударности елемената садржаја
вести што је омогућавало рангираје вести у категорију преузете вести.
У емпиријском делу рада кориштена је метода студије случаја унутар које је примењена истраживачка технике анализе садржаја. Метода
студије случаја примењена је јер рад припада категорији пионирских
истраживања о теми, а метод студије случаја има велику вредност у
прелиминарним фазама истраживања, односно када се „истражује појава која до тада није била предмет научног истраживања” (Шевкушић,
2008: 242). Предмет истраживања методом студије случаја анализиран
је онлајн медијски систем РС, а сва открића унутар примене ове методе
приказана су описивањем проблема истраживања, односно праксе преузимања онлајн вести у онлајн систему РС.
19

Ову врсту анализе не треба мешати са компаративним методом. Више видети
у: Kukić, S. (2015). Методологија знанственог истраживања, Сарајево: Sarajevo
Publishing, (144-152).
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Посматрањем су обухваћене почетне стране онлајн медија у три
поменуте рубрике, с намером праћења тока преузимања и ширења садржаја вести. Техником анализе садржаја истражени су медијски садржаји, односно вести које су се преузимале у онлајн новинарству у РС.
Структуру обрасца анализе чинили су елементи: време објаве вести,
начин преузимања и обим преузимања садржаја вести. Категорија „време објаве вести” кориштена је да се утврди хронологија објаве истог
садржаја вести унутар узорка.
Информационо доба је најшира парадигма кориштена за теоријско
промишљање савременог тренутка у којима онлајн медији функционишу. Сусретање двају развојних статуса – зреле фазе информационог
доба и локалног онлајн новинарства са карактеристикама кашњења у
развојном смислу, нужно је утицало да се границе парадигме помере
„уназад”. Ретроградни смер кретања односио се на кретање ван парадигме с намером посуђивања теорије из индустријске епохе медија. У
том циљу кориштена је теорија постављања дневног реда. Елементи ове
теорије постављени су из угла дигиталне перспективе. Дигитална перспектива се односила на усмерења будућег светског друштвеног развоја,
које се подстиче на глобалном нивоу (Арсенин, 2012). Истраживачка
питања формулисана су као:
–– На који начин се преузимају вести у онлајн продукцији? У оквиру
овог питања анализиране су опште карактеристике вести и опсег
преузимања, те издвојени елеменати подударности у понашању
онлајн медија током мултипликовања и ширења садржаја вести.
–– Коју врсту вести онлајн медији најчешће преузимају?
–– У којој секцији, односно рубрици се те вести налазе?
Ови елементи анализе били су пут за разумевање на који начин се
вест креће у онлајн продукцији. Истраживање је спроведено у два временска интервала: сондажно истраживање спороведено је од 1. до 8.
марта. У овом периоду истраживања потврђена је пракса преузимања
вести. Други истраживачки циклус трајао је од 1. до 15. маја 2017.
Истраживачки материјал је аутономан и оригиналан и први је овог
типа у РС. Изради истраживачког материјала претходило је сондажно
испитивање с намером да се нацрт главног истраживања уради прецизније и са фокусом на претходно, на овај начин, запажено постојање појаве праксе преузимања вести у онлајн медијима у РС. Локална
перспектива у раду односила се на медијски простор РС, док су се под
локалним карактеристикама онлајн новинарства сматрали образци преузимања вести.
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2.1. Истраживачки поступак

Истраживачки поступак се одвијао у пет корка. Први корак био је
повезан с проценом квалитета онлајн вести унутар дневне медијске
агенде, временском истраживачком оквиру. Критерији за одређивање квалитета вести били су важност, занимљивост и значај. Медијска
агенда се у првом кораку разматрала на веб-сајту бањалучког онлајн
медија „Независне новине”20, а потом упоређивала са садржајем вести и
на осталим онлајн медијима у оквиру истраживачког узорка. За стицање
увида у најчитаније вести у дневној агенди онлајн медија у РС кориштена је рубрика „најчитаније вести” „Независних новина”, настала свакодневном анализом посећености веб-сајта и анализом задржавања на
појединим садржајима унутар онлајн продукције „Независних новина”
. Овај поступак је рађен с намером да се испита процена истраживача о
томе која вест ће изазвати медијску пажњу и, као таква, бити преузета
од стране других онлајн медија. Вест која је имала највећи број преузимања, установљена прегледом медијске агенде онлајн медија, потом је
„пуштена” на претраживач, што је представљао други корак у истраживању. Циљ је био утврдити да ли се садржај ове вести налази и на другим
онлајн медијима. На претраживач су се укуцавале кључне речи наслова,
или потпун наслов вести. Употреба ове претраживачке технике омогућила је велику видљивост медија, чак и оних који су имали интервенцију
на тексту или у мултимедији вести, у већој или мањој мери. То је имало за
последицу шире индексирање веб-сајтова медија и пораст броја медија
у истраживању. За реализацију овог нивоа анализе кориштене су метода
анализа садржаја и компаративна метода. Овим методама утврђени су
степени подударности садржаја које смо претходно означили као елементе подударности садржаја у мултипликовању садржаја исте вести. У
те елементе подударности сврстали смо: садржај и форму наслова, лида,
главног текста и мултимедија. У трећем истраживачком поступку пратила се учесталост објављивања вести, како би се установило да је реч о
садржају који се најчешће преузиман у оквиру дневне медијске агенде.
Уколико би се вест налазила и у другим онлајн медијима и уколико је
20

Прво дневно постављање и ажурирање садржаја вести у онлајн издању „Независних
новина” обавља се у седам сати ујутро, што даје временску предност овом издању
у односу на друга онлајн издања. Поред тога, ова онлајн новина има највећи број
јединствених посета у РС, велики број коментара корисника и највећи број наслова
вести у целини. Поред тога, „Независне новине” су најстарије онлајн новине у РС
и садржај вести ажурирају сваких сат времена. Снажан аргумент који је одредио
полазно и опште место истраживања јесте и чињеница да је сондажно истраживање, обављено два месеца пре главног истраживања, потврдило да је највећи број
преузимања унутар онлајн медија у РС, било преузимање с веб-сајта бањалучких
„Независних новина”.
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то била вест с највишим рејтингом објаве за тај медијски дан, прилазило се анализи времена објављивања вести. Било је важно установити
у ком онлајн медију је вест први пут објављена и ко је аутор садржаја
вести. Ово је представљао четврти истраживачки поступак. Пети корак
се односио на разматрање на који начин је вршено преузимање вести?
У том смислу, било је потребно утврдити да ли се вест од свих онлајн
издања преузимала од првог постављача вести? Или, су онлајн медији
преузимали по неком другом обрасцу? И ако су то радили некако другачије, како изгледа тај образац преузимања? примену метода анализе
садржаја најчешће преузете вести с намером испитивања елемената
подударања, односно мултипликовања садржаја. Свеукупност истраживачког поступка и реализација истраживачких циљева остварена је
анализом три секције у медијима: рубрика информативне вести, вестизабаве и локалне вести, поново из разлога потврђене праксе преузимања
унутар ових рубрика током сондажног истраживања.
Прикупљање података за потребе истраживања 21 вршено у периоду
највеће флуктуације вести у дневној агенди, у медијском времену од 10
до 14. часова 22.
2.2. Узорак
У основном сегменту праћења праксе преузимања вести, учестовало
је 33 онлајн медија из РС. Онлајн медији у овом раду подељени су на две
категорије. Подела је извршена с обзиром на основни начин продукције
медијског садржаја и с обзиром на опсег деловања онлајн медија. У том
смислу, разликовали су се:
1. Онлајн медији главног тока који су припадали категорији информативних медијских веб-сајтова са највећим утицајем у онлајн
систему у РС. С обзиром на учесталост продукције вести реч је и
о динамичним онлајн медијима. Унутар ове групе онлајн медија
налазили су се онлајн издања традиционални медија главног тока.
У овој групи онлајн медија били су: „Радио телевизија Републике
Српске” (РТРС), онлајн издање јавног сервиса, „Радио телеви21

22

Прикупљање податка за ово истраживање заједно с ауторком обавио је и Зоран
Лукић, уредник најстарије онлајн редакције основане 2001. – у „Независним новинама” у Бања Луци. Иначе, Лукић је и први онлајн уредник у РС. Овом приликом,
желим да се јавно захвалим Зорану Лукићу на сарадњи и несебичној помоћи у
прикупљању података за ово истраживање. У том смислу од нарочитог је значаја
Лукићева подела вести по трајању на мрежи, коју је ауторка експлицирала према
теоријским обрасцима журналистичке науке.
У сондажном истраживању потврђено је да се преузимање вести ретко или никада
не одвија у поподневним часовима. Степен ажурирања вести такође опада у поподневним часовима.
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зија БН” (БН ТВ), „Алтернативна ТВ” (АТВ), „Бука магазин”, „Глас
Српске” и „Независне новине”.
2. Онлајн медији означени као „јединствени онлајн медији”, специфичног локалног значаја. Назив „јединствени” односио се
на чињеницу да ови медији нису настали као дупликат издање
главног традиционалног медија. Атрибут „мали” је кориштен с
обзиром на углавном скроман опсег примећености и утицаја ових
медија, док је синтагма „специфични значај” означавала основну
продукцијску микро-усмереност ових медија – усмереност према
локалној заједници. Ову групу од 18 медија чинили су: „Приједор 24”, „Banja Luka.com”, „Banja luka.net”, „Pale live”, „Capital”,
„Cafe.ba”, „Frontal.rs”, „Биг”, „Бл мој град”, „Trebinje live”, „Srpska
cafe”, „K3”, „Козарски вијесник” , „Мој Котор Варош”, „eTrafika”,
„Derventa cafe”, „Српска инфо” и „Леутар”.

У дневним токовима преузимања вести, појављивали и други „јединствени онлајн медији” , који су чинили део укупног „дизајна” преузимања вести. Проширење узорка истраживања било је нужно, јер је уочено да је ток преузимања вести ишао „преко” тих локалних онлајн медија
у неправилним временским размацима, али без изузетка, током укупног трајања истраживања. Дневна медијска агенда ових онлајн медија
формирала се, у великој мери, праксом преузимања вести. Ова пракса
је била „видљива у погледу садржаја” (Prajs, 2011: 72). Из тих разлога,
нису могли бити заобиђени током анализе праксе преузимања и ширења
вести у онлајн новинарству РС. Сви ови „допунски медији” су припадала
локалним онлајн медијма, малог утицаја. То су следећих девет медија:
„Глас регије”, „Модрича инфо”, „Глас Лакташа”, „Вишеград 24”, „Зворник данас”, „Теслић данас”, „Добојски инфо”, „Кнежево инфо” i „Gradiška
com”.
3. Резултати истраживања
Без обзира о којој врсти медија се ради, односно да ли је реч о онлајн
медијима главног тока или о јединственим онлајн медијима, пракса
преузимања вести је потврђена као појава унутар онлајн дисеминације.
Анализа централног питања – на који начин се преузимају вести у онлајн
новинарству у РС – послужила је за уочавање заједничких елемената у
понашању онлајн медија током преузимања и ширења вести. Једним
именом и, у најширем смислу постављено, ови заједнички елементи
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могу да се одреде као уједначавање стандарда онлајн „продукције” у оба
елемента анализе:
–– Опсега преузимања садржаја вести;
–– Подударности у поступцима преузимања.
Анализе садржаја медијске агенде онлајн медија из истраживачког
узорка, установљено је да онлајн медији имају висок степен уједначености у припреми медијске агенде. Без обзира да ли је реч о првој групи
онлајн медија, онлајн медији главног тока, или о другој групи „јединствених онлајн медија” , подударност тема у формирању медијске агенде
у три истражене рубрике (светске вести, локалне вести и вести забава)
била је изузетно висока. То је олакшавало поступке класификација вести
по рубрикама, а потом и селекцију вести, која се већ по свеприсутност
у медијској агенди издвајала као таква. Праћењем токова преузимања
вести из продукције онлајн медија главног тока у „јединствене онлајн
медије” примећено је да је опсеф преузимања садржаја ових вести потпуна. Када једном преузета вест из агенде медија главног тока „уђе у
простор” онлајн медијасфере, јединствени онлајн медији преузимају
једни од других исту вест, без измена садржаја или наслова вести. Највеће преузимање вести одвија се у првом јутарњем термину ажурирања
вести, између 7 и 9 часова и траје један временски циклус од два часа.
Потом следи други циклус ажурирања од 11 до 13 часова и нови талас
преузимања вести. Ово су два доминантна таласа преузимања вести
унутар дневне медијске агенде онлајн медија када је истовремено забележн и највећи број преузетих весит. Број преузимања вести после овог
периода знатно је мањи, а у касним вечерњим сатима представља инциденту повезану или са такозваним тешким и ударним вестима.
Ако се критериј за препознавање преузете вести узме и фактор употребе фактографије вести, на начин да се створи, условно речено, нови
садржај, тако што се измени редослед чињеница у лиду вести, главном
тексту вести или се негде у укупном дизајну вести један мултимедиј
замени другим, ови односи знатно су неповољнији. Малим интервенцијама у промени редоследа речи у наслову, или уносом друге илустрације у уређеност исте вести, укупан квалитет вести није битно измењен.
Ова пракса малих интервенција могла би се означити као лоши покушаји скривања трагова преузимања. Ови поступци скривања преносе се
и на следеће уочено понашање онлајн медија. Наиме, онлајн медији који
преузимају садржај вести без властитих кориговања и допуњавања садржаја вести, често избегавају да означе време постављања садржаја вести
. Посебно је то пракса „јединствених малих портала”. Може да се предпостави да је у основи оваквог понашања намера „прикривања трагова”
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кретања вести, али и држање властите медијске публике у уверењу да је
то вест „њиховог онлајн медија”. Онлајн медији ове типологије приликом
потпуног преузимања, односно копирања садржаја вести, у највећем
броју случаја не наводе извор вести (око 75%).
Подударност у преузимању или „уоквиравање новинске приче” (Tabs,
2015: 667) у онлајн медијима у РС прати уједначеност посебног типа.
Наиме, реч је примени новинарске искуствене интуиције која се реализује у поступцима преузимања вести. Медијски садржаји често се преузимају с комплетном опремом садржаја вести. Дакле, и са идентичном
фотографијом, линковима, допунском причом, видео записом (ако га
има) и друго. Укупна мултимедија која прати дизајн вести често се преузима од стране другог онлајн медија. Свака трећа вест коју онлајн медији међусобно преузимају прелази пут преузимања и по неколико пута,
без било какве новинарске измене, или с козметичким преправљањем
неког елемента укупног дизајна или уређености вести.
Уједначавање медијских садржаја примећено је и код „постављања
теорије дневног реда” (Mrša i Miljević, 2014). Издвајају се и објављују
готово исте теме, обрађују се у истим новинарским жанровима, наслови
се преузимају од првог постављача вести у свим елементима; и у форми,
и према значењу и према одабиру лексике и укупног дискурса. Често се
ове вести налазе у истим секцијама портала. То значи да вест објављена
први пут као део менија Насловне стране или Вести на идентичан део
веб-дизајна бива креирана и на осталим онлајн медијима, који су преузели вести. То заправо значи да се новинари и уредници не баве јединственом класификацијом вести, већ су спремни да некритички прихвате
њену вредност коју је одредио претходни медиј. Појава овакве праксе
иде из правца „јединствених онлајн медија” ка онлајн медијима главног
тока, најчешћим постављачима и филтерима медијске агенде у медијском систему у РС.
Када се говори о врсти вести које онлајн медији највише међусобно
преузимају, запажен је образац двојаког понашања. Онлајн медијии
главног тока преузимају:
–– Домаће и стране агенцијске вести.
–– Аутохтону продукцију других онлајн медија.
Домаће агенцијске вести најчешће се преузимају од „Српске новинске агенције” СРНА. Иако преузете вести имају означен извор вести,
датум и време постављања вести, проблем неетичког преузимања вести
постоји, а због чињенице да ни један онлајн медиј није потписао уговор
о сарадњи са Агенцијом. Професионалне норме уређења садржаја након
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преузимања исти је и код вести страних новинских агенција. Локалне
теме из продукције јединствених онлајн медија углавном постају предмет преузимања када те вести пређу границу информативног прага,
односно када се по укупном значају те вести она може уградити у медијску агенду онлајн медија главног тока. У ову категорију преузетих вести
спадају вести из „црне хронике” или забавне вести.
Онлајн медији другог типа, „јединствени онлајн медији”, најчешће
имају наглашену локалну оријентацију. У правилу, највише преносе:
–– Локалне теме и хронику других јединствених онлајн медија.
–– Забавне вести сензационлистичког садржаја, таблоидне провинијенције и ријалити стила.
–– Светске теме према фактору близине.
Пренос вести из хронике јединствених онлајн медија за уреднике
онлајн медија је најједноставнији поступак. Вероватноћа да ове вести
неће имати медијску пажњу и пажњу јавности, знатно је мања него код
остале врсте преузимања вести. Слична процена је и у оправдавању оријентације ка локалним темама. То је снажна уредничка политика ових
локалних медија. Јединствени онлајн медији светске теме постављају у
своју медијску агенду само онда када вест има снагу ударне или најчитаније светске вести, у скраћеној верзији и без измена у садржају. И тада ове
вести имају додирних тачака с локалном перспективом. Ова локална перспектива за објаву вести најчешће у обзир узима факторе близине. Ове
поступке преузимања често прати одсуство означавања извора вести.
Самостална онлајн продукција вести спорадична је појава, са ниском
фреквенцијом од три вести дневно у просеку у продукцији јединствених
онлајн медија и до 20 оригиналних, суторских текстова у редакцијама
онлајн медија главног тока. По правилу, та вест се преузима у високом
проценту. И најчешће се односи на садржај који има карактер хронике и
локални аспект. Пример ове праксе јесте вест коју су објавиле „Независне новине” 10. 05. 2017. у 8:10:00 под насловом „Покушај пљачке у Бања
Луци, купусом отјерао пљачкаша”. Варијације објаве ове вести у другим
онлајн медијима, и у тексту и наслову биле су незнатне.
Критерији захвата тема и процена важности догађаја, често нису
у складу с професионалним новинарским вредностима за одабир најважнијих догађаја, односно с „факторима вести које дозвољавају да се
вести сортирају према њиховој важности” (Rus-Moli Zagorac Keršer, 2005:
107). Дајући предност факторима занимљивости и оригиналности тема,
онлајн медији у други план стављају основне вредности вести, попут тачности, објективности, истине и релевантности . Понашање медија подсеГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 191-216
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ћа на понашаје оглашивача, којима је примарни циљ привлаћ пажњу, а
не информисати. То пре свега важи за јединствене онлајн медије, који
се укупним дизајном (једноставна веб-уређеност), присним дискурсом
(хронике) и медијском агендом (занимљива, таблоидизирана) локалној
јавности „обраћају” емпатично. Мишљење да се локално новинарство
изнова освежава и оснажује заједницу у ери нових медија (Aldridge,
2007), на примеру локалног ноинарства РС, сасвим је потврђено кроз показан интерес медијске сфере за овим приступом и врстом вести. Јединствени онлајн медији успевају да опстану на онлајн медијском тржишту
и да, додуше скромно, али у континуитету, партиципирају у постављању
дневног реда у медијима.
Уочавајући ове обрасце преузимања запажено је специфично трајање
вести у онлајн новинарству у РС, у целини гледајући. С тим у вези културу вести 23 (Deuze, 1999, 2003), односно „културу продукције вести”24
(Schudson, 2003: 186), са становишта вредности трајања вести у онлајн
медијском систему РС, одређује неколико типова вести које се појављују
у онлајн новинарству у РС, а према резултатима овог истраживања, чине
четири врсте вести:
1. Најкраће трају такозване лаке вести или вести одложеног дејства
које се пишу сензационалистички. Ова врста вести траје око један
час и има најмањи ниво преузимања у олајн медијима у РС.
2. Вести које обрађују најактуелнији медијски догађај дана – трају око
4 часа. Ово истовремено представља и циклус враћања публике на
садржај истог онлајн медија.
3. Вести које извештавају о великим догађајима или о нечему новом
уопште што захтева аналитички приступ и интерпретацију у онлајн
сфери имају дуги „век трајања” . Ова врста вести у онлајн новинарству РС траје између 24 и 48 часова.
4. Четврта врста вести у онлајн новинарству РС јесу трајне вести. То
су све оне вести које доносе информацију више, нису темпорално
детерминисане и пружају експликацију чињеница кроз примену
допунских чињеница. Ове поступке неки аутори називају интерпретацијом садржаја (Todorović, 2004), јер ове вести дубље улазе у тему
и пружају одговоре на питања: како се и зашто нешто догодило?
Појава преусмеравања садржаја примећена је и поступцима размене
садржаја унутар истог медија. Прва група медија, онлајн медији главног
23

24

Дојзе (Deuze) под „културом вести” подразумева свеукупан начин продукције
вести.
Шудсон (Schudson) синтагму „култура продукције вести” користи у вишеслојном
значењу. Он њоме разматрама значај више фактора вести: новост, време, динамика
и фреквенција објаве, снага вести и друго.
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тока основну продукцију унутар дневне агенде преузимају од медија
претходника, односно свог медија оснивача, унутар којег су се развијали
као посебна медијска редакција и издање. Подударност у медијској агенди и начину обраде вести у класичном медију са медијем еквивалентом,
изузетно је висока и учестала. Ова учесталост заправо има дневни ниво
појављивања и представља закономерност и константу у онлајн новинарству у РС. С обзиром на то, потврђује се примена продукцијске праксе
згрталице или еквивалента, појаве из прве декаде историјског и глобалног развоја онлајн медија.
Онлајн медијска сфера у РС показује и неспремност да употреби предности и динамику веб-технологије и интернета у целини. У том смислу, а
кроз анализу ажурирања садржаја у онлајн медијима уочено је да виши
степен, односно учесталост ажурирања садржаја имају онлајн медији
главног тока. У просеку ова врста онлајн медија поставља две вести у току
једног часа у ударном медијском времену. Од тога је једна вест из категорије властите продукције, а унутар једне од три рубрике које су праћене
у том смислу. Онлајн продукција и постављање онлајн садржаја „јединствених онлајн медија” је за 50% мања у свим рубрикама. Посебан проблем у процесу уређења вести представља чињеница да онлајн медији, без
разлике, с постављањем садржаја вести, заправо заврше рад на уређењу
вести. Постављени садржаји вести се не допуњавају ни наставком приче,
ни допунском причом или додатним чињеницима (Krejg, 2010). Не уносе
се ни нови линкови, нити се обогаћује садржај путем мултимедија. Често
лингвистичке грешке остају и у наслову до краја медијског дана, па и све
док траје медијска видљивост тог садржаја. Новинари се не враћају тексту, а уредници, тако изгледа, не контролишу вести.
Као облик неадекватне динамике унутар веб-сајта онлајн медија
анализирана је и интерактивност корисника медија испољена кроз број
коментара у вестима које су се преузимале. Ова врста интерактивности,
функционалне интерактивност, као основна форма грађанске партиципације у онлајн продукцији (Domingo, at.all, 2008), у целини гледајући
није велика. С обзиром да је уреднички садржај процењен као важан и
занимљив, и да је медијска пракса преузимања ових вести то и потврдила,
збуњујуће делује чињеница да су ове вести од стране медијске публике,
ретко коментарисане. Преузимане вести више су дељење или вредноване25, док су коментари били врло ретки и на дневном нивоу у просеку
износе 3 до пет коментара. Додуше, већи број коментара запажен је код
онлајн медија главног тока, посебно у садржајима „Независних новина”,
које су заправо имале највећи број коментара у оквиру истраживачког
времена – у просеку око десет коментара за сваки садржај у категорији
25

Путем „like” система.
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најчитанијих вести. У оквиру истраживачког опсега јединствени онлајн
медији специфичног значаја, најчешће нису имали коментаре или су
били врло ретки. И према овом параметру констатује се закашњење у
култури онлајн комуникације ове врсте медијске публике. По тој основи,
онлајн корисници не показују зрелост потребну за саморегулацију
(Ibrahimbegović Tihak, 2015: 187), што је одлика дигитално и медијски
писмених корисника (Poter, 2011).
И на концу, најчешће теме преузиманих вести у припадају такозваној форми лаких вести са тематским лидом. Њена позиција у дневној
агенди у онлајн медијима у РС налази се у секцији „најважнијих вести”.
У том смислу, медијска агенда се формира и одржава у дневном продукцијском времену, пре свега кроз одабир најчитанијих тема важних
за локалну заједницу. С обзиром на велики број преузимања, присутно
је вишеструко понављање лида, што оставља утисак неуређености и неозбиљности. Широки контекст, развођеност наратива, понављање чињеница, језичка некултура, општа је слика квалитета преузетих вести.
Тематски лидови са дескрипцијом и наводима, додатно отежавају „улаз”
у вест и њено укупно разумевање. Посебно забрињава чињеница да се
уредници и новинари не баве континуирано вестима, када се она једном
постави као садржај у онлајн медијима.
Закључак
Пракса преузимања вести у онлајн медијима у РС је свакодневна
појава. Ово преузимање остварује се на два нивоа. На првом нивоу реч је
о појави преузимања медијске агенде, а потом и о преузимању укупног
дизајна садржаја вести, на другом нивоу. Медијска агенда у онлајн медијима у РС стога је, с ретким изузецима, врло уједначена, а тиме, у коначном, и врло оскудна, оптерећена понављањем истог медијског садржаја.
Учесталост преузимања вести највећа је у ударном медијском времену
и опада у наставку медијског дана. Унутар укупне онлајн медијске сфер
у РС, највише се преносе локалне вести сензационалистичког типа.
Истовремено, трајање ових вести унутар медијске сфере је и најкраће.
Иако је читаност ових вести велика, интеракција онлајн публике према
садржају ових вести, у целини гледајући, врло је скромна. Најчешће се
уочава као „лајковање” или кроз „делење” садржаја, док су коментари
врло ретки. Из свега реченог, може се закључити да онлајн новинарство
у РС, према овим истраживачким параметрима, показује особине из
раног, односно провог развојног периода онлајн новинарства. Реч је о
новинарству репродукције и копирања садржаја, као и о ниском нивоу
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интеракције онлајн публике. Из тих разлога, може се рећи да се онлајн
новинарство у РС налази у закашњењу од једне декаде у односну на актуелну периодизацију трећег таласа (Pryor, 2002) светског онлајн новинарства. Ипак, треба имати у виду чињеницу да истраживање јесте обухватало велики број онлајн медија из РС, 33, дакле око 66% од укупног броја
онлајн медија на том медијском простору, али да је феномен праћења
вести анализиран само кроз три рубрике унутар медија. То представља
ограничење овог истраживања, али је и основ за даља, дубља усмерења
истраживања, у том смислу.
Нови медији у РС развијају ретроградно онлајн новинарство. Нови
медији, старе вести, каже Фентонова (2009). У овом случају важи: нови
медији старо новинарство. Нове ИТ могу бити лош савезник за медије
(Pavlik, 2008), а могу бити простор за иновације и усмеравање ка новој
култури комуникације, у најширем смислу. Ово време је прекретница за онлајн новинарство у РС. Онлајн редакције морају повећати број
запослених новинара на пословима продукције вести и на пословима
уноса садржаја вести. С друге стране, РС мора осавременити медијску
регулативу о онлајн медијима и онлајн новинарству како би се створиле
озбиљне системске претпоставке за озбиљну трансформацију садашњег
онлајн новинарства репродуковања садржаја у период јединствене и
самосталне онлајн продукције.
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Summary: This paper gives a local view of how the online media in the Republika Srpska (RS) import and disseminate news content. The purpose of the paper
was to examine the patterns of ethical conduct of online media in the news dissemination process. In this respect, Aldridge (2007) understanding of the importance
of small media in the information age, the time frame that represents the platform
paradigm and the research framework, has been used. The online journalism in the
RS is in the age of equivalents (Craig, 2010), which basically comprises production
of duplicate content and news. In this respect, the topic addresses plagiarism news
according to the normative aspect of professional journalism. A piece of news is
deemed a new, current media announcement, not necessarily a journalistic genre,
which is imported by other online media, within three sections: informative news,
entertainment news, and local news. Research design is based on the case study
methodology using the content analysis technique and systematic news monitoring supported by Google Analytics. Each piece of news is determined as a unique
case within a case study. The news monitoring elements relate to the time of the
content posted along with the method and scope of importing media content. News
dissemination is defined as the scope and duration of content in the daily media
agenda of the main online media in the RS and the so-called unique small portals.
Bearing in mind the recent periodic of online journalism, the prolonged duration
of the equivalent stage of online journalism at the local level, described as the phenomenon of media lag in this paper, will be discussed.
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„ТИРАНИЈА ИЗБОРА”:
Како правити изборе у времену
презасићености информацијама?
Сажетак: Живимо у времену које обилује информацијама. Захваљујући
савременој информационо-комуникационој технологији, сваковрсне информације из свих делова света су нам доступне на сваком кораку и у сваком
тренутку, без обзира на то да ли смо на послу или у свом дому. Стање
перманентне конектованости може да доведе до осећаја да се не можемо
више одупрети информационим токовима, нити их контролисати, чему
је свакако допринела експанзија интернета и друштвених мрежа. Обиље
информација и њихов непрекидни ток изазивају неколико крупних проблема на когнитивном, афективном и конативном нивоу. На когнитивном
плану, превише оптерећују и превазилазе капацитет пажње и адекватне
обраде садржаја, што на афективном нивоу изазива стрес, фрустрацију,
нестрпљивост и незадовољство, док на конативном угрожава способност
одабира циљева, одлучивања, усмеравања воље и истрајности. У овом раду
издвајамо питање које се односи на когнитивну функцију: како вршити
селекцију, то јест које информације одабрати и како их одабрати. Из тога
проистичу и питања која се тичу афективне и конативне сфере: како се
људи „боре” са мноштвом информација и како се осећају суочени са изазовом
званим доношење одлука. У том оквиру ћемо настојати да оправдамо синтагму „тиранија избора”, односно да покажемо да нас изложеност непрекидном протоку различитих и фрагментисаних информација наводи да
константно преиспитујемо да ли смо направили добар избор или не.
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Увод

Уколико на претраживачу Гугл (Google) укуцате енглеску синтагму „information overload” за мање од једне секунде добићете више
од 3,680.000 резултата претраге и истог тренутка бити 'преплављени'
тим бројем информација. Ако томе додамо резултате истраживања који
су показали да 60 процената људи који имају приступ рачунару своје
имејлове проверава док је у купатилу, а 85 процената лаптоп носи и на
одмор, онда овај податак нимало не чуди.
Живимо у ери интернета и друштвених мрежа која је у великој мери довела до 'преплављености' информацијама. Без обзира на то где
се налазимо и које је доба дана или ноћи, у сваком тренутку можемо
сазнати најновије вести из целог света, што нас доводи до стања перманентне конектованости. Управо ово стање наводи нас да осећамо да се
више не можемо одупрети информационим токовима, нити их контролисати, што изазива крупне проблеме на когнитивном, афективном и
конативном нивоу.
Пре свега, обиље информација и њихов непрекидни ток превише оптерећују и превазилазе капацитет пажње и адекватне обраде садржаја на
когнитивном нивоу, што на афективном нивоу изазива стрес, фрустрацију, нестрпљивост и незадовољство, док на конативном угрожава способност одабира циљева, одлучивања, усмеравања воље и истрајности.
Човек, суочен са огромним протоком информација, осећа својеврсну
’панику’ проузроковану управо енормним бројем информација, али још
више слободом избора.
Још је Рамоне (Ignacio Ramonet) истицао да „људи никада нису имали
приступ већем броју информација, али то не значи да су боље информисани” (Миливојевић, Драговић и Борисављевић, 2013: 221). Томе у прилог
говори и податак који је показао да је људски род у протеклих 10 година
створио више информација него у периоду који датира од настанка човечанства до тада.
Обиље информација нас, с друге стране, доводи у ситуацију у којој
више не можемо да им се одупремо, а самим тим и у стање константне
презасићености. Наш ум не може поднети толику количину података
јер, како истиче Данијел Левитин (Daniel Levitin), људски мозак може да
обради три до четири информације одједном. Уколико број информација пређе ову границу, наше расуђивање је много лошије, губимо ток
мисли, а самим тим и контролу над њиховом обрадом.1
1

Подаци преузети са линка http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/11/14/10steps-to-conquering-information-overload/#ba94bb124fef. Приступљено 1.2.2017.
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Једна од основних одлика (пост)модерног доба постала је брзина. А
тамо где постоји технолошка брзина и убрзање, настаје и „психолошко
очекивање брзине” и нетолеранција према онима или ономе што реагује спорије од технологијом омогућене брзине реакције (Миливојевић,
Драговић и Борисављевић, 2013: 212). Поред тога, дијалектика убрзавања и сустизања у људима изазива озбиљну фрустрацију да се време
неповратно губи, да се „у кашњењу нешто друго, ʼважнијеʼ, ʼзначајнијеʼ
или ʼуноснијеʼ пропушта”, па самим тим „савремени човек постаје талац једног суманутог и бесмисленог ритма у којем се попут Уробороса,
митске змије која сама себи гута реп, полако и сам исрпљује” (Томић,
2008: 67).
Још једна од упечатљивих одлика модерног доба је и „терор инстанта”
у свим аспектима живота. Он се огледа кроз константну нестрпљивост да
се живот сведе на одмах и сада, без одлагања и одуговлачења. То има и
своје друго лице – краткотрајност. Прихвата се само оно што је „ин” и у
датом тренутку у тренду, а потискује све чему је „прошао рок”, било да
су то међуљудски односи или роба. „Више” се поистовећује са „боље”,
па мултипликовањем производа, услуга и прилика, појединац временом почиње да мултипликује себе, живећи више живота и играјући више
улога (Миливојевић, 2013: 415).
Зато и не чуди што се у времену обиља могућности, од сваког од нас
очекује да буде пријемчив на промене. Међутим, проблем настаје онда
када треба донети одлуку за коју ћемо се од мноштва могућности на
крају одлучити, јер баш у том тренутку долази до појаве осећања анксиозности у погледу исправности направљених избора. Тада говоримо о
правој „тиранији избора”.
Стога у овом раду издвајамо питање које се односи на когнитивну
функцију: како вршити селекцију, то јест које информације одабрати и
како их одабрати. Из тога проистичу и питања која се тичу афективне и
конативне сфере: како се људи ʼбореʼ са мноштвом информација и како
се осећају суочени са изазовом званим доношење одлука. У том оквиру
настојаћемо да оправдамо синтагму „тиранија избора”, односно да покажемо да нас изложеност непрекидном протоку различитих и фрагментисаних информација наводи да константно преиспитујемо да ли смо
направили добар избор или не.
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1. Обиље информација и хиперкомуникација

Синтагму „information overload” први пут је употребио амерички
футуролог Алвин Тофлер (Alvin Toffler) 1970. године, предвидевши тада
да ће драстичан пораст количине информација у будућности стварати
проблеме људима. И сами смо сведоци да се ово његово предвиђање у
међувремену обистинило.
Корен проблема огледа се управо у компјутерски посредованој комуникацији. И док компјутери у сваком тренутку могу обрадити и запамтити
сву количину информација коју човек унесе, људски мозак информације
не обрађује ни секунд брже него раније. С друге стране, од њега се очекује
да непрестано усваја све што му се посредством брзих технологија пласира. Непрестани разговори мобилним телефоном, ’куцкање’ порука на Фејсбуку или некој другој платформи за дописивање, чак и у вожњи, постали
су одраз (пост)модерног доба и савременог (хипер)конектованог човека.
Тешко се одупиремо пориву да пре починка или чим отворимо очи, посегнемо за мобилним телефоном, а још више пориву да непрестано проверавамо шта је ново на друштвеним мрежама, чак иако смо то учинили пре
само неколико секунди. Да ствар буде још гора, брзо заборављамо виђено
или прочитано, а некад нам се чини као да за одређене информације чујемо први пут, иако смо им претходно посветили одређено време и пажњу.
У складу са тим можемо разликовати две генерације људи – генерацију
која расте у медијски засићеном окружењу и генерацију која је одрастала у другачијим условима. Овом темом бавила се Кетрин Хејлс (Katherine
Hayles), која је указала на разлику у когнитивним стиловима ових двеју
генерација. Млади који су од малена користили електронске медије и
одрастали у окружењу које је обиловало електронским медијима, тврди
она, имају другачије „ожичене” мозгове. То је и те како очигледно у контрасту између „дубоке” и „лебдеће” пажње, који Хејлсова посебно истиче.
Људи са „дубоком” пажњом одликују се способношћу да се усредсреде
на једну ствар током дугог периода, не примећујући за то време спољне
дражи које допиру до њих, „преферирајући један континуирани комуникациони ток : ‘Лебдећа’ пажња, с друге стране, одликује се брзом променом фокуса с једног на други задатак, преференцијом ка мноштву комуникационих токова, трагању за „високим нивоима стимулације и ниском
толеранцијом на досаду” (Миливојевић, Драговић и Борисављевић, 2013:
214). „Лебдећа” пажња се, самим тим, може довести у везу са ургентношћу
и истантизмом који је допринео томе да, с порастом броја информација
опада способност да се те информације међусобно повезују и сагледају у
целини. Уједно се губи способност хијерархизације информација на битне
и небитне, јер све постаје подједнако битно и хитно.
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Отуд и појава мултитаскинга, који је у последњих неколико година
постао неопходна способност свих запослених. Послодавци запослене
све више вреднују на основу тога колико су способни за мултитаскинг,
не размишљајући притом о цени у виду већег броја грешака, пропуста и повишеног стреса. Осим тога, како су својевремено истакли Смол
и Ворган (Gary Small & Gigi Vorgan), интензивна и непрестана примена
мултитаскинга може да угрози правилан равој и оптимално функционисање фронталног кортекса, области мозга која омогућава апстрактно
мишљење, заузимање шире перспективе и одлагање задовољења (Миливојевић, Драговић и Борисављевић, 2013: 214). У прилог овој тврдњи
говоре и бројна истраживања која су спроведена у Америци.
Једна студија Ројтерса показала је да две трећине менаџера верује да
су обиље и презасићеност информацијама довели до умањења њиховог
задовољства послом којим се баве, али и до нарушавања њихових личних
односа. Једна трећина је чак истакла да је овакво стање озбиљно нарушило њихово здравље. Друго истраживање је открило да велики број менаџера сматра да је већина информација које у току дана добију потпуно
бескорисна.2
Несумњиво је да су нам последње две деценије донеле много више технологије која штеди време, а да ипак, већина људи има много мање времена него икада пре. Баш зато Томас Хилан Ериксен (Thomas Hylland Eriksen)
с правом примећује да „изгледа као да постајемо робови оне технологије
која је требало да нас ослободи” (Ериксен, 2003: 5). Осим тога, невероватна
понуда информација, како додаје Ериксен, ипак није створила боље обавештено становништво већ „збуњеније становништво” (Исто).
И резултати истраживања која су се бавила хиперкомуникацијом и
презасићеношћу информацијама јасно су показали да људи не могу да
се снађу и изборе са њиховом количином и заступљеношћу, јер оне попримају енормне размере. „Дошло је до неконтролисане пролиферације
комуникације, раста њеног квантитета и дисперзије на рачун квалитета”
(Миливојевић, Драговић и Борисављевић, 2013: 216), док је садашњост,
разбијена на тренутке, а не трајање постала мерило свих ствари.
Код људи је због тога све приметнија потреба за непрестаним убрзањем ритма и процеса рада, али и порив да се „тријумфује над временом”
(Миливојевић, 2013: 414). То се може видети кроз жељу да се живот максимално искористи, да се реализује максималан број могућности, по цену
исцрпљивања себе, а још важније, да се случајно нешто не пропусти, те
да се не буде на губитку. Баш зато се може рећи да је „ургентност постала
ментални оквир (mindset) нашег делања” (Исто, 410), сурогат смисла.
2

Подаци су преузети са сајта http://www.economist.com/node/18895468. Приступљено 4.2.2017.
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И тврдња Липовецког (Gilles Lipovetsky) да „живимо по кратким програмима, у непрестаном мењању норми, у подстицању да живимо сад
одмах” има смисла, јер се „садашњост уздигла као главна осовина друштвеног трајања” (Липовецки, 1992: 260).
Време више није наш савезник нити наш лек. Ни стрпљење више није
наша врлина! „Оно што је тренутачност за машине и компјутере претвара се у ургентност за човека” (Миливојевић, 2013: 418).
Нажалост, све је више људи који су приморани да се прилагоде овим
правилима модерног доба, а још више оних који су потпуно изгубљени у
количини информација које свакодневно упијају на послу, код куће, на
улици. Брзина живота и обиље информација довели су и до хиперкомуникације, јер људи овог доба не могу да дозволе себи да живе у неизвесности, немају стрпљења да чекају (у реду или на неку вест), а још мање
имају стрпљења да до краја ишчитају информације које им се невероватном брзином пласирају и још их критички анализирају.
Ако томе додамо и све више неистинитих и непроверених информација, можемо закључити да хиперкомуникација доводи до комуникацијске
ентропије и продубљивања неповерења према порукама и њиховим емитерима. То, пак, води у другу крајност – потпуну незаинтересованост и летаргичност примаоца порука. „Ништа нас се више озбиљно не тиче, ништа
нас претерано не узбуђује, све примамо са равнодушношћу и блазираношћу карактеристичном за свако стање ситости” (Липовецки, 1992: 42).
И поверење у будућност се раплињава, те готово више нико не верује у светлу будућност и напредак. Људи хоће да живе одмах, овде и
сада, а да притом вечно остану млади. „Више ниједна политичка идеологија није у стању да запали масе, постмодерно друштво више нема ни
идоле ни табуе (...), више не постоји историјски пројекат кадар да мобилише, нас одсада одређује празнина” (Липовецки, 1987: 9). Међутим, ту
равнодушност не можемо поистоветити са одсуством мотивације, већ с
недовољном мотивацијом, односно с „емоционалном анемијом” како ју
је називао Рисман (Липовецки, 1987: 39).
Кад мало боље сагледамо стање ствари, схватамо да нисмо равнодушни само према свету који нас окружује, већ и према самима себи. Још је
Фром (Erich Fromm) говорио да смо постали „инструмент за циљеве изван
нас самих” (1986: 224), те да смо стадо које верује да ће га пут који следи
довести до циља, јер видимо да су и други на истом путу. „Ми у мраку
и одржавамо своју храброст, јер чујемо да и сви други звижде као ми”
(Исто, 225).
Неповерљиви, обасути информацијама, све више неспособни да се
изборимо са њима, а уједно свакодневно подстицани да се прилагодимо
новим околностима, да сами доносимо одлуке и правимо изборе, утоГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 217-232
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чиште и испуњење тражимо, и привидно га проналазимо, на погрешним
местима, у комуникацији са погрешним људима, тамо где се оно не може
наћи. А суштина је да ће људи „тражити рјешење и одговоре на сваком
мјесту, осим на оном гдје се они могу наћи – у себи” (Исто).
Човек данашњице стога не схвата да му је потребно да само мало
времена проведе у тишини, сам са собом, да треба да размишља о свету,
да сањари. Нашем мозгу је потребан простор. Нашем мозгу је у овом
обиљу информација потребна тишина!
2. „Тиранија избора”
као неизбежност постмодерног доба
Слобода је, изгледа, једина радост коју људи упорно не захтевају;
дакако, када би је заиста желели, добили би је.
(Боеси)
Ова мисао Етјена де ла Боесија (Étienne de La Boétie) можда најбоље
осликава унутрашњу борбу човека данашњице. С једне стране, он је представљен као слободан, сам свој човек, који сам доноси одлуке, има своја
права и живи онако како жели, док с друге стране, безуспешно покушава
да се избори са свим (не)приликама које му та слобода доноси. Самим тим
он подсвесно ствара своје забране али и непрестано трага за ауторитетима, али не јавним ауторитетима које не прихвата и одбацује, већ за оним
много делотворнијим, анонимним, који му директно не издају наређења,
али му свакако омогућавају да поступа онако како му се сугерише.
Отуда се може наћи оправдање за невероватну експанзију и популарност књига самопомоћи, али и читаву индустрију савета у самопомоћи
које човека данашњице подстичу да буде бољи, паметнији, успешнији,
згоднији, самосвеснији.
С обзиром на то да живимо у атмосфери неизвесности, великих проблема, незапослености, слабе економске ситуације, отуђености међу људима,
човек се, окружен средином коју карактерише постепено губљење моралности, налази у проблему. У том тренутку он се „обраћа књизи као најједноставнијем, али и најјефтинијем решењу, мислећи да ће сам решити
проблем”.3 У ствари, тражећи помоћ у овим књигама и од њихових аутора,
он бира „нове ауторитете којима ће препустити право да му ограниче избор” (Салецл, 2014: 15).
3

Преузето из интервјуа са психологом Мирјаном Вуксановић, објављеном на линку:
https://www.youtube.com/watch?v=9RazLyA1d7o. Приступљено: 3.12.2017.
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Захваљујући њима, у свести се ствара привид да сам човек доноси
одлуке, да сам одређује како ће живети и суочавати се са свакодневним
изазовима, а у ствари се непрестано ослања на друге људе, на оно што
су они рекли или написали. Рената Салецл ову потребу посматра као
подсвесну жељу да „нам се скине с плећа то бреме избора” (2014: 7).
Данашње потрошачко друштво од нас захтева да читав живот посматрамо као велику мешавину одлука и избора. „Опонашамо ово а не оно,
од једног копирамо ово, од другог оно, наше позајмице више немају утврђеног порекла него се преузимају из безброј извора” (Липовецки, 1992:
269). Тако је и настао термин „тиранија избора”. Међутим, пре него што
почнемо да говоримо о „тиранији избора”, не можемо да изоставимо
једну од можда најбољих дефиниција речи „тиранија” , коју је дао социолог Ричард Сенет (Richard Sennett).
Једна од најстаријих употреба речи ʼтиранијаʼ у политичкој мисли
представљена је као синоним за суверенитет. „Кад се све ствари упућују на заједнички, суверени принцип или разум, тај принцип или особа
тиранишу живот друштва”. У том случају, институција може управљати
као једини „источник власти”, док веровање може служити као једини
стандард по којем се мери стварност (Салецл, 2014: 10).
Данашње друштво само привидно слави избор и идеју да је он увек у
интересу људи. Кажемо привидно, зато што се суштина проблема крије
у количини доступног избора, али и у начину на који је он представљен.
У томе је и сва „тиранија” информационог друштва, јер у њему постоји
„мањак слободе од информација” (Ериксен, 2003: 28), али и у томе што
има превише, а не премало информација. Самим тим постоји и „мањак
слободе од информација” (Исто).
С друге стране, ако мало боље сагледамо речи које употребљавамо
приликом доношења одлука и прављења избора, можемо приметити да
су наши животни избори описани типично потрошачким појмовима. Тако
„крећемо у потрагу за ʼправимʼ животом као што бисмо кренули по праву
врсту зидних тапета или балзама за косу” (Салецл, 2014: 11). И док смо опседнути сопственим изборима, често ни не схватамо да они уопште нису
наши, већ да на њих у великој мери утиче друштво у којем живимо.
Све те бујице информација, тврди Липовецки, имају „центрипетална
дејства”, јер терају јединке да боље посматрају себе, да ʼрационалноʼ управљају својим телом и лепотом, па и својим здрављем, те да „брижљивије
бдију над собом” (Липовецки, 1992: 222). Чак и ако се чини да је избор сасвим
лична ствар, начин на који га људи доносе суштински је повезан с начином
на који граде односе с другима и како мисле да их други виде (Салецл, 2014:
44). Посматрајући друге и размишљајући о томе шта они виде у нама, ми
покушавамо да сазнамо ко смо за њих али, пре свега, ко смо за себе саме.
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Рената Салецл лепо примећује и наглашава да је „ʼегоʼ (представа
о самом себи) веома климава грађевина коју лако подривају несвесни
пориви и жеље” (Салецл, 2014:48). И медији доприносе уређењу новог
профила нарцистичког индивидуализма, па се „све мање оријентишемо
према традиционалним знањима, а све више према елементима које смо
овде-онде ухватили у медијима” (Липовецки, 1992: 224).
Мушкарцима и женама се, стога, непрестано говори да од себе треба
да створе нешто јединствено, али им се истовремено дају тачна упутства
„како та јединствена особа треба да изгледа, какву каријеру он или она
треба да има и, нарочито, на коју славну личност он или она треба да
личи” (Салецл, 2014: 47). Зато слобода избора изгледа лепо и привлачно
у теорији. У пракси људи увек очекују да ће неко други направити избор
уместо њих.
И наш однос према знању постаје све еластичнији – „знамо много
што-шта, а готово ништа чврсто, прихваћено, организовано” (Липовецки, 1992: 225)
Страх од доношења одлуке и прављења избора не настаје само због
огромног броја могућности, већ и због једног другог страха – страха од
губитка. „Ризикујући, ми приписујемо већу тежину ономе што можемо
изгубити него ономе што можемо добити” (Салецл, 2014: 111).
Када једном донесемо одлуку, у стању смо да је стотину пута преиспитамо, размишљајући и даље да ли смо кренули правим путем. „Ако
узмеш – кајаћеш се, ако не узмеш – кајаћеш се”, дилема је са којом се
сваки човек суочава када треба да направи избор!
Још један проблем (пост)модерног доба крије се и у чињеници да
појединац мора да бира између две стазе које веома слично изгледају.
Управо нас мале разлике у избору, које могу имати далекосежне последице, испуњавају стрепњом. Стога у својој свести човек ствара идеју
„пута којим се ређе иде”, чиме се уноси елемент јунаштва у одлуку и сам
след поступака који је претходио доношењу одлуке, а који је врло често
начињен сасвим случајно (Салецл, 2014: 112).
Проблем се ту не завршава, јер се он неретко огледа и у немогућности да се направи било какав избор. Мноштво информација, од којих
свака изгледа, ако не подједнако, онда барем приближно привлачно, али
и стрепња због погрешног избора, чине да неодлучност појединца сваке
следеће секунде бива све већа, а да самим тим и страх од могућег жаљења
и разочарања буде већи. „Суочени с неодољивим мноштвом могућности,
људи проналазе на хиљаде начина да избегну прављење избора” (Исто,
113). У том тренутку они се понашају попут робова, јер се држе неизвесности чак и по цену да буду заробљени у беди, јер је стрепњу од непознатог теже поднети него непредвиђене околности познатог. А одавно је
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установљено да „у врло мало случајева људи знају шта желе, чак и када
мисле да знају” (Пакард, 1994: 18).
Са стране психоанализе посматрано, са сваким избором који направимо ми прелазимо преко могућности да уопште не направимо избор,
или да потпуно уништимо нашу способност избора. Баш зато изнад свих
одлука које донесемо, пре свега стоји одлука о томе да ли да уопште наставимо да живимо. Када и та одлука буде донешена, наша патња са њом
постаје избор који смо такође сами направили (Салецл, 2014: 116).
И старење и умирање се много теже доживљава и прихвата откако
се проширила наша слобода избора. Ово је доба које промовише вечиту
садашњост, па постаје готово немогуће изборити се са старењем и умирањем. Велику улогу у оваквом схватању играју и медији који непрестано
промовишу слику „вечите младости”, представљајући старење као потпуно неприхватљиво, али и као ствар избора.
Вођени оним што се пропагира посредством медија, људи из дана у дан
све више почињу да бирају „вечиту младост” као решење, трудећи се свим
силама да прикрију знакове старења и да пронађу начин да одложе или
чак спрече смрт, без обзира на то што је она неминовна. „Оригинални стил
више није повластица раскоши”, а крајности су нестале и престале да се
„охоло размећу својом невиђеном различитошћу” (Липовецки, 1992: 160).
Стога Рената Салецл на крају своје књиге поставља питање – да ли
наше друштво, својим инсистирањем на избору и наводном контролом
која уз то иде, на неки начин даје предност опсесивном односу према
животу? И потпуно исправно закључује да је „инсистирање на избору у
свакој области нашег живота подстакло опсесивну потребу за контролом
и предвидљивошћу, као и паралишући страх од смрти и уништења” (Салецл, 2014: 128).
Свакодневно саветовање како да обликујемо своје тело, како да ограничимо своје жеље, како да живимо бољи живот, доводи до тога да осећамо више неизвесности него контроле. А као парадокс капиталистичке
идеологије, проистиче веома мало простора за избор, те „изузетно контролисан појединац проналази веома мало задовољства у поигравању
наводно неограниченим могућностима избора” (Исто).
Размишљати о избору и направити га, две су потпуно различите
ствари – закључује Рената Салецл. Али она такође сматра да ми можемо
прихватити или одбити тиранију избора, тако што ћемо најпре схватити
шта нам се заправо нуди.
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3. Како остати свој и одолети „тиранији избора”?
Ко год да тврди да је бити свој и остати свој у ово (пост)модерно доба
лако, вара се. Утицај технологије на наш начин живота постао је немерљив.
Зато се питања како остати свој у ово време обележено хиперкомуникацијом, али и како одолети „тиранији избора” сасвим логично намећу.
Још је Ђуро Шушњић у књизи „Рибари људских душа” говорио да „људско биће у савременом грађанском друштву подсећа на регрута који се не
оставља на миру, који увек мора да нешто ради, чија пажња је увек усмерена
на нешто спољашње” (Шушњић, 2008: 93). То је, сматра Шушњић, начин да
човек престане да мисли о себи. То је начин да он постане унифициран.
Бујица информација која нас са свих страна обасипа почела је временом да ствара међупросторе. Резултат томе је ризик да „живот постане хистерична серија пренасељених тренутака, без неког ʼпреʼ и неког ʼпослеʼ,
без неког ʼовдеʼ и неког ʼондеʼ ” (Ериксен, 2003: 11). Чак и то „овде и сада”
постаје угрожено, јер следећи тренутак долази тако нагло да је тешко проценити овај тренутак, а камо ли га проживети. Стога када се човек нађе
у улози пошиљаоца схвата да му је најмање доступни ресурс пажња других. С друге стране, када се нађе у улози примаоца поруке, њему најмање
доступан ресурс постаје повезано време (Ериксен, 2003: 12).
Наш век је, тврди с правом Шушњић, век „велике специјализације и
малих људи; век бројних талената и ретких, ретких генија; век без синтезе
и великог погледа на свет; век у коме су се последње пуне личности опростиле од великих пројеката” (Шушњић, 2008: 95). Најкраће речено, „ступили смо у доба експресног завођења” (Липовецки, 1992: 145).
Дошло је време несигурности, а са њим и време утицаја. Живимо у таквим друштвеним приликама да више не сусрећемо праве, аутентичне личности. Суочавамо се са људима који личе једни на друге, који изборе доносе
на основу избора других, а све то да се не би разликовали, те самим тим
и да не би били одбачени. А „укидање разлика једнако је духовној смрти”
(Шушњић, 1997: 78).
(Пост)модерно доба донело нам је потпуно другачији поглед на свет.
У њему преовладава масовна равнодушност, осећање досадног тапкања у
месту и понављања, у коме се ново прихвата као већ застарело, а будућност
не поистовећује са напретком, већ са неминовним назадовањем (Липовецки, 1987: 8).
Овакво осећање неизбежно обузима сваког појединца, који не може да
се избори са собом, а највише са својим страховима. Његови страхови тичу
се избора које је „приморан” да направи и одлука које треба да донесе, јер
од њих зависи слика коју ће створити у свести других људи, односно слика
коју ће имати о себи – да ли ће бити задовољан или не.
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Нимало не чуди што се у данашње, типично потрошачко време, појединци брзо обогате, али се споро развијају у богате личности. Баш због тога „у
материјално богатом друштву успевају духовно сиромашне личности, као
што у материјално сиромашном друштву могу да израстају духовно богате
личности” (Шушњић, 2008: 170). Постајемо осуђени на „бујање ситних и
крупних разлика у мишљењу”, док наша свест бива понета процесом „интелектуалног мајсторисања по наруџбини” (Липовецки, 1992: 257).
Тешко је остати свој, а још теже издвојити се по својој аутентичности. Чак
и ако неко успе у томе, врло брзо бива спутаван и скрајнут. Потом почиње
да сумња у себе, у изборе и одлуке које доноси, и да се прилагођава околностима, престајући да буде оно што заправо јесте. А оног тренутка када почне
да губи себе, постаје само један од многих људи који беже у разоноду.
У овом тренутку се морамо опет вратити на Шушњића и његову констатацију да се варамо ако мислимо да се гомиле забављају из чисте разоноде. Реч је о привиду, јер када завиримо испод површине схватамо да је
„потреба за разонодом израз дубље потребе да се побегне од себе, од стварности која нас постварује” (Шушњић, 2008: 192). То је заправо потреба за
животом неког другог Ја, које почиње да живи тек у тренуцима када почне
да заборавља своје свакодневно Ја. „Сви хоће да буду различити и тако сви
постају слични” (Шушњић, 1997: 135), а поистовећивање са неким или нечим
доводи до заборављања на себе и бежања од себе. Управо оног тренутка „када
изгубимо право да будемо различити, ми губимо право да будемо слободни”
(Исто, 83), а самим тим и право да сами одлучујемо о свом животу, да сами
правимо изборе.
И осећања стида и срама су често повезана са нашим осећањем идентитета. Ми се заправо стидимо онога што би други људи, кроз наше изборе,
могли сазнати о нама. Поред тога, „стид је подсећање на то да, по дефиницији, ми никад не можемо у потпуности испунити сопствена очекивања”
(Салецл, 2014: 130). И у томе се крије сва „тиранија избора” – у очекивањима
која себи намећемо, али и у очекивањима која други имају када смо ми у
питању, а која код нас изазивају анксиозност. Не треба да нас чуди стварност у којој постаје мање битно ко је какав човек, а још мање какви су наши
животни избори, јер су они одавно доведени у питање и готово да нас се више
не тичу. Суштина се проналази у томе колико је неко „добар 'играч' у савременим и стално променљивим играма друштвеног комуницирања, подређеним вртоглавој промени модних трендова” (Томић, 2008: 156).
Тешко је отети се песимистичком тону: „Сада је све тако против човека,
да се руга човеку. Он је на крају постао страшило за самог себе” (Шушњић,
1997: 166), немоћан да се избори са собом и са другима, а самим тим и са
„тиранијом избора” која је захватила све сфере његовог бића, баш као што је
захватила и све сфере (пост)модерног друштва.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 217-232

„Тиранија избора”: како правити изборе у времену презасићености... 229
Закључак
Чини се да се, више него икада раније, људи данас плаше својих
одлука и избора. То се, наизглед парадоксално, манифестује оног тренутка када им је дата слобода да сами одлучују, јер баш тада на површину испливава њихова дезоријентисаност, несигурност, несталност,
односно неаутентичност.
Живимо у времену хиперкомуникације у којем ни секунд, а камо ли
сат или дан не можемо замислити без неког од уређаја првобитно намењених томе да нам олакшају свакодневницу. Готово да нема особе која нема
најновији, или барем напреднији модел тзв. „паметног” телефона, а самим
тим и приступ некој од многобројних друштвених мрежа и других апликација за читање и проналажење вести у сваком тренутку дана и ноћи.
Мобилни телефони су постали одраз нашег статуса у друштву и свакоме од нас се у сваком тренутку налазе на столу, у џепу или на неком
другом доступном месту. Али, ту није крај! Осим мобилног телефона,
у нашем окружењу се у већем делу дана мора наћи барем један укључени компјутер или лаптоп, што нас уводи у стање „преплављености”
информационим дражима. Овоме је свакако претходио развој медија
масовног комуницирања, док је своју пуну „дозу” медијских садржаја
наша свакодневница добила настанком и развојем интернета. Од тог тренутка су нам до тада још увек недоступне или теже доступне информације непрекидно, у било које доба дана или ноћи, сервиране. Њихов број
драстично расте, док сразмерно са порастом броја информација опада
људска пажња. Тако смо и дошли до стања ствари у којем се читају само
наслови и у зависности од наслова бира да ли ће се прочитати одређена вест. А када се одлучимо да је „прочитамо” , ми заправо летимично
прелазимо преко ње, покушавајући да кроз неколико половично прочитаних реченица схватимо у чему је суштина. Међутим, ни ту није крај
нашим дилемама.
Мноштво информација одвело нас је у другу крајност – немогућност
да одаберемо оне које су релевантне и које ћемо издвојити као истините. Људи данас све теже раздвајају истину од неистине, те врло често
као истините усвајају нетачне или непотпуне информације. Суочени са
великим бројем неистинитих и непроверених информација, временом
постају неповерљиви према ономе што се пласира као истина.
Самим тим се и „тиранија избора” са којом се суочавамо у виртуелном свету сели у нашу свакодневницу, наводећи нас да сами ограничавамо своје изборе и поступамо као да нам је неко други поставио та ограничења. Избори које правимо често су ирационални, јер начин на који
неко излази на крај с њима обично одражава дубљу психолошку струкГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 217-232
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туру. Међутим, колико год трауматичан некада био, избор представља
суштинску људску способност, док чињеница да особа може направити
избор отвара могућност промене (Салецл, 2014: 139).
Баш из тог разлога људи све чешће траже савет приликом избора, што
нам само указује на важност умрежене подршке коју појединац има у друштву – било виртуелном или стварном. Отуда је и „осећање стида што смо
сиромашни или кривице што се нисмо попели на више лествице економског успеха, заменило борбу против друштвене неправде. А стрепња да
нису довољно добри примирила је људе, доводећи их до тога да не само
раде дуже већ и да се подједнако труде око свог спољашњег изгледа” (Салецл, 2014: 139). Направити од себе лепотицу постало је „игра женствености,
са архетипом женствености”, одраз испразности у којој једна до друге стоје
жеља за допадањем и њени наговештаји из даљине (Липовецки, 1992: 132).
Стога не треба да нас чуди то што „идеологија избора иде руку под руку
са идеологијом Новог доба која промовише живот у тренутку и прихватање ствари онаквим какве јесу” (Салецл, 2014: 140). Данас Ново волимо
због њега самог, „оно више није класни изговор него вредност по себи” која,
готово као по правилу, омогућује да истакнемо не само естетске, већ пре
свега модерне, променљиве индивидуалности (Липовецки, 1992: 147).
На крају, не смемо дозволити да нестрпљење постане одраз нашег
карактера. Оно никада није било савезник мудрих. Тога морамо бити свесни уколико не желимо да „кроз сопствене животе пролећемо брзометно,
хаотично и бесмислено, као муве без главе” (Томић, 2008: 68), већ сталожено, потпуно свесни онога што нам се заправо нуди.
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Summary: We live in the epoch of information overload. Information technology has given us different kinds of information from all over the world. We can
approach to them in every moment, no matter if we are at work or at home. The
state of permanent connectivity can make us feel like we cannot resist or control
flow of information. This feeling becomes bigger thanks to the internet and social
media. Information overload and its continuous flow can make some difficulties
on cognitive, affective and conative level. Cognitively, people are too disturbed and
they cannot control their attention capacity, and that causes stress, frustration,
impatience and dissatisfaction on affective level. When we talk about conative
level, the ability to create goals, make decisions, direct the will and persistence are
endangered. The main question of this work refers to cognitive function: how to
select information, or what information to choose and how to do it? Following this,
we have answer to the following questions: how do people get into “fight” with
information overload and how do they feel when they are faced with the problem
of making decision. In this frame, we will try to justify the phrase “tyranny of
making choice” and to prove that information overload can take us to the place of
reconsideration of our decisions, thinking if they’re right or not.
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САВРЕМЕНИ МЕДИЈСКИ ДИСКУРС
– Идеологија страха у функцији
репродукције капитализма у постмодерни
Сажетак: Савремени човек је уроњен у медијску стварност која га свакодневно обасипа мноштвом информација. Многе од њих имају за циљ да код
човека произведу одређене емоције, вредности, стања и да их, уколико им се
„препусти”, критички не сагледа, претворе у робу која ће се успешно продавати на тржишту. Неразвијањем аутентичне индивидуалности, јединка
постаје подложна усвајању капиталистичких вредности, које се промовишу путем медија. Страх је филогенетски програмиран у човеку још од
његовог рођења, те је врло подесан да се њиме тргује на медијском небу, како
би се капиталистички систем репродуковао и реализовао своју фундаменталну вредност – профит. У раду се промишља ко је човек на коме медији
„зарађују”, користећи се страхом, емоцијом која је инхерентна сваком
појединцу. Такође, у раду се прави дистинкција између реалног страха који
има продуктивну компоненту јер сигнализира извесне опасности које особи
могу помоћи да их превазиђе, и „тињајућег”, скривеног, флуидног, нерационалног страха који често није објективан, али ипак прожима индивидуу.
Кључне речи: МЕДИЈСКИ ДИСКУРС, СТРАХ, МЕДИЈИ, ИДЕОЛОГИЈА
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Увод

Капиталистички поредак, посматран из перспективе човека као онтолошког ентитета и његових фундаменталних вредности (срећа, добро, лепо,
етично...) доживљава своје метастазе. Међутим, иако се теоријски критицизам на његов рачун излучује свакодневно, чак и путем медија, он, ипак,
наставља да егзистира, демонстрирајући своју хегемонију путем доминантног медијског дискурса. У раду се анализира како капиталистички поредак презентован путем медијског дискурса опстаје, утичући на усвајање
одређених перспектива, перцепцију, емоције, стања код савременог човека,
са посебним освртом на емоцију страха. Сагледавањем вредности које се
заговарају путем капиталистичког дискурса, може се разумети и медијски,
јер је у њега инкорпорирана доминантна капиталистичка идеологија.
Медији су данас „произвођачи” значења, креатори стварности. Они
тумаче и интерпретирају стварност, одређујући које су то теме, личности, ситуације које треба да се нађу у медијима у којем обиму и форми. Питање њиховог утицаја и ефеката се изнова промишља и реактуелизује, с обзиром на њихову све већу пролиферацију. У медијском дискурсу постмодерне провејавају садржаји који треба да шокирају, узнемире, уздрмају и изазову зебњу код реципијената. Зато су теме: несреће,
личне и глобалне, катастрофe, девијантни облици социјалног понашања,
доминантне. Медијски дискурс који заговара капиталистичке вредности је самоодржив, резистентан, саморевитализујући што се огледа у
његовој способности да усиса алтернативне дискурсе, да их „припитоми”, прекроји, адаптира према сопственим потребама и излучи пред
јавност презентујући плуралитет мишљења. Заправо, реч је о „гушењу”
алтернатива, пропагирањем хомогенизованих вредности, које, постајући референтни оквир појединца, учествују у његовој адаптибилности
и прилагођавању доминантном поретку.
Рад не настоји да медије прикаже као омнипотентне, већ се заступа теза да су медији рефлексија доминантне капиталистичке идеологије, њени
заступници и промотери. Са неомарксистичким правцем, у теоријским
комуниколошком паноптикуму поново на светлост избија улога и значај
идеологије. У том правцу, медији се могу разумети као „идеолошки државни
апарати”, те доприносе очувању хегемоније.1 То значи да је медијски дискурс идеолошки обојен. Антонио Гиденс каже да се нове идеологије могу
уврстити у категорију фундаментализма, који тежи да истакне „чистоту
датог низа доктрине”, одбацујући модел истине помоћу дијалога.2 Стјуарт
Хол сматра да је идеологија „ментални оквир” који обухвата језике, кон1
2

Миливојевић, С., Медији, идеологија и култура, Фабрика књига, Београд, 2015., стр. 33.
Голубовић, З., Поуке и дилеме минулог века, Филип Вишњић, Београд, 2006., стр. 19.
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цепте, категорије, замисли и системе представа које различите класе и друштвене групе развијају како би учиниле смисленим и разумљивим начин
на који друштво делује.3 Ван Дијк каже да се суштинска веза идеологије и
дискурса успоставља на симболичком нивоу, с обзиром на то да се идеологије изражавају, односно артикулишу.4 Имајући у виду да је страх емоција
која је најподеснија да се њоме обликује и детерминише ментални оквир
појединца, јер побуђује неизвесност, сигнализирањем реалне или имагинарне опасности, у раду се разматра како се конструише идеологија страха,
чија се артикулација најверодостојније представља путем медијског дискурса. У том правцу разматрано, медијски дискурс представља механизам
преноса идеологизоване стварности, која, уколико се критички не сагледа,
доприноси једнообразности мишљења и херметизацији ума. Стварање овако, једноличног, уског погледа на стварност је нарочито могуће уколико се
свет апострофира као небезбедно место за живот, преплављено мноштвом
опасности. На пиједестал медијске позорнице поставља се драматизација
стварности. Потребно је напоменути да се тоталитет стварности не може,
веродостојно презентовати путем медија, због њене комплексности. Зато
медији узимају, исецају стварност, фрагментирајући је и прилагођавајући
је потребама доминантног система вредности. Да живимо у култури страха, показује пораст разних фобија (мноштво назива за различите страхове), које су се искристалисале у времену постмодерне. Хобсова реченица:
„Човек је човеку вук”, која у изразито компетитивним условима данашњице
често постаје доминантна парадигма мишљења и понашања, условљена је
страхом да је Други онај који има потенцијал да угрози индивидуу, те га
треба престићи, превазићи и потиснути.
1. Савремени медијски дискурс – медији као интерпретатори
и креатори стварности и нова парадигма просветитељства
„Савремена” стварност је медијатизована, прожета и условљена медијима. Већ је средином прошлог века постало евидентно да медији заузимају значајан проценат времена у људском животу. У ери симулације када
се човек често измешта из реалног у виртуелни свет, њихова улога у социјализацији савременог човека је иманентна. Свакако да, када је реч о улози и
значају медија не треба заузети перспективу о њиховој омнипотентности,
што наравно не значи да се њихов утицај на савремене, социјалне токове
3

4

Ристић, Д., докторска дисертација Значења делања: социолошка анализа дискурзивних пракси идеологија, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови
Сад, 2015., стр. 230.
Исто, стр. 229.
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сме пренебрегнути. Стога се у раду указује на које појединце је медијска
индоктринација апликабилна, сагледана примарно кроз емоцију страха.
Најважнија преокупација комуникологије као науке је како се
досежу одређена значења. Свет човека је свет симбола где се значења
досежу њиховим тумачењем. Важну улогу у стварању одређених, друштвено пожељних значења имају медији који то чине креирањем медијских представа. Стога, медијски дискурс који је идеолошки индоктриниран представља један од најдоминантнијих дискурса данашњице. Улога
медија у социјалној конструкцији реалности је значајна јер они нису
само пуки преносници стварности која мимо и изван њих постоји; они
су њени медијатори, посредници.5 Хегемонијски аспект медијског дискурса огледа се у томе што се помоћу њега креира, дефинише стварност
и што презентује вредности доминантног капиталистичког поретка.
Дискурс нужно укључује борбу око значења, статуса, моћи и ресурса.
Значење појма дискурс је данас изузетно широко, те је потребно нагласити
да се рад бави медијским дискурсом, његовом анализом са филозофског
и социолошког аспекта, односно разматрањем како се путем њега презентује моћ, стварају значења и медијске представе. Медији производе хегемонијски говор, али уз то медијски садржаји, вести, сапунске опере, рекламе, ријалити програми формирају хоризонт лаичког свакодневног знања о
свету.6 Фриволност пласираног знања је у томе, што се медији, најчешће,
обраћају човековим стереотипима, користећи универзалне наративе, а не
искључиво утемељене чињенице. Технолошка експанзија утицала је и на
начин на који савремени човек усваја, користи знања и ствара сопствена
значења. За разлику од ранијих периода где се усвајању знања приступало
студиозно, темељно и дубински, данас му се приступа површно, а у његовом усвајању важну улогу имају медији. Пуко усвајање медијских представа производи информисаност која не мора да има (често и нема) сазнајну
дубину, што значи неспособност излучивања кумулативне тачке акумулираног знања – критицизам, објективно и аргументовано утемељен. Када је
поверење у медијске садржаје нерационално и некритичко (несагледавање
веродостојности исказаног), када се они перципирају искључиво као рефлексија стварности, а не као њени креатори, тада јединка медијске садржаје интројектује и депонује у менталне сфере, те они, тако, за њу, постају
доминантни обрзаци мишљења и поимања света.
Медијске представе су сложени конструкти: то нису „невини одрази
стварности” или њени симболички еквиваленти, то су одређене верзије стварности скројене по важећим медијским правилима.7 Медији су конституен5
6
7

Миливојевић, С., Медији, идеологија и култура, Фабрика књига, Београд, 2015., стр. 34.
Исто, стр. 14.
Исто, стр.67.
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ти реалности, њени креатори јер услед техничко-технолошких ограничења,
нису у могућности да презентују тоталитет стварности, већ је распарчавају,
фрагментирају и тиме је представљају наративима који је не осликавају, већ
је конструишу. Сама спознаја да медији не рефлектују и не одражавају стварност, већ је презентују, сведочи о супремацији медијског дискурса.
Са појавом новог медија, интернета, уроњеност у медијски посредовану стварност је већа него икада, те хиперконектовани (homo connecticus)
потрошач медијских садржаја често долази до информација на овај
начин, без додатне поткрепљености о њиховој валидности, што га држи у
уверењу да је спознао тоталитет стварности. У ери медијске озвучености
(сталних звукова и блинкања умрежених смарт телефона и компјутера)
која онемогућава тишину сопства, хиперконектовани потрошач, често когнитивно не обрађује спектакуларне садржаје, те усваја медијске
представе, перципирајући стварност кроз призму медијске културе која
постаје његов референтни оквир. Медији су произвођачи порука, а то
значи и креатори смисла који порукама приписују.8 Они учествују у креирању институционалних представа, подгревајући колективне стеротипије. Да би се оне успешно „примиле” на појединце, медији промовишу
хомогенизујуће, стандаризоване вредности доминантне културе. Зато
су медији „производни погон значења”.9
Једна од најважнијих улога медија је редукција комплексне стварности, филтрирањем чињеница. Управо се у томе огледа хегемонијски
аспект медијског дискурса, који редукцијом комплексне стварности и
одабиром тема, личности и садржаја поставља сочиво кроз које особа
доживљава свет. То, даље, значи да медијски дискурс производи омеђене
перспективе, што за последицу има сужавање когнитивног хоризонта. У
медијски дискурс су импрегниране вредности капиталистичког система.
Капиталистички поредак који је кроз историју доживљавао своје кризе,
успевао је да се саморевитализује, доживљавајући само козметичке корекције, док је на аксиолошком плану остајао веран свом основном принципу – профиту. Хегемонија и моћ капиталистичког (уједно и медијског)
дискурса огледа се у његовој способности да усиса фундаменталне вредности, адаптира их и моделује на начин који помаже његово одржавање, изопштавајући тиме алтернативне дискурсе или остављајући њихове
гласове тихим и неприметним. С обзиром да је постмодерна обележена
пролиферацијом медија, њиховим прогресивним умножавањем, може се
учинити да плуралитет дискурса који се емитују путем медија представља плуралитет мишљења, међутим, суштински гледано, они се сливају
у домантни капиталистички дискурс.
8
9

Миливојевић, С., Медији, идеологија и култура, Фабрика књига, Београд, 2015.,стр.34.
Исто, стр. 14
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Човек егзистира у симболичком свету. Ђуро Шушњић каже да човеков живот дословно зависи од тумачења симбола.10 Он даље наставља да се
вештим руковањем симболима (идејама) постиже промена (у осећањима,
ставовима и понашању) равна оној која се постиже мењањем природних и
друштвених околности.11 Медији, као иманентни привредни субјекти данашњице, коришћењем одређених симбола настоје да уткају жељена значења у свест реципијената, промовисањем одређених вредности које реципијенте треба да учине конзументима. Конзумензирам се не огледа само
у потрошњи, већ и у наметању духовне и културне димензије које, такође,
треба да доживе своју потрошачку судбину, те су и тако конципиране и
осмишљене.
Особа доживљава свет у складу са својим когнитивним способностима
и емоционално психолошким устројством. Међутим, појединац је, такође, уроњен у културу која дефинише његов вредносно-интерпретативни
оквир. Оно што савремену културу чини медијском јесте то што у савременом друштву публика тежи да усвоји медијске представе стварности као
своје, људи посматрају властите животе у оном смислу који намећу медији.12 Креирајући уверења, представе, мнења медији представљају кључне
институције социјализације13, које комуницирају помоћу универзалних
наратива, учвршћивањем стереотипа, једном речју одржавањем статус
квоа, односно глобално-капиталистичког принципа и његових вредности.
Култура, схваћена у њеном најширем традиционалном смислу, носи са
собом стваралачку, активну компоненту, која треба да делује покретачки
на човека, потпомажући његов друштвени и ангажовани аспекат. Омасовљавањем културе и инкопорирањем медија, савремена култура исијава
хомогенизоване вредности и псеудо потребе. Данас се култура функционализује као забава (примат „масовне културе”) и као кибернетичким
процедурама креирана „виртуелна стварност” која губи свој raison d’être
као пространо поље људског стваралаштва, будући да је акценат померен
са активности (praxisa) културног субјекта (kao differentia specifica човека)
на пасивност посматрача (дириговане праксе), која лишава индивидуе
самосвојне субјективности изражене у акту стваралаштва.14 Медији поред своје три функције (едукативне, информативне, забавне) производе
и једну дисфункционалност, наркотичку дисфункцију, која се огледа у
пасивном праћењу медијских садржаја, где реципијент живи у илузији да
10
11
12

13
14

Шушњић, Ђ., Рибари људских душа, Младост, Београд, 1990., стр. 18.
Исто.
Миливојевић, С., Медији, идеологија и култура, Фабрика књига, Београд, 2015.,
стр.61.
Исто.
Голубовић, З., Поуке и дилеме минулог века, Филип Вишњић, Београд, 2006, стр. 29.
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праћење и спознаја о неком проблему, значи и реални друштвени ангажман, односно конкретни допринос њиховом решавању.
Медијска култура апострофира нарцизам који производи фрагилне
личности, усмерене на оспољавајуће аспекте представљања свог индивидуалитета (имиџ, материјалне ствари, изглед), док се фундаменталне
потребе и вредности потискују. Медији пружају садржину нарцистичким
сновима о слави и сјају и тиме их појачавају, охрабрују просечног човека
да се поистовети са звездама и да мрзи „стадо”, све више му отежавајући
прихватање баналности свакодневног живота.15 Нарцизам је синоним за
несигурност, персоналну неусклађеност, фрагилност и распарчаност сопства. Сенет нас подсећа да нарцизам има више заједничког са мржњом према себи него са дивљењем према себи.16 Непостојање унутрашњег ослонца
чини особу расплинутом, дезорјентисаном, емоционално неусклађеном,
самим тим подложном да осећа већи степен стрепње и страха од сутрашњице. Нарцистичка личност је зависна од туђих мишљења, одобравања
и дивљења, она стрепи од старења, пропадања, пропагираних образаца
неуспеха (недостатак новца, моћи, титула, утицаја). Страх је емоција која
је често наталожена у нарцистичкој личности, тако да се врло веродостојно може разумети кроз призму нарцистичке идеологије. У друштву
које се грози старости и смрти, старење представља посебан страх за оне
који се боје зависности и чије самопоштовање зависи о дивљењу других.17
Сагледавањем основних постулата нарцистичке личности, која је у бити
прожета несигурношћу, ниским степеном самопоуздања, наслућује се
добар део одговора зашто је идеологија страха пријемчива на индивидуе
које су одређене таквим, фрагилним сопством.
2. Идеологија страха
- зашто је страх толико храњена емоција у постмодерни?
Свет у коме живимо не може се разумети ако не проучимо емоције
којима га обликујемо.18 Осим разумевања емоција које преплављују и
прожимају човека, утврђивањем њиховог степена важности и интензитета, битно је научити како се њима овладава. Емоције имају моћ да унапреде људски живот, као и да га девастирају, уназаде, „испразне”, отупе.
Када је конзумација медијских садржаја аутоматизована, када представља навику и чин „убијања” времена, савремени човек урањајући у медиј15
16
17
18

Лаш, К., Нарцистичка култура, Напријед, Загреб, 1986., стр. 24.
Исто, стр. 36.
Исто, стр. 46.
Мојси, Д., Геополитика емоција, Клио, Београд, 2012., стр. 11.
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ски посредовану стварност, постаје „отворен” за упијање представа идеолошки индоктринираног медијског дискурса. Моћ идеологије, огледа
се у томе да она, производи различите форме друштвене свести, као и да
оне најефикасније функционишу када нисмо свесни да је начин на који
формулишемо и конструишемо ставове о свету поткрепљен идеолошким
премисама.19 Есенцијална карактеристика идеолошких дискурса која их
раздваја од неидеолошких, тиче се борбе за моћ у креирању пожељних
значења. Дисеминирањем мас медијских садржаја који фаворизују теме
несрећа и несигурности, реалност се „боји” и креира на начин који утиче
на формирање друштвене свести која се потчињава идеологији страха,
код оних, који су сензитивни на такву врсту утицаја.
Објективно гледајући, људи данас нису у већој мери изложени опасностима него раније, али је њихова усмереност на њих појачана. Када
стрепња овлада животом јединке, а она на сваки медијски стимуланс да
је у опасности реагује респонзивно, неолибералистичка, хегемонистичка
идеологија реализује свој смисао – профит. Стрепећи од старости, болести, неуспеха, тероризма, ратова, несрећа, дебљине, ружноће, јединка,
често, нерационално, аутоматизовано, нагонски (покушавајући да делује
превентивно) троши најзначајнији залог савременог поретка – новац.
Потрошња као механизам одбране од потенцијаних опасности оставља
јединку у илузији да „осигурава” свој живот, тако што (непотребно) троши да на све могуће начине заштити и обезбеди сопствени живот. Тако
конформизам и психичка лагодност постају човекова купљена стања.
Ипак, иако „осигуран”, савремени човек често осећа унутрашњи
немир и нелагодност. Добар део објашњења зашто је то тако даје Фром
који каже да тежња за сигурношћу блокира тражење смисла.20 Зато су
стања обесмишљености, празнине, апатије честа стања савременог
човека. Парадокс друштва уроњеног у медије је, с једне стране, хектична
потреба да се осигура живот од свих могућих опасности, док се с друге
стране време проведи уз медије којима доминирају садржаји који подстичу застрашеност (хорор филмови, ријалити програми са темама убистава, емисије са тематиком насиља).
Ризик је добио неку врсту онтолошког статуса.21 Потенцијални
ризици човека окупирају знатно више медијског простора у односу на
његове потенцијалне могућности (досезање аутентичних извора среће,
благостања, мудрости, духовности, просперитета у оним сферама које
су његова потенцијална датост, искористивост талената, промовисање
19

20
21

Чекић, Ј., Благојевић, Ј., Моћ, Медији, Центар за медије и комуникације Факултета
за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2012, стр. 251.
Фром, Е., Човјек за себе, Напријед, Загреб, 1986., стр. 50.
Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 79.
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фундаменталних, сврсисходних вредности). Такав однос медија према стварности код јединке производи повећану потребу за сигурношћу,
већу оптерећеност претњама уместо могућностима, што делује инхибирајуће на човекову способност да се самоактуелизује.
Ако је идеологија према Стјуарту Холу ментални оквир, а све већи
проценат јединки постмодерне пати од осећаја беспомоћности и несигурности, оправдано је да се констатује да је страх идеологија иманентна епохи постмодерне која свој исказ најпродуктивније реализује путем доминантног медијског дискурса. Тако посматрано, може се рећи да је, данас,
идеја о страху присутнија од самог страха. За разлику од ранијих епоха,
када је било могуће детектовати конкретан страх, концептуализовати га,
фиксирати за један извор, данас је на сцени његова дисперзија, универзална распршеност на безбројна нимало безазлена чворишта у којима га
савремена култура препознаје. Чак и тамо где га није било, медији га проналазе, обликују, именију и боје нијансама претећих катастрофа.22
Монтењ за страх каже: „Наша људска крхкост чини да има више оног
од чега бежимо него оног ка чему тежимо”.23 Свет у коме егзистирамо
је свет који носи извесне опасности и неизвесности. Такође, страх има
и позитиван утицај на живот човека, када га припрема да адекватно
одговори на објективне опасности. То је реални, предочавајући, видљив
страх. Међутим, страх који се импутира путем медија представља диверзитет опасности по човеков физички, лични, психолошки, емоционални, материјални аспект, који има за циљ да човека стално држи у
стању напетости. Бауман га описује као дифузан, расут, нејасан, невезан, неусидрен, у слободном покрету, без јасног циља и узрока, кад нас
опседа без видљивог смисла или значења, када се претња које се треба
плашити може свуда наслутити а нигде се не може видети.24
Једна од могућих перспектива, која се у раду износи јесте да је савремени човек услед информацијске мећаве, постао мање радознао,
истраживачки настројен, когнитивно ангажован. Обиље информација
није само распршило информацију као такву, већ и трагалачки дух који
доприноси увећању волумена сазнања. Важно је направити дистинкцију
између информацијског обиља и знања које се депонује у менталне сфере
индивидуе, те је она способна да излучи релевантно критичко мишљење.
Мислена лењост, као последица недовољне когнитивне ангажованости и
доступности великог броја информација, које често нису утемељене, води ка досади и равнодушности, која су неретка стања савременог човека.
С обзиром, да су досада и апатија стања која су уназађујућа за човека,
22
23
24
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код особе јача потреба за адреналинским сензацијама, које медији пружају пласирајући садржаје обилате агресивношћу, тензијом, потенцијалним ризицима и „тужним” животним причама. Тако се време које
треба да је намењно личној ангажованости и просперитету испуњава
мас медијским садржајима. Део одговора зашто култура страха постаје
доминантна лежи у томе што она надомешћује човекову продуктивну
димензију. У овом правцу разматрано, страх који се пласира путем
медијских садржаја добија ноту привлачности јер побуђује „успавана”
чула конформистички уљуљканог човека.
Ако се има у виду да су страх и радозналост биохемијски посматрано сродни25, онда се може закључити да се недостатак радозналости
компензује медијским садржајима у којима провејава страх као најдоминантнија роба на медијском небу. Страх даје свету боју.26 Смисленост,
посматрана као лична агилност и ангажованост на пољу реализације
властитих потенцијала, подразумева будност и радозналост, трагалачки дух, духовно испуњење најшире схваћено. Када се живот обесмисли,
што је у капиталистичкoм свету, често, услед поплаве разних псеудо
потреба и вредности, простор личног, аутентичног остаје празан. Непостојање свежине доживљаја, која се најпотпуније исказује кроз аутентичну, личну мисију, нагони особу да трага за подстрекивачима који би
је изнова „оживели” . Зато медији нуде адреналинске садржаје (насиље:
вербално и невербално, агресивност, сензационализам), који немају исту
димензију као осећај испуњености, али зацељују празнину, дају једном
монотоном животу боју, тон, осећај да га нешто покреће, уздрмава.
Страх је емоција. Најинтензивнија од свих, онда када је јасна, експлицитна, видљива. Нестаје када реална опасност напусти човека. У
флуидном, лако мењајућем свету, своје постојање проналази и страх
који је прозиран, ниског интензитета, али са већом способношћу опседања. Вршећи компаративну анализу између страха који осећају животиње и људи, констатују се извесне разлике. Наиме, за разлику од животиња које се плаше искључиво онога што им је пред очима, човек постмодерне, страхује и од видљивог и од невидљивог. За разлику од животиња,
људи познају још једну врсту другостепеног страха, како га Иги Лагранж
назива „изведен страх”, који управља људским поступцима, мењајући
њихову перцепцију света и очекивања. 27
Сартр каже да осећања заробљавају свест и чине је пасивном.28 По
његовом мишљењу страх је емоција која је под контролом човека, што
25
26
27
28

Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 81.
Исто.
Бауман, З., Флуидни страх, Медитеран, Нови Сад, 2010., стр. 11.
Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 50.
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значи да се може рационализовати, а самим тим и надвладати и превазићи. Поменути филозоф емоције перципира као навике, истичући
да човек има потенцијал да обликује свој емоционални апарат. Дакле,
емоције не представљају „датост”, већ се могу култивисати. Поред тога,
емоција као навика значи да она може да постане рутинирана, аутоматизована, ментални образац мишљења, реаговања и понашања особе.
Када се страх ускладишти у некој особи, он јача њену несигурност и
неповерење, детерминишући њене акције и понашања. То значи да ће
особа сагледавати свет, стварност, себе из перспективе страха. Хегел
описује навике као нашу другу природу, наше научене одговоре, којих
често нисмо свесна, али које временом можемо освестити.29 То даље значи да поседовање навике значи усвајање одређене перспективе у односу
на свет. Свенсен каже да је управо страх емоција која прети да постане
једна таква навика. Ту се не мисли на паралишући страх, већ страх који
можемо описати као страх никог интензитета.30 Страх који корелира са
неизвесношћу и несигурношћу од сутрашњице заправо је страх који пасивизује и умртвљује особу.
Медијски садржаји обилују информацијама које упозоравају на
претње, опасности, несреће, које, уколико се когнитивно не прераде и
критички не размотре, у смислу да ли су објективне или сензационалне,
прерастају у менталне представе које се усађују у свест реципијената,
стварајући њихов поглед на свет. Медијска машинерија настоји да креира медијске представе које ће, човека учинити рањивијим, осетљивијим,
уплашенијим. Коришћење елемената застрашивања „помаже” медијима
у држању пажње од стране медијске публике, која је пре заинтересована
за такве садржаје због њихове динамичности и адреналинских ефеката.
Такви садржаји омогућују да особа остане „прикована”, чулно надражена у сталном ишчекивању, што је уједно чини и зависнијом од медија.
Међутим, нису само експлицитне слике насиља оно што привлачи и изазива пажњу код јавности. Постоји, такође, притајено, скривено, софистицирано, симболичко насиље којим се медији користе како би изазвали
жељене ефекте, односно произвели осећај незадовољства и несигурности. Постављајући банализоване садржаје на пиједестал: материјализам, имеператив изгледа и мршавости, успех посматран искључиво кроз
капиталистичку визуру, медији настоје да учине људе несигурним, а
самим тим и жељним да константно нешто мењају, купујући. Пропагирање таквих вредности људе чини компетитивним, вођеним непрестаном жудњом да не буду „испод” и да досегну „зацртани” медијски идеал.
Тако све већи проценат људи бива уплашен да ће остати иза, односно да
29
30

Исто, стр. 51.
Исто.
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ће бити изопштен31, уколико не изгледа, или се не понаша, размишља у
складу са доминантним медијским дискурсом. Страх да ће особа бити
екскомуницирана, изопштена из одређеног социјалног миљеа је један од
највећих страхова, који се интензивира када не постоји јако персонално
упориште, што је честа појава у нарцистичкој култури.
За разлику од животиња, човек је zoon logon echon, или како то Аристотел
каже разумна животиња, обдарена свешћу, когнитивним капацитетима,
што имплицира одређену доживљајну димензију и перцепцију о себи, другима и стварности у којој егзистира. Човек је animal simbolicum, што је најважнија differentia specifica у односу на друге живе организме. Урањајући у
свет симбола, човек изграђује сопствене представе о стварима које га окружују, емоционално их бојећи. Њега не чине срећним, тужним, уплашеним ствари са којим долази у контакт, већ његове представе о њима, које
он формира у процесу социјализације током живота. Зато емоција страха
за човека има већи потенцијални обим него што било која животиња може
да осети, што човека чини подложним да исконструише знатно већи проценат имагинарних претњи.32 Тај имагинаријум о потенцијалним претњама,
детерминише човекове акције, мишљења, понашања што га може учинити
паралисаним и скученим. Из те перспективе посматрано, страх представља
инхибирајући фактор по човекову делатну природу. Још опасније по човека
је чињеница да су страх и зло, врло често, коегзистирајући, условљавајући и
прожимајући. Многе лоше ствари се чине зато што је особа у страху за себе,
односно зато што има представу да је нешто угрожавајуће по њу.
3. Ко је утопљеник у идеологију страха
промовисане путем медијског дискурса?
Осећање страха је природна емоција и реакција на потенцијалну или
стварну претњу са којом се човек суочава. Међутим, постоје људи који
су пријемчивији на идеју о страху, која се промовише путем медијског
дискурса. То су људи који су усвојили перспективу страха, латентног,
лебдећег, који их чини несигурним, учауреним, непродуктивним (сагледане из Фромове перспективе). Парадокс који описује развијена друштва
јесте да људи тих земаља, како каже Роберт Кастел, живе у неким од најбезбеднијих земаља које су икада постојале.33 Ипак, људи у тим земљама
се не осећају сигурним. С тим у вези, износи се закључак да се осећај
сигурности и поверења не манифестује материјалним благостањем и
31
32
33

Бауман, З., Флуидни страх, Медитеран, Нови Сад, 2010., стр. 29.
Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 35.
Исто, стр. 151.
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да духовна депривација повећава осећај несигурности и апрехензије.
С обзиром да је страх је одсуство поверења,34 закључује се да индивидуе које подлежу усвајању перспективе страха, превасходно не поседују
поверење у себе, што се може довести у везу са фрагилним сопством.
Поред тога страх је тесно везан уз несигурност,35 чиме се потврђује да су
недостатак поверења и несигурност, одлика како нарцистичких личности тако и оних који су подложни усвајању перспективе страха. Из тога
се закључује да нарцистичка култура подстиче емоцију страха.
Одуство продуктивности (посматране кроз призму хуманистичких
наука, и Фромовог поимања продуктивности као неизоставног сегмента
развоја личности, среће и личног благостања), јача код јединке несигурност и неповерење према будућности. Постмодерно друштво је несигурно, променљиво и допринело је множењу, како то Загорка Голубовић
каже, онтолошки несигурних појединаца. Психолошки се несигурност
манифестује у перманентном страху којем се не разуме узрок, а анксиозност изазива ирационалне реакције у виду апатије као илузорног бекства
од беспомоћности, у ствари, проширујући и учвршћујући беспомоћност
индивидуе.36 Перципирајући свет као место препуно опасности, особа
јача своју несигурност и неповерење према себи, животу, другима. Хиперпотрошачко друштво је индуковало обиље вештачких потреба, које
се константно умножавају, а чије задовољење треба да, барем привидно
и тренутачно, закрпи пукотине фрагилног ентитета. У тој мноштвености,
преобилности, конгломерату свега и свачега, јединка постаје конфузна, распарчана, располућена, јер често не разазнаје које су то вештачке,
пропагиране потребе, а које фундаменталне, есенцијалне. Страх који је
дубоко усађен у структуру несигурне (фрустриране) личности надјачава креативни мотив, пише Слотердајк, а делујући моћније од свих позитивних инспирација, постаје подлога подаништва.37 Тако страх обликује
друштвено пожељан карактер. Култури страха су потребни несигурни,
уплашени појединци, конформистички опредељени, који ће се пре приклонити колективистичком, у односу на индивидуално (посматрано кроз
призму аутентичности) мишљење и деловање. Један од начина да се пренебрегне таква ситуација, понуђена од стране капиталистичке идеологије
и интензивно презентована путем медијског дискурса, јесте потрошња и
куповина спољних манифестација који треба привремено да поврате самопоуздање и дају особи потврду да вреди.
34
35
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Један од фактора који условљавају фрустираност и незадовољство
је потреба да се особа свиди неком ауторитету (претпостављеном, партнеру, родитељима...), без критичког сагледавања да ли је оно што ауторитет перципира као добро, добро и за њу. Страх од неодобравања и потреба
за одобравањем изгледа да је најмоћнија и готово искључива мотивација
етичког суда,38 што је одлика неактуализованих, утопљених и неаутентичних јединки. У култури страха се скрушеност, покорност, субмисивност
дефинишу као врлине, док се сваки облик неслагања проглашава „ненормалним” , при чему се острашћено тежи сузбијању свега што се не уклапа
у оквир ауторитарне етике. Култура страха гуши сваки покушај аутентичног испољавања, уколико се он не уклапа у ауторитетов поглед на свет.
У ери постмодерне, од среће је како каже Паскал Брукнер начињен
врхунски идеал, „ужасан налог”, који се претворио у императив еуфорије
који рађа стид или непријатност код оних који се из њега осећају искључени.39 Савремено друштво излаже снажном критицизму сваки облик
несавршености (естетске, материјалне...), сагледане кроз пропагирани
систем вредности. За homo felixa постмодерне постаје важно да у очима
других изгледа срећно, остварено, успешно, без обзира, што његовим
животом провејавају страх, несигурност, десупстанцијализованост сопства. Живот у култури страха и несигурности, који се често неутемељено
и непропорционално промовишу и дисеминирају путем медија, где се
медијска стварност често боји песимизмом, а сваки облик друштвеног
ангажмана исцрпљује у интензивној рецепцији медијских садржаја (под
крилатицом „гледати значи учествовати” ), манифестује се и површном
захвалношћу што јединка није у „кожи” оних унесрећених који су својом
трагичношћу заслужили да буду део медијског неба. Лукреције је рекао
колико је лепо када присуствујемо призору несреће која нас је заобишла,
што не значи да уживамо у несрећи других, већ да нам „годи да видимо
којих смо несрећа поштеђени”.40
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Закључак
Ентони Гиденс за савремено доба каже да је „култура ризика”.41 Према поменутом аутору, данашњи човек није у већој мери изложен претњама и опасностима, већ је више усмерен на њих. Међутим, као што
каже Бауман, много више предстојећих удараца се најављује него што
их на крају буде.42 Перспективи страха и ризика су потребне жртве – без
актуелних или потенцијалних жртава она губи снагу.43 Страх који се пропагира путем медија (да особа неће бити успешна, мршава, популарна,
затим страх од тероризма, несреће, незгоде) постаје трговачки сегмент,
коме су потребни конзументи.
Фром за савременог човека каже да, док његова моћ над материјом
расте, он се у исто време осећа немоћним у свом индивидуалном животу
и у друштву.44 Уза све своје знање о материји, он не зна о најважнијим и
најфундаменталнијим питањима људског постојања: штa је човек, како
треба да живи и како се огромне енергије у човеку могу ослободити и продуктивно употребити.45 Дефицит продуктивности, схваћене кроз призму
човекове аутентичности, ослобађа простор за клијање емоција које имају
уназађујуће ефекте на човека, као што је страх (нерационално утемељен).
Стање продуктивности је стање проактивности, акције, спиритус мовенса, које значи кретање према фундаменталном циљу, аутентичној сврси.
Супротно, стање реактивности је стање у коме човек постаје подложан и
пријемчив за емоције које су паралишуће, као што је страх.
Удаљавање од аутентичног нуклеуса, неизграђивање продуктивног
карактера, фромовски перципираног, неподстицање активне и ангажоване
димензије сопства, дефицит критичке рефлексије чине особу несигурном
и јачају њену тежњу за (привидном) сигурношћу, појачавајући стрепњу
од сваке евентуалне, рационално или нерационално обојене опасности и
ризика. Тако се усваја перспектива страха. Такав појединац постаје „лак
плен” за импутирање вредности, емоција и стања од стране медијске машинерије. Зато медији настоје да прикажу опасности, пружајући и решења
у виду куповине одређених производа или услуга. Медијски дискурс је
репетитиван, те се вишеструким понављањем о катастрофама, несрећама
постиже стварање неуротичног стања, несигурности и неповерења.

41
42
43
44
45

Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 54.
Бауман, З., Флуидни страх, Медитеран, Нови Сад, 2010., стр. 15.
Свенсен, Л., Филозофија страха, Геополитика, Београд, 2008., стр. 59.
Фром, Е., Човјек за себе, Напријед, Загреб, 1986., стр. 14.
Исто.
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CONTEMPORARY MEDIA DISCOURSE
– Ideology of Fear in the Function
of Reproduction of Capitalism
in Postmodern Time
Summary: The modern man is immersed in media reality, which clapps him
with large amount of information daily. Most of them tend to produce certain emotions, values and conditions, if they are not critically examined, turning them into
goods which will be successfully sold on the market. The individual becomes susceptive to adopt capitalist values which are promoted through the media, if they dont
develop authentic individuality. Fear has been phylogenetically programmed in a
man since his birth, so it is very suitable for trading on the media sky, in a way
that the capitalist system reproduces and realizes its fundamental value – profit. In
the paper, it is considered, who is the individual, suitable for “earning” by media,
using fear, the emotion inherent to each individual. Also, the work makes a distinction between real fear that has a productive component because it signals certain
dangers that can help a person to overcome them, and a “shrinking”, hidden, fluid,
irrational fear that is often not objective, but still permeates the individual.
Keywords: MEDIA DISCOURSE, FEAR, MEDIA, IDEOLOGY OF FEAR,
POSTMODERN, CAPITALIST DISCOURSE, PRODUCTIV CHARACTER.
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У ПРИМАРНИМ ГРУПАМА
НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
И ЊИХОВА УЛОГА У НОВОЈ МЕДИЈСКОЈ СФЕРИ
Друштвене мреже из угла класичних теорија
масовног комуницирања
Сажетак: У времену медијске конвергенције једно од питања које се поставља јесте однос и узајамни утицај традиционалних медија и друштвених
мрежа, као и активних и пасивних учесника у том процесу. Веома важна
улога у комуницирању и преклапању различитих медијских платформи данас
припада инфлуенсерима као вођама мњења, који узимају активно учешће
не само у интерперсоналном комуницирању са припадницима примарних
друштвенх група којима и сами припадају, већ и у масовном комуницирању
које је у времену доминације традиционалних медија било готово немогуће.
Појавом друштвених мрежа редефинисано је и питање јавне сфере.
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конвергенцији старих и нових медијских платформи дешава.
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Увод

Тешко да се тако нешто могло очекивати али је 11. новембра, сада
већ давне 2007. године, Рендал Ротенберг (Randall Rothenberg), блогер
интернет портала под вођством удружења за дигитално оглашавање ИАБ
(IAB – Interactive Advertising Bureau) прогласио Пола Лазарсфелда (Paul
F. Lazarsfeld) и Елиу Каца (Elihu Katz), ауторе студије из 1955. о личном
утицају, гласницима друштвених мрежа, или како их је он у свом тексту
духовито назвао дедама Фејсбука (и Мајспејса, такође) (Grandfathers of
Facebook (and MySpace, Too)). (Rothenberg, 2007) Веза између научника који
су дали теорију о двостепеном току информација1 и вођама мишљења,
познатих по нападу на концепт свих моћних медија, у овом тексту представљени су као визионари чији су радови корисни за разумевање друштвених мрежа и новог медија и друштвених мрежа на интернету.
У свом тексту Ротенберг је подсетио на резултате истраживања које су
ова два научника спровела, уз помоћ којих су многе претпоставке којима
су, како он тврди, савремени маркетиншки познаваоци још увек вођени.
Лазарсфелд и Кац су тада показали да примање поруке не подразумева
нужно и реаговање на њу. Штавише, установили су да је утицај одозго
према доле углавном прилично безопасан, односно слаб. (Rothenberg,
2007) С друге стране, људи припадају бројним заједницама те су самим
тим и у погледу различитих ствари подложни утицају различитх вођа
мишљења. С тим у вези, Ротенберг даље у свом тексту каже да се већина професионалних комуникатора веома често оглушује о ову теорију
као и да су склони да верују у теорију „магичног метка” коју су управо
Лазарсфелд и Кац својим истраживањем оповргли (Rothenberg, 2007).
Жеља Фејсбука (Facebook) да себе дефинише као мрежу односа и
веза између људи на услузи, у фрази коју је сковао сам оснивач ове најпопуларније друштвене мреже на интернету, Марк Цукерберг (Mark
Zuckerberg), сврстава ову друштвену мрежу на ниво тржишног простора,
што опет представља, како Ротенберг тврди, најновији маркетинг спин
око полувековног рада Лазарсфелда и Каца (Rothenberg, 2007).
Да веза између теорије о двостепеном току и друштвених мрежа на
интернету постоји, не тврди само блогер с маркетиншког портала. За ову
релацију су се средином прве декаде 21. века такође заинтересовали и
бројни истраживачи, тако да се до данас већ може пронаћи одређени
број радова који се баве управо овом темом.
1

Теорија двостепеног тока одвија се у две фазе, а заснива се на идеји личног утицаја вођа примарних група у односу на њихову интерпретацију медијских садржаја. Своје схватање као и став о одређеној медисјкој поруци вођа групе, односно
вођа мњења, преноси на остале чланове групе, које она усваја као своје. Опширније
објашњење теорије се налази у другом поглављу овог рада.
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У већини тих истраживања највећа пажња се посвећује тзв. „инфлуенсерима” односно утицајним особама у виртуелном простору који заузимају друштвене мреже попут Фејсбука и Твитера (Twitter), али и других
онлајн микро-блогинг и блогинг заједница и превасходно се односе на
маркетиншки аспект утицаја. Међутим, веома су занимљива и истраживања која говоре о односу традиционалних медија и друштвених мрежа
преко теорије дневног реда као и њиховом везом са онлајн инфлуенсерима који у одређеном тренутку бирају да „јавно” говоре о теми на друштвеним мрежама којима из одређеног разлога доминирају.
Због тога је за почетак, неопходно генерално дефинисати термин који
се, очигледно као англицизам, одомаћио у српском језику а који доведен
у контест са друштвеним мрежама и на српском, али и енглеском језику
из којег потиче, има посебно значење.
1. Инфлуенсери као онлајн феномен
Термин инфлуенсер је, као и већина израза из области нових технологија, веба и друштвених мрежа које данас користимо, дошао из енглеског
језика. Код нас је почео да се користи са порастом популарности Твитера и блогова, добијајући сличну судбину „непреводивости” која је задесила и друге термине попут „веб” (web), „онлајн” (online), „селфи” (selfie),
„хард диск” (hard disk), „хаштаг” (hashtag) итд. Енглески језик дефинише
инфлуенсера као некога ко има моћ да утиче на мноштво других људи
(influence) путем друштвених мрежа или традиционалних медија 2. Ова
дефиниција инфлуенсера (у виртуелном свету) би се додатно могла проширити, па се може рећи да је то особа која има моћ да утиче на ставове
и одлуке других људи због њеног (не)оправданог ауторитета, положаја
и/или знања путем својих активности на друштвеним мрежама. Онлајн
инфлуенсери су по правилу веома активни на друштвеним мрежама и
имају нешто дужу листу оних који су заинтересовани за те активности.
Због тога се веома често, у јавним расправама дешава се да се утицајност
особе на интернету погрешно мери искључиво бројем оних који ту особу
„прате” (follow) на друштвеним мрежама. Ту чињеницу би заправо требало дефинисати првенствено као популарност која не значи нужно и
утицај, али је свакако битна карактеристика сваког инфлуенсера.
О дефиницији, позицији и значају инфлуенсера на просторима наше
земље, на сајту месечног часописа о новим технологијама, PC PRESS у
марту 2016. године објављен је текст под насловом „Онлајн инфлуенсери
у Србији” у којем се нешто опширније говори о овој појави. У овом чланку
2

Дефиниција је преузета са сајта http://www.dictionary.com/
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аутор Бојан Станојевић тврди да многи домаћи корисници друштвених
мрежа не познају право значење овог термина, те и да не размишљају о
томе ко у српском делу виртуелног света заита заслужује такав статус.
Он даље говори да је у домаћим условима „свим компанијама и брендовима важно да их спомене неки инфлуенсер, да напише нешто лепо о
њима у шта ће други поверовати и постати њихови корисници/купци.”
(Станојевић, 2016)
Критикујући маркетиншке агенције, Станојевић представља ситуацију као недовољно зрелу наводећи да поједине агенције, компаније и
њихови запослени, због недовољне информисаности о друштвеној онлајн
сцени у Србији, често бирају оне особе које на листи својих „пратилаца” имају позамашан број људи с којима су интеракцији и који лајкују,
деле и коментаришу њихове статусе, слике и остале објаве. У тексту се
даље примећује и тренд да се приликом организовања разних догађаја
за новинаре, већ неко време позивају и „инфлуенсери” али да је проблем
који се често јавља у таквим ситуацијама у одабиру „инфлуенсера” као и
чињеница да се позивају искључиво они који на листи пратилаца имају
више од 5.000 људи. Они са мањим бројем не представљају релевантне
госте на таквим окупљањима што је, по оцени аутора текста, апсолутно
погрешан приступ. Станојевић даље каже да уколико неко има више
хиљада пратилаца или пријатеља, не значи нужно и да су сви међу њима
потенцијални конзументи производа као ни да ће заиста веровати особи
чије активности прате на некој од друштвених мрежа, можда из једноставнијих разлога него што је поверење или уважавање мишљења3. Други проблем који се у тексту наводи јесте чињеница да се на поменуте
догађаје увек позива иста група тзв. „инфлуенсера” што може довести и
до незаинтересованости оних који их прате на друштвеним мрежама. С
друге стране, аутор наведеног текста поздравља способност препознавања потенцијала онлајн простора и његових најактивнијих корисника,
али сматра да је у Србији телевизија и даље медиј с највише утицаја, те
самим тим имплицира да је учешће оних који се могу назвати истинским инфлуенсерима недовољно. У маркетиншком смислу, аутор саветује додатну информисаност приликом избора инфлуенсера (Станојевић, 2016) али, нажалост, осим почетне дефиниције појма, приказа маркетиншког потенцијала као и често понављаних грешака у том домену,
подробнијег објашњења о овом феномену нема.
3

Корисници друштвених мрежа као што су Твитер и Инстаграм веома често „прате”
разне познате личности, као што су политичари, глумци, музичари па чак и старлете које не морају све нужно имати утицај који ће бити пресудан у формирању
ставова или доношења одлука.
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Као и други текстови4 који се могу наћи у нашем делу Мреже и овај се
инфлуенсерима само површно бави. Међутим, друштвени допринос овог
текста свакако постоји јер указује на генерално непознавање суштине
појма као и нестручно таргетирање, односно повезивање циљне групе с
погодним инфлуенсером али, с друге стране, не даје никакве одговоре
у смислу дубљег разлагања самог појма. Ово се пак може објаснити и
чињеницом да на нашем језику вероватно и нема неког дубљег научног
истраживања које би с психолошке и социолошке стране успело да објасни појаву. Чак се ни у светским оквирима, иако се, како је већ поменуто,
може наћи одређени број истраживања, не може рећи да је термин „инфлуенсер” у том смислу поновио славу селфија.
У сваком случају, говорећи о задатом појму, интересантно је скренути пажњу на један други чланак под насловом The Importance of Influencers
on Social Media који је објављен на сајту Science Daily. У њему се говори о
истраживању у којем су током једног месеца праћене активности 300.000
насумично изабраних корисника Твитера, те да су резултати показали
како на тој друштвеној мрежи ствари и нису тако демократске како би
се дало на први поглед веровати. Наиме, истраживање које је објављено
у International Journal of Internet Marketing and Advertising показало је да се
на овој друштвеној мрежи може применити теорија о двостепеном току
информација јер је примећено да већински део корисника ове мреже
рачуна на утицај мањинског дела. Овакав закључак доводи до суштинског
значења појма инфлуенсер, јер имати утицај на нечије ставове или понашање једна је од основних одлика вођа мњења о којима су говорили Лазарсфелд и Кац у својој теорији. На Твитеру, дакле, вође мњења прате друге
вође мњења формирајући на тај начин заједницу инфлуенсера у оквиру
веће корисничке базе где је дисеминација информације праћена снажном
дистрибуцијом будући да тада готово сваки корисник дели, ритвитује или
на други начин поново корити исту поруку (Inderscience Publishers, 2017).
Услови под којима неко постаје утицајан још увек нису ни приближно
утврђени и највећи део истраживања о инфлуенсерима се, као што је већ
поменуто раније, своди на испитивање ефеката као и њихова улога у економским или политичким аспектима виртуелног јавног живота. За сада
се може рећи да остаје објашњење које су у свом истраживању, објављеном у часопису Public Relation Review дале Фреберг, Грахам и Мекгоги,
(Karen Freberg, Laura Freberg Kristin Graham, Karen McGaughy) које кажу да
4

Текстови који углавном говоре о маркетиншким могућностима које подразумева
ангажман инфлуенсера, између осталог, могу се наћи и на следећим линковима:
http://marketingmreza.rs/influenseri-word-mouth-marketing-na-steroidima/
http://citymagazine.rs/clanak/vi-i-ekonomija-na-ti-koja-je-uloga-influensera
http://www.dw.com/sr/influenseri-prostitutke-dru%C5%A1tvenihmre%C5%BEa/a-37236559
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су инфлуенсери нови тип независног трећег лица које обликује ставове
публике путем блогова, твитова и употребе других друштвених мрежа.
За неке, они представљају непријатељске гласове док други препознају
могућности стварања савеза ради промовисања бренда или организације (Ferberg et al. 2010). Оне су кроз свој рад дошле и до одређене перцепције коју публика има и која показује да они који инфлуенсере прате,
виде вође мњења као елоквентне, паметне, амбициозне, продуктивне и
спремне. Атрибути који су сматрани најмање карактеристичним за ову
групу били су описи типа самосажаљиви, неодлучни, лако фрустрирани, немоћни и без животног циља.
2. Теорија о двостепеном току у виртуелном свету
Имајући у виду да се у овом раду говори о теоријама масовоног комуницирања из перспективе друштвених мрежа и интернета, на првом
месту треба подсетити да су Лазарсфелд, Кац и Габријел Тард (Gabriel
Tarde) већ одавно констатовали да су мас-медији сами по себи друштвена
појава (Matei, 2010). Пракса која је настала с првим масовним медијима
да се у друштву дискутује о догађајима о којима се извештавало посредством новина, радија или телевизије, као и одгледаним филмовима и
сл. и данас је актуелна и проширена на новости о којима се говори и на
интернету. Говорећи о интернету, тај простор је с појавом Веб 2.0 (Web
2.0) постао не само извор информација већ и место где се, захваљујући
платформама за садржаје које генеришу сами корисници (user-generated
content), попут друштвених мрежа, те информације, новости, вести о
догађајима, па и производи, коментаришу. Шта у том смислу нуди теорија о двостепеном току?
У својој студији „Лични утицај” из 1955. године Кац и Лазарсфелд на
почетку истичу два историјска, супротстављена гледишта на масовне медијае, где је на једној страни концепт реаговања на „градском састанку”
из прве руке, где се разматра мишљење јавности, док је на другој страни
идеја о „агентима зла" који су способни да умање вредност демократије
тако што ће пољуљати јавно мњење. Они такође примећују да ова два гледишта нису толико удаљена јер оба предвиђају процес масовног комуницирања атомистичке масе грађана „спремних да примају поруку”, као
и сваку поруку као „директан и снажан подстицај акцији која би изазвала тренутни одговор”. Оба гледишта виде медије масовног комуницирања као нову „уједињујућу силу” у друштву са умањеним међуљудским
односима: где као у простом нервном систему – допиру до сваког ока и
уха. (Katz and Lazarsfeld, 1955: 16-18) Они, даље, тврде да се између ових
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ставова о свемогућим медијима који шаљу поруке и атомизоване масе
која само чека да поруке прими, налазе међукораци, развијени током
периода истраживања масовних комуникација, који модификују ефекте
комуникације. Према њиховом мишљењу ти међукораци су: изложеност, медиј, садржај и предиспозиције. (Katz and Lazarsfeld, 1955: 20) Ови
кораци или фактори имају варијабилни статус у њиховом истраживању
јер сматрају да је сваки прималац медијских порука односно припадник
масовне публике услед саме своје индивидуалности на другачији начин
подложан овим варијабилама, па самим тим и утицају медија.
Кац и Лазарсфелд сугеришу да сваки од поменутих фактора доприноси
ефектима мас-медијских кампања и оставља места за још једну интервенциону варијаблу: међуљудске односе који и јесу заправо фокус њихове књиге.
Од четири фактора које истичу, изложеност и предиспозиције се односе на
примање поруке, док медиј и садржај припадају трансмисији. (Katz and
Lazarsfeld, 1955: 24) Они се у књизи, даље, баве међусобним утицајем у примарним групама где су из свог истраживања извели теорију о двостепеном
току која истиче улогу вође мњења и пренос медијске поруке у две фазе. У
првој фази, порука најпре стиже до вођа мнења, да би затим од њих прошла
ка мање активним деловима становништва. (Katz and Lazarsfeld, 1955: 32)
Вођу мнења њих двојица дефинишу на следећи начин: „Оно што ћемо назвати
лидером мишљења, ако га уопште можемо назвати вођством, је лидерство
на најједноставнији начин: он се случајно примењује, понекад несвесно и
непознато, у оквиру најмањих група пријатеља, чланова породице и суседа...
То је скоро невидљив, сигурно неупадљив, облик лидерства на нивоу односа
ʼлицем у лицеʼ у оквиру обичног, интимног, неформалног, свакодневног контакта” (Katz and Lazarsfeld, 1955: 138). Студија је такође била фокусирана на
утицај у оквиру четири области/теме из свакодневног живота: маркетинг,
мода, јавни послови и биоскоп. (Katz and Lazarsfeld, 1955: 138).
Након представљених резултата истраживања, Кац у Лазарсфелд
закључују да су вође мнења више од остатка групе изложене медијима,
те да због тога више подлежу њиховом утицају. (Katz and Lazarsfeld, 1955:
326) Такође тврде да резултати показују да:
–– бити више заинтересован за тему није довољно да постане вођа
мишљења у њему;
–– фактори нивоа статуса, животног циклуса и несигурности су
детерминанте у различитој мери у односу на тему.
–– да веће интересовање за тему резултира у руковођењу мишљења
првенствено када се неко повезује са онима који су такође заинтересовани за исту област (тј. људи који би желели да чују туђе
мишљење). (Katz and Lazarsfeld, 1955: 327)
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Укратко речено, теорија о двостепеном току и личном утицају на
првом месту представља једну од најубедљивијих критика биологистичко-механицистичке S-R теорије у масовном комуницирању на основу
више емпиријских истраживања која су извршена током и после Другог
светског рата (Милетић и Милетић, 2012: 347-348). Истраживање које је
довело до ове теорије је рађено на примеру председничких избора у Сједињеним Америчким Државама, а студија је била фокусирана на процес
доношења одлука. Очекивани резултати је требало да пруже емпиријску
подршку за директан утицај медијских порука на намере за време гласања, али су истраживачи били изненађени открићем које је показало да
су неформални, лични контакти били помињани много чешће него изложеност радију или новинама као изворима утицаја на понашање у току
гласања. Ова теорија тврди да се поруке од масовних медија крећу у две
различите фазе. У првом реду, појединци – вође мнења блиско пазе на
масовне медије и поруке које се шаљу. Вође јавног мнења, поред стварног медијског садржаја, преносе и сопствена тумачења. Кованица „лични утицај” се односи на процес интервенције између директне медијске
поруке и коначне реакције публике на ту поруку. Мишљење лидера је
прилично утицајно у томе да људи промене своје ставове и понашања
како би било слично онима који на њих утичу. Теорија двостепеног тока побољшала је разумевање како масовни медији утичу на доношење
одлука. Теорија је побољшала способност да предвиди утицај медијских
порука на понашање публике и помогла је да објасни зашто неке медијске кампање нису могле да промене ставове и понашање публике.
У „Комуниколошком лексикону” (Милетић и Милетић, 2012: 347348) аутори истчиу да у теорији о двостепеном току међусобно комуницирање такође игра значајну улогу јер каналом руморног ширења,
поред мас-медија, представља извор информисања о појединим догађајима односно садржајима који су претходно медијски посредовани. Они
такође говоре и о микроамбијенту који је значајан за реинтерпретацију
медијских садржаја и међусобне персуазивне утицаје. Према њиховом
мишљењу, вође мнења на рецепцију медијских садржаја утичу зато што
представљају вредности које су кохезивни фактор у примарној групи,
јер су стручнији и компетентнији од осталих припадника групе, будући
да имају хијерархијски виши друштвени положај изван примарне групе
и због тога што су репрезенти и опуномоћеници групе у мрежи међугрупних интеракција.
О томе како ова теорија може бити примењена на друштвеној мрежи као што је Твитер, Харша Гангадхарбатла (Harsha Gangadharbatla) из
Одељења за оглашавање, односе с јавношћу и дизајн медија, са Колеџа за
медије, комуникације и информације, Универзитета у Колораду и Масуд
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Валафар (Masoud Valafar) софтверски инжењер у компанији Твитер из
Сан Франциска у Калифорнији, говоре у својој студији. Они су на првом
месту објаснили да постоје бројне теорије о томе како је нека информација дисеминирана као и како модел „од уста до уста” утиче на ставове
и доношење одлука код конзумената. Они, такође, говоре и о многим
студијама које испитују како медији и друштвене мреже утичу на појединце и групе те да је једна од теорија која преовладава управо теорија о
двостепеном току. (Gangadharbatla and Valafar, 2017)
Гангадхарбатла и Валафар кажу да већина људи формира мишљење
о одређеном предмету или догађају када су изложени ставовима вође
мишљења. На самог вођу јавног мнења, с друге стране утичу масовни
медији. Ово је у супротности са једносмерном теоријом протока, која
је позната као теорија магичног метка, у којој су људи директно изложени утицају масовних медија. Очигледно је да су људи стално изложени
масовним медијима на индивидуалном нивоу, било да је у питању телевизија, радио, новине или интернет али, ови истраживачи сугеришу да
су мишљења вероватније формирана из друге руке у двостепеном процесу. Они тврде да се ово посебно односи на мишљења која се деле на
друштвеним мрежама. (Gangadharbatla and Valafar, 2017)
Појавом нових медијских платформи као што су Јутјуб (Youtube), Фејсбук, Твитер, Инстаграм (Instagram) и тзв. Веб 2.0 сајтови, сматра се да
је дошло до демократизације информација и утицаја. Међутим, Гангадхарбатла и Валафар сугеришу да то није случај, бар у контексту Твитера.
Друштвене мреже радикално мењају начин на који корисници и потрошачи добијају информације, вести, мишљење, али као и код случаја традиционалних медија и овде постоји велики утицај тзв. вођа мнења. Ови
људи или организације, које могу укључивати информативне центре,
групе за притиске, па чак и познате личности, делују као примарни извор информација и мишљења. (Gangadharbatla and Valafar, 2017)
Ова студија сугерише да начин на који се информација шири на друштвеном мрежама није различита у односу на традиционалне медије.
Другим речима, чак и простор који би требало да буде у том смислу демократизован и без директног утицаја чувара капија запоседнут је углавном ставовима вођа мнења који се пак ослањају на своје вође мњења, што
резултира виртуелном заједницом која има снажан утицај на то како се
и којом брзином одређена информација шири неком друштвеном мрежом (Gangadharbatla and Valafar, 2017). Ово се најбоље може посматрати
анализом тзв, хаштагова који на једноставан начин окупљају на једном
месту све коментаре о одређеној теми.
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3. Јавна сфера и друштвене мреже

Говорећи о овој теми, не може се избећи и појам јавне сфере, коју
је још Габријел Тард поделио на четири елемента (штампа, разговор,
мнење и акција), о чему је у својим радовима Media Multiplication and
Social Segmentation (2000) године и Rediscovering Gabriel Tarde (2006) године
писао и Кац. Он подсећа да је Тард говорио да информације објављене у
штампи, доводе до разговора у јавности, што потом доводи до одређеног
става који даље наводи на акцију односно реаговање. Кац је у овим зекстовима писао да је Тардов рад, иако занемарен у прошлости, реактуализован и да је и данас примењив. С друге стране, научници попут Оларда,
Ендрјуса, Кејса, Џонсона и Келија (Case, Johnson, Allard, Andrews, Kelly,
2004) тврде да је популарност интернета променила начин на који људи
траже и налазе информације5, те чак и сам Кац признаје да је проналазак телевизије утицао на неке елементе Тардовог веома линеарног четворостепеног модела јавне сфере. Он каже да је централна арена, јавни
форум у којем се различити људи сусрећу у размени мишљења, или где
макар могу слушати једни друге у неку руку исчезао (Katz, 2000). Међутим, могло би се рећи да је ово можда била преоштра критика Тардовг
модела будући да је интернет суштински само донекле променио Тардов
концепт јавне сфере, и то на позитиван начин. Друштвене мреже, самим
тим и интернет, чини се да су допринели разрешењу дилеме недостатка
јавног форума који је Кац (2000) описао. Сајтови за друштвено умрежавање као што су Фејсбук и Твитер заменили су кафане из прошлости као
места на којима пријатељи и странци могу да разговарају о вестима дана
и управо на овом месту инфлуенсери, односно вође мнења врше пренос
својих ставова на остале чланове онлајн заједница. Примарна разлика
између данашње јавне сфере и оне коју је Тард описао јесте да она више
не може бити уредно подељена на четири засебна и линеарна елемента.
Са развојем Веб 2.0 и популарности друштвених мрежа, више не
постоји јединствени извор из којег јавност добија вест. (O’Reilly, 2007)
Напротив, постаје све теже да разликовати оно што се назива вест од
онога што Тард сматра „разговором” о вестима. На неки начин, могућност писања блогова, прављење видео снимака и дељење линкова ствара
кориснике интернета у исто време и произвођачима и потрошачима,
онога што према Тардеовим речима значи штампа (Katz, 2000).
У том смислу се сваки елемент Тардовог модела јавне сфере и данас
примјењује, али нису сви линеарни као што су некад били. На друштвеним мрежама, посебно, штампа и разговор формирају кружни модел са
5

Они тврде да је чак 91% испитаних Американаца рекло да интернет види као значајан извор информација.
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мишљењем и на крају акцијом или реаговањем као резултатом. Све већи
број оних који се понашају као „новинари” доводе до ситуације да је јавног разговора више него икад раније (Wyatt, Katz, Kim, 2006), а самим
тим и више мишљења и могућности да се утиче на хоризонталној равни.
4. Теорија дневног реда из угла онлајн друштвених заједница
Последњи сегмент сагледавања друштвених мрежа као сфере у
којој се остварује јавно комуницирање и релација између вођа мнења и
осталих корисника у овом раду је осврт на везу између традиционалних
медија и друштвеног умрежавања на интернету.
За разлику од 20. века током којег су већином доминирали традиционални мас-медији, за савремени медијски спектар се може рећи да обилује и другим медијским платформима на којима се и даље могу наћи
традиционални медијски гиганти, али и блогери, представници грађанског новинарства, као и корисници друштвених мрежа попут Фејсбука
и Твитера – укратко, инфлуенсери у виртуелном простору. Сорин Адам
Матеи (2010) у уводу за предмет Савремене друштвене/мас-медијске
теорије, на Пердју универзитету (Purdue University) каже да данас свако може бити карика у процесу производње медија, па се може поставити питање да ли и колико таква ситуација мења природу постављања
дневног реда? Другим речима, према традиционалној теорији, масовни
медији утичу на приоритете јавности тако што обраћају пажњу на своје
теме али, с појавом концепције Веб 2.0 и друштвених мрежа, питање
је да ли традиционални медији и даље задржавају моћ да „постављају
дневни ред” за јавност – или да ли се баланс моћи помера? Матеи (2010)
тврди да бројни научници истражују ово питање редистрибуције власти, испитујући утицај блогова у медијском кругу, односно да ли постоји
раскид са традиционалним медијским чуварима капије. Будући да неки
блогери имају далеко распрострањеније платформе од многих локалних
медија, те како штампани медији све више нестају, чини се да су друштвене мреже егалитаран напредак, односно платформа на којој обични
људи могу одредити питања од значаја за јавни разговор. Ипак, традиционални медији настављају да се боре за учешће на тржишту, усвајајући
флексибилније пословне моделе, прилагођавајући се променљивој
медијској слици, чак узимајући у обзир неке аспекте друштвених мрежа. Даље, цитирајући рад који су написали Мезнер и Дистејсо (Marcus
Messner, Marcia Watson DiStaso) 2008. године, он каже да традиционални
медији редовно наводе блогове као поуздане изворе – а да се блогови за
информације у великој мери пак ослањају и на традиционалне медије.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 251-268

262

Ивана Ерцеговац

У сваком случају, јасно је да медији и друштвене мреже утичу једни на
друге, те да се чак и употпуњују, те је природни циљ да се објасни да ли
је ова промена у медијској индустрији борба за превласт или процес еволуције мас-медијске органике.
Али прво, потребно је утврдити дефиницију и постулате теорије
дневног реда у масовном комуницирању. (Милетић и Милетић, 2012:
342-343) Теорија дневног реда или теорија агенде у масовном комуницирању, настала на основу истраживања улоге масовних медија у друштвеном систему, којим су се педесетих година ХХ века бавили Пол
Лазарсфелд и Роберт Мертон (Robert Merton), а да су је неколико деценија касније до краја развили Максвел Мекомбс и Доналд Шо (Maxwell
McCombs, Donald Shaw). Теорија представља покушај да се, на позитивистичко-емпиријским основама и у функционалистичком идејно-филозофском оквиру, редефинишу постулати о масовном комуницирању
настали у оквиру критичке теорије друштва. Према овој теорији, постоје
две основне функције мас-медија: додељивање статуса и наметање друштвених норми. Мас-медији додељују статус одређеним темама, питањима, проблемима, појединцима или организацијама тиме што више
или мање говоре о њима, или их уопште не помињу, и што успостављају
хијерархију њиховог статуса редоследом, обимом и формом порука, као
и уредничким интервенцијама. Целином посредованих садржаја сугеришу се норме и вредности, који су у складу са нормативним поретком и
преовлађујућим вредносним системом у друштву. (Милетић и Милетић,
2012: 342-343)
Другим речима, мас-медији постављају теме о којима се у јавности
разговара или не мисли уопште, док обимом и местом дају одређени
приоритет оним догађајима и новостима за које сматрају да треба истакнути код прималаца медијских садржаја. На тај начин они индиректно
сугеришу на који начин публика треба да прихвати одређену вест и формира мишљење о њој.
Даље, за постављање агенде се може рећи да је стварање свести јавности и забринутост за најважнија питања која медији постављају. Две
основне претпоставке поцртане су у већини истраживања о утврђивању
дневног реда. На првом месту, штампа и медији не одражавају стварност,
већ је филтрирају и обликују. Друго, концентрација медија на неколико
питања и тема наводи јавност да та питања схвате као важнија од других. Један од најкритичнијих аспеката у концепту улоге масовне комуникације која поставља дневни ред је временски оквир за овај феномен.
Поред тога, различити медији имају различите потенцијале за одређивање дневног реда. Теорија постављања дневног реда сасвим прикладно
помаже помогла да се разуме свеобухватну улогу.
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Друга критика ове теорије указује на ограничења у обиму или нејасне операционализације као њене основне слабости. Конкретно, наглашавају њену нејасну концептуализацију „постављања питања”, тврдећи
да широка оперативна дефиниција умањује ваљаност овог наводног
медијског ефекта. Такође се тврди да не постоји снажнија и временски
тестирана узрочна веза (Matei, 2010).
Међутим, и поред наведених критика, теорија дневног реда је и даље
опстала као једна од најважнијих која говори о утицају масовних медија.
С тим у вези, једна студија спроведена 2008. године покушала је да објасни потребу за медијском конвергенцијом. Маркус Мезнер и Марша
Дистејсо говорили су о промени медијске слике упливом друштвених
мрежа. Истраживање је утврдило да извори имају моћ да утичу на дневни ред медија и да медији могу под одређеним околностима деловати
као извори једни за друге. Ова студија испитала је коришћење блога као
извора у традиционалним медијима и коришћење извора у блоговима
уопште. Анализа садржаја 2059 медијских текстова у периоду од шест
година из Њујорк Тајмса (New York Times) и Вашингтон Поста (Washington
Post) утврдила је да новине све више легитимишу блогове као веродостојне изворе. (30-40% чланака позивало се на неки од блогова као извор). Одвојена анализа садржаја 120 блогова открила је да су се у великој мери ослањали на традиционалне медије (70% политичких постова
поткрепљено је изворима из мејнстрим медија. Допуштајући да једни
на друге утичу својим дневним агендама, и једни и други показују да
постоји индикација да традиционални медији и блогови стварају оно
што истраживачи уводе и дефинишу као циклус извора вести, у којем се
вести могу преносити од медија до медија (Messner, Distaso, 2008).
Закључак
Мезнер и Дистејсо (2008) су писали о цикличном утицају између
традиционалних медија и блогова у којима се узајамно све више користе
као извори. Међутим, сигурно је да се однос може видети и са другим
друштвеним мрежама као што су, рецимо, Фејсбук и Твитер. Људи који
твитују о причи (а нарочито о причи која је у „тренду”) скрећу пажњу на
њу као нешто што је важно те се та прича може наставити у традиционалнијим медијима и vice versa. Овај циклус пажње подсећа на изјаву Лазарсфелда и Мертона (2007) да се публика масовних медија очигледно увлачи у кружно уверење: „Ако сте заиста важни, бићете у фокусу масовне
пажње али, и ако сте у фокусу масовне пажње, тада сигурно морате бити
важни”( Lazarsfeld, Merton, 2007: стр. 236).
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У новој поставци и односу традиционалних медија и друштвених
мрежа, односно нових медијских платформи, важно је правити разлику
између двостепеног тока и постављања дневног реда, јер у неку руку
могу довести до забуне. Неке вести добијамо од других људи (двостепени
ток), али садржај и конотације информација уоквирују медијски извори
којима смо изложени (постављање дневног реда).
Када се размишља о овој теми, Виверова (2007) дискусија о сличностима и разликама између уоквиравања (framing) и истицања (priming)
у дневном реду постала је веома корисна. Вивер (David H. Weaver) каже
да су подручја комуникацијских истраживања повезана и да укључују
неке сличне, иако не идентичне, когнитивне процесе и ефекте (Weaver,
2007: 142), што се може односити и на поменуте теорије. Оне су међусобно повезане тако што обе покушавају да објасне и предвиде медијске ефекте. Међутим, 1) двостепени ток је више окренут начину ширења
информација заједно са резултирајућим интерперсоналним комуницирањем које га окружује. док се 2) постављање дневног реда фокусира на
оно што медији приказују, тј. садржај те поруке и шта утиче на избор
те поруке. Може се видети сличност у теоријским концептима и процесима, али имају нешто другачију сврху. Различите сврхе помажу да
се теорије примене у новијим медијским окружењима и одржавају „старије” медијске теорије релевантним и данас.
На крају, из свега наведеног се може закључити да онлајн инфлуенсери узимају велику улогу у еволуцији онога што још увек познајемо под
називом масовно комуницирање. Они не само да, како је речено, имају
утицаја на формирање ставова осталих корисника друштвених мрежа,
већ активно учествују у постављању дневног реда бирајући и наметајући
теме од значаја које усвајају и традиционални масовни медији.
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IN PRIMARY GROUPS ON SOCIAL MEDIA
AND THEIR ROLES IN NEW MEDIA SPHERE
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of Mass Communication
Summary: At this time of media convergence, one of the issues raised is the
relationship and mutual influence between traditional and social media, as well
as the place of active and passive participants in this evolving process. Influencers
as opinion leaders play a very important role when it comes to communication in
an overlapping environment of various media platforms. They take an active part
not only in interpersonal communication with members of the primary groups they
themselves belong to, but also in the mass communication that was almost impossible at the time of traditional media dominance. Also, the emergence of social media
has redefined the issue of the public sphere.
This paper tries to explain and point to the processes and relationships that
occur in this convergence of old and new media platforms.
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ПРЕОБРАЖАЈ УМЕТНОСТИ
И НОВИ ТЕОРИЈСКИ ДИСКУРСИ
Сажетак: Аутор овога чланка разматра везу између преображаја уметности и успостављања одговарајућих теоријских дискурса. Паралелно се прате
теоријски дискурси са намером да се стекне увид у адекватност и валидност примене одређених естетичких принципа у односу на дати уметнички
израз. Обухваћен је период од настанка модернистичких праваца уметности
после првог светског рата до данашњег постиндустријског доба („друштва
медија и спектакла”), када уметност добија препознатљиви префикс „пост”.
Аутор издваја и са социолошко-естетичког становишта критички анализује
три основна теоријска полазишта: полазиште традиционалне (онтолошке)
естетике, естетике модерног („трансестетика”) и естетике постмодерног
(постестетика, „посткласична естетика”).
Представници класичне естетике (филозофи) махом сматрају да тајна
уметности лежи у онтолошкој сфери. Они се позивају на метафизичке компоненте уметности и инсистирају на њеној универзалности, оригиналности и
стваралачкој непоновљивости, као традиционалним естетским вредностима.
У естетици модерног предмет уметности окреће се од објективног света себи;
овде се тежи спонтаности и слободи израза и следи се принцип који дозвољава
различито доживљавање и велики број тумачења. Због тога модерна уметност
заслужује епитет авангардне уметности. У времену те уметности долази до
бујања бројних алтернативних уметничких покрета који имају извесну блискост са поткултурним стиловима и поткултурним праксама. На крају следи
естетика постмодерне као естетика „препознавања” , преузимања и цитата.
Њен основни постулат је еклектицизам, а намера протагониста овог уметничког правца је враћање дигнитета уметничком пројекту и смештање идеје
у исти. Поента рада је у томе да се уметничко стваралаштво једнога периода
социолошки посматра и валоризује на основу образаца који су примерени датом
друштву, историјском тренутку и естетским преференцијама.
Кључне речи: УМЕТНОСТ, ЕСТЕТИКА, УКУС, ТЕОРИЈСКИ ДИСКУРС, МОДЕРНИЗАМ, ПОСТМОДЕРНИЗАМ, ПОТРОШАЧКО ДРУШТВО.
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Промене које су задесиле данашњу уметност двоструко су условљене: споља, јер се уметност налази у интеракцији са друштвом и његовим савременим гибањима (глобализација, постиндустријски синдром),
и изнутра, зато што унутар бића уметности постоји стално кретање и
тежња ка новом, другачијем и самосвојном. У вези са променама унутар
уметности дошло је и до радикалних промена односа према уметности.
Најпре се престало са збрајањем уметности, на прву, другу и остале. Теоретичари су некако доспели до броја девет1, а онда је точак уметности
изгубио кочнице – у зачарано поље уметности почели су улазити они
феномени и делатности који јој се некада нису могли ни приближити.
Свет уметности се демократизовао (ма шта то значило), али битно је то
што је уметност престала бити власништво изабране мањине, такозваних елитних слојева друштва. Данашња ситуација на том плану довела
је до нових амбиваленција, с једне стране у чину уметничког стварања,
а с друге у естетским преференцијама укуса и естетичким тумачењима уметничког. Постављају се питања да ли уметност може уопште
постојати ако нема Дела (објективације или материјализације естетског искуства), као и оно да ли у уметности Идеја (такозвани Концепт)
прети да заклони естетску истину у њеном филозофско-антрополошком
значењу (Petrović, 2016). Бројни видови данашњих оријентација у уметности, наиме, не кулминирају у делу него су процесуални и сугеришу
низ значења и тумачења која реципијента „увлаче” у збивање, догађај.
Заступници традиционалних онтолошко-естетичких тумачења сматрају да такви догађаји и представе противрече самоме појму уметности и
уметничког, док модерни, а још више постмодерни естетичари сматрају
да је уметност тек сада изашла из зачараног круга који је мистификовао
и уметнике и сам чин уметничког стваралаштва, фаворизујући на тај
начин аутора и вршећи његову дивинизацију.
1

Занимљиво је виђење поретка уметничких врста које је сачинио теоретичар филма Ричото Канудо (Canudo) у есеју „Теорија седам уметности” из 1911. године. У
раним годинама фима ту уметност су многи глорификовали, а Канудо ју је издигао до митских размера. По њему, од памтивека постојале су две „основне уметности”: Архитектура и Музика, уз које су се свила њихова четири „допунска облика”,
Вајарство и Сликарство као комплементарне уметности Архитектуре и Игра
(Балет) и Поезија, као пратећи облици музичке уметности. На крају, као седма у
том величанственом низу, после хиљада година, појавио се филм као „уметност
потпуне синтезе” (Kanudo, 1978: 52). Теоретичари су доцније овом низу прикључили фотографију и стрип, као „осму” и „девету” уметност, а онда се прекинуло с
бесмисленим збрајањем и романтичарским гледањем на уметност као божански
дар човечанству. У естетичком и антрополошком смислу, данас уметност постаје
део свакодневног живота и на нове и реалније начине покушава осмислити људску
егзистенцију.
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У контексту ових промена доводи се у питање и сама будућност уметности. И по том питању теоретичари ломе копља и оспоравају једни друге.
По песимистима, уметност је данас дошла до дна и нема јој спаса јер су
погажени сви досад важећи стандарди и принципи који су се односили на
њену индивидуалност у смислу ауторства и оригиналност у креативном
поступку. По другима, можемо их назвати реал-оптимистима, савремена
уметност је израз новог духа времена, постиндустријског и постмодерног. Она прекорачује оквире прошлих уметности (класичних и модерних), постајући мање елитистичка и херметична, а више демократска. Да
ли је данашња уметност проширила своје естетске хоризонте или се, пак,
налази у самртном ропцу? Има ли смисла витализовати Хегелово (Hegel)
„пророчанство” о агонији и крају уметности, то јест укидању естетског
по себи и самотрансцендирању ка нечем другом? Је ли крај уметности и
њено утапање у филозофију предсказује и крај људске историје који ће
огласити универзалност либералног капитализма – онако како је некада
мислио и говорио Френсис Фукујама (Fukuyama)? (šire: Džejmson, 2015).
Сва питања своде се на једно: како мислити уметност данас?
1. Традиционално филозофско промишљање естетског
Мишљење суштине уметничког феномена као естетског представља
основни предмет естетике као филозофије уметности. То мишљење данас радикално је друкчије од онога које је карактеристично за XVIII век,
у коме је заснована естетика као филозофска дисциплина.2 Разлози ових
промена налазе се у вишедимензионалности, растегљивости и променљивости уметности саме, али исто тако и у развоју људске свести и знања о смислу, значењима и функцијама естетског. Ваља напоменути да је
појам естетског феномена шири од појма уметности јер, поред уметности, он подразумева и све релације које она остварује са реципијентима
као припадницима одређеног друштва, културе, идеологије (Ranković,
2006: 9). До, отприлике, половине XX века естетика је била неприкосновена у промишљању уметности и просуђивању карактера уметничких дела. Њене узусе увелико су следиле и одговарајуће дисциплине у
оквиру социолошких, историјских или психолошких наука. Ауторитети
у естетици (од Аристотела и Платона преко Дидроа/Diderot и Хердера/
Herder до Канта/Kant, Шелинга/Schelling и Хегела) дуго нису скидани са
пиједестала са кога су изговарали, наизглед, апсолутне и општеважеће
2

Сматра се да је естетици подарио име Александер Баумгартен (Baumgarten), који
први помиње термин естетика. Већина писаца ипак сматра да је његов допринос на
плану естетике био номиналан а не суштински (Upor. Gilbert – Kun, 1969: 242).
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истине. Мишљења естетичара била су најмеродавнија и онда када је била
у питању критика конкретних уметничких дела – поузданост нечије критике најчешће се мерила бројем позивања на ауторитете. У том, назовимо га условно, предмодерном свету укуси свих социјалних слојева друштва равнали су се према доминантном укусу естетичара као врхунских
познавалаца уметности. Читава епоха мишљења о уметности до појаве
модерне на неки начин се могла звати епохом филозофске естетике.
Мишљења естетичара, наравно, нису била јединствена и унисона, али се
ипак могу изнаћи неке константе које их већински одликују у погледу
њихових схватања смисла уметности у осмишљавању човекове укупне
егзистенције.
Најбескомпромиснији борци за аутономију уметности били су
представници онтолошке естетике. Они сматрају да је тајна уметности
сакривена у онтолошкој сфери и метафизичкој димензији стваралаштва.
Уметничка лепота, по њима, заснована је у себи самој, а не у некаквом
ванестетском искуству или интересу (идеолошком, моралном, сазнајном, економском). Речју, естетска форма уметничког дела сматра се
конститутивним елементом уметности. Онтолошки оријентисана естетика, сматра Иван Фохт (Focht), засновано тумачи не само властиту проблематику, него је у стању да реши и основна питања општеонтолошког
значаја. Овде уметничко дело добија статус бића, а уметност постаје оно
што јесте захваљујући томе што се дух, очулотворивши се, објективирао.
Да није објективиран и постао једно биће, он не би добио своје уметничко
оправдање. (Focht, 1965: 12).
Уметност је ствар духа – пише у истом тону Мирко Зуровац. Она
заступа интересе људског духа, али дух не може постојати сам: без материје, он би се изгубио јер не би имао на чему да се појави. Остао би нешто
психичко, то јест нешто неопипљиво, „као лош сан или неуроза”. Духу
као нечем што има општу и универзалну вредност потребно је нешто
материјално да би он уопште могао да се појави. Уметност у том смислу
није ништа друго до објективирани људски дух који постоји независно
од субјекта (Zurovac, 2006: 38–39). У истицању важности дела као крајњег и јединог производа уметничког чина иде се ка крајности типа да
је филозоф уметности фокусиран на само дело, да естетички интерес
не може задовољити пуко догађање (типа хепенинга, перформанса или
инсталације – прим. Н. Б.), те да „без објективације једно уметничко дело
као релевантна естетска чињеница не постоји за филозофију, односно
естетику” (Petrović, 2016: 71). На таквим темељима може се говорити о
делима као објективираним (материјализованим, опредмећеним), индивидуалним, оригиналним и непоновљивим творевинама људскога духа,
кадрим да трансцендирају пролазну историјску ситуацију и отисну се у
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„вечно време”. У виђењу у коме су нераздвојно здружени естетско и антрополошко, а коме не мањкају вредносни судови, уметност остаје свагда
непролазна и вечита. Стога теоретичару оваквога профила не преостаје
ништа друго до да закључи да „уметност неће умрети пре него што умре
човечанство” (Fišer, 1966: 252).
Човек је, бавећи се уметношћу, од давнина чезнуо за бесмртношћу.
Томе сведоче и филозофска разматрања која естетско искуство нису
раздвајала од антрополошког битисања. Путем уметности човек се увек
бунио против ограничења сопствене природе, тежећи да превазиђе самога себе. Уметношћу је он потврђивао своју природу, генеричку особеност и антрополошку својеврсност. Естетски укус је „васпитаван” тако да
у уметности тражи вечне и непролазне истине, а да у уметницима види
свеце са ореолима који преносе свевремена божанска искуства, обичном
свету далека и недоступна. Уметношћу се, наводно, баве посвећени генијалци, преносиоци божанских мисли идеја, које без ученог посредника
не може разумети свако. Тиме је утиран пут елитизму и елитистичком
виђењу стваралаштва, а „права” уметност могла је доспевати до, такође, изабране мањине. Хијерархизација уметничких дела на „високу”,
„осредњу” и „ниску” („бруталну”) уметност није се тицала естетике, већ
изнад и пре свега друштвеног слојевања на класу људи са високим, медиокритетним и ниским челом (brow), што ће рећи укусом и свеукупном
интелигенцијом (Lynes, 1954). У данашње време теоретичари другачије
гледају на креативност уопште, па и на ону која се тиче уметности. Они
уводе нове појмове, као што су „креативна класа”, „медијска интелигенција”, „креативна интелигенција”, „креативно доба” или „креативни
етос”. Креативност у најширем смислу речи некада је схватана као некакво специјално својство, ингениозно, несазнатљиво и подложно мистификовању. У односу на та традиционална гледишта (ексклузивистичка
и романтизована), у тзв. креативном добу (Creative Age) акценат се помера
с индивидуума на колективитет, и то захваљујући уверењу да је креативност, глобално узевши, демократски подељена на све појединце (види
Vuksanović, 2009: 127).
Речено се може потврдити на примеру класног конструкта укуса и
моде. Ноторна је социолошка чињеница да је укус као способност просуђивања естетских вредности друштвено одређен и да различите друштвене
класе и слојеви имају различите укусе. На том питању сусрећу се естетика и социологија. У класичној европској хуманистичкој традицији многи
аутори бавили су се питањима рецепције, естетског укуса и моде, а један
од истакнутијих био је Имануел Кант. Његово мишљење репрезентује
класично уверење да је мода опречна добром укусу, да је особа која слепо
прати модне крикове без стила, док човек са стилом користи властиту моћ
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просуђивања. Тери Иглтон (Eagleton) и Пјер Бурдије (Bourdieu) критиковали су кантовску естетику јер она, наводно, представља укус владајуће
класе као једини универзално ваљан и легитиман укус. Иглтон се посебно
обрушује на решење које се нуди средњој класи усвајањем заједничке
културе, закључивши да је естетска хармонија само идеологијска илузија
која се у пракси нигде не може наћи (Vidi Gronow, 2000: 38). Следствено томе, и о моди не можемо доносити априори негативне судове. Наиме, сведочења судионика Марксовог (Marx) времена показују да су припадници
тзв. средње класе мање или више редовно посећивали оперу, кабаретске
представе или, пак, популарне концертне дворане. Они су у свакодневном
животу, дакле, уживали у естетским артефактима, тј. дивили се и промовисали моду. Управо моду Георг Зимел (Simmel) схватао је као друштвену
формацију и облик игре удруживања („заједницу укуса”). Мода помаже
да боље разумемо улогу естетског задовољства у свакодневном животу и,
према томе, она не представља антитезу добром укусу (Gronow, 2000: 41).
Дакле, кретивност, добар укус, па и мода сами по себи немају ексклузивна
својства, па се може рећи да су „демократски распоређени”.
На трагу ових (и многих других) расправа може се закључити да
питања уметности, естетског укуса, уметничке рецепције, стилова и
моде нису ни изблиза тако једноставна и уопштена, како то сугеришу
радови неких естетичара класичне европске филозофске мисли. Тачније, филозофско-метафизичка гледишта упутно је комбиновати са показатељима социологије и других наука која испитују сферу духовног
живота људи. Чак ни оригиналност уметничког дела не треба схватити
као апсолутно објективан квалитет, чија се естетска суштина исцрпљује
у његовој материјалној структури. Оригиналност добија пуноћу своје
естетске егзистенције тек у живом доживљајном односу са конкретним
субјектом – доживљаваоцем (Ranković, 1996: 168). Зато је филозофска
естетика готово приморана на безрезервну сарадњу са наукама које се
баве истраживањем сложених односа комуникације која се одвија између аутора, дела и публике. Пре свих са социологијом, психологијом и
социјалном антропологијом.
Неки филозофи, представници одређених позитивних оријентација, препоручивали су чак да би естетику требало засновати као посебну
самосталну науку, а Етјен Сурио (Souriau) је отишао најдаље упитавши:
„Докле ће још филозофија компромитовати естетику?”. Данас смо једноставно суочени са променом дискурса, који није више везан за једно нити
одређено дисциплинарно подручје. То се односи на све области друштвеног живота, па дакако и на уметност.3 Јасно је да се уметност мења кроз
3

„Данас све више имамо текстове које једноставно називају ‘теорија’ а која је истовремено све или није ништа од тога. Ова нова врста дискурса (…) све се више шири
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различите историјске и културне епохе (нови уметнички правци, стилови, жанрови), као и то да те промене мора пратити и мисао о њој. Традиционална естетичка анализа, која је окренута „старомодној” уметности
постаје безначајна, закључује Ерик Хобсбаум (Hobsbawm), јер производи
културне индустријализације заобилазе техничке уметности и иду право ка повишеној стилизацији живота (Hobsbaum, 2014: 259). Осцилације
естетског укуса, као и његово „профињавање” јесу последица преображаја уметности, а овај се не може пратити без ширег теоријског захвата
у коме важну улогу игра социолошки дискурс „оплемењен” дискурсима
сродних теоријских (хуманистичких) оријентација.
2. Естетички заокрет: модернистички бум и поп експлозија
Свака теорија уметности увек мора ићи под руку са предметом свога
испитивања. Уметнички флуид мора се одразити и на мишљење о њему
иначе ће оно бити беспредметно и анахроно. На пример, традиционалистички укус који је окренут делима класичне уметности не сме бити
норма којом се процењују вредности модерних уметничких дела. Класична реалистичка уметност која преферира естетске вредности попут
„лепога” и „складнога” не може бити узор свеколиког уметничког стварања, а још мање еталон којим се премеравају све вредности. Социолошки гледано, традиционалистички тип укуса са естетиком истога профила превасходно наглашава вредности традиције и конзервативних
политичких идеологија и система.
Појава модерне/их уметности подразумева и ново промишљање уметности. У овом уметничком правцу онтолошка страна исказује се непосредно, без посредства предметно-приказивачког плана, директним реализовањем духовних подстицаја кроз посебан поредак и однос материјалних елемената (Focht, 1965: 14). Нови правац захтева и промену теоријског
дискурса. Библијском терминологијом речено, ново вино лије се у нове
мехове. Тачно је да у уметности нема развоја какав постоји у сфери технологије и другим облицима друштвеног живота. То, међутим, не значи
да у уметности нема промене. Захваљујући тим променама/преображајима уметност постоји и постојаће, али увек трагајући за новим формалним
изражајима.4 Промене се такође односе на дискурсе којима приступамо

4

и означава крај филозофије као такве. Да ли се радови Мишела Фукоа, на пример,
могу назвати филозофијом, историјом, теоријом друштва или политичком науком? Није лако рећи, како се то данас каже, и зато се сугерише да се и тај ‘теоријски
дискурс’ уврсти у неке од манифестација постмодернизма” (Džejmson, 2015: 19).
У естетици су свагда била актуелна питања односа форме и садржаја. За естетичаре онтолошког усмерења, на пример, тајна уметности лежи у њеној форми, јер
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уметничком као естетском. Уметност је у последњих педесет или нешто
више година доживела огромне обрате, а не ретко се и данас она покушава
ухватити у мрежу крутих метафизичких филозофских тумачења.
Раздобље модерне уметности почиње у правом смислу тек после
првог светског рата и траје до седамдесетих година XX века. Нове тенденције у уметности исказивале су тежњу ка већем индивидуализму,
субјективизму и експерименту. Тиме је започела фаза одређене врсте
уметности коју једним именом зовемо модернизам. Тај правац је довео
до релативизовања разних филозофских кодова и језика. Напокон се
догодио крај „лепог” на чије место је ступило „узвишено” (речено Кантовом терминологијом). Ако је и било некаквог „краја уметности” о којем
је говорио Хегел, он није био надомештен филозофијом већ супремацијом „узвишеног” и хепенинга као естетских категорија. Модернизам,
по тумачењу Фредерика Џејмсона (Jameson), тежи „узвишеном” и његовој суштини, коју можемо назвати транс-естетско. За естетику модерног
која је фундирана на том полазишту он предлаже и оговарајући назив
– трансестетика (Džejmson, 2015: 178). Та естетика односила се на све
уметности које су у целости биле антиимпресионистичке и антинатуралистичке. У оквиру ње, с обзиром на нове уметничке тенденције, дошло је до невероватних теоријских обрата. По Арнолду Хаузеру (Hauser),
сликарство постаје уметност без „сликарских вредности”, музика постаје конгломерат шумова и електронских звучних елемената, од епских
врста настаје анти-роман, од језика као средства споразумевања остаје
само муцање, ако не и готово затајивање говора, а од уметности настаје
антиуметност (Hauser, 1986/2: 178).
Наведене тенденције говоре у прилог новом ширењу поља уметности које се отвара за правце као што су надреализам, дадаизам, футуризам, експресионизам, фовизам, конструктивизам и низ других праваца
или школа чија имена се не завршавају на „изам” („Art nouveau”, „Плави
јахач”, action painting, happening, поп-арт, оп-арт, кибернетска уметност
итд). Револуција модерне уметности огледа се у томе што се уметност
озакоњује као аутономна, а њена аутономија разрешава се у неуметничком. Проглашавањем аутономије уметничке форме, модерна уметност
се више не сматра обавезном ни у свом времену, ни свом друштву, ни
неким „вишим” реалностима (које је некада сугерисала религија). Уметност сада трага за емоцијом коју ранија уметност није могла ни изразити
ни изазвати. У остварењу таквих намера дозвољено је посегнути за дотад
неупотребљеним средствима изражавања која могу изазвати изненађење, чуђење, протест или згражање (види Jeremić, 1970: 180–181).
се око садржаја врте наши егзистенцијални и утилитарни интереси, а око форме
духовни, теоријски и естетски (види Focht, 1976: 13).
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Предмет уметности окреће се од објективног света себи самој, чиме се
уметност одриче од потребе да буде разумљива и комуникативна. Тежећи
спонтаности и апсолутној слободи као естетичком принципу она дозвољава велики број доживљавања и тумачења. На делу је једна нова естетика и нова комуникација. За реципијента модерног уметничког дела нема
више оних елемената задовољстава које је налазио у делима претходних
праваца или стилова. Та уметност не тежи да задовољи интересовања или
испуни радошћу своје реципијенте, у њој нема занимљиве анегдоте нити
усклађености чулних елемената. Њој није својствено да се обраћа широкој публици која тражи интересантну репродукцију стварности, разоноду или уживање (Jeremić, 1970: 61). Идеологија модерних уметничких
праваца заснованих на ирационализму, песимизму, мистицизму, формализму, психологизму и нихилизму нарочито није одговарала политичком заступницима теорије реализма оличеним у тоталитарним режимима социјалистичких и фашистичких земаља. По Загорки Голубовић,
модерна уметност најближа је егзистенцијалистичкој филозофији по томе што њена функција није да релаксира већ да мобилише и интензивира
целокупну људску енергију. Наиме, модерна уметност, суочавајући нас
са бесмислом техницизма и хипертрофираног научног рационализма
машинизоване стварности у којој се изгубио човек, у стању је да изазива
психичке шокове и посредством њих врши мобилизацију успаване свести, осећања и психичке енергије у целини (Golubović, 2006: 327).
Због тих одлика модерна уметност заслужује епитет авангардне
уметности. Уметности које њој припадају (понајвише визуелне) почеле
су да се изражавају у апстрактним терминима, понајвише зато јер су патиле од последица техничког застаревања. Од средине XIX века, када се
догодила индустријска револуција у производима свести, оне нису могле
да изађу на крај са „веком техничке умноживости” (Валтер Бењамин/
Benjamin) пошто су традиционално представљање преузела на себе техничка средства. У том смислу дадаисти нису покушавали да се надмећу с
камером, а Џексон Полок (Pollock) је средином прошлога века изјавио да
уметност мора да изрази своја осећања, јер слике које приказују ствари
сада праве камере (види Hobsbaum, 2014: 238). Укратко, традиционални
ручни рад уметника потпуно је различит од индустријске производње
духовних творевина, па тако и модерна уметничка дела више нису могла
бити тумачена путем класичних естетичких мерила нити на начин који
је упражњавала традиционална критика. Традиционална естетичка
анализа постаје безначајна јер производи културне индустријализације иду право ка повишеној стилизацији живота. Критичар старог кова,
пише Хобсбаум, постао је вишак индустријске радне снаге ништа мање
од старомодног уметника. Стога, примерице, било би смешно ако бисмо
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телевизијске серије, цртане филмове или неког аутора поп-музике процењивали ретроградним естетичким мерилима класичне филозофске
провенијенције (Hobsbaum, 2014: 255).
Модерна уметност, укључујући и уметничке тенденције од половине
прошлога века (перформанси, инсталације, мурали, графити, видео-радови), може се схватити и као антиуметност. Међутим, антиуметничку
конотацију не треба схватити пежоративно, као што то чине неки теоретичари и естетичари, у смислу да њу стварају некакви „продавци магле”
и „егзибиционисти/илузионисти”. Такође је претешка квалификација те
уметности као „наопаке епохе доба глобализма” или „облика политичке
функционализације” која нема додирних тачака са „естетском уметношћу” (Petrović, 2016: 14, 388). Оваквим ставовима подупире се и поновно
враћа у живот подела уметности на елитну (велику, естетску) и на све
остале врсте „чулних артефаката” које припадају потрошачкој култури,
формама јефтине забаве, напосе кичу и шунду (Petrović, 2016: 7–8)!? Такве
квалификације су, најблаже речено, дискутабилне и врло упитне у данашње време када је дошло до проширивања поља уметничког стваралаштва
и до редефинисања самог појма уметности. Наиме, модерна уметност је
антиуметност само у односу на претходну уметност и њена начела.
Појам антиуметности треба разумети као историјски, релативан и
релациони. Реч је, пре свега, о антикласичној уметности у односу на прошле уметности. „Антиуметност је субверзивни покушај авангарди и неоавангарди да се уметност доведе под сумњу и превазиђе”, пише Мишко
Шуваковић и објашњава: „Али, уметност је привилегована дисциплина
која управо сопствену кризу, крај, превазилажење, деструкцију и интеграцију у друге дисциплине културе преображава у уметничко дело или
свест о уметности. Другим речима, ’антиуметност’, парадоксално, може
да ствара само уметник” (Šuvaković, 1995: 8). Драган Јеремић сматра да је
заправо свака нова уметничка тенденција у односу на традицију антиуметност јер битно мења и проширује сам појам уметности. У први мах се
чини да је то проширење усмерено против саме уметности, а касније се
увиђа да је оно било усмерено против старог и крутог схватања уметности. Тако, временом и највећи авангардисти постају класични уметници,
а наш естетичар пита није ли један од видних знакова класицизирања
авангардне уметности и додељивање Нобелове награде за књижевност
1969. године Семјуелу Бекету (Beckett) и неким другим авангардним
писцима (Jeremić, 1970: 184). Таквих примера има и данас5, што само
5

Додељивање Нобелове награде за књижевност 2016. године поп музичару Бобу Дилану (Dylan) праћено је бројним контроверзама и полемикама о исправности те
одлуке. Водећа дилема критичара била је да ли песме које он пева јесу или нису
поезија (по томе да ли се могу читати или само певати уз музику).
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подупире тезу да антиуметност није не-уметност, већ једна нова (супермодерна) уметничка оријентација, авангардна, нонконформистичка и
аутодеструктивна, у смислу да је кадра преобразити живот у уметност, а
уметност у негацију стандардних, окошталих принципа.6
Култура XX века изнедрила је различите стилове у оквиру модерне
(авангардне) уметности, али и низ алтернативних уметничко-изражајних форми. Од половине прошлога столећа нови алтернативни израз
настаје и буја као реакција на доминантне уметничке правце у оквиру
„модерне” уметности, првенствено оне који су били на неки начин етаблирани, то јест прихваћени од официјелне критике и доминантне културе. Уметничка алтернатива препознатљива је по духу бунта, револта и
нонконформизма, али и својеврсном духу утопије. Уз естетске преокупације које се односе на интензитет уметничког доживљаја, она има за
циљ и политичко освешћивање (Dragićević Šešić, 2012: 17).
Алтернативне уметности изводе уметност из затворених концертних
дворана, музеја или галерија и ситуирају их на отвореном простору. Улица постаје место стваралаштва и културног живота уопште. Уметност се
стапа са свакодневним животом и бива стварана уз активни ангажман
публике. Истовремено се може говорити о рађању једне нове естетике
која преферира комуникацијску страну уметности, њен медијски значај, размену информација, активну улогу публике и нов стваралачки
доживљај. Улична „позоришна” догађања подразумевају разноврсне
представљачке акције различитих грана уметности (позоришта, филма,
сликарства, књижевности), укључујући музичке представе и забавне
спектакле. Алтернатива се једнако односи на представе политичког позоришта, као и на акције уличних забављача – артиста, пантомимичара,
музичара; она обухвата уметничке изражаје попут хепенинга, перформанса и street-arta, али и различите прославе, рекламне уличне акције и
улични говор који има спектакуларни – „позоришни” карактер. Све то у
циљу максималног отварања уметности према најширој публици, учествовања публике у чину уметничког стварања схваћеног као нечег што
представља културни догађај.
У фази доминације алтернативих форми изражавања, уметност се
схвата на битно другачији начин од устаљеног. Уметничко стваралаштво
чини битан део животних активности, а сви облици путем којих се оно
6

Шуваковић пише да је у неким врстама авангарде и неоавангарде постојала парадоксална тежња да свет живота буде естетизован уметношћу, а уметност буде деестетизована тривијалношћу живота и свакодневице. За пример он узима стваралаштво Џона Кејџа. Његови први радови са немузичким тоновима (шумом, буком)
били су деструкција музике (антимузика), али је шум убрзо постао саставни део
уметности. На тај начин музика је шумом деконструисана, а шум је, затим, реинтерпретиран као уметнички феномен (Šuvaković, 1995: 9).
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реализује и приказује не могу се више одредити као уметнички правац
или стил, већ пре свега као један „колективни сензибилитет”. Заједничка
припадност одређеном духу или вредносном систему не очитује се
толико у форми изражавања, стилу, колико у мисаоном систему и пратећим „парауметничким феноменима”, какви су дружење, комуникација, начини оглашавања или фанзини. Такође и у стилу живота самих
уметника, попут живота у комунама или у напуштеним зградама руинираних градских центара (Dragićević Šešić, 2012: 196). Естетика уметничке
алтернативе није окренута (само) ауторима и извођачима уметничких
догађања, већ (пре свега) публици, партиципацији и колективном сензиблилитету. У фокусу њене пажње важно место заузима политички радикализам, који подразумева ангажованост, дисиденство, побуну, субверзију и деструктивност. Због свега тога алтернативна уметност јесте
блиска поткултурним стиловима и поткултурним праксама којима се од
стране младих и неконвенционалних људи свесно крше постојећа правила и на нов начин осмишљава стварност (Božilović, 2009: 10).
Поставља се питање да ли и уметности у склопу популарне културе
треба схватити као алтернативне и опозитне према доминантним обасцима културног/уметничког стваралаштва. Популарна култура садржи
неке елементе напред поменутих алтернативних облика изражавања и
представљања, али она ипак сачињава посебну сферу културног живота,
изграђену на самосвојном културном (и естетском) обрасцу. Уметност
популарне културе амбивалентна је у више смислова. С једне стране је пасивна, што се огледа у тенденцији да ствари прикаже онаквим какве јесу,
а с друге је активна/авангардна јер предводи велике промене на пољу
литературе, сликарства, музике филма. Популарна уметност вишезначна
је и у смислу што њена дела могу бити креативна, урбана и толерантна,
једнако као и површна, комерцијална и искључива (Božilović, 2016: 42).
Естетика полуларних форми једним делом јесте естетика забаве и
спектакла утемељеног на јаким ефектима. Она доводи у питање принципе
јединствености, оригиналности и непоновљивости, али се не може рећи да
је у целости „с оне стране” узвишеног. Управо једноставност и непосредност уметничког израза производе снажне и искрене доживљајне реакције
које код реципијената могу произвести осећај узвишености и одушевљења,
једнак ономе који постоји у делима класичне уметности. Социолошки је
релевантна чињеница да се кроз популарну културу, њену уметничку
експресију, медијску трансмисију и начин комуникације са публиком
рефлектују облици моћи и подређености, власти и покоравања, хегемоније и отпора (Fisk, 2001; Gramši, 2012). Ово је видљиво у свим жанровима
популарне уметности, почев од филмова, ТВ серија и музике до видеоспотова, компакт дискова, стрипова, плаката и разних инсталација.
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Дела масовне и популарне културе као производи „културне индустрије” представљају део потрошачке културе. Она се, међутим, не могу
без остатка и у целости сматрати тривијалном забавом, шундом и кичем.
То се најједноставније може показати позивањем на ремек-дела филмске уметности, стрипа или поп/рок музичких композиција, које данас
све више улазе у репертоар класичних симфонијских оркестара и вокалних извођача оперске музике. Дошло је до фузије „популарног” и „високог”, која је обесмислила све поделе уметности и публике засноване на
хијерархији укуса по основу интелигенције и образованости. Један од
успешнијих примера симбиозе уметничког (са набојем естетски осмишљених садржаја) и популарног (у смислу улазнице за најширу комуникацију) јесте pop-art са његовим креативним протагонистима.
Иако у САД и Енглеској има много аутора који су заслужни за афирмацију поп-арта у уметности (ликовној, филмској, медијској), Енди Ворхол
(Warhol) остаје вечити симбол и персонификација ове концептуалне уметничке оријентације (Gocić, 2012). Његов стваралачки опус је метафора свега
што поп-арт симболизује. Он је антиципатор основне идеје постмодерне
филозофије, по којој је уметност релативна категорија, ауторска оригиналност недоказива, а дело које он ствара репродуктивно јер се заснива на већ
постојећој информацији. Реч је о особеном правцу у модерној уметности
са безличним начином изражавања, неутралним „рукописом” и приказивањем доживљаја из „друге руке”. У њему је видљиво намерно одсуство
заинтересованости за хуманистичке вредности, чиме поп-арт у целини
стиче карактер анти-уметности и постаје нека врста нео-дадаизма или
супер-дадаизма (Božilović, 2004: 184). Цитирајући стварност, било кроз
флаше „Кока коле”, конзерве „Campbell” супе или слике филмских идола
и звезда рокенрола, Ворхол се изборио за доминацију уметности у свакодневном животу и показао да сви људи припадају уметности (не обратно).
Експонати уметности постају банални и прозаични предмети свакодневице
изоловани из њиховог природног окружења и увећавани по потреби (стари
бицикли, писоари, утичнице и прекидачи, гигантски пластични телефони,
траке тканине, свежњеви прућа). Поп-арт представља директну негацију и
деструкцију класичних принципа естетике о универзалности, индивидуалности и стваралачкој особености уметничких дела. Уметност овде не служи
вечности већ тренутку актуелног живота, што Ворхол потврђује антиципаторском сентенцом о 15 минута славе за свакога. Ништа мањи допринос поп-арт концептуалности дали су уметници типа Роберта Раушенбега (Rauschenberg), Џаспера Џонса (Johns), Клауса Олденбурга (Oldenburg)
или Роја Лихтенштајна (Lichstenstein), који су својим радовима (сликама и
скулптурама) желели да свакодневицу трансформишу у један нови „супер
стар” спектакл. Генерално, код свих је присутна тенденција уздизања баГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 271-296
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налних предмета и конзумних производа свакодневног живота у Уметност.
Тиме се естетске вредности интегришу у социолошки контекст.7
Чини се да је рок култура на неки начин наставила мисију поп-арта, држећи се, ако не свих онда бар неких, његових принципа. Ако је реч о музици,
рокенрол носи у себи особен концепт једног генерацијског бунта оличеног у
новим, неформалним и неконвенционалним формално-садржајним порукама. Реч је о радикалном и рапидном отклону од дотадашње музике, а
такође и о новој естетици која с правом може носити назив естетика рока.
Поред непосредности, једноставности и неконвенционалности израза, рок
из себе не искључује извесну софистицираност, промишљеност и дубока
осећања. Рок музика је синестезијска по карактеру јер провоцира сва чула
изазивајући амбивалентна осећања буке и нежности, жестине и сете, агресивности и милозвучности. Реч је о естетици заснованој на присној здружености божанског и анималног у људској природи. Она на неки начин припада естетици ружног на којој почивају и форме неких праваца „озбиљне”
уметности. У њима ружно (изопачено, апсурдно) представља само негативан моменат лепог, дисонанца стоји наспрам хармоније.8 Панк-рок у целости, рецимо, представља еманацију начела естетике ружног. Ружно у панку
уграђено је у основну музичку идеју, а кемп који он промовише саздан је (у
уметничком и дословном значењу) на елементима снажне експресије и шока (Božilović, 2004: 145–146). Не само уметност, него и читава поп култура
представљала је прелазни период од модерне ка постмодерној – у поменутим уметничким правцима, али и у оквиру низа креативних и авангардних
поступака испољених кроз уметност филма, хепенинга, плаката, постера,
графита и различитих форми мултимедијалног израза.
3. Естетика са префиксом „пост”
Појава нових теоријских концепата у естетици увек је била повезана
са променама које су се догађале у самој Уметности. Појам уметности
данас увелико је променио своја значења у односу на схватања која су
била доминантна у XX веку, а некмоли раније. Некадашња естетичка
7

8

Марсел Дишан (Duchamp), контровезни уметник и дадаиста, први је дошао на идеју
да се готов предмет који се налази у употреби може изложити у музеју и на тај начин
постати уметничко дело (readymade). Он је тај свој наум у форми експеримента и
остварио изложивши писоар као скулптуру под називом „Фонтана”. Одвојивши га
од првобитног контекста који је подразумевао промену употребе и значења, Дишан
га је потписао псеудонимом и уврстио у ред уметничких артефаката.
„Опште је мјесто да се умјетност не исцрпљује у појму лијепог него, да би га испунила, има потребу за ружним као његовом негацијом (...) Било како да је, ружно
треба или може да конституише један моменат умјетности” (Adorno, 1979: 95).
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правила и принципи полако одлазе у „ропотарницу историје”. Она су под
уметношћу подразумевала скупове духовних творевина која су улазила у
цивилизацијиски незаборав тиме што су богатила „фонд хуманистичких
вредности”, почев од слика и скулптура у музејима, преко књижевних
дела у библиотекама, музичких композиција у концертним дворанама
или филмских уметничких остварења у кинотекама (Petrović, 2016: 65).
Међутим, од седамдесетих и осамдесетих година прошлога века уметност излази из институција културе и ушетава у свакодневни живот
људи. Она се све јасније одваја од својих обредних, сакралних и духовних корена, а њене узвишене идеале замењују економски, потрошачки,
утилитарни и рекламни елементи. Био је то почетак постмодерне епохе.
Значајне формалне промене у култури могу се разумети само у контексту нове врсте друштвеног живота и другачијег економског поретка.
Реч је о новом моменту у развоју капитализма који се именује на различите начине, као мултинационални капитализам, индустријско или
потрошачко друштво, друштво медија или спектакла. Постмодернизам,
по Џејмсону, изражава унутрашњу истину тог настајућег друштвеног
поретка касног капитализма, са специфичним (постмодернистичким)
доживљајем простора и времена. У њему се јављају нови облици потрошње, планирано застаревање, све бржи ритам промена моде и стилова,
до сада невиђено ширење реклама, снажан утицај телевизије и осталих
медија друштвеног општења – ове уз низ других одлика означавају радикални раскид са предратним друштвом „високог модернизма” (Džejmson,
2015: 35), отварајући простор за настанак постмодерне цивилизације
(компјутера и нових технологија). Постмодерно друштво изнедрило је
и другачије схватање, стварање и доживљавање уметности. Ради се о
уметности постмодерне културе, с тим што постмодернизам означава и
различите реакције на авангарде и модернизам XX века, у шта се убрајају, на пример, метафизичко сликарство, соцреалистичка књижевност и
националсоцијалистички филм (Vidi Šuvaković, 1995: 122).
Појава концептуалне уметности је, најпре, поништила или сасвим
смањила тежину „естетског предмета” као таквог. Тиме је дистинкција
између дотад супротстављених категорија „уметности” и „неуметности”
постала много проблематичнијом, а често и немогућом. Струје попут
поп-арта, а потом и arte povera, враћају вредност предмету, при чему се
више не узима у обзир његова естетска вредност. У радовима нема више
оне складности, уравнотежености или допадљивости, које су некада
представљале темељ сваког „естетског предмета”. Удаљавајући се од
некадашњих идеала лепоте читаво здање данашње естетике мора прихватити чињеницу да су се на њену територију уселили некадашњи метауметнички, парауметнички или чак антиуметнички елементи, а да је
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целокупни свет уметности доживео невероватни и неповратни преображај и неку врсту преокрета/деконструкције (Upor. Dorfles, 1997: 8–10).
Занимљиво је да се већ у неким композицијама Битлса (The Beatles) и неколицине водећих британских рок бендова шездесетих могу препознати
одређени постмодернистички и „концептуални” манири – еклектицизам, самореференца, пародија и мешање жанрова (Makdonald, 2012: 22).
Нова ситуација на плану културе враћа нас поново питању „шта је
уметност”. Социолози немају дилему да се одговор на то питање мора
тражити на плану друштвене одређености уметности, те Хауард Бекер
(Becker) указује на значај контекста. До сада смо уметничким сматрали само она дела која имају одређену естетску вредност, а коју оправдава једна кохерентна естетика. То су била дела изложена у музеју или
она која се изводе на концертима. Међутим, дела не морају имати сва
од наведених својстава (Becker, 1982: 138). Садржаје категорије уметности одређује друштво. Уметност је према томе, нека врста конвенције,
односно друштвеног споразума о томе да ли је нешто естетски релевантно или није. Примерице, зашто је балет уметност, а рвање није? Зашто
се породични албуми са фотографијама не сматрају уметношћу, а исти
такви албуми неких фотографа који су изложени у музејима бивају прихваћени као уметност? Ова и слична питања поново нас враћају на Бекеров значај контекста (Aleksander, 2007: 16). Контекст је, опет, везан за
неки концепт (идеју), а све скупа указује на то да данас живимо у постмодерној епохи (друштва, културе), која префикс „пост” уноси и у појам
уметности, нову естетску доживљајност и естетику са квалитативно
другачијим приоритетима.9 Естетика која се бави истраживањем (пост)
естетских форми и укуса који је њима кореспондентан може се звати
баш тако – постестетика. Ако имамо у виду да живимо у доба које је
после класичног, онда се и сва посткласична размишљања, укључујући
и филозофска разматрања уметности, могу одредити као посткласична
естетика (Uzelac, 1999: 3). Све ово под претпоставком да је филозофска
естетика данас још увек могућа и да није „свој” предмет предала у руке
многобројних теоријских дискурса обједињених у „трансдисциплини”
под називом студије културе, која спаја различите теме традиционалних
дисциплина, прерађујући их према захтевима које налажу динамичне
промене живота савременог света (Đorđević, 2012: 12).
9

Потребно је нагласити да се постмодерна теорија опире сваком облику редукционизма, па зато међу теоретичарима нема минималног консензуса око одређења
суштине друштвеног стања, што се односи и на уметност. Тако Лиотар (Lyotard)
користи термине метанаратив, паралогија, раскол и језичке игре, Бодријар
(Baudrillard) уводи појмове симулација, симулакрум и хиперреално, док су за
Џејмсона најзначајније одлике постмодернистичких поступака пастиш и шизофренија (Maširević, 2011: 85).
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Постмодернизам је, као што и само име каже, настао после (или, чак, у
крилу) модернизма.10 Ако је један од важних задатака модерних авангардних покрета био вођен идејом промене света, постмодернизам је ту идеју
одбацио, као непримерено оптимистичну. Постмодерни одговор модерним тенденцијама састоји се од признавања прошлости јер се она не може
заобићи ни уништити. Једна од његових основних карактеристика јесте
рушење граница које су оштро раздвајале високу и популарну културу,
одустајање од критика буржоазије и величање вредности потрошачког
друштва. Цео пројекат којим је припремљен долазак постмодерне уметности обликован је већ у оквирима поп-арта (Ворхола, Лихтенштајна), у
коме је извршено репродуковање широког распона објеката и личности из
света потрошачке и медијске културе (Maširević, 2011: 60). Апропо укидања неких кључних граница или раздвајања високе од такозване масовне
или популарне културе, Џејмсон подсећа на посебан интерес „академског
света” за чување високе или елитне културе од провале малограђанштине, кича и шунда. Међутим, многи од новијих постмодернизама управо
су фасцинирани пејзажом реклама, другоразредним холивудским филмовима, такозваном паралитературом, културом Reader’s Digesta, популарним биографијама, кримићима и научно-фантастичним романима.
Текстови неких озбиљних људи више се не цитирају, они се инкорпорирају тако да се све теже може повући граница између високе уметности и
њених комерцијалних облика (Džejmson, 2015: 19).
Радикалне друштвене промене на глобалном плану носе неумитно и
промену система вредности. Када је о постмодернизму реч, свет је, по казивању Ђура Шушњића, дошао до свести о слому великих прича, то јест до
изнемоглости идеала и немоћи метафизике. Одбацују се универзалне вредности и значења, што су главна обележја релативизма постмодерног времена у коме влада премоћ групнога и особнога над општим и универзалним,
различитог над истоветним, приватног над јавним (Šušnjić, 2015: 429). Из
перспективе прошлога испада да смо дошли до бесмисла у којем су угрожени темељи читаве заједнице. Међутим, све прошло не мора увек бити
боље од овога сада. Романтично и носталгично гледање на прошлост вуче
на традиционализам који је увек вредносно пристрасан. Постмодерна епоха, са свим својим врлинама и манама, производ је друштвених околности
10

Ф. Џејмсон пита зар се Томас Ман (Mann), Flober (Flaubert), Маларме (Malarme)
или Гертруда Стајн (Stein) не могу уврстити у причу о постмодернистичким временским односима? И додаје да „радикални раскиди међу периодима углавном не
укључују потпуну промену садржаја, него пре реструктурирање одређеног броја
елемената који су већ дати: одлике које су у неком ранијем периоду или систему
биле подређене сада постају доминантне, а оне које су биле доминантне поново
постају секундарне. У том смислу, све што смо овде описали може се наћи у ранијим периодима, а понајвише у правом модернизму” (Džejmson, 2015: 33).
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и рефлексија духа времена. Њу карактеришу истицање празнине и естетског привида, увођење симболичког, укидање дихотомије реално–имагинарно и одбацивање захтева за успостављање смисаоног поретка. Таква је и
уметност која из ње произлази: антиестетична, окренута традицији, склона
еклектичком мешању стилова, интертекстуалности, антиформи, нелинеарном представљању догађаја, цитату, колажу, процесу/догађању, деструкцији/декомпозицији, експериментисању, анархији, иронији, пастишу, популарном конзумеризму, хедонизму, отворености, флексибилности.
Када је о постмодерној уметности реч, за њу се обавезно везује и
такозвана смрт субјекта, то јест смрт аутора. Ту смрт заговарао је Ролан
Барт (Barthes), за кога се рођење читаоца мора догодити само по цену
смрти аутора. Ово из разлога што дело пише аутора, а не обрнуто. Аутор
се служи цитатима већ добро познатих фраза и израза, због чега је немогуће говорити о изворном ауторству и индивидуалном стваралаштву. С
обзиром на то да се у тексту суочавамо са непрегледним пољем цитата
и алузија, поставља се питање да ли је уопште важно оно на шта аутор
реферише. И најбитније: можемо ли сами да тражимо сопствена значења
и задовољство у тексту (Bart, 1999). По тумачењу Фредерика Џејмсона,
класични модернизам и модернистичка естетика органски су били повезани са концепцијом јединственог јаства и личног идентитета, што је
ствар прошлости. Зато је постмодернизам огласио крај индивидуализма
као таквог, а са њим и „смрт субјекта”. Речју, уметници неће моћи да стварају нове стилове и светове јер су они већ створени; могућ је само ограничени број комбинација. Зато се постмодернистичка уметност односи
према уметности на нов начин, онај који садржи нужни неуспех уметности и естетике, неуспех новог и заточеност у прошлости (Džejmson, 2015:
23). Теза о смрти аутора ипак се мора прихватити са резервом. Осврћући
се на постмодернистичке правце у уметности и ауторе који су стварали
постмодерна дела, ми заиста не можемо заборавити на ауторство и генијалност њихових твораца. Било да су у питању магови књижевне речи
(С. Бекет, У. Еко/Eco, О. Памук/Pamuk, M. Pavić), филмског израза (ЖЛ. Годар/Godard, Р. Фасбиндер/Fassbinder, В. Вендерс/Wenders, Д. Линч/
Lynch, К. Тарантино/Tarantino), сликарства (М. Дишан, Е. Ворхол, Р. Раушенберг, Р. Лихтенштајн) или музике (Џ. Кејџ/Cage), они су као имена
постали синоними уметности којима су се бавили. Без обзира, на пример, што је Ворхолова естетичка окосница садржана у понављању или
мултипликовању (слика медијских звезда или предмета које треба оглашавати), он ипак своје радове ауторски потписује, свестан да тиме примењује у уметности законе индустрије (ефикасности и продуктивности),
али и у индустрији законе уметности (ауторство) (Vidi Dragićević Šešić,
2012: 175). Зато ће пре бити да теза о смрти аутора у постмодернизму
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може бити само релативно и условно тачна: индивидуалност је овде само
гурнута у други план, потиснута како не би заклонила идеју.
Естетика постмодерне може се одредити као естетика „препознавања” , естетика преузимања и цитата. За разлику од естетике авангарде,
Милена Драгићевић Шешић ову естетику назива ретроградном естетиком, пишући да она није директно иронична према делима која преузима и њиховим естетским вредностима, нити их тако јасно „обезвређује”
(као бркови Дишанове Мона Лизе). Основни постулат ове естетике јесте
еклектицизам, уз настојање да се врати дигнитет уметничком пројекту
смештањем идеје у тај пројекат (Dragićević Šešić, 2012: 171). Као и у свакој претходној епохи која је обележена карактеристичним духовним трагањима, тако и постмодерна естетика поставља проблем нове партиципације, нове сензибилности и нове улоге публике. При том се не устручава да
преузме и неке елементе естетике авангарде, као што су варирање истих
тема или мотива, антиестетизам, разбијање изражајних канона, увођење
„нижих” (популистичких) поступака или инкорпорирање жаргона и дијалеката у језик књижевних, позоришних или филмских дела.
Уметност није пришла своме крају с постмодерном. Сигурно је само
да класично грађанско поимање уметности неговане у музејима није више
живо. Но, оно је доспело до свог краја много раније, за време Првог светског
рата с дадом, Дишановим писоаром и Маљевичевим/Malevich „црним квадратом” (Hobsbaum, 2014: 10). Уметност наставља своју трагалачку мисију,
како у новом простору тако и у виртуелној стварности преплављеној сликама, звуцима и речима. Као што каже Ги Дебор (Debord), живот је представљен као огромна акумулација призора, а све што је некада непосредно
доживљавано, удаљено је у представу (Debord, 2012: 4). Данашња публика
је већ уздрмана мултуимедијалним изазовима и заузима „гард” у жељи
да успостави контакт са новим токовима уметничке комуникације. Ако
је судити по бројним кризама савременог света које нису мимоишле ни
уметност, нова публика ће тешко поверовати у мантру Достојевског (Достоевский) по којој ће лепота спасити свет. Данашњем реципијенту много
разложније делују оне старе руске пословице које кажу да „са лепотом не
идеш у шуму по дрва” или да „са лепотом не можеш да скуваш чај”.
Уместо закључка
Епоха глобализма и владајући мултинационални капитал-односи у
свету довели су до преображаја многих вредности, а дакако и оних које
се тичу културе и уметности. У конзументском свету (хиперпотрошачком друштву) уметничка дела постала су роба чију вредност одређује
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тржиште. На тај начин доживљавалац се претвара у конзумента (homo
consumericus) чију потрошачку спиралу више не покрећу жеље за друштвеном репрезентацијом колико жеља за управљањем самим собом
(Lipovetsky, 2008: 32). Логика епохе глобализма каже да је вредно све што
је корисно, а овим су отворена врата досад невиђеној релативизацији
свих вредности, па и оних естетских. Потенцијални естетски доживљавалац преобратио се у обичног потрошача или купца јер су меркантилне вредности дошле на место естетских. У времену у коме техника иде
испред уметникове инвенције, позиција уметности и естетике постала је
крајње незавидна, а постмодернистичка филозофија прогласила је „смрт
метафизике” и онтологије. Међутим, над овим не вреди ламентирати јер
се објективне околности не могу променити. Уметност се значајно променила, модерна је прешла у постмодерну, па је ред да и естетичари размишљају на начин који је примерен духу времена.
Много речи потрошено је на критику културе данашњег глобализованог, постиндустријског, отуђеног и поствареног света. Преовладавају
негативна гледања и песимистичне јадиковке, у којима има истине али
и доста претеривања (када је реч о пост-модерној култури, али и постмодерним теоријама културе).11 Већина негативних осврта произлази
из традиционалистичког поимања уметности и естетског феномена као
таквог. Речју, негаторске критике потичу из непризнавања чињенице да
је уметност подложна променама. Присталице традиционалне естетике
морају се суочити са том истином и признати да сва дела из корпуса
(пост)модерне уметности нису „не-уметничка” и „не-естетска”.
Издвојићемо три парадигматична мишљења: једног историчара, једног филозофа/естетичара и једног социолога. У књизи која се у оригиналу зове Fractured Times, а која је код нас преведена као Крај културе,
знаменити британски историчар Ерик Хобсбаум пише о „једном историјском раздобљу које је замело свој правац” и о „повећаној збуњености”
с којом идемо у сусрет „неразазнатљивој будућности”. Аутор упозорава
на „опасност индустријализоване културе”, у смислу да она не допушта
алтернативу свету масовне продукције и одстрањује све конкуренте
како би остала једина духовна порука која ће допрети до већине особа (Hobsbaum, 2014: 260). Ова ситуација тумачи се као последица слома
грађанског друштва и вредности које су га одржавале, којом приликом је
у спрези нове технологије и масовне потрошње створен „општи културни пејзаж”. Речено се односи на културу и уметност XX века, чији је развој, по аутору, у потпуности променио наш начин схватања стварности
11

Ево примера једног исхитреног закључка: „Све што је одређено одредницом ʼпостʼ
је идејно инфериорно у односу на оно што је било пре ʼпостʼ-а, јер није завредело
сопствени назив него само временску одредницу ʼпостʼ” (Ковачевић, 2006: 17).
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и уметничког стваралаштва, а нарочито прекратио традиционално повлашћени статус уметности, што ће рећи њену функцију да просуђује о
томе шта је добро а шта лоше, да буде носилац вредности, истине, лепоте
и катарзе (упор. исто: 5–9). Поставља се питање зашто би промењени статус уметности довео до слома читаве зграде културе и зашто би митови
„новога Олимпа” и „модерних олимпијаца” били непожељнији од класичних митова и античких божанстава (види Moren, 1979/1: 127–132).
Са промењеном позицијом уметности и естетике не мири се ни наш
естетичар Сретен Петровић. У књизи Естетика у доба антиуметности
он се хвата у „клинч” са делима из репертоара тзв. „нових (ʼуметничкихʼ)
пракси” (инсталације, перформанси, флуксуси, видео-радови и сл.), поричући им естетско-уметнички карактер и сврставајући их у подручје кича
и шунда (!?). Залажући се за класичну и вечну улогу Естетског, Петровић
постмодерну естетику проглашава најамником у служби „Појма”, „Идеје”
и „естраднога Пројекта”. Називајући савремене (постмодерне) уметнике
„нововерцима глобалистичког центризма”, он њихова дела сматра „помодним творевинама антикултурне пошасти”, а њихов целокупни ангажман смешта у корпус „немаштовитих антиуметничких пракси” (Petrović,
2016: 164). И ма колико аутор био у праву када критикује радикалну релативизацију вредности у посмодерној и концептуалној уметности, он
то чини са непристојно јаком интонацијом. Дела тзв. нових ʼуметничкихʼ
пракси Петровић назива „приказањима” чији аутори у „жудњи за сензацијом” демонстрирају „инфантилни егзибиционизам” (види исто: 208),
што је, у целини гледано, мање саркастично, а више увредљиво.
На крају, и социолог, такође наш савременик Ђуро Шушњић нема
лепих речи нити оправдања за све што је поништило класичне естетскоетичке вредности и угрозило „вечно време” уметности, а што је дошло
на таласима савремене, нарочито масовне и популарне, културе. Већ
у првој реченици наслова „Масовна култура”, у књизи Теорије културе,
Шушњић саопштава следеће: „Настојаћу не само да о њој судим него и
да је осудим” (sic). Теоретичару је мало да буде критичар, већ себе ставља у улогу судије, све да би пресудио култури за коју мисли да изазива негативне последице по наш интелектуални, етички и естетички
живот (види Šušnjić, 2015: 379). Социолог који је познат по либералним
схватањима овога пута оправдава вредносно слојевање културе и заузима дискриминаторски став према неким њеним елементима у овом
„времену стваралачке немоћи”. При том, елитној („високој”) култури он
приписује вредности трајних, универзалних и апсолутних значења, док
за уметничка дела масовне и популарне културе резервише придеве као
што су „површна”, „бездушна”, „безлична” и „примитивна” (исто: 381). И
све то без претходног емпиријског увида и en général! Дакле, Шушњић
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априорно обезвређује оно што још није ни истражио, а осуђује све што
је супротно његовом укусу. Вредностима које потичу из времена просветитељства и ране модерне он процењује домете савремених популарних
и постмодерних дела. O tempora, o mores!
Код наведених теоретичара, упркос њиховој неупитној стручности,
па и бриљатности коју су исказивали у наукама којима се баве, присутан
је и један елемент носталгије. Носталгија за прошлошћу истовремено
представља страх од губљења идентитета, па одатле појачана склоност
ка традицији која нуди топлу извесност и известан (а понекад и радикалан) отпор према силама модерног и авангардног. Из носталгичних
побуда, у уметности филма, на пример, долази до римејкова у којима
се често врши комерцијална експлоатација наших доживљаја, па чак и
до стварања новог „жанра”, познатог под називом „носталгични филм”.
Њега чине углавном филмови о прошлости и о посебним генерацијским
тренуцима у прошлости (Džejmson, 2015: 23–24). Када је о теоретичарима
уметности реч, свако има право на своју носталгију, само под условом да
лични укус не намеће као универзалну норму стваралачког чина.
Естетика постмодерног доба мора своје каноне и параметре извлачити из савремености и данашњег разумевања уметности, њеног смисла и функције. Постмодерни предмет има енциклопедијски карактер,
дозвољавајући безброј тачака приступа и бесконачно интерпретирајуће
одговоре (Repovac, 2009: 83). Та особеност не сме се превидети како се мерилима прошлога времена и путем ранијих естетских норми не би процењивла вредност (пост)модерних творевина духа. Разуме се да то „правило” важи и у обрнутом смеру. Неким старинским језиком би се рекло
„према свецу и тропар”, што би у нашем случају значило: према карактеру уметности проналази и адекватна мерила којима ћеш је процењивати!
Из неразумевања односа између уметности и друштва и данас се догађају
теоријски неспоразуми попут оног поводом доделе Нобелове награде за
књижевност Бобу Дилану, музичару, кантаутору и текстописцу. Диланов
књижевни допринос не признају присталице старог схватања по којима је
књижевност само оно што се налази између корица књиге, као и они који
нису кадри да његов опус сагледају у контексту времена у коме он дела.
Ако би се потрудили, схватили би да је Дилан глас најмање једне генерације (бунтовне и контракултурне) и још шире – глас савести читавог XX
века бременитог разним сукобима, поделама и неделима – политичким,
ратним, моралним. Славни рокенрол поета није усамљен већ дубоко ослоњен на традицију песника бит покрета, али и оних „правих” великана
америчке књижевне традиције, какви су били Езра Паунд (Pound), Џејмс
Џојс (Joyce) или Т. С. Елиот (Eliot). Код Дилана постоји јасна конекција
језика и музике, преточена у израз поетике рока.
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Мала дигресија: у филму Роже Вадима (Vadim) „Топли плен” (La
curée, 1966) јунак филма Максим изговара реченицу: „Да су црнци бели,
не би било црначког питања”. У нашем случају, да се уметност окаменила у времену и престала мењати, не бисмо више морали разматрати
проблеме њеног вредновања, нити бисмо дебатовали о укусима. И постмодерној уметности може се много тога замерити. Али без обзира на наш
укус, свиђање или несвиђање, на њу се мора гледати сагласно с временом у коме она живи и комуницира. Преображаји уметности траже и
нове теоријске дискурсе. Промене у бићу уметности, нова публика, нове
потребе, сензибилитети, очекивања, преференције и укуси говоре о живућој естетској форми, а не о некаквој смрти уметности као такве. Гледано с овог становишта, не би се могло говорити о крају, већ пре о новом
почетку уметности, која тражи и нову доживљајност.
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Summary: The author of this paper considers the connection between the transformation of art and the establishment of corresponding theoretical discourses. These
discourses are observed side by side in the attempt to gain an insight into the adequacy
and validity of the application of certain aesthetic principles with relation to the given
artistic expression. The paper encompasses the period from the creation of modernist
movements after World War I to the current postindustrial age (“the society of media
and spectacle”), when art acquires its recognizable prefix “post”. The author distinguishes and critically analyzes from a sociological-aesthetic standpoint three basic
theoretical starting points: the starting point of the traditional (ontological) aesthetics,
the aesthetics of the modern (“transaesthetics”), and the aesthetics of the postmodern
(postaesthetics, “postclassical aesthetics”).
The representatives of the classical aesthetics (philosophers) mainly believe that
the secret of art lies in the ontological sphere. They draw on the metaphysical components of art and insist on its universality, originality, and creative uniqueness, as well
as traditional aesthetic values. In the aesthetics of the modern, the subject of art turns
from the objective world towards itself; what is desired here is spontaneity and the
freedom of expression, as well as following the principle which allows for a different
perception and a large number of interpretations. That is why modern art deserves the
tag avant-garde art. The era of this art is characterized by an outburst of numerous
alternative artistic movements which bear a certain resemblance to the subcultural
styles and subcultural practices. Finally, the aesthetics of the postmodern is the aesthetics of “recognition”, assumption and citation. Its basic postulate is eclecticism, and
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project and position an idea within it. The purpose of the paper is to take a work of art
from a certain period and observe and evaluate it sociologically on the basis of the patterns relevant to the given society, historical moment and aesthetic preferences.
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Увод

Када говоримо о писцима као што су Албер Ками и Жан-Пол Сартр
схватамо да је у њиховом случају, појам ангажовања био горуће питање
које је театар покушавао да реши и да се оно није тицало само форме већ
и суштине медија. Разрешивши тај Гордијев чвор на начелном и моралном плану, струја која почиње са писцем Жаном Жиродуом и кулминира
у делима Сартра и Камија може се третирати као посебна и конзистентна
позоришна врста са свим обележјима унапред јасно формулисане поетике. Драмски карактери и ситуације престају бити последица психолошке анализе већ су и карактери и ситуације претворене у филозофске
и политичке тезе. Готово ништа се у егзистенцијалистичким, парамитским, антимитским, полемичким или филозофским драмама не дешава
услед биографског или мотивационог корпуса драматис персона већ због
филозофије. Карактери су персонификоване тезе које делају у спекулативним контекстима. Оно што се појављује у назнакама већ код класика
попут Расина, четрдесетих и педесетих година прошлог века доживљава
прави процват – филозофија се претвара у драму. Жеља да театар буде
ангажован рађа специфичну драмску структуру – театар интелектуалне
дебате. С правом, дакле, можемо рећи да се у том тренутку, после неколико векова паузе, театар враћа миту као оквиру за своју радњу.
Комад Жана Коктоа „Паклена машина” користи мит о Едипу, инаугуришући идеје овог новог драмског правца. Кокто не користи мит само због
његове непрозирности, његовог архитипског већ због његове јасноће и парадигматичне вредности. У „Пакленој машини”, мит је препричан унапред
а теза постављена још пре него што је драма почела. С друге стране, филозофска уверења писца Жана Жиродуа су другачије него уверења Сартра и
Камија. Познати дипломата, песник и писац, човек чије је комаде „Тројанског рата неће бити”, „Амфитрион 38”, „Електра”, „Јудита и Зигфрид” режира Луј Жуве, тада престижни позоришни редитељ новог театарског покрета
у Паризу, није толико политички ангажован као његове колеге. Позоришна
представа је најпогоднији медиј за филозофско деловање и представа је
једини облик моралног образовања нације. Кроз Жиродуове драме крећу
се становишта а не људи, производ су блиставе интелигенције а њихов универзум сачињава разум. За разлику од Сартра и Камија, Жироду не мења
мит, не модификује, не деформише наративну природу митске матрице,
његови ликови немају способност да мењају мит али се у средиште његове
драматичарске пажње ставља напор митских личности да избегну митску
радњу, тежња да избегну сопствену судбину, сопствени фатум.
Жан-Пол Сартр у свим својим драмама полази од свог филозофског
уверења да егзистенција претходи свакој есенцији. Тај симплификован
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однос према релацији акција-стање-реакција представља иницијалну капислу сваке драмске акције у његовом опусу. Драматис персона
није мотивисана из правца реалистичне сфере већ из егзистенцијалне
– драмски лик мора да дефинише себе, да похрли сопственој судбини у
загрљај, да испуни своју судбинску улогу. Тим пре што судбина у ситуационим драмама није схваћена као неминовност него могућност. За ту
могућност се мора изборити, што ће рећи да се драмски лик бори за а
не против сопствене трагичке величине. То га, уосталом, разликује од
јунака конвенционалне драматургије ношеног судбином и угроженог
неумољивим напредовањем судбине.
Човек најпре егзистира а тек потом дефинише себе и своје постојање.
„Будући да Бог више не постоји, Сартр нас упозорава да ми морамо до
краја да примимо на себе последице његовог одсуства. Секуларистичка
етика 20. века изабрала је, по Сартровом уверењу, најлакши али и најфриволнији начин да попуни празнину насталу изненадним одузимањем
религиозног апсолута по коме се процењивало човеково поступање. Она
је једноставно неке врлине прогласила а приори важећим не решавајући
тако проблем, већ, по Сартровом уверењу, одлажући његово решавање.
Упркос одсуства Бога, упркос одсуства религиозне фантазије, човек мора
нађи начина да живи. Егзистенцијализам је филозофија која жели да
учини живот могућим” (Селенић 1971: 64), пише Слободан Селенић.
1. Разлике и сличности у употреби мита
Софистицирана драма која се не плаши да закорачи у песништво,
херметику, филозофију и постмодерно поигравање са историјским фактима, драма која третира мит као предложак за остварење аутентичног
драмског рукописа, средином прошлог века почиње представља маркантан изам, карактеристику која премрежује Европу и може се пронаћи много даље од круга франкофоне књижевности. Тако, на пример,
у предговору књиге Изабране драме Велимира Лукића, Владимир Стаменковић коментарише однос стручне публике према првим делима
домаћих писаца оствареним у овом стилу: „...Штавише, изгледало је да
сви они имитирају проседе уведен у европску драму од Андре Жида и
Жана Жиродуа, да су наши покушаји те врсте само провинцијски одјек
са четрдесетак или чак шездесетак година закашњења – у зависности од
тога да ли у обзир узимамо Жидовог ʼФилоктетаʼ (1889) или Жиродуовог
ʼАмфитрионаʼ (1929) – одавно прохујалих струјања у европском позоришном простору. Али, тврдити тако нешто значило би грубо превидети
чињеницу да су наши драмски писци, ма колико да су их инспирисали
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Жидов или Жиродуов пример, у ствари развијали ту линију француске
драме, коју су, крајем четрдесетих и почетком педесетих година, ревитализовали Кокто, Ануј, Сартр и Ками. Ваља знати да је Лукић у оној истој
години, 1965, када је Сартр, у складу са својим филозофским ставом…
већ објавио четири такве драме – ʼОкамењено мореʼ, ʼДуги живот краља
Освалдаʼ, ʼВалпургијску ноћʼ и ʼБертове кочијеʼ. Не сме се заборавити ни
то да су ливинговци отприлике тада, 1967, када смо на Битефу гледали
њихову верзију ʼАнтигонеʼ прибегавали античком миту за дефинисање
једног новог авангардног позоришног покрета са изразито политичком,
друштвеном димензијом.” (Стаменковић 1987: 8)
Анализирајући драмски опус писца Велимира Лукића, Владимир
Стаменковић долази до закључака о узроку настајања, и месту које антимитска драма заузима у тадашњој домаћој драматургији, а те ће речи
бити основно полазиште наше даље анализе: „...Али, он је… на сличан
начин поступао и касније када је, избегавајући да се бави митом у изворном облику, почео сам да конституише псеудомитове, да ствара митске
легенде како би му послужиле као позоришно огледало у коме ће одсликати, приказати драму савременог човека, његово мучно искуство са
друштвом и историјом... Када је… почео да пише драме у театру је било
истекло време плитког, површног оптимизма, тог нужног нуспродукта
у уметности што га производи свако друштво у полету… У ваздуху се
просто осећао притисак трагичког доживљаја живота, људи су почињали
да говоре о политици и историји као о замци, да их доживљавају као неку
врсту модерне судбине.” (Стаменковић 1987: 9)
Већ у првом сусрету са грађом – како сам писац даје одредницу –
фарсичног моралитета у десет слика, "Тебанске куге" Велимира Лукића,
пада у очи сличност тематског оквира ове и драме „Муве” Жан-Пола Сартра. Како код Сартра страшна епидемија куге коју преносе муве кажњава
град Арг, којим, на крвавом престолу преотетом од Агамемнона, владају
Клитемнестра и Егист, тако код Лукића драма почиње мрачним открићем да куга хара Тебом у јубиларној двадесетој години владавине Едипа
и Јокасте. Ипак, ако посматрамо још једног савременог домаћег драматичара који је у форми антимитске или полемичке драме коментарисао
своје време – то је Јован Христић и његове драме „Чисте руке” (1960) и
„Орест” (1961), настале као коментари на дела Софокла, Есхила, Еурипида, Сенеке, Корнеја, Волтера, Шелија, Жида, Коктоа али и Сартра – видећемо да је, и поред сличног тематског оквира и заплета виђење познатих античких митова у савременој драматургији својеврсна градација
идеје, усклађивање у складу са временом и његовом идеологијом. Због
тога, упоредне анализе ради, можемо рећи да Сартр посматра Орестију
очима радикалног егзистенцијалисте који омогућава ликовима да се
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дефинишу кроз поступке и своје делање а не кроз априорни фатум (Сартров Орест убија Егиста али у њему нема оне раскалашне страсти осветника), док код Христића у дешавању Орестије има скептицизма и хуманог егзистенцијализма, који је много ближи филозофији Албера Камија
(Христићев Орест долази са намером да се освети, али временом губи
веру у освету видећи у њој само чин убиства неких живих људи). Кокто,
с треће стране, Едипа види као роба (Коктоов Едип у драми „Паклена
машина” има везане руке и трпи и када верује да дела), док га Христић
види као непорочну личност којом манипулише Тиресија, главна, овоземаљска сива еминенција.
2. Орест, Агамемнон и Клитемнестра
Сигурно један од највећих познавалаца антички митова, Роберт
Гревс, дао је детаљан попис многих варијација на тему мита о Атрејевићима и Оресту, Агамемнону и Клитемнестри. Послужићемо се његовом компаративном анализом митске приче о освети оца, убиству мајке
и дилеми античких јунака – Да ли поштовати законе богова или људска
морална начела?
„Агамемнон је објавио рат Танталу, краљу Писе, сину свог ружног
ујака Бротеја, убио га у борби и насилно се оженио његовом удовицом
Клитемнестром, коју је Леда родила краљу Тиндареју из Спарте. Клитемнестрина браћа, Диоскури, кренуше због тога у поход на Микену, али
је у међувремену Агамемнон, већ отишао на поклоњење своме добротвору Тиндареју, који му опрости и дозволи да задржи Клитемнестру. После
смрти Диоскура, Менелај се ожени њиховом сестром Хеленом, а Тиндареј му уступи престо (Аполодор: 111, 10, 6, ʼЕпитомеʼ 2, 16; Еурипид:
ʼИфигенија у Аулидиʼ 1148).
Клитемнестра роди Агамемнону сина Ореста и три кћери: Електру
или Лаодику, Ифигенеју или Ифијанасу и Хрисотемиду; неки пак кажу
да је Ифигенеја била Клитемнестрина нећака, кћи Тесеја и Хелене, коју
је она из сажаљења усвојила (Аполодор; Хомер: ʼИлијадаʼ 9, 145; Дурид,
наводи га Цецес: ʼО Ликофронуʼ183). Кад је Парид, син тројанског краља
Пријама, завео Хелену и тако проузроковао тројански рат, обојица, и
Агамемнон и Менелај, беху десет година одсутни од куће; Егист им се,
међутим, није придружио, јер је више волео да остане у Аргу смишљајући
освету дому Атрејеву (Хомер: ʼОдисејаʼ 3, 263). Егист одлучи да постане
Клитемнестрин љубавник и да, уз њену помоћ, убије Агамемнона чим се
заврши рат у Троји (Аполодор: ʼЕпитомеʼ 6, 8-9). Хермес, кога је послао
свезнајући Зеус, опоменуо је Егиста да се остави тог посла, упозораГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 297-310
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вајући га да ће Орест, кад одрасте, бити приморан да освети оца. И поред
своје речитости, Хермес није успео да одврати Егиста, који оде у Микену
носећи богате дарове а у срцу мржњу.
Клитемнестра није имала ради чега да воли Агамемнона: прво јој је
убио првог мужа Тантала и прворођено дете и насилно се оженио њоме,
а потом је отишао у рат, који се, изгледало је, никад неће окончати; он је
такође одобрио жртвовање Ифигенеје у Аулиди – а што јој је нарочито
тешко падало, говорило се да ће довести Пријамову кћер Касандру, пророчицу, као своју жену у свему осим по звању. Клитемнестра се, заједно
са Егистом, у потаји одлучи да убије и Агамемнона и Касандру. Бојећи
се ипак да се они изненада не појаве, она написа писмо Агамемнону да
упали ватре на планини Иди чим падне Троја, а сама се побрину да низ
ватри на планинама ланчано преносе његов сигнал и стигну до Арголиде
преко рта Хермаја на острву Лемно, и планина Атоса, Макисте, Месапије, Китајрона, Ајгипланкта и Арахне. И на крову дворца у Микени био
је постављен стражар, веран Агамемнонов слуга, који је провео читаву
годину дана ослоњен на лактове и погледа упртог у правцу планине
Арахне, слутећи несрећу као верно псето. Најзад, једне тамне ноћи, он
спази сјај удаљене буктиње и отрча да јави Клитемнестри. Она прослави
новост жртвама захвалности, мада је, у ствари, желела да се опсада Троје
никад не заврши.
Чим се искрцао, Агамемнон се саже да пољуби тло, плачући од радости. У међувремену, стражар похита Микени по своја два таланта, а Егист
одабра двадесет својих најхрабријих ратника, посакрива их у двору и заповеди да се припреми сјајна вечера, па, попевши се у своје кочије, оде да
дочека Агамемнона. Клитемнестра поздрави свога од пута уморног мужа
на изглед усхићена, разви пурпурни ћилим пред његове ноге и поведе га
ка купатилу, где су му робиње припремиле топло купање; али Касандра
остаде ван двора јер је била пала у пророчки транс, одбијајући да уђе
и вичући на сав глас како мирише крв, и како је Тијестово проклетство
свом снагом присутно у великој трпезарији. Кад се Агамемнон окупао,
само што је крочио спреман да се прихвати одличне вечере која је била
постављена у трпезарији, Клитемнестра му приђе да би му тобож ставила
убрус, али уместо тога му натакну на главу мрежу, без отвора за главу и
руке, коју је сама откала. Ухваћен овако као риба, Агамемнон погибе од
Егистове руке два пута ударен његовим двогубим мачем. Он поче да клизи
сребрном ивицом каде, а Клитемнестра му приђе и одруби му главу секиром, да би се осветила за неправду коју јој је нанео. Она затим истрча
да истим оружјем убије Касандру, не зауставивиши се чак ни толико да
склопи очи и уста своме мужу; само је његовом косом обрисала крв која ју
је попрскала дајући тиме на знање да је сам крив за своју смрт.
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Ово крвопролиће догодило се тринаестог дана месеца гамелиона
(јануара) и Клитемнестра, без страха од божанског гнева, одреди да тај
тринаести дан буде празник; прослављала га је приређујући игре и приносећи овце на жртву својим наклоњеним боговима.” (Гревс 1955: 356-359)
„То је у основи познати мит о светом краљу који умире о дугодневици, о богињи која га издаје, војсковођи који га наслеђује и сину који га
свети. Клитемнестрина секира је кретски симбол суверене власти, а мит
има додирних тачака са митом о убиству Миноја, које је такође извршено
у купатилу. Егистове ватре на планинама – о једној је Есхил забележио
да је од вреса, јесу ватре радоснице које су паљене у време приношења
жртава о дугодневницама. Богиња у чију је част Агамемнон жртвован,
појављује се у тројству као његове кћери: Електра (ћилибар), Ифигенеја
(мајка снажне расе) и Хрисотемида (златни поредак)” (Гревс 1955: 356359), пише у својој књизи „Грчки митови” Роберт Гревс.
„Орест, који је растао код свога деде Тиндареја и бабе Леде, који су
га много волели, ишао је са Клитемнестром и Ифигенејом у Аулиду. Али
неки кажу да га је Клитемнестра послала у Фокиду пред сам повратак
Агамемнона, а други да је оне вечери кад је убијен Агамемнон Орест
имао тек десет година и да га је спасла његова дадиља Арсиноја или Леодамеја. По некима, опет, Ореста је из града извела његова сестра Електра
уз помоћ старог очевог учитеља, и увила дечака у одећу украшену крзном
дивљих звери коју је сама ткала. Учитељ је са Орестом успео да стигне на
двор поузданог савезника дома Атрејева Строфија, који је владао у Криси, у предгорју Парнаса. Строфије оженио се Агамемновом сестром Астихијом, или Анаксабијом или Киндрагором. У Криси, Орест нађе себи
дивног друга у игри – Строфијевог сина Пилада, који је био нешто млађи
од њега. Од старог учитеља је Орест са болом сазнао да је Агамемноново
тело, бачено са врха куће, Клитемнестра сахранила на брзину, без жртве
ливенице, па чак и без миртиног дрвета, а да је Микенцима било забрањено да присуствују погребу. Егист је владао Микеном седам година; он
се возио у Агамемноновим кочијама, седао на његов престо, носио Агамемнонов скиптар и облачио његове одоре, спавао у његовој постељи и
трошио његово богатство. И поред свега тога што је уживао у благодетима
краљевања, једва да је био нешто више од Клитемнестриног роба, док је
она била прави владар Микене. Кад би се напио, он би скакао по Агамемноновом гробу и бацао се камењем вичући: ʼДођи, Оресте, дођи и одбрани
своје!ʼ Он је живео у сенци страха од освете, па мада је имао телесну гарду састављену од поверљивих странаца, ниједну ноћ није провео у здравом сну. Ономе ко би погубио Ореста обећао је велику награду у злату.”
(Хигин, „Фабула” 122; Еурипид, „Електра” 60-4; Есхил, „Хоефоре” 130;
Софокле, „Електра” 341, 379). „Електру је испросио њен рођак Кастор
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из Спарте, али он је умро и проглашен је за полубожанство. Иако је потом
Електру просио водећи грчки принц, Егист се бојао да ће она родити сина
који би могао осветити Агамемнона, па је објавио да ниједан просац неће
бити прихваћен. Електра је према Егисту показивала нескривену мржњу,
а он је био склон да је убије, јер се бојао да она потајно не легне са неким
од војсковођа у двору и роди копиле; али сваки такав покушај забранила
му је Клитемнестра, коју није мучила савест због њеног удела у убиству
Агамемнона, али се бојала да не повреди богове. Она му је, ипак, дозволила да Електру уда за једног микенског сељака који, пошто се плашио
Ореста, а будући частан и по природи, никад није искористио прилику
које није био достојан. И тако, занемарена од Клитемнестре, која је Егисту родила троје деце – Ертона, Алета и другу Хелену – Електра је живела
у недостојном сиромаштву и под сталним надзором. Најзад су одлучили
да је, ако се на измири са судбином као њена сестра Хрисотемида, и ако
не престане да јавно назива Егиста и Клитемнестру убицама и прељубницима, прогнају у неки далеки град и тамо затворе у тамницу где сунчев зрак никад не допире. Међутим Електра је презирала Хрисотемиду
због њене покорности и нелојалности према мртвом оцу и потајно слала
Оресту поруке, подсећајући га на освету која се од њега очекивала.
После осам, а по некима после двадесет година, Орест се тајно врати
у Микену преко Атене, решен да убије Егиста и своју мајку. Једног јутра
заједно са Пиладом, он дође на Агамемнонов гроб, и тамо, одсекавши прамен своје косе, призва подземног Хермеса, заштитника очинства. Утом
приђе гробу једна група прљавих и чупавих робиња и поче да оплакује
покојника. Орест се беше сакрио у оближњи грм да их посматра. Те ноћи
је, наиме, Клитемнестра уснила како је родила змију коју је повила у пелене и подојила. Одједном је у сну почела да запомаже и узнемирила је
читав двор, плачући и говорећи како змија из ње не исисава само млеко
већ и крв. Пророци, са којима се посаветовала, сматрали су да је изазвала
гнев мртвог; тако су робиње по њеном наређењу нарицале. Оне су просуле жртву ливеницу на Агамемнонов гроб у нади да смире његов дух.
Електра, која беше једна од њих, просула је ливеницу у своје име, а не у
име своје матере, молила је за Агамемнонову освету уместо за опроштај
и преклињала Хермеса, Мајку Земљу и цео подземни свет да чују њену
молбу. Приметивши прамен плаве косе на гробу, она одмах схвати да то
може бити само Орестов прамен, јер је личиио на њену косу, а и због тога
што се нико други осим њега не би усудио да га ту остави. Мучена надом
и сумњом, она поче да мери отиске својих и Орестових стопала у иловачи
поред гроба и таман поче да уочава породичне одлике, кад се Орест појави
из заклона и потврди ко је он, показујући јој одору у којој беше побегао из
Микене. Електра га дочека с радошћу и усихићењем, те заједно призваше
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свога претка, оца Зевса. Кад Орест сазнаде од робиња за Клитемнестрин
сан, он познаде себе у змији и закле се да ће доиста бити лукав као змија и
просути крв из њеног нечасног тела. Потом се договори са Електром да се
она врати у двор и да ништа не говори Клитемнестри о састанку с братом.
Он и Пилад кренуће за њом на одређеном одстојању и затражиће гостопримство на капији, претварајући се да су из Фокиде, а говориће наречјем
људи са Парнаса. Ускоро Орест закуца на дворску капију, тражећи да види
господара или господарицу куће. Изађе сама Клитемнестра, али не препознаде Ореста. Он се претварао да је Ајтољанин из Даулиде и да доноси
тужне вести од Строфија, кога је случајно срео на путу за Арг; рече јој да
је њен син Орест мртав и да му се пепео чува у бронзаној урни. Строфије
је желео да зна да ли пепео да пошаље у Микену или да га сахрани у Криси. Клитемнестра прими Ореста добродошлицом и сакривши радост од
послуге, посла своју стару дадиљу Гејлису да дозове Егиста из оближњег
храма. Али Гејлиса је препознала прерушеног Ореста и изменила поруку;
саопштила је Егисту нека се радује, јер ће сада моћи слободно ићи ненаоружан и сам поздравити гласника који му донесе добре вести: његов непријатељ је мртав. Не подозревајући ништа, Егист уђе у двор, а да би ствар
била уверљивија, у том тренутку стиже Пилад носећи бронзану урну. Он
саопшти Клитемнестри да је у урни Орестов пепео, који је Строфије одлучио да пошаље у Микену. Ово је изгледало само као потврда претходне
поруке, те Егист престаде да се чува; Оресту тако не беше тешко да извуче
мач и да га погуби. Клитемнестра намах познаде свога сина и покуша
да му смекша срце оголевши груди, позивајући га на синовску дужност;
Орест је посече једним ударцем мача и она паде поред свога љубавника.
Стојећи поред мртвих тела, он се обрати слугама држећи у руци још увек
крваву мрежу у којој је издахнуо Агамемнон и речито се оправда што је
убио Клитемнестру, подсећајући их на њену издају и додајући да је Егист
пред законом крив због прељубе” (Гревс 1955: 356-359).
„Неки, међутим, кажу да се све ово десило у Аргу, трећега дана Херине прославе, баш пред почетак девојачке трке. Егист беше припремио гозбу за нимфе у близини коњских ливада и пре него што ће Хери принети
на жртву бика, скупљао је миртине гранчице да му украси главу. Додају
још да Електра, кад је срела Ореста на Агамемноновом гробу, није хтела
у почетку да верује да је он њен давно изгубљени брат, без обзира на сличност њихове косе и одеће коју јој је показао. Најзад ју је убедио ожиљак
на челу; тај ожиљак је Орест задобио још у детињству, кад су он и Електра јурили за јеленом па се он оклизнуо и у паду посекао главу о оштру
стену. Покоравајући се упутствима која му је Електра шапутала у ухо,
Орест сместа оде у олтар, где су управо клали бика и кад се Егист сагну
да разгледа изнутрицу, Орест га удари светом секиром по глави. У међуГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 297-310
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времену Електра измами Клитемнестру из двора, претварајући се како
је пре десет дана родила сина своме мужу сељаку; и кад је Клитемнестра,
радознала да види своје прво унуче, ушла у сеоску колибу, Орест који је
чекао скривен иза врата, уби је без милости” (Гревс 1955: 356-359).
„И ово је мит изукрштан са мноштвом варијаната. Религија Олимпа створена је као религља компромиса између прехеленског принципа матријархата и хеленског принципа патријархата, а божанска породица састојала се
од шест богиња. Извесна равнотежа се одржавала, иако не лако, све док Атена није била поново рођена из Зевсове главе, и док Дионис, поново рођен
из Зевсових бедара, није заузео Хестијино место у божанском савету: после тога мушка превласт у свим божанским распрама беше осигурана – а то
стање се одражавало на земљи – и древне богињине прерогативе бивале су
од тада све чешће оспораване и крњене. Наслеђе по мајчиној линији био је
аксиом преузет из прехеленске религије. Пошто је сваки краљ, обавезно, морао бити странац који је владао зато што се оженио наследницом, краљевски
синови су научили да своју мајку сматрају за најглавнију помоћ у краљевству, а матероубиство је био незамишљив злочин. Принчеви су васпитавани
на митовима раније религије, по којој је краља увек издавала његова супруга
богиња, убијао га његов војсковођа, а освећивао син; они су знали да син
никада не кажњава своју мајку прељубницу, која се у свему владала према захтевима богиње којој служи... Остали трагови старе верзије задржали
су се код Есхила, Софокла и Еурипида. Егист је убијен за време прославе у
част Хере – богиње смрти, док је секао миртине гранчице и сасечен је као
Минојев бик, жртвеном секиром. Гејлисино спасавање Ореста (брђанина) у
одежди обрубљеној кожом дивљих звери и учитељево задржавање код пастира на реци Тан, све заједно подсећа на познату причу о краљевићу који је
увијен, остављен на планини на милост дивљим зверима и кога чувају пастири - затим се одора препозна… Гејлисино подметање сопственог сина, уместо краљевске жртве, односи се, вероватно, на онај степен историје религије
кад дете које ће умрети као краљев заменик није морало више бити члан
краљевског клана” (Гревс 1955: 356-359), пише Роберт Гревс.
3. Драма Муве
Драма „Муве” Жан-Пол Сартра написана је 1943. године, за време
немачке окупације већег дела Европе. Већ по увиду у листу драматис
персона (Јупитер, Орест, Егист, Педагог, Први и Други стражар, Првосвештеник, Електра, Клитемнестра, Еринија, Млада жена, Старица, Људи
и жене из народа, Ериније, Слуге, Чувари палате) постаје јасно да ће лица
у овом комаду репрезентовати пре тезе него психолошки профилисане
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индивидуе. То што, већ на самом почетку, Сартр групише драматис персоне на мушкарце, жене и народ, односно: 1) владаре, 2) претенденте и
3) оне којима се влада, није последица случајности већ је ауторски итендиран увод који има за циљ представљање скице односа који ће на разумском плану представљати мапу сукобних линија. Комад је подељен у
три чина. Први чин има шест сцена, други чин је подељен на две слике
(прва слика има три сцене, друга слика осам), трећи чин је поново подељен у сцене и има их укупно шест. Комад је смештен у доба античке
Грчке али има довољно назнака, у дидаскалијама као и на интертекстуалном плану, које указују на намерне историјске нетачности чиме се
само сугерише да су временско- просторна одређења потпуно неважна у
случају овог драмског текста и његових интенција.
Француски теоретичар драме Пол Жинестје у својој теоријској расправи „Геометрија драме” наводи пример драме „Муве”: „Орест стиже у
Аргос, злокобан град у којем сви живе под страшним притиском гризодушја због грехова и почињених злочина, у страху од мртвих и од богова.
Једино Електра не учествује у том свеопштем лицемерју: освета је њен
једини циљ и њена једина нада. Пошто је Клитемнестра убила Агамемнона да би се удала за свог љубавника Егиста, треба је за то казнити без
обзира на то што је Егист сада краљ Аргоса а Краљица мајка Електрина:
Електра подстиче свог брата на дело... Геометрија другог степена допушта нам да уведемо она лица која немају психологију у правом смислу
те речи, која су неприсутна на сцени, но која уза све то имају значење
пресудно за снагу комада” (Миочиновић 1981: 118-130).
„Видимо најпре да је Јупитер у средишту, затим да Електрина и Орестова мржња пролази кроз њега, јер је он учествовао у злочину тако што
га је омогућио и подстицао. Он је желео да се Аргос осећа кривим. Ова
је мржња из два разлога, дакле, неугодна богу: јер га подсећа на једно
нимало блиставо дело и јер се може проширити и учинити крај атмосфери понизности која влада градом, после кажњавања криваца. Тако
исто и Агамемнонова смрт не престаје бити присутном како би, с једне
стране, подстицала жељу његове деце за осветом, а с друге стране, како
би потхрањивала грижу савести и незадовољство двоје злочинаца који су
преотели престо. Прелазећи преко небеских опомена, подстицан од своје
сестре, Орест извршава правду, што и није тешко извести: Егист напушта
Јупитера, који му нуди своју помоћ, одбија да живи и да се брани. То је на
изглед двоструки пораз бога: један је од двојице јунака убица своје мајке,
други је мртав… Јупитер, упркос свему, не може бити поражен, чак и када
је тај његов пораз само привидан… У тематском погледу, комад почиње
и завршава се равнотежом. На почетку, бог је у средишту и тријумфује,
Аргос је огрезао у осећању стида. Но Орестов поступак све то убрзо затим
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поремети да би се равнотежа изнова успоставила, али по коју цену! Бог
више није у средишту, он је сада притиснут теретом човечанства – које
симболише Електра – и принуђен је да убије Ореста in extremis, у часу када се овај имао домоћи божанске равни. Међутим, убивши јунака, он га је
учинио бесмртним” (Ginestier 1961: 60) коментарише Жинистје.
Иако ће многи критичари са лапидарном лакоћом називати „Муве”
антимитском драмом, то дело зрачи одлучношћу ритуалне радње и то
у титаномахијском смислу. Чињеница је да комад говори о разбијању
митске структуре коју су наметнули стари „богови” (Клитемнестра и
Егист) али она исто толико говори и о покушају наметања нове митологије/идеологије од стране нових „богова” (Орест). Да није мита не би
била поремећена равнотежа, да није мита, опет, не би била успостављана. Успостављена култном снагом ритуала као операционализације и
репетиције митских вредности. Иако Сартр критикује религију он успоставља нову, звала се она егзистенцијалистичка филозофија или једноставно Успостављање старог/новог култа.
Закључак: Митски експлицит
Митским експлицитом, стога, називамо проседе који: а) из мита црпи не само форму него управо суштину, актуелност контекста, б) чији
аутор не скрива фасцинацију формом митског обрасца те је, наравно у
нешто измењеном облику презентује in vivo у свом делу, ц) који задржава аутентичне топониме, имена, географске појмове и историјске околности. Речју, мит је експлицитно присутан у оваквим делима а митска
матрица у њима није пуки орнамент.
Орестова жртва јесте, зато што то Сартр тако жели из филозофских разлога лична, чин индивидуалне, ничим пометене воље али је, истовремено,
утемељена у много старијем култу него што је то егзистенцијалистичка
филозофија. Зато Сартр и бира митску причу о Оресту – Орест је на тај
начин доследан миту из кога произилази али доследан, истовремено, и
егзистенцијализму. Обратимо пажњу и схватићемо да то није контрадикторно. Сартр мења разлоге, мотив који јунаке приводи крају митске приче
али не и сам крај. Отуда митски експлицит у драми „Муве” обавља обе
функције истовремено. Човек без Бога је и човек са Богом у себи а самим
тим митом и ритуалом који се могу обавити у славу самог култа.
Историјско/митолошка подлога драме „Муве” је митска прича о дому Атрејевом, имена листе драматис персона су античка, њихови односи
такође, линија сукоба и почетне мотивационе премисе су идентичне
онима из мита… ипак, разлози због којих Орест убија Егиста и КлитемнеГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 297-310
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стру, разлози због којих Електра остаје у Аргу, разлози због којих Ериније
нападају Ореста и, најзад, разлог због кога се Орест вратио у родни град
су потпуно другачији него што је то у миту. Да не буде забуне, наравно
да се све догађа онако како то захтевају почетне намере ауторе, тежње а
приори да ова драма буде илустрација егзистенцијалистичке филозофије
али овај стваралачки поступакј указује на предност мита као прапочетка
мисли тако и прапочетка драмске ситуације. Зато аутору не смета митски образац у стварању актуелне, ангажоване и за то доба актуелне друштвене ситуације.
У семиолошком смислу када је реч о Сартровој драми митски образац Орестије је План израза, док шири митски аспект – победа младих
Богова, односно Титаномахија, као прамит, представља План садржаја.
На Плану израза, даље, Форму израза у овој драми представља основ, истоимена Еурипидова драма на којој су извршене одређене промене, мутације а Супстанцу израза (како за Еурипида тако и за Сартра) представља
митско предање о Агамемноновом потомству, његовој судбини, крају и
крају његове жене. На Плану садржаја, Форму садржаја (титаномахијску) представља архитип борбе младих и старих Богова и победа младих.
Супстанцу садржаја карактерише идеја о постању света (реда) из Хаоса.
Семиолошки Референти су филозофија егзистенцијализма, идеје левице
и идеје класне борбе.
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ORESTS SYNDROME
Summary: Since the beginings, the theater is often used for expressions of
philosophical thought in the form of direct dialog. With theatrical positions must be
concluded that the theater often play a part stands for para-theater operations and
assigned to the limit when it became unclear whether this is a theater in general.
However, the debate “for” or “against” engaged theater looks today more than out
of place, since both have a clear opinion confirming the history of theater. If we look
at the numerous theories of drama from a wider perspective, the perspective of the
media, we immediately see that the theater aesthetics rests on the principles of mass
communication, collective perceptions, interactions of the world scene and world
audience and evoking event theater professionals can not speak and not to speak,
simultaniosly, about the world, society, the collective. It is clear that the dramatic
literature has directly or indirectly involved, the nature of its invoices and creative
means of expression.
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УДК 886.1/.2.09 Петровић Његош П. II

1Доц. др Будимир Алексић*1
Богословија „Свети Петар Цетињски”
Цетиње

КОСОВО И КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ
У ЊЕГОШЕВОМ КЊИЖЕВНОМ ДЈЕЛУ
Сажетак: У раду се анализирају књижевни и други текстови највећег
српског пјесника Петра II Петровића Његоша (1813-1851), инспирисани
косовском традицијом, односно косовском завјетном мишљу и опредјељењем.
Анализа је показала да је Његошево књижевно стваралаштво, као и његова
национална и политичка идеологија, било снажно прожето косовском традицијом која је у подловћенској Црној Гори била изузетно развијена. У Његошевом књижевном дјелу налазимо највећи пјеснички и философски израз
косовске идеологије. Као и његови претходници – цетињски митрополити
из митрополитско-господарске лозе Петровића, и Његош је говорио, писао
и сањао о „освети Косова” и обнови Душановог царства као о крајњем политичком циљу Црне Горе.
Кључне речи: КОСОВО И МЕТОХИЈА, ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ,
КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ, КОСОВСКИ БОЈ, ОСВЕТА КОСОВА, СТАРА ЦРНА ГОРА,
ОБИЛИЋ, СРПСКИ НАРОД.

*

Контакт: b.aleksic@t-com.me
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Књижевно, културно и уопште духовно стваралаштво српског народа
из Старе Црне Горе и Брда у највећој мјери је било надахнуто косовским
инспирацијама. Историјске чињенице свједоче да је већина становништва данашње Црне Горе углавном насељена са простора Косова и Метохије послије првих продора Турака (треба само погледати истраживања Јована Ердељановића и Петра Шобајића) и да су косовска традиција,
видовданска етика и култ Милоша Обилића вјековима најснажније били
присутни у областима Старе Црне Горе, Старе Херцеговине и Старе Рашке које се данас налазе у оквирима бивше југословенске републике Црне
Горе. Стога је природно што је косовска традиција свој најснажнији израз
нашла у стваралаштву владика и господара Петровића-Његоша, који су
220 година управљали најприје Старом Црном Гором, потом Брдима, а
касније и Старом Херцеговином и Старом Рашком, а 154 године владике
из куће Петровића биле су на челу Цетињске митрополије, једине институције на простору Старе Црне Горе и Брда тога времена, која је била
основни вјерски, културни и национални чинилац све до 1851. године.
Бој на Косову 1389. и косовска завјетна мисао нашли су велико мјесто и у Његошевом пјесничком стваралаштву. Наследник митрополита
Петра I Петровића на трону Цетињске митрополије, његов синовац Радивоје Раде Томов, односно Петар II Петровић-Његош (1830-1851), усвојио
је од свога стрица „два кључна духовна и национална принципа: косовску
завјетну традицију, коју је владика Раде у свом богатом књижевном стваралаштву уздигао на знатно већи литерарни и мистички ниво, и српски
народносни интегрализам, чији је исходишни циљ био и остао стварање
јединствене и недјељиве српске државе на Балкану” (Вукић, 2010: 19).
О присуству косовске завјетне мисли и опредјељења у Његошевом
књижевном опусу, његовим писмима, меморандумима и политичким
промишљањима написане су бројне студије, есеји и научни радови чији
су аутори реномирани домаћи и инострани научни ствараоци. Његошеву снажну везу са Косовом, и његову обузетост идејом косовског завјета, истицали су, поред осталих, Иво Андрић, Исидора Секулић, владика
Николај Велимировић, Војислав Ђурић, Мишел Обен, Милосав Бабовић,
Љубомир Зуковић, Драго Ћупић, Димитрије Машановић, Стијепо Кастрапели, Јован Делић и други.
Сви они у својим истраживањима полазе од става да у Његошевом
стваралаштву налазимо највећи пјеснички и философски израз косовске идеологије, и да Његошева философија има свој израз и свој коријен у
косовској мисли. „Његов живот у свим својим манифестацијама, умним,
осјећајним и дјелатним, развија се из те мисли, она доминира њиме, он
почиње с њом и заглављује у њој” , истиче Стијепо Кастрапели (Кастрапели, 1963: 327). А Жарко Видовић посебно потенцира чињеницу да је
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Његош „учинио Косовски завјет актуелним у вријеме када је то изгледало немогуће, кад је изгледало да је нововјековна култура (епохално
затворена у свој хоризонт) тражила од српске интелигенције да завјет
заборави и да се тако коначно’европеизује’” (Видовић, 1989: 15).
Кроз читаво своје стваралаштво Његош провлачи тезу о Србима из
подловћенске Црне Горе као о потомцима српских витезова – учесника
Косовске битке, који су након пропасти српског царства населили неприступачне предјеле Катунске нахије. Тако у писму Осман-паши Скопљаку од 5. новембра 1847. године Његош наглашава да „када је Бајазет
(Илберим названи) Босну покорио и када су дивље орде азијатске наше
малено но јуначко царство разрушиле, онда су моји преци и јоште неке
одабране фамилије, које нијесу ту погинуле од Турака, оставили своје
отачаство и у овијем горама утекли” (Петар II Петровић Његош, 1984:
151). Те неприступачне горе подловћенске Црне Горе постале су симбол
отпора турском окупатору и непрестане борбе за слободу, о чему пјева
Његош у Горском вијенцу:
„Што утече испод сабље турске,
што на вјеру праву не похули,
што се не хће у ланце везати,
то се збјежа у ове планине
да гинемо и крв проливамо,
да јуначки аманет чувамо,
дивно име и свету свободу”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 35).
По Његошевом мишљењу, све несреће на Балкану потичу од времена
„паденија” српског царства на Косову, када је „закопано” српско „народно надање”. Одмах након тога, у Црну Гору је ускочила искра „из гомилах
пепела величине Душанове”, тако да је Црна Гора постала „урна у коју је
силно име Душаново прибјегло, у којој се свештено храни витешко име
Обилића и Скендербега” (Петар II Петровић Његош, 1984: 195).
Његош је желио да и свакодневни живот српског народа буде прожет
косовским симболима. Тако је на већ постојећој црногорској капи унио
додатне елементе који симболизују косовску трагедију: црни облог рубом капе представља жалост за изгубљеним српским царством на Косову;
црвена горња површина симболизује проливену крв српских витезова у
Косовској бици, али и српску земљу заливену крвљу. Један кутак покорене
и крвљу преплављене српске земље – Црну Гору, оградио је са пет златних
нити које симболизују пет вјекова српског робовања Турцима и, истовремено, пет вјекова српске „борбе непрестане” у подловћенској Црној Гори. У
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средини тог ограђеног кутка налазе се четири оцила – српски грб, претворена у четири ћирилична слова „С”, у значењу „Само слога Србина спасава”. Овдје је ријеч о Његошевом наглашавању потребе за српском слогом,
јер је неслога била разлог пропасти српског царства на Косову.
Милосав Бабовић је тачно примијетио да је за Његоша, као и за јунаке
његових књижевних дјела, Косово постало орјентир у времену, „па сретамо често замене нормативног календара” (Бабовић, 1990: 110). У писму
Мехмеду Решид-паши од 17. јула 1832. Његош наглашава да од времена пропасти српског царства на Косову почиње борба српског народа у
Старој Црној Гори за слободу и очување идентитета: „Јошт кад је српско
царство на Пољу Косову пало и невољно под иго турско дошло, од онога
доба до данас Црна Гора непресјечно је како своју независимост тако и
своју вјеру сачувала и крв своју пролијевала само ради слободе, независимости и своје вјере, нити се икад икому хоћела покорити, знајући она
добро почитовати шта је то слобода и предвиђајући каква би то невоља
била туђима робовима бити” (Петар II Петровић Његош, 1984: 37). Исто
схватање почетака борбе српског народа за слободу налазимо и у Горском вијенцу гдје Вук Мићуновић каже сердару Вукоти:
„Што спомињеш Косово, Милоша,
сви смо на њем срећу изгубили;
ал' су мишца, име црногорско,
ускрснули с косовске гробнице
над облаком у витешко царство,
ђе Обилић над сјенима влада”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 77).
А Вук Љешевоступац (из села Љешева Ступа у Бјелицама), такође у
Горском вијенцу, слави Чево као „гнијездо јуначко” и као „крваво људско разбојиште”, тј. поприште многих борби за слободу српског народа, а
почетак тих борби везује за Косовску битку на Видовдан 1389. године:
„Чево равно, гнијездо јуначко,
а крваво људско разбојиште,
многе ли си војске запамтило,
многе ли си мајке ојадило!
(...)
Вазда раниш од Видова дана
јуначкијем и коњскијем месом
гавранове и мрке вукове”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 119-120).
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Вук Мићуновић је, по општем мишљењу, јунак без премца:
„Мићуновић и збори и твори!
Српкиња га јошт рађала није
од Косова, а ни пријед њега”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 42).
Схватање да борба за слободу српског народа у Црној Гори почиње „од
Косова” – налазимо и у Шћепану Малом, у говору владике Саве народу:
„Сва јунаштва ваша од Косова,
с којима се горе ове диче,
свеколике борбе нечувене
за слободу и за име српско
које памти наша Гора Црна”
(Петар II Петровић Његош, 2007: 113).
Дакле, Косово је мјера свему, па се Косовом мјери чак и вријеме.
Идеју о изузетности Косовског боја у српској историји Његош је
непрестано истицао. У његовом схватању и сагледавању историје српског
народа овај бој представља историјску прекретницу. Стога је тај догађај
значајан дио тематске и значењске структуре Његошевог најпознатијег дјела – Горског вијенца. Иво Андрић је, уосталом, давно примијетио
„да се реч ʼКосово’ поред речи ʼБог’ најчешће помиње у Горском вијенцу”
(Андрић, 1981: 10). Осим тога, „у свакој Његошевој пјесми, па и у оној најмањој, има, посредно или непосредно, одраз косовске мисли, косовског
бола” (Кастрапели, 1963: 330). Тезу да је у „боју Косовскоме” пропала српска држава и да је ту почело робовање Турцима налазимо и у Свободијади,
спјеву у коме је, поред Горског вијенца, по мишљењу Мишела Обена, косовска тематика најизразитија:
„Клону слаби пред силнијем,
изнемокша мишца Срба
у Косову царство даде,
и потоци крвљу течни
понесоше сјајну круну
са Лазара српског цара
на султана Бајазита.
Српска сила и држава
на Косову тад погибе”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 11).
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Обен тачно уочава да „визија српске прошлости у Горском вијенцу прецизира и употпуњује визију из Свободијаде” (Обен, 1989: 208), и наглашава:
„За Горски вијенац, као и за Свободијаду, Црна Гора рађа се на Косову” (исто).
Ту, у подловћенским горама, владика Данило је покренуо ослободилачку борбу за „крст часни и слободу златну”, и ту српски „хитри соколићи”,
одлучни да освете Косово, „почеше четовати, боје с Турцма честе бити” –
истиче Његош у Свободијади (Петар II Петровић Његош, 1984: 14).
Узор подловћенским српским јунацима, осветницима Косова, је
Милош Обилић. Обилић је главна личност у Његошевом косовском култу.
Његов витешки подвиг на Косову Његош у Горском вијенцу глорификује,
уздижући га такорећи до небеских висина. „После имена Божјега ничије се
име у овом делу, изузев учесника драме, не помиње чешће од имена Обилића” , пише владика Николај Велимировић, и додаје: „Обилића Црногорци сневају – и поносе се таквим сном – Обилића певају, Обилићем се куну,
Обилићем живе. И извесно нико од Црногораца није више сневао Обилића
нити је ико њиме више живео него сам Његош” (Велимировић, 1987: 167).
Обилић је оличење свих витешких врлина, њиме се прекоријевају
изроди („су чим ћете изаћ пред Милоша”), он се призива у најтежим тренуцима. У Горском вијенцу војвода Батрић Перовић и још „тридесет-четрдесет другах”, уочи истраге потурица, сањају исти сан: Милоша Обилића
„на бијела хата ка на вилу; ох, диван ли, Боже драги, бјеше!” (стихови
2385-2386). Војвода Батрић се потурицама куне „вјером Обилића” да ће
вјере „у крв запливати” ако се они не врате у прадједовску вјеру. Синтагма „вјера Обилића” је, по ријечима Милосава Бабовића, условно вјерска
одредница и још мање религиозно осјећање. Она не прихвата праштање
изражено у симболичном Христовом окретању другог образа, и то је
једини „мотив косовског мита” који није нашао израза у Горском вијенцу: „Насупрот јеванђелској етици, вјера Обилића не само да исповеда
одбрану од зла, већ и освету, која се у спеву рангира у три ступња: личну,
племенску, народну” (Бабовић, 1990: 108). Да је освета света и „Богом
закршћена”, то је „најозбиљнија мисао Његошева”, тврди владика Николај (Велимировић, 1987: 177).
У писму Ђорђу Стратимировићу (од 8. новембра 1848.) Његош тврди
да је Обилић највећи јунак „који се досад на земљи појавио” (Петар II
Петровић Његош, 1984: 170). Као такав, он служи за углед и охрабрење
јунацима и за прекор издајницима. Такву улогу Обилић има до краја у
Горском вијенцу, а често и у Шћепану Малом.
У част и славу Милоша Обилића и његовог јунаштва, Његош је установио најзначајније одликовање у историји Црне Горе – Обилића медаљу
за храброст, која је додјељивана само најхрабријим ратницима. У свијести српског народа са простора данашње Црне Горе то одликовање и даГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 311-322
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нас блиста над свим одликовањима, тако да потомци носилаца Обилића
медаље са поносом истичу како су је њихови преци носили на грудима.
На Цетињу постоји и Обилића пољана – топоним који свједочи о снази
и укоријењености косовске традиције у Црној Гори, и о развијености култа Милоша Обилића који су фаворизовали и глорификовали Петровићи
Његоши. „На Обилића пољани вршене су припреме Црногораца за бојеве,
ту су прављене смотре попут оне коју је цар Лазар чинио испред одсудне
битке на Косову”, каже Драго Ћупић, и додаје: „Име Обилића пољана подсјећала је сваког црногорског борца на обилићевско понашање” (Ћупић,
1991: 117). Стога није случајно што је управо на Обилића пољани 1896.
године, за потребе црногорске војске, подигнута касарна (Војни стан).
Као што је Обилић био симбол херојства, тако је Вук Бранковић у
Црној Гори вјековима представљао симбол издаје. Видјели смо да је такву
слику о њему оставио и владика Петар Први Петровић у својим дјелима.
Његош, такође, Вуку Бранковићу као издајнику упућује прекор и проклетство. Сублимацију његовог односа према наводној издаји Вука Бранковића
налазимо у стиховима из Горског вијенца, гдје народ кроз коло каже:
„Бранковићу, погано кољено,
тако ли се служи отачаству,
тако ли се цијени поштење”
(Петар II Петровић Његош, 2005: 33).
Сваког издајника треба да спопадне „брука Бранковића” (стих 2423),
која ће се пренијети и на његово потомство.
Све личности косовског култа о којима Његош пјева, као и остали
мотиви косовске традиције којима кипти његова поезија, потврђују оцјену Војислава Ђурића да је у Његошевом стваралаштву, посебно у Горском
вијенцу, Косово „свуда – не само на земљи него и на небу, где су душе прадедовске, и под земљом, где су кости прадедовске. Око Косова и Милоша
саграђена је жива и јединствена заједница хероја ранијих и познијих”
(Ђурић, 1990: 127).
Извориште Његошеве косовске мисли и косовске инспирације свакако је некадашња црногорска испуњеност „вјером Обилића” и њихова
вјековна опсесивна идеја о „освети Косова” и обнови Душановог царства. Када се говори о Његошевој косовској мисли не може се заобићи
Цвијићево мишљење да је Његошев култ Обилића у ствари народни култ
у Његошевом завичају, будући да „сви Црногорци старе Црне Горе сматрају Обилића као свога духовнога претка, и не само да мисле о њему и
да му се диве, већ га и сањају” (Цвијић, 1987: 343). Анализирајући посебне
особине црногорских племена Цвијић тврди да су Црногорци „испуњени
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ʼвером Обилићаʼ као Јевреји Старога Завета вером у Јехову. Главна храна
су им предања о Косову и о српској Немањићској држави, и ова предања
знају чак и жене и деца. (...) Знају јој границе, славне градове и места”
(исто: 369). Дакле, идеја о Обилићу као јунаку над јунацима, и као прототипу јунака за сва времена, живјела је вјековима у Старој Црној Гори,
и Његош ју је преузео и својом литерарном генијалношћу оживотворио,
проговоривши из душе и главе „цијела народа” о Обилићу као највећем
у славној плејади српских јунака од „непобједног цара Душана” до ослободиоца Карађорђа1.
Формиран у таквом амбијенту, у средини са тако јаком косовском
традицијом, Његош је национални и духовни свјетоназор српског народа
свога завичаја учврстио и усавршио, а затим преточио у своје књижевно
стваралаштво и идеологију. Наиме, најбитнија Његошева политичка
идеја – идеја о „освети Косова” и обнови Душановог царства, тј. идеја
о српском националном ослобођењу и уједињењу у јединствену српску
државу, постојала је давно прије Његоша, и била је обликована у свијести
српског народа из Старе Црне Горе. Да је обнова Душановог царства био
главни циљ Његоша пјесника, владара и владике, свједоче и мемоарски
записи Матије Бана (1818-1903) у којима су приказана четири дипломатска сусрета са Његошем на Цетињу у периоду између 1848. и 1851.
године. Ти мемоари представљају аутентично свједочанство о Његошевој личности, о његовим погледима на сопствена књижевна дјела (као и
на поједине српске писце тога времена), као и о његовим политичким
идејама и државничком идеалу о потпуном ослобођењу и уједињењу
српског народа. „Ја бих тада у моју Пећку патријаршију, а књаз српски
у Призрен. Мени духовна, а њему свјетовна власт над народном слободним и усрећеним”, експлицитно је исказао Његош суштину своје политичке и националне идеологије (Бан, 1989: 111).
Као што се види, Његош је, природно, сматрао да тамо гдје је била
колијевка српске државности и духовности, треба да буде и центар обновљене и уједињене српске државе: у Призрену, граду који је био једна од
три престонице средњовјековне Србије (прије Призрена је то био Рас, а
потом Скопље). Тамо треба да столује српски кнез, као свјетовни владар, а
он би отишао у обновљену Пећку патријаршију, на српски духовни трон.
1

Као потпуно бесмислене, морају се одбацити политикантске конструкције црногорских сепаратистичких идеолога да „у Црној Гори нема изворног косовског мита,
ни у народу, ни код владика црногорскијех” , те да је Његошево „варирање мита о
Косову” и слављење култа Милоша Обилића преузето из „агитационе литературе”
настале „од 70-тих година XVIII. вијека на подручју Карловачке митрополије”
(вид. о томе: Сретен Зековић, „Одакле код Његоша косовски мит, Милош Обилић,
Душаново царство и српство!”, Архивски записи, година XVI/2009, број 2, Цетиње,
2010. и Др Данило Радојевић, „Одумирање мита”, у књизи: Црногорци на лимесу,
Црногорски центар Међународног П. Е. Н.-а, Подгорица, 1999, 128-129).

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 311-322

Косово и косовски завјет у Његошевом књижевном дјелу

319

Да је то био његов главни циљ Његош је јасно изразио поздрављајући
преко Љубомира Ненадовића Шумадију:
„Хајде пођи равној Шумадији,
Поздрави ми српске витезове:
Нек’ не пашу сабље од јордама,
Већ нек’ јашу коње од мегдана;
На Косову да се састанемо,
Да ми наше старе покајемо”
(Ненадовић, 1983: 137).		
Говорећи о Његошевој визији општег српског ослобођења на етничко-националном простору Срба, академик Владимир Стојанчевић указује на чињеницу да је Његош планирао подизање једног ослободилачког
покрета у сусједним крајевима Херцеговине и Старе Србије „како би се
за случај успеха постигло и ослобођење једног већег дела Срба у Турској и, више од тога, дошло до стварања једне заједничке државе српског
народа” (Стојанчевић, 2006: 27). Тај подухват је Његош желио да оствари
уз помоћ Србије, па је молио кнеза Александра Карађорђевића и Илију
Гарашанина да га у томе подрже. У случају успјеха, истиче академик
Стојанчевић, „сам Његош би доживео и видео остварење својих не само
филозофско-књижевних мисли, већ конкретну и практичну реализацију
својих политичких идеја и свог политичког програма” (исто).
Евидентно је да Његош није имао намјеру да ствара неку црногорску државу, како то данас жели да представи официјелна црногорска
историографија и публицистика. Истина, и међу црногорским идеолозима и историчарима има оних који коректно интерпретирају Његошеве политичке идеје и кључне одреднице његовог политичког програма.
Тако историчар Живко Андријашевић у својој књизи Нација с грешком
констатује чињеницу да је Његош сматрао „да црногорска држава има
историјску улогу једино у томе да у изузетно неповољном окружењу
обезбиједи опстанак Црногораца док Турци општим српско-словенским
устанком не буду протјерани са Балкана. (...) А када се то деси, слиједи
васкрс Душановог царства” (Андријашевић, 2007: 18). Другим ријечима,
закључује Андријашевић своје разматрање о Његошевој национално-државничкој мисли, „црногорска државност је за њега посљедица историјских неприлика, а не трајно стање” (исто). Колико је Његош био занијет
идејом ослобођења и уједињења свеколиког српства, најбоље показује то
што до смрти није могао да прежали што се 1848. године није „на Босну
кренуло” (Латковић, 1963: 243).
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KOSOVO AND KOSOVO COVENANT
IN LITERARY WORK OF NJEGOŠ
Summary: The paper analyzes the literary and other texts of the greatest Serbian poet Petar II Petrović Njegoš (1813-1851), inspired by the Kosovo tradition,
that is, the Kosovo's covenant thought and commitment. The analysis showed that
Njegoš's literary work, as well as his national and political ideology, was strongly
influenced by the Kosovo tradition, which was extremely developed in the underthe-Lovćen Montenegro. In Njegoš's literary work we find the greatest poetic and
philosophical expression of Kosovo's ideology. Like his predecessors - Metropolitans
from Cetinje, from Petrović's metropolitan-governing branch, Njegoš also spoke,
wrote and dreamed of "the revenge of Kosovo" and renewed Dušan's empire as the
ultimate political goal of Montenegro.
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АКТУЕЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ
Сажетак: У великом броју случајева, у стваралаштву ауторки које данас
чине окосницу српске песничке сцене, уочљиве су нове уметничке тенденције,
кроз узајамно деловање традиције и садашњости, бунта и меланхолије, класичне и потпуно нове синтаксе, што неретко води језичким и стилским
иновацијама. Песма, као и човек, има своју личност, будући да је део његовог
духовног света, да је зачета и оживљена у њему. Анализом новијег песничког
стваралаштва три актуелне ауторке средње генерације, у овом раду ћемо
покушати да дођемо до одговора на питање да ли је и колико утемељено
становиште којим се тзв. „женско писмо” генерализује као „лако штиво”,
односно да утврдимо јесу ли критеријуми за често присутну генерализацију савременог песничког стваралаштвa чији су аутори жене, засновани на
стручно аргументованим (уметничким) основама или на некњижевним елементима.
Кључне речи: ПОЕЗИЈА, ПЕСНИШТВО, ПЕСНИКИЊЕ, НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ, ЖЕНСКО ПИСМО.

*

Контакт: dragjakov@gmail.com
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Увод

Констатација да српском књижевном сценом суверено владају
мушкарци, упркос чињеници да су жене на њој не само присутне, већ
можда и бројније, није новост. На тој сцени, али и у широј књижевној јавности, присутне су бројне предрасуде када је реч о такозваном „женском
писму”, а разговори на ту тему често почињу и завршавају се негативним
судовима, олако донетим и још лакше изговореним. Генерализовање
књижевности која настаје из „женског пера” и њено готово аутоматско
сврставање у „лака штива”, наноси неправду и велику штету како самим
списатељицама, тако и нашој књижевној историји, коју и данас красе
дела непролазне вредности, чији су аутори жене.
Пракса ниподаштавања стваралачких напора савремених српских
списатељица, каткад прећутног, а каткад јавно изреченог, присутна је
у свим књижевним жанровима, али је можда најизраженија у поезији.
Дакле, управо у оној књижевној форми у којој су жене традиционално
најприсутније као аутори.
Сваки човек је песник, остварен на различите начине, у зависности
од бројних животних околности. Поетски нагон није ништа друго него
настојање да се животу и свему у њему да превасходна људска форма. И
зато нас ово обиље песника око нас, ова дивља жестина са којом се поезија појављује на свим странама и тачкама, може само радовати. У овој
бујности дозрева судбина српске поезије. (Первић, 1973: 83)
У великом броју случајева, у стваралаштву ауторки које данас чине
окосницу српске песничке орбите, уочљиве су нове поетске тенденције,
али и узајамно деловање традиције и садашњости. Оне као да вајају нове
рељефе на телу традиције, а нама, њиховим читаоцима, песничка традиција помаже да схватимо боље шта се у данашњој поезији збива.
Из стваралаштва појединих песникиња рађају се нови правци развоја
и бергсонски се „распрскавају“ на разне стране, у друге се песнике уливају разни токови и наше и стране традиције; спаја се неспојиво, ствара
се незамисливо. (Павловић, 1973: 84)
Познато је Бодлерово схватање из чувене песме Correspondances
(Везе), о свеопштој тајанственој повезаности ствари, појава и бића у природи, које се налази и у појединим песмама његових претходника (Иго,
Нервал, Готје), као и других светских песника (Рилке, Блок, Тагоре). Овакво виђење света и уметности имао је и Милош Црњански, чија поједина
песничка остварења представљају својеврсни стиховани манифест суматраизма, у који је чврсто веровао и чији је мисионар до краја свога
живота био.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 323-340

Актуелне тенденције у савременом српском песништву

325

„Задатак је песника да открива те унутрашње, невидљиве блискости,
које се понекад испољавају и као истоветности. Мириси, боје и звуци су
само први ступањ свеопштег прожимања.” (Витошевић, 1975: 78)
Какве су уметничке тенденције присутне у савременој „женској”
српској поезији, покушаћемо да утврдимо у овом раду, анализом новијег
песничког опуса три актуелне и стваралачки плодне ауторке средње
генерације: Славице Пејовић, Љиљане Црнић и Владанке Цветковић.
1. Поетика која буди наду
Песме Славице Пејовић није једноставно тумачити. Уколико се одлучимо за такву авантуру, не можемо са сигурношћу рачунати да ћемо на
крају тог пута у потпуности задовољити своју знатижељу, остварењем
првобитног наума. Треба имати у виду да њена поезија, због својих особености, не допушта читаоцу разјашњење својих тајни при првом сусрету. Она је изразито рефлексивна, са честим упливима дескриптивних
лирских пасажа, које Славица вешто и с мером користи како би на жељен
начин заокружила своју поетску мисао.
У традицији српске поезије је, још од Вукових времена, битка изеђу
песника и језика. Развој песничког језика, код нас је сав у дисконтинуитетима, без нормалних европских токова, прерастања и настављања
из генерације у генерацију. Сваки од наших великих песника је освајао
поново, за себе, језичка налазишта и претварао их у говор поезије. Али,
језик се опирао и многим песницима долазио главе. Надјачавао их је.
(Крњевић, 1973: 166)
Одсуство интерпункције у поезији Славице Пејовић тумачимо као
ауторкину тежњу да ничим, па ни таквим знацима, не омеђи и не успори
своју комуникацију са „извориштем” – својим и нашим. Мисао ка њему
путује без икаквих вештачких баријера, посредством читаочевог микрокосмоса, који у овом случају има и медијаторску функцију. То је разлог
што се песме ове поетесе тешко могу у потпуности доживети и разумети
после првог читања. Пре би се могло рећи да читалац тада бива заинтригиран и подстакнут да новим ишчитавањима истражује и открива, делић
по делић, најскривеније пределе духовног света Славице Пејовић, и то
захваљујући њеном таленту да нам тај свет приближи својим особеним
песничким изразом.
Песма, као и човек, има своју личност, будући да је део његовог духовног света, да је зачета и оживљена у њему. Ове песме треба читати постепено, лагано, јер то захтева њихов комплексни профил, чија нас сложена
мисаона структура наводи да ово упознавање не посматрамо само као
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чин, већ као процес који је увек нов, па зато и не може бити коначан. Тим
пре што ниједна од ових песама нема само једно значење. Свако од нас,
који их тумачимо, свој допринос њиховом разумевању може дати само до
оне тачке коју је досегао. Ако је разумевање поезије уједно и разумевање
човековог бића, ето одговора на питање зашто није лако заћи у суштину
лирског солилоквијума Славице Пејовић: човек је био и остао најтајанственији део природе, недокучив и себи самом, који кроз поезију – сопствену ли туђу, настоји да што је могуће више смањи дубину јаза између
сложености његовог бића и сталне жеље за самоспознајом.
Славица Пејовић се у својој поезији радо враћа синтакси давно минулих времена, са којом се многи од нас вероватно први пут срећу. Служи
се језиком праоблика, симбола, језиком архетипског, па тако уочавамо
две врсте архаизама. Оне прве, песникиња пажљиво бира и износи на
светло дана из наше старе језичке шкриње. Труди се при том, да ничим
не повреди њихову звучну патину. Чини то са истанчаним осећајем за
усклађивање оног тројства из којег извире њена поезија: снажних емоција, зариграних мисли и упечатљивог језичког израза.
„(...) Kочије молитвене
Свет(л)ост су
Небнику и Светлоказ (...)”
Славица се, попут Лазе Kостића, усудила да начини и један далеко
храбрији и одлучнији корак: од архаичних и нових израза, плете своју
синтаксу. Тако гради јединствен вокабулар, чији елементи пред читаоца
доносе и специфичан поетски ритам, за који нам се чини да је јединствен у нашој поезији. Готово сваки чин којим се руше или мењају постулати постојећег, традиционалног, носи са собом и могућност да иноватор
буде (ређе) хваљен или (чешће) укорен због „скрнављења”. О овој другој
пракси сведочи и Kостићево трауматично искуство које, додуше, није
било последица искључиво храбрости или „дрскости” да сачини сопствени вокабулар, већ и Лазине несташне и често конфликтне природе у
комуникацији са другима, али и са самим собом.
„(...) А пут
Беспочетан
Зове
Стам и
У вази
И букет боја
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Разливених
Ликова
У прозраку
А у сроку плам!”
Верујемо да ће језичке иновације које нам кроз своју поезију представља Kостићева следбеница, у уметничкој и читалачкој јавности бити
тумачене са много више стрпљења, разумевања и симпатија него у случају њеног претходника, пре свега због емотивног тона којим одишу. Тај
тон је у синтакси коју користи Славица Пејовић веома изражен и када је
реч о контексту у којем су употребљене, а и када их посматрамо издвојене
из поетске целине. Сваки сусрет са њима ствара утисак да нам их је песникиња наменила како би код нас, својих читалаца, пробудила онај универзлни облик емпатије који се у ово, наше време све ређе може срести
зато што је или ишчезао, или га они који га поседују, вешто скривају.
Емпатија, коју често изједначавамо са човечношћу (иако између та два
појма има и извесних разлика), један је од темељних стубова нашег емоционалног живота, на којима изграђујемо и своје моралне принципе.
„(...) У ноћи жеља
Сновасених
Лете те речи
Заветне (...)”
Нова синтакса Славице Пејовић, о којој је овде реч, занимљива је и по
томе што подједнако подстиче оба нивоа наше емпатије - емоционални
и рационални. Kако? Тако што смо, захваљујући управо речима које нам
јесу непознате, али чију поруку дубоко осећамо, у додиру са њеним стиховима у прилици да проникнемо у осећања која нису изворно наша, али
и да их, врло често, рационално објаснимо. Емпатија коју на тај начин
развијамо, не допушта нам да, док читамо поезију ове песникиње, сопствено биће сјединимо са њеним повременим осећајима тескобе, већ
да те осећаје само дотакнемо, таман онолико колико је довољно за ову
врсту спознаје; да их доживимо у мери која нас мотивише да их разумемо, а неретко и заволимо, што се у случају неких тескоба са којима се
кроз своју поезију бори, дешава и самој песникињи.
„Схватиш
Да ниси
У зломном врту
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Осакаћених
Да свлак змије
Одора ти није (...)”

Тек када се у поезију умешају хтење, намера и луцидност, кад се
утисцима и наносима живота настоји дати форма свог сопственог бића,
песништво улази у своју немирну, али строгу матичну луку, у којој многе
лађе и лађице тону. Тону управо зато што је строгост и чистота коју захтева поезија у овој, зрелој фази, неподношљива за већину младих људи
обдарених песничким талентом. (Первић, 1973: 82)
Стихови које тка Славица Пејовић су кратки и најчешће састављени
од свега неколико речи, од којих ни до једне, очигледно, пут није био
кратак ни лак. Њихова снага нам указује то да су веома пажљиво биране, јер сувишне не уочавамо. Уколико замислимо одсуство било које од
њих, пред нама се лако може указати урушавање читавог поетског ланца
којим је песникиња градила пут до свог и нашег „узвишеног мира”. Међутим, ови кратки стихови не доносе нам само брз песнички ритам, што је
у поезији готово увек случај. Стихови који су пред нама, јединствени су
и по томе што, и поред релативно малог броја речи од којих су саздани,
читаочеву мисао често успевају да воде и споријим ритном, песебно када
нас песникиња уводи у своје лирске исповести обојене меланхоличним
тоновима. „Песници су, ако су добри, врло близу магије”, говорио је Орхан Памук. Има ли бољег доказа колико је Славица Пејовић на том трагу,
од чињенице да нас у неким својим песмама готово неосетно уводи у свој
магични свет, у коме „сат трајању мера није”, јер „у њему само откуцај
је”, скрећући нам истовремено пажњу да „свака реч истина није” или да
„огледало некад лик мути”.
„(...) Само
Срце
Рам је
Упису
Траје
И
Kаже
Не тр(а)гај
Постојим!”
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Управо овом песмом, Славица као да ставља тачку на све своје дилеме
и преиспитивања – и овог нашег, а и свог, магичног света. Овим стиховима
нам, као највећу тајну, поверава своју спознају да је оно за чиме бесомучно трагамо, заправо одувек било ту, у нама, и да нам преостаје само да га
прихватимо као свог и ослушнемо његов тихи, али спасоносни глас. На
овај начин песникиња нас доводи до нове, велике самоспознаје, пуштајући
нас да потом, без њене помоћи, учимо да ходамо по непредвидивим одајама сопствене душе. Вођени овако одаслатом магијом, истражујемо, а потом прихватамо или одбацујемо открића која нам се указују.
У тачки додира два света Славице Пејовић – етерично-поетског и материлајног, преплићу се свесно, подсвесно и несвесно, чија симбиоза нам
говори да се све понавља, на начин и у облицима какве ми желимо или
пак – за чије прихватање смо тог тренутка спремни.
„(...) Давно исцртани
Зидови ти
Сенке сећања
Зову
Сад
За нови испис
И боје
Спремни су
Небрисани.”
Уколико поезију схватимо као „оазу чистоте” или „врт спасења”, у
коме се срећемо са највишим духовним и моралним врлинама, онда је
разумљиво што је у поезији, у различитим формама, одувек присутна
запитаност. Ни поезија Славице Пејовић није изузетак, а трагање за
одговорима на питања која се пред нама кристалишу после сваког њеног
стиха, резултира спознајом да су међу својствима ове поезије и она која
можемо назвати пророчанским.
Тиме се, управо на примеру ових стихова, уверавамо у истиност
тврдњи грчких мислилаца да поезија јесте пророштво; да су циљ и сврха
поетског израза нове визије, које подстичу нашу загледаност у будућност. Мало је изворних пророчких списа која нису писана поетским тоном, као што међу песмама Славице Пејовић готово да нема оне која не
садржи неки вид предвиђања. С обзиром да им је примарна црта усмереност ка будућности, њене песме буде наду и уливају нам сигурност,
упркос неким болним истинама, које нам саопштавају.
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Ништа што се у поезији и песништву догађа, никако и никада, до
краја. Зато се поезија у извесном смислу налази цела и интегрална у свакој од својих слабих и фрагментарних инкарнација. И у томе се несумњиво садржи вредност једне књижевне генерације. Да би се стварала
дела, неопходно је припремити простор, средства, начин. Једна поезија
може у датом тренутку бити без иједног и потпуног песника, па ипак
бити, због свог порекла, обиља потенцијалних индивидуалности у њој,
својих средстава, културе духа и мишљења, због тога што настоји да
нешто дубље и суптилније у себи изрази – може, дакле, због свега тога
бити судбоносна за перспективу поезије. (Первић, 1973: 82)
Однос поезије Славице Пејаковић са стварношћу је толико жив, да
читалац, након дужег уживања у стихованом плесу који песникиња
игра са стварношћу, почиње да примећује промене које су се десиле у
његовом поимању овога света. Стварност, преломљена у невидиљивој
космичкој призми, под песникињим углом гледања, ођедном постаје и
наша. Самим тим, и поезија Славице Пејовић у једном тренутку престаје
да буде само њена, већ је истовремено и читаочева. Тиме је, слободно
се може рећи, ова ауторка остварила циљ које је, верујемо, присутан у
свести многих песника. Описујући тај поредак, Октавио Паз каже да
је песник тај који ствара поезију, али да се, захваљујући људима који је
рецитују, она изнова ствара. Песник и читалац тако, и у овом случају,
постају два момента исте стварности. То непрекидно смењивање, праћено разменом космичке, креативне енергије, резултирало је искрама
из којих је настала и са нама се сјединила сва раскош чудесног поетског
света Славице Пејовић.
2. О колективном паду и трагању за светлом
Уколико успелим песничким остварењем сматрамо песму која „има
емоцију, која је јасна и која је цела лепа”, што је од доброг песника очекивао родоначелник модерног естетизма у српској књижевности Богдан
Поповић, чини се да је песникиња Љиљана Црнић, пуним једрима упловила у нашу престижну поетску луку, у којој се места за укотвљавање не
добијају, већ се освајају. Поповић се није устручавао да призна да је осећао
умор и да му је било скоро непријатно док први пут чита нечију збирку
песама, онда док је још не познаје, док још није начинио свој избор, који
му при другом или трећем читању допушта да, прескачући слабије песме,
иде „само од најбољих најбољима”. Овај осећај, у мањој или већој мери,
присутан је код многих критичара, и то врло често, хтели они то јавно да
признају или не. Али, ма колико често се умор и блага непријатност јаГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 323-340
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вљале при првом сурету са новим рукописним збиркама, овакви осећаји
умеју и да изостану. У овом случају, један од таквих изузетака од споменутог правила, биле су песме Љиљане Црнић.
Читајући их, нисмо се могли отети утиску да Црнићева, свесно или
не, настоји да сваким својим стихом, на себи својствен начин, покушава
да лечи људски род од неких болести које су, међутим, и њен стални пратилац. Пажљивији читалац тај утисак стиче ауторкином заслугом: она
му, пре нехотично него с намером, сама окрива своје намере. И онда
када нушићевским манирима, не штедећи ни себе ни друге, у поједине
своје песме спретно уводи драмске заплете са примесама забуне; и када
их разрешава на потпуно неочекиван и маестралан начин у последњем
стиху (песма „Алцхајмер, ти и ја”); али и онда када нам кроз стихове
поверава како је осетила да се у њену кућу „ушуњао мирис смрти” („Без
наслова” – можда најбоља песма у збирци), ауторка нам, служећи се местимично умереном ретардацијом, саопштава неке велике истине. То су
оне које нам, иако очигледне, често промакну: да смо, упркос уљуљкивањима у самообмане, сви подложни последицама протока времена; да
смо на овој планети само гости и да ретко стижемо да загрлимо драге
људе, док нас заувек напуштају.
„(...) Пожурила је. Нисам стигла ни да је загрлим.
Сузе су их покушавале стићи.
Туга ми је сведок.”
Ако је најгоре што се песнику може десити да буде омиљен, а нес хва
ћен, чини се да та опасност Љиљани Црнић не прети. Омиљена је онолико
колико омиљени могу бити људи који нам саопштавају истину – ону о себи,
о нама, о свету који смо скројили, донекле и накарадно. Да је желела да
буде од свих омиљена, верујемо да би њен књижвени поступак кренуо сасвим другим током и завршио се, такође, потпуно другачије. Овако, потпуно самосвојна, крупним корацима граби кроз светле и тамне одаје своје,
али и наших душа, не либећи се да из њих изнесе све што је хвале, али и
покуде вредно.
„Моја ексцентричност
забавља и застрашује
људе.
Падам у замку.
Пипам око себе
и све више
осјећам празнину...
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У логору самоће,
страха, лажи,
које ме гуше
чекам оздрављење.”

О томе колико је Љиљана Црнић „омиљени песник”, говори нам и она
сама, у првим редовима цитираних стихова. А да ли је схваћена? Вероватно не довољно, или тачније, само онолико колико смо ми спремни
на самоспознају и суочавање са истинама које нам ова песникиња, без
већих ограда, дакле прилично директно, саопштава. Уосталом, њен „логор самоће, страха и лажи” које је гуше, није ништа друго него ово наше,
велико и шаролико двориште, које она, и поред свега, не жели да мења.
Барем не донде док у њему не дочека оздрављење. Сопствено, а тиме и
наше.
У стиховима Љиљане Црнић често „завија скептик”, који не крије да
људи нису бића којима верује, а такав суд изриче и о себи самој. Реминисцентни стихови песме „Давно виђено негде” упућују нас на песникињину
„свест о несвесном”:
„Тонем у лудило,
а да то још ни не знам.
Док сам била жива
потајно сам се надала
бољем сутра,
животу се смијала.
Данас живим сама.
Са собом (...)”
Иза ових прилично апокалиптичних редова, међутим, следи још
један, другачији и необично важан. Он нам не доноси никакав спасоносни чаробни штапић којим би се, можда, неки мање искрен песник
на Љиљанином месту, вођен тежњом ка допадљивошћу, радо послужио.
Ауторка овог сивог солилоквијума нам, међутим, са много искреноси и
рекло би се, поверења, које ипак није потпуно ишчезло, поверава врло
сензитивна и сложена стања своје душе и прошаптава кључну самоспознају која гласи: „Знам своје слабости”.
Снага свести о својим слабостима најчешће резултира ишчезавањем
или барем ублажвањем истих, што тами ове песничке слике додаје дискретну светлу нијансу – готово симболичну, али спасоносну.
Већ у следећој песми, уочавамо још једну Љиљанину „слабост”, за
коју они који је и лично познају, одавно знају. Реч је о њеној немогућноГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 323-340
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сти да не примети „дворјане без стида”, којима у својој истоименој песми врло експлицитно саопштава не само да су као такви примећени,
већ без устручавања разоткрива њихову мимикрију. У овој краткој, али
веома снажној песми, садржана је сва човекова трагика док, попут неких
биљних и животињских врста, али много неспретније од њих, настоји
да средствима социјалне мимикрије сакрије оно што нашем, а поготово
песничком оку, тешко може промаћи. Лажни осмеси, поигравање људским емоцијама, потреба да се у многим приликама буде неко други,
одавно су наша свакодевица. Празнину која је настала ишчезавањем
традиционалних видова комуникације и културних образаца на које смо
навикли, попуњава тзв. социјална мимикрија, коју Љиљана Црнић јасно
уочава и разобличује:
„Пустош дотакла ум.
Долутала ниоткуд.
Пред свједоцима
кичицом размазује боју
учмалости
фарбајући остатке
изгубљеног достојанства
пролазних дворјана
поцрњелог образа.”
Тренутак времена у коме живимо одређује наше мисли, наша хтења
и поступке. Извесна спољна догађања могу да изазову у човеку дубоке
и далекосежне прекретнице: притисак данашњих мутних и хаотичних
превирања такав је да је немогућно остати нем и слеп у спокојству и равнодушности. (Бандић, 1966: 289)
У песмама Љиљане Црнић преплићу се лирски и наративни моменти,
док полисемија њеног дубокомисаоног израза доприноси да књижевни
поступак којим се служи добије неопходну сложену структуру, а да,
опет, резултат таквог поетског ткања, често са елементима колоплета,
буде језгровит и убедљив. Чак и када је дубоко уроњена у свој меланхолични сплин, ова песникиња, снагом песничког израза, на волшебан
начин успева да и себе и нас усмери ка новим, вишим, морално чистијим
хоризонтима. Љиљана то постиже изненађујућим песничким силогизмима, уочљивим само најдаровитијим песничким душама.
Помаља се песник из блата, мочвара, тмастих вода и пева прозуклим
гласом. Изгубио је своју невиност и своју веру у самодовољност, али се бори против ништавила, које му се приближава одасвуд, опире се смрти, која
се јавља са свих страна. Опире се песмом, само оним што је у њему глас и
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 323-340
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за друге. Траје само дотле док га хајкачи не нањуше и баце у муљ, у јаму, у
самоћу смрти, у осаму лудости. А тамо, успе ли да извуче макар мало своју главу, своју памет, види ли све што јесте, што би се могло десити, постаје
свестан аморфне материје која му тако прети, којој краја нема да мора
бити смрт, која је тако велика и пуна да је сушта супротност малом и порозном његовом телу. Уколико више издиже главу и пева, утолико се више
снажи песник, и то онај који не посустаје ни у подземљу, ни у приземности
света да раздире ту материју, ту смрт што га непрекидно сустиже. Раствореног тела и растварајућим духом, овај песник почиње да израста пред
нама својим болом, својим отпором, песмом о томе. (Леовец, 1966: 387)
Оно без чега поезија не може – то су живот и смрт, а оно без чега
живот и смрт не вреде, јесте је поезија, поручивала је велика Исидора
Секулић својој генерацији, али и нама који нисмо имали срећу да будемо њени савременици. Читајући песме Љиљане Црнић, не можемо се
отети утиску да она са својом поезијом живи, али је и сања, свесна да се
о тој, одсањаној поезији, не може увек писати. Али, у тренуцима када то
постаје могуће, отисци душе ове песникиње су чудесни, али јасни и по
много чему особени. Понете очигледним небројеним извориштима унутрашњих надахнућа, управо те особености песничке природе Љиљане
Црнић, њене су водиље до завидних песничких висина, које је несумњиво одавно дотакла.
3. Завиривање у божанска дворишта
Поетском чаролијом потказати свет: онај сопствени, али и живот као
такав. То је оно чиме се Владанка Цветковић примарно бави у својој лирској исповести. Она живот, свет и универзум, потказује без намере да
им учини ма шта нажао. Више је ту да укаже, дозове, упореди, упозори,
укори, наведе, упита...
У ствари, требало је бацити се у поноре света који нас непрекидно
руши и ствара, открити сва певалишта и гробља наших очева, дозвати их
пред наш радознали вид, па увидети не само шта јесмо, него и шта све
можемо бити. (Леовец, 1966: 391)
Добар песник се, поред осталог, препознаје и по умешности да своја
животна искуства читаоцу пренесе на начин којим ће га, од заокупљености неким, наизглед крајње личним мотивима, довести до потребе
да о свету и животу почне да размишља кроз призму универзалности и
дубоке загледаности у њу, а Владанка Цветковић је управо таква поетеса.
Она пише изразито рефлексивну поезију, каткад кроз реминисценцију
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давно проживљеног или одбеглог, а каткад широм отворених очију, загледана у заједничко двориште и колективну судбину.
Сусрет са овим стиховима, наш ум крунише потребом да их поново
доживи. Понекад то чини рађајући исте или сличне асоцијације и
закључке, али каткад из њих изроне и поруке којима се нисмо надали.
Барем не на том месту и у том тренутку. Kао да су се у наш ум уселиле
изненада, такорећи ниоткуд. Песникиња, међутим, наше душе у овакво
стање уводи веома пажљиво и, рекло би се, с племенитом намером.
Она се често и радо служи перифрезама, али не на начин који би њен
књижевни поступак обавио плаштом тајновитости или његову структуру
учинио непотребно сложеном. Индиректност је код ње врло дозирана.
Уводи је с мером, која јој омогућује да читаоцу пренесе поетску чаролију, а да се она на том путу не преобрази ни у шта што песникиња није
желела.
„Цури песак минута
ветар ништа не може разнети.
Игра смо Богова.”
И овим стихом, а и неким другим, Владанка Цветковић успева да
повеже наизглед неспојиво: пролазност тренутка и вечност. Једно утапа
у друго и у тој симбиози гради свој поетски универзум. Из човекове равни завирује у божанска дворишта, за нас остале увек превише сеновита
и глува, да би у њима пронашла кључеве оних одаја у којима се, као невиђена блага, чувају навеће тајне овога и онога света.
Самоћа човекова у свемиру и међу другим људима, у којој свом снагом бујају и повремено свом силином избијају на видело различита душевна стања, била је од памтивека јак изазов за песнике и драгоцен извор за песничке слике. (Ђурић, 1990: 334)
Одговорити на питање да ли је пезија Владанке Цветковић чист артизам или не, није нимало лако. Заправо, одговор и не може бити недносмислен, баш као што то нису ни њени стихови. Ако артизмом сматрамо
начин књижевног изражавања који је више последица вештине и знања
него емоционалног стања, у овим стиховима је он присутан, али само у
мери која је неопходна да се књижевни поступак доведе до жељеног краја
и поетска мисао одене одговарајућом формом. Све остало је у Владанкиним песмама чиста емоција; исповест некога ко добро познаје законитости овоземаљског, али ко себи не допушта да им се увек повинује, на
начин својстен другим људима. Део те њене борбе је и егзорцизам, јер
овај свет, наравно, није стециште само добрих духова.
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„Мрачне слике харају,
насрћу на лепоту,
мрска им слога,
а љубав, најгори непријатељ.
Царство Таме, издужују се.
Лозинка - смрт.
Знамен Зла, потискује Добро.
Има ли храбрих који ће стати
на белег аждаји уништења?”

Али, удружена са својим добрим духом, који је, иако добро скривен,
ипак прати кроз читаво ово узбудљиво поетско путовање, песникиња се,
можда и несвесно, препушта синкреатизму. Та борба резултира очевидном победом светла, боја, па на тренутке и музике, над немуштим и мргодним сенкама, залуталим у Владанкину и нашу раван.
Читајући ове стихове, уочавамо ауторкину унутрашњу побуну против постојећег, статичног, безнадежног. Ту побуну, то немирење, пажљивији читалац ће осетити чак и онда када му песникиња о томе ништа не
каже, већ, када, на пример, на крају песме кратко примети како „звоно
оплакује дан”.
Уз све друштвене и личне разлике у разнородним делима, временима
и срединама, самотници имају у основи исто порекло и стоветна обележја.
Они су, као и све друге јединке, деца космичких и људских услова постојања, али су и њихове жртве због неког урођеног сувишка или недостатка,
или једног и другог у исти мах. Док се остали људи прилагођавају датим
условима и, више или мање поништени и обезличени, мирно живе, они су
– са сувишком или недостатком, или и са једним и са другим – осуђени на
неизбежан сукоб и са космичким и људским редом. (Ђурић, 1990: 335)
„Живот у раму сопственог света„, како Владанка назива свој микрокосмос, њено је прибежиште, односно уточиште, у којем прикупља поетску снагу и сабира мисли за нове песничке походе. Стиче се утисак да у
њему, ипак, не остаје дуго, јер би у том раму песничка снага ове поетесе
остала омеђена и спутана. Свесна да би то била најтежа казна за њену
умерено бунтовну природу, ауторка се из тог сопственог рама врло брзо
враћа својим трагањима за насушним истинама. Та потрага бива нарочито подстакнута ауторкиним сазнањем да „лења истина чами у неком
тунелу” и запитаношћу над собом: „Да ли сам издана од живота?”.
Иако за себе каже да је „гласник из безгласја”, звуци и боје које нам
шаље Владанка Цветковић, сливају се у њеним песмама у складне целине,
у којима доминира еуронија.
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„Ишетах у љубав
верујући да лишће не рањава.
Разуђену ме носи
далеки недоглед.
Очајавам очај.
Гласник из безгласја.”
Њене песме су кратке и језгровите, мисаоно заокружене, што не оставља простор за веће екскурсе. И када их уводи у песму, ауторка им посвећује свега пар редова, највише један стих, који је ту да нам каже да експликације Владанкиног поетског света не трпе дуга објашњења, а још мање
дугачке закључке.
Солилоквији које читалац има пред собом, састављени су од невеликог броја пажљиво бираних речи, од којих свака има своју тежину и особено значење, уклопљено у контекст. Њихови етиноми нису увек „од овога
света”, али је то и логично, јер ни мисли ове песникиње нису увек такве.
„Ово је последња игра
пред сеобу
у нитима времена.
Узалуд размишљања
и богатство расипања.
Ја, бела голубица
у ноћи која се точи!”
Због свега наведеног, немојмо се изненадити ако поетске слике ове
песникиње постану предмет и део неких дискурзивних штива и расправа,
јер се о њима и те како може и треба разговарати. Јер, готово сваки стих
Владанке Цветковић носи одређени подтекст, чији низови само наизглед
подсећају на рапсодије. Читаоцу се понекад чини да редови које исписује
ова поетеса, иако уобличени у песничку целину немају очекивану међусобну компатибилност, која би, такође према очекивању неких читалаца,
требало да води силогизму. Али, овде се намеће питање: да ли је то уопште потребно; да ли би то онда заиста била поезија, односно, шта би од
ње остало? Зато песме Владанке Цветковић од нас траже да буду читане
изнова, што и чинимо, са једнаком радозналошћу и ишчекивањем као и
први пут. Управо је у томе њихова посебна вредност.
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Закључак

У поезији све три споменуте поесникиње, присустан је сукоб између духа
и нагона. То је онај сукоб који је отпочео у давној и за рационалне човекове појмове потпуно затамњеној прошлости човечанства, наставио је да се одиграва
на видљивој и све боље препознатој равни људске цивилизације, не доносећи
никакво разрешење, остављајући човека несрећног и у сукобу, у вечитом Хераклитовом рату, који је, по његовим речима „отац свему, свему краљ”.
Истинско разрешење овога прасукоба може да буде остварено само на
невидљивој равни духа, и само је дух у стању – и то за појединачног човека –
да овај сукоб осветли и можда реши. Без помоћи духа, сукоб нагона и културе
одиграва се по законима овога света, које је Фројд тачно прочитао, а који окрећу точак истих збивања, тежећи вечном понављању истог, под силом вечите
„принуде понављања”. (Јеротић, 2003: 6)
Наведени примери „женског поетског писма”, актуелног на српској књижевној сцени, сведоче да не постоји, нити је потребно да постоји, „природан
изглед или звук песме”, већ да је сваки елемент изабран с намером. Поезија
открива најдубље слојеве људске душе. Ако тога нема, тријумфује интелектуализам.
Постоје три слоја несвесног: индивидуално, национално и колективно
несвесно (ово последње је структурисано око великих првобитних слика – архетипова). Велика књижевност се од осредње разликује управо по томе што у
њој, интуитивним разумевањем, уочавамо присуство архетипског, општечовечанског слоја. Само он има универзалну вредност и само је он вечно жив.
Све друго је изложено трошењу, нестајању губљењу првобитне аутентичности.
(Јеротић, 2003: 17)
Ипак, поетски израз не познаје неограничени број структура и облика у
које залази. Како је говорио Момчило Настасијевић, „скала морфологије којој
подлеже материја, уопште узевши, ограничена је, и извесна количина форме
стално се понавља на разним спративима живота”. Па ипак, облици у које човек транспонује своје искуство, ако су у вечној сличности и континуитету,
никад се не подударају, што је случај и са овим ауторкама.
Поезија увек почиње и праву промену у њој тешко је открити, као и у људској природи. Али, то не значи да се она не мења, не развија. Нешто је у њој,
истина, увек једно и заједничко: почиње из људске (ствараочеве) посебности, и
сва је од посебности, па ипак је више од свега ствар свих. (Первић, 1973: 83)
У том смислу, поезија је увек првобитна, односно окренута суштини бића
и живота. И примери које смо навели у овом раду, указују на чињеницу да је
развиће поезије непрекидно путовање првобитности, прича која се не завршава, зато што језик и написана или изговорена поетска реч никада није у
потпуности адекватна догађајима, а поготово човековим осећањима.
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CURRENT TRENDS
IN MODERN SERBIAN POETRY
Summary: In the large number of cases, in the literary work of the poetesses
who represent the core of the modern poetry scene, one can notice new artistic
trend, through mutual impact of tradition and contemporary reality, rebellion
and melancholy, classical and completely new syntax, which in the large number
of cases leads to innovations in style and linguistics. Each poem, same as each
person, has a soul, since it came alive and represents a part of person's spiritual world. Having analyzed the latest work of three contemporary middle aged
poetesses, we will try to find an answer to the question whether and how often a
general assumption of so called “women's writing”, which is usually accepted as
a “light reading”, can be justified. Also, we tried to find out if criteria for a frequently present generalization in modern female poetry, are based on the artistic
methods or non-literary elements.
Keywords: POETRY, POÉSIE, POETESSES, NEW TRENDS, WOMEN'S
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САВРЕМЕНА ПРОДУКЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Сажетак: Менаџмент је једна од суштинских карика, неопходних за
успјешан рад сваког позоришта и успјешну поставку позоришне представе.
Продукција и менаџмент позоришта се дефинише у зависности од врсте
позоришта и представе. Циљеви овог рада су били контекстуална анализа елемената који утичу на рад Народног позоришта Републике Српске
(НПРС), идентификација унутрашњих и спољашњих предности и мана
НПРС примјеном SWOT методе те анализа одлуке вршног менаџмента.
На основу добијених резултата, НПРС је репертоарско позориште које
ради у транзиционом друштву те да су наведене снаге, слабости, шансе
и пријетње уобичајене за позоришта која се налазе у сличним условима са
сличном позоришном политиком и организацијом. У закључку, главна хипотеза је оповргнута односно анализом је установљено да НПРС у посљедњих
пет година дијелом није у складу са очекивањима савремених стандарда у
менаџменту позоришта, али да формално испуњава функцију која је овој
институцији додијељења.
Кључне ријечи: МЕНАЏМЕНТ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА, СЦЕНСКЕ УМЈЕТНОСТИ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ.
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1. Уводна разматрања и основне поставке истраживања

Позориште је својом природом начин изражавања који је човјеку близак, готово непосредан и неопходан. О томе више говори и Данка Муждека Манџука када примјећује да је „ријеч (је) о позоришном делу које је
истовремено и стваралачко и посматрачко” (Манџука, 2000: 17), а нешто
касније додаје да је „позориште као институција друштва, осетљиво (је)
на сваку промену, па самим тим одражава збивања у социјалним структурама” (исто: 20) те закључује да је „позориште [је] везано за стварност
више од свих других уметности” (исто: 20). Наиме, позориште, једнако
као што то могу и друге умјетности, увијек мора да указује и потцртава,
ревалоризује и критикује, предлаже и деконструише сва кретања једног
времена и људи који га испуњавају. Заправо, може се рећи да је позориште у стању да то уради чак и боље, захваљујући свим елементима који
га чине и оним што је у сржи његове природе.
Управо су вријеме и простор1 најважнији за повезивање позоришта
са Zeitgeist-ом (глобалним и локалним), а његова важност расте заједно
с објективним стањем у којем се једно друштво налази. Једно од таквих
стања је транзицијско2 у којем се налази и друштво Босне и Херцеговине (састављено од три дијела: Република Српска, Федерација Босне и
Херцеговине и Дистрикт Брчко), гдје је позориште изузетно важно као
критичар друштва које би у коначници требало да води ка помирењу и
толеранцији свих народа у БиХ. Та међузависност и потреба су нераскидиви јер „када се друштво мења, потребно је да се и позориште мења.
Транзиција представља ʼвреме променаʼ. Наглих, бурних, магловитих.
Нејасних док трају, а видљивих тек када се оконча процес кретања из
претходног у пројектовани систем” (Ђукић, 2005: 413). Другим ријечима,
транзицијском друштву је позориште неопходан елемент на путу до стабилног и одрживог друштва.
Знајући у грубим цртама какво босанскохерцеговачко друштво јесте
и чему стреми, шта повезује друштво и позориште те која је важност тих
спона, намеће се питање: Како позориште данас постоји у БиХ те како
се његово постојање и улога реализују у стварности БиХ? Иако сужене
поставке и предмета интересовања, у овом раду покушаће се макар дјелимично дати одговор на ово питање, а већа и слојевитија анализа неких
1

2

Манџука о томе пише сљедеће: „Поред тога, драмски текст доминира у времену,
док је специфичност позоришног језика да његове поруке комуницирају у времену
и простору симултано” (Манџука, 2000: 53).
Овај појам није свеобухватан, и то управо зато што описује само врсту процеса
који се догађа, али не укључује све што се унутар њега догађа нпр. ревалоризација,
модификација, реконституција итд. Ипак, овај појам се користи због његове честе
употребе за друштва као што је друштво Босне и Херцеговине.
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будућих истраживања могла би дати и свеобухватнији одговор. Међутим, док се то не догоди, овај рад може да послужи као идеја за даља
истраживања и пропитивања.
Као главни предмет интересовања рада узето је Народно позориште Републике Српске. Када се узме у обзир да је позориште организам
који постоји и живи захваљујући многобројним учесницима (глумачки
ансамбл, као и остало особље које ради на припреми и поставци представе ‒ сценографи, костимографи, техничко особље, особе које управљају институцијом, особље у маркетинг и служби за односе с јавношћу,
умјетнички/а директор/ица итд.), сасвим је јасно да за рад позоришта
није потребан само драмски текст. Управо зато предмет истраживања
су савремена продукција и менаџмент Народног позоришта Републике
Српске (НПРС), то јест анализа дјеловања Народног позоришта РС од
2009. до 2014. године.
Циљ истраживања јесте што потпуније препознати и сагледати све
елеменате који утичу на рад Народног позоришта, идентификовати унутрашње и спољашње предности и мане НПРС те анализирати одлуке
вршног менаџмента. С тим у вези, главна хипотеза која се поставља у
раду јесте: Менаџмент и продукција позоришног репертоара у Народном
позоришту Републике Српске у посљедњих пет година у складу је са очекивањима савремених стандарда у менаџменту позоришта те функцијом
коју ова институција обавља.
1.1. Разрада основних појмова
Позориште се као културна институција може разграничити на неколико категорија (врста). Прва линија разграничења јесте дефинисање
позоришта на основу оснивача: државно (народно), градско (општинско), остало (глумачке трупе, приватна позоришта). Позориште је исто
тако могуће разграничити према извору финансирања, иако извор не
подразумијева нужно искључивост на првом нивоу подјеле која је претходно наведена. Напосљетку, позориште се може раздвајати према својим могућностима да реализује различите врсте поставки, укључујући
драму, оперу и балет, што овиси не само о физичким већ и о струковним,
финансијским и организацијским капацитетима. Ипак, без обзира на
разна укрштања наведених класификација, позориште за коначни циљ
мора да има производњу позоришног садржаја.
С обзиром на то да је предмет истраживања Народно позориште,
потребно је додатно разумјети његово полазиште, улогу и сврху. Према
Драгани Чолић Биљановски, нужно је разграничити појам националног
и националистичког. Тако она пише да се, „када је реч о националном,
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како у прошлости тако и данас, сматрало [се] да је само она домаћа драма национална која обрађује патриотске мотиве” (Чолић Биљановски,
2006: 152) те да је „Национална драма [је] свака драма поникла на домаћем терену, од домаћег писца, што значи да домаћа драма није само она
која третира локално патриотске мотиве, већ је појам националне драме
много дубљи и шири појам од свега тога и у служби је пре свега уметничке мисије домаћег театра” (исто: 152). Ова опажања су важна како би
се могла јасно дефинисати улога народног позоришта, позоришта које је
под директном заштитом државе (прије свега финансијски и институционално) те као такво има јасно дефинисану улогу за друштво унутар
којег постоји.
Наредно питање је питање продукције3 и представљања представе.
Наиме, иако ови појмови дјелују као синоними, који не могу један без
другог, они не означавају исте процесе. О томе је писао Данкан Веб
(Duncan Webb), који изводи прецизан закључак: „Продукција није исто
што и презентација зато што установа преузима додатни финансијски
ризик у замјену за могућност да обликују производ за тржиште. Ово се
може реализовати на више начина, у зависности од тога колико је установа активна у стварању посла” (Webb, 2005,стр. 36). Дакле, продукција
укључује цјелокупни процес, док је презентација тј. извођење представе
дио у цјелокупном развоју и животу једне представе.
Живот представе, од њеног зачећа, преко почетних корака, до оформљења коначног израза и њеног накнадног живота и одрастања, које ће
да оствари сваким новим извођењем, јесте нешто што увелико овиси и
о другим сегментима који чине позоришно дјеловање. Једно од тих елемената је свакако и организација, при чему се не мисли на менаџмент,
него на распоред извршења обавеза. О томе пише Мрдуљаш када поентира: „Промијенимо ли на час мотрилиште сучелит ћемо се са ноторном
чињеницом: свака представа производ је високог ступња организације, скуп међуовисног и осмишљеног дје1овања разнородних чинилаца”
(Мрдуљаш, 1985: 381) и закључује како „организација рада на представи
нигдје није обједињена нити јој се посвећује икаква позорност. Постоје
уходане стазе по којима се упорно тапка и застајкује, троше се енормне
количине времена на проблематичне учинке” (исто: 390). Иако је аутор о
3

У сврху јаснијег разумијевања разлике између два појма, добро је искористити
дефиницију Милована Здравковића о томе ко/шта је продуцент: „Продуцент је
неко ко има укупну контролу над припремањем филма, позоришне представе или
телевизијске емисије, а да се притом не бави пежирањем истих” (Здравковић, 2006:
18); као и дати подјелу продукције на три нераскидиве фазе: претпродукција, продукција и постпродукција; приликом којих продуцент мора „слиједити логичан и
искуствено утврђен редослијед поступака и активности како би успјешно произвео представу и једнако успјешно тај производ могао експлоатисати” (Лукић, 2010:
78).
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овоме писао прије готово тридесет година, јасно је да слични проблеми
постоје и данас и да управо модификација и модернизација у организовању цјелокупног процеса стварања представе увијек морају бити на уму
менџменту и осталом особљу позоришта.
Овдје је потребно застати јер нужно је да се, кад је ријеч о природи
позоришта, а на основу раније написаног, потцрта како је организациона
структура позоришта специфична у односу на друге институције или
компаније. Добро објашњење за то даје Данка Манџука препознавши позоришну организациону структуру као најкомплекснију, ону у којој је
„основна делатност да реализује по појединим пројектима, као што је
случај у позоришту (више видова основне делатности). Чланови пројектног тима извршавају задатак по непосредним директивама водитеља
пројекта све док пројекат не буде завршен” (Манџука, 2000: 42).
Управо је менаџмент једна од суштинских карика, неопходних за
успјешан рад сваког позоришта и успјешну поставку позоришне представе, мада „можемо констатовати, дакле, да успешност позоришта
зависи и4 од односа менаџмента према маркетиншком пословном принципу. Тај принцип мора да буде константа. Он не може да се гради са
времена на време – он мора да постоји” (Здравковић, 2007: 77). Ипак,
за разлику од раније назначених појмова, појам менаџмента јесте теже
ухватљив. Добре описе шта би био менаџмент позоришта дала је Маја
Ристић. У свом раду „Међузависност позоришне политике и менаџмента”
она описује какав би то менаџмент требало да буде. „Менаџмент у позоришту треба да буде прилагођен специфичностима мултидисциплинарности и ʼнепредвидљивости’ сценског чина – припреме једног позоришног пројекта, али се он, с друге стране, ʼдиректноʼ може применити у
позоришној институцији, јер се уз помоћ менаџмента људи интегришу
у заједнички подухват – представу, која је део једне целовите културе”
(Ристић, 2003: 143). Та мултидисциплинарност је нешто чему се увијек
треба враћати приликом дефинисања овог појма, али и каснијег модификовања улоге менаџмента у позоришту. Неизоставни дио јесу и људи,
њихови карактери, улоге и обавезе. Заправо, „људи као ресурси су специфичан и јединствен фактор у систему организације, јер њихово деловање залази у домене психологије, креативности, мотивације и синергије”
(исто: 142). Из овог слиједи да је менаџмент у оваквој врсти колектива
сложен посао, који може да изискује и специфичне способности и предзнања како би резултовао општим задовољством и кохезивношћу ансамбла, али и цијелог позоришта.
Потреба за менаџментом ствара потребу и за избором врсте менаџерског приступа. Према Здравковићу постоје три облика менаџерске дје4

Везник је додао аутор рада.
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латности: „административни, који подразумева централистички принцип, менаџерски, који се ослања на менаџере креативце, пројектни, који
као срж деловања има пројекат, а менаџери су вође тима, предузетнички,
који се прилагођава брзим променама у циљу ефикасног остваривања
циљева” (Здравковић, 2006: 15). Свака од ове три улоге/дјелатности су
неопходне за позитивно пословање и квалитетно функсионисање позоришта. Сродне закључке изводи и Тес Колинс (Tess Collins) написавши
како „говорећи уопштено, постоје три врсте менаџера позоришта. Један
је вођа који води рачуна о публици и покушава да ријеши мале жалбе. (...)
Друга врста су позоришни менаџери који имају сличне дужности надгледања као и претходни. (...) Трећа врста менаџера има опште менаџерске
обавезе. Ова особа води рачуна о особљу позоришта” (Collins, 2003: 6) као
и свим осталим запосленим у позоришту и публици. Дакле, квалитетан
менаџмент у позоришту неизмјерно је важан како би позориште могло
да искористи максимум својих потенцијала које је могуће остварити уз
све остале факторе који утичу или би могли утицати на његов развој.
1.2. Поставка контекста
– правни, друштвени оквири и културна политика
Позориште не дефинишу само њени унутрашњи фактори него и они
спољни, који на рад позоришта утичу директно (смањење буџета, блокада буџета, повећање пореза, Закон о позоришној дјелатности итд.) или
индиректно (пад куповне моћи, пад квалитета образовног система, неразвијена културна политика итд.). Иако се на унутрашње факторе може
више утицати прије свега помоћу менаџмента, организације и унутрашњих односа са јавношћу, спољни фактори се не смију занемарити.
Народно позориште Републике Српске (НПРС) своју позоришну кућу
има у Бањалуци, а дјелује првентсвено у ентитетским и државним оквирима. Његова примарна публика је становништво Републике Српске,
потом остатка Босне и Херцеговине и напосљетку уже регије (Србија,
Хрватска и Црна Гора). Према Закону о позоришној дјелатности, позориште може да оснује република5, град и општина, као и домаћа и страна
физичка и правна лица (члан 7. Закона о позоришној дјелатности).
Друге важне одреднице наведене у овом закону спецификују извор
финансирања6, природу рада Позоришта, према којој је оно дефини5

6

У овом случају ријеч је о позоришту које је распадом Југославије остало у насљеђе
Републике Српске.
Према Закону о измјенама и допунама закона о позоришној дјелатности елиминисана је друга алинеја из члана 12. изворног закона која је гласила „буџета Републике”. Годишњи буџет НПРС-а за плате износи 1,7 милона КМ и 150 хиљада КМ за
продукцију (за 2014. годину).
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сано као јавно (члан 16), као и врсте уговора о раду, које су претрпјеле
промјене Законом о измјенама и допунама7. Опасност финансирања из
буџета земље или општине и њене повезаности с менаџментом позоришта описује и Весна Ђукић, притом наводећи да: „Фактички, менаџмент
позоришта ни у том случају није независан: он наставља да прима дотације од стране оснивача према годишњем програмском и финансијском
плану, поштује важеће законе, док се на њега примењују и неки други
инструменти културне политике – као, на пример, награде као вредносни инструмент” (Ђукић; 2005: 419).
Посљедња два важна сегмента закона су надлежности различитих
функција унутар структуре позоришта те контрола квалитета. Унутар
првог скупа, избор директора/ице (управника/це) позоришта именује
оснивач позоришта (у случају НПРС то је Република Српска), који према
својим законским овлаштењима има готово контролу над Народним позориштем, док апсолутну контролу има Министарство просвјете и културе
Републике Српске. Када је ријеч о контроли квалитета рада Позоришта,
избачени су чланови 38 и 39, који се односе на надзорни одбор Позоришта, који „врши надзор над пословањем позоришта, а обавља и унутрашњу контролу законитости рада позоришта” (члан 38). Из свега наведеног
закључује се да закон и измјене закона пружају могућност за већу централизацију организационе структуре, хијерархизацију и централистичко
управљање, које у одређеном омјеру зависи од извршне власти.
Када је ријеч о друштву, потребно је потцртати да је БиХ транзицијско друштво с демократским друштвеним уређењем које је прије тога
било социјалистичко. Стандардни демографски подаци који се могу
укључити су упитни јер су базирани на процјенама Завода за статистику.
Разлог је јасан – посљедњи званични резултати пописа су исувише стари,
док је посљедњи попис (2014) није признат у Репувблици Српској.
Друштво утиче и на дефинисање културне политике једне земље, а
оба ова фактора усмјеравају мисију, визију и рад позоришта. Међутим,
„пре дефинисања визије, мисије и других категорија које из њих проистичу, а на којима се заснива рад позоришта, потребно је стећи увид,
сагледати и анализирати културну политику државе односно града у
којем позориште делује” (Петровић, 2006: 34). Водећи се овим савјетом,
7

Одређеним измјенама Закона у дијелу који се односи на уговоре са запосленима
(члан 65, 66 и 67) избачени су експлицитно дефинисани услови за одређивање радног уговора. Ове измјене су посебно важне у дијелу који се односи на уговоре о раду
на одређено/неодређено вријеме, јер је тиме створен простор за измјену менаџерсих одлука и могућности управљања квалитетом и позориштем. Исто тако, важно
је напоменути да је волонтирање у Позоришту отежано Законом о раду и Законом
о волонтерском раду, прије свега јер подразумијева ново финансијско оптерећење
за институцију које се мора пронаћи у зарадама Позоришта, а не у предвиђеном
буџету (извор: интервју са секретаром НПРС).
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потребно је анализирати документ „Стратегија развоја културе Републике Српске 2010‒2015”. У њему се наводи да су три елемента заслужила посебну пажњу, а то су: „1. Модернизација управљања културом;
2. Мобилност умјетности и умјетника; 3. Јачање потенцијала Републике
Српске за развој културних индустрија” (Влада РС, 2009: 2). Водећи се
анализом тренутног стања и дешавања у регији, Влада РС у закључку
констатује да су неки од кључних циљева за наведени период: допринос
одрживом развоју Републике Српске кроз културу и умјетност – креативне или културне индустрије; децентрализација у култури; одрживост
културних организација; међународна и регионална културна сарадња;
образовање у култури8 (исто: 9‒10). Позориште се унутар овог документа
експлицитно спомиње у сегменту који се тиче децентрализације и међународне и регионалне културне сарадње, мада се може закључити да је
његова улога битна и у другим наведеним циљевима.
Основним прегледом утицаја спољашњих фактора, јасно је да Народно позориште Републике Српске постоји унутар контекста који му
дјелимично и отежава и олакшава могући развој и оптимални рад, али
да оно ипак мора да обавља функције које се од њега као јавне институције очекују.
1.3. Предмет истраживања
Народно позориште Републике Српске основано је у септембру 1930. године и „од самог оснивања првог ʼсталногʼ-професионалног
позоришта у Бањој Луци, септембра 1930, у жижу је постављена, поред
просвјетне-ʼопштекултурнеʼ и национална намјена, али и одређење према културно-политичком КОНТЕКСТУ” (Брђанин, 2013: 9). У вријеме
свог настанка оно је било дио културног живота главног града једне од
„девет бановинаʼ9. Све до 1941. године Позориште је изводило разне комаде страних и домаћих аутора, да би се током окупације за вријеме
Другог свјетског рата играли „комади (тада) ʼдомаћихʼ (националних)
аутора” (исто, 15). Према налазима Синише Јелушића, „увид у програм
'Хрватског државног казалишта' у Бањој Луци 1941-1945. показује осмишљен садржајан ʼраспоредʼ; посебно са аспекта драмских дјела свјетске
баштине” (Јелушић, 2013: 192), уз додатни опис да „у свјетском репертоару – разумљиво мотивисано – доминирају забављачке представе, уз
социјално-национално ангажовање (по диктату ʼпропагандеʼ), а такво
8
9

Циљеви су наведени према редолиједу стратегије.
Бања Лука је припадала Врбаској бановини која је „била (је) једна од најнеразвијенијих бановина у Краљевини. Број неписменог становништва се кретао од 80% до
90%” (Чекић, 2013,стр. 62).
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репертоарско усмјерење посебно је карактеристично за ʼдомаћеʼ наслове” (исто: 192).
Готово двије деценије касније, Живорад Жика Пећарић10 је описао
рад позоришта у том периоду: „Радили смо од 14 до 16 премијера у сезони, јер је бројност глумачког ансамбла дозвољавала толику продукцију.
Позориште је у то вријеме играло много значајнију улогу него данас јер
није било телевизије. Не би се могло рећи да је репертоар имао социјалистички или комунистички набој. (...) То је уједно, био и златни период
позоришта, који је згаснуо крајем шездесетих, односно земљотресом који
је погодио Бању Луку. Послије тога наступа период стагнације, који се,
ево, по природном закону успона и падова, завршио прије неку годину”
(Пећарић, 1999: 122-123).
Након многобројних успона и падова, периода социјализма те распада Југославије и рата који је задесио простор БиХ, Народно позориште
Републике Српске је ушло у нову етапу. Стварањем нове државе, деведесете су обиљежиле поновно позиционирање позоришта, на шта је велики
утицај имало ратно вријеме и све околности које су проистекле из рата. У
посљедњој издатој монографији „Народно позориште Републике Српске
Бања Лука – 70 сезона” дат је преглед одржаних премијера од 1990. до
1999. године. Између осталог, у монографији се могу пронаћи и ријечи
тадашњих управника позоришта у којима се истиче стратешко усмјерење позоришта у том периоду, па тако Небојша Зубовић наглашава да су
чланови позоришта „одржали (смо) и сачували позориште, а уградили и
дио својих знања и могућности у стварању Републике Српске, будући да
смо свјесни да се она ствара, изграђује и чува и културним стваралаштвом, у коме је – вјерујемо – наше Позориште било и те како важан дио и
учесник” (Зубовић, 1999: 44).
Дакле, кратким прегледом већег дијела историје позоришта, може се
закључити да је Народно позориште Републике Српске успијевало превазићи препреке и у тешким историјским периодима, односно, увијек је
успијевало да изнесе сезону и публици прикаже нове представе.
Када је ријеч о временском оквиру који је узет за овај рад (период од
2009. до 2014. године /закључно са 31.12.2013/), НПРС је продуцирало 23
представе: „Повратак” (03.11.2009)11; „Звијезда је рођена” (25.12.2009.); „Женидба и удадба”(26.03.2010); „Мој брат” (18.10.2010); „Камење у његовим
џеповима” (05.12.2010); „Зоолошка прича” (13.12.2010); „Радничка хроника” (24.12.2010); „Седам и по” (07.03.2011); „На дну каце” (14.05.2011); „Ре10

11

Сценограф и костимограф који је у НПРС од 1964. године, а од 1965. до 1970. године
обавља дужност техничког шефа.
У документу „План рада за сезону 2013/14.” са репертоара су скинуте представе
„Повратак”, „Радничка хроника” и „Путујуће позориште Шопаловић”.
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визор” (18.10.2011); „Господин Фока” (11.11.2011); „Путујуће позориште
Шопаловић” (17.12.2011); „Одумирање међеда” (27.12.2011); „Развојни пут
Боре Шнајдера” (03.03.2012); „Лијепи, велики, јаки” (13.03.2012); „Кривица”
(23.05.2012.); „Виктор или дјеца на власти” (03.06.2012); „Укроћена горопад”
(18.10.2012); „Хасанагиница” (15.12.2012); „Жиранти” (26.02.2013); „Кухиња”
(02.03.2013); „С планине и испод планине” (02.06.2013) и „Четрнаеста”12
(18.10.2013). У том периоду, позориште је остварило посјећеност од 71% до
84%, док се број премијерних претплатника кретао од 62 до 13113.
Сезона
2008/09.
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.

Процентуална
посјећеност
75%
80%
71%
73%
84%

Број премијерних
претплатника
65
62
131
104
92

Табела 1: Посјећеност и број претплатника по сезонама
Ови подаци прије свега показују да је НПРС у посљедњих 5 сезона
успјевало да реализује много представа (највише у сезони 2011/12.), али
је примјетан пад посјећености управо у овом периоду. Ипак, у том временском оквиру остварен је значај скок у броју премијерних претплатника. Разлози могу бити многобројни, али је сигурно да се обим14 продукције и проценти посјета по сезонама могу узети као могући индикатор успјешнијег менаџмента унутар Народног позоришта.
1.4. Метод истраживања
За потребе истраживања кориштена је комбинована метода интервјуа и SWОТ анализе. Одлука о употреби ових метода донесена је јер би
та комбинација требало да дâ објективан увид у основно стање у којем се
налази позориште те на који начин размишљају особе које су на водећим
мјестима у овој институцији. Наравно, додатна предност јесте и повећа12

13

14

У сезони 2013/14. године је предвиђено још најмање пет премијера: „Ожалошћена породица” (27.12.2013), „Изгубљени у Бруклину” (датум премијере још није познат), „Праведници” (28.02.2014), „Кандило у розаријуму” (05.04.2014) и „Ђавољев
ученик” (01.06.2014).
Народно позориште РС има двије сцене: Велика сцена (318 сједишта од којих је 296
у продаји) и Сцена „Петар Кочић” (77 сједишта).
Умјетнички квалитет и потенцијал позоришних представа у дефинисаном временском оквиру није био валоризован нити је улазио у цјелокупни преглед стања и
анализу.
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ње степена објективности приликом израде SWОТ анализе самим тим
што коначна анализа не проистиче само од аутора рада него је већим
дијелом заснована на изјавама испитаника/испитаница.
Прије преласка на резултате и анализу, неколико редова је потребно
посветити теоријској поставци одабране методе. Наиме, знајући да је
циљ рада потпуније препознавање и сагледавање свих елемената који
утичу на рад Народног позоришта те покушај проналаска могућих рјешења која би могла да унаприједе функционисање и развој позоришта,
SWОТ анализа се наметнула као најбоља полазна тачка.
Свака организација постоји унутар одређеног окружења. То „вањско
окружење састоји се од варијабли (прилика и пријетњи) које су изван
подузећа и обично нису унутар краткорочне контроле менаџмента. Те
варијабле чине контекст унутар којег подузеће послује. У унутарњем
окружењу идентифицирају се снаге и слабости” (Божац, 2008: 2). Поред
тога, „SWОТ анализа има временску димензију” (исто: 3) помоћу које је
могуће успјешније сагледати контекст унутар којег једна организација
дјелује и на који начин она успјева да се унутар тог контекста одржи.
Остале предности SWОТ анализе јесу и добра основа за формулацију
стратегије те „усклађивање организацијских снага и слабости с приликама и пријетњама које постоје на тржишту” (исто: 4).
Наравно, SWОТ има и своје недостатке: анализа је укоријењена у
тренутну перцепцију организације, често се не зна шта да се учини са
генерисаним подацима и анализа није прескриптивна (Божац, 2008: 4).
Други недостаци могу да буду лоша поставка питања (прије свега сугестивна и/или категоричка питања), лош избор испитаника/испитаница,
што је директно у вези са циљем и предметом интресовања (ако је циљ
разумијевање рада менаџмента, онда је питање колико је оправдано интревјуисати особе које су хијерархијски ниже постављене у односу на
чланове управног одбора и сл.), грешке приликом интревјуисања (неразвијене вјештине интервјуисања) те неисправно кориштење добијених
одговора (уписивање значења).
Приликом састављања питања за интервјуе кориштени су документи
о „Стратегији позоришта Бечеј” , „SWОТ анализа и ТОWS матрица – Сличности и разлике” (Марли Гонан Божовац) те „Т-Схиртс анд Суитс – А гуиде
То Тхе Бусинесс Оф Цреативитy” Дејвида Париша (David Parrish). Управо
су у овом упутству пронађене формулације PRIMEFACT (Parrish, 2007: 18)
и ICEDRIPS (исто: 28), које су помогле да питања буду прецизна и усмјерена ка састављању што свеобухватније листе теза у SWОТ анализи.
Према Котлеру, четири поља у SWОТ анализи могу се препознати
на сљедећи начин: „Маркетиншке могућности се могу класификовати
према примамљивости и вјероватноћи успјешности. Опасности би треГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 341-366
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бало класификовати према њиховој озбиљности и вјероватноћи дешавања. Предности и слабости би требало класификовати ефикасности
(перформанце) и важности” (Kotler у Vanek, 2012,стр. 25). Потом аутор
наставља са битним недостатком кад је ријеч примјени SWОТ анализе у
другим пољима изван бизнис сфере, закључујући да је „упитно да ли је
примјењива чак изван бизнис сфере” (исто: 25). Ово је одиста легитимно питање, о којем ће бити више ријечи у завршници рада. Међутим,
прије тога потребно је нагласити да је ова SWОТ анализа проведена у
друштву у транзицији тако да се сви препознати фактори тешко могу
чврсто дефинисати.
Напосљетку, битно је истаћи да је за потребе овог рада кориштен когнитивни модел, према којем „окружење представља размишљања врховног менаџмента (њихово колективно разумијевање окружења) уграђена
у когнитивну структуру, а производ је искуства. Промјена окружења
догађа се ретроспективно када се превладавајућа когнитивна структура
преформулира (или замјењује) како би се дало значење неантиципираним догађајима” (Божац, 2008: 10).
2. Анализа прикупљених информација
Свако позориште, једнако као и свака организација, мора да зна разлоге зашто постоји и који су његови циљеви. Један од начина постављања
мисије, визије, основних начела дјеловања и пословања, могу да произађу
из детаљних испитивања руководећих особа. Управо се тим приступом
водило и у овом истраживању тако што су интервјуисане кључне особе
за рад, функционисање и развој Народног позоришта Републике Српске.
За потребе СWОТ анализе интервјуисани су управник позоришта, др Ненад Новаковић, извршна директорица, др Љиљана Чекић, представница маркетинга те секретар. У вријеме истраживања15 (од 28.10. до 11.11.
2013.) позориште није имало умјетничког директора (крај мандата).
Интервјуи су обављени у двије етапе: (1) Интервјуи са управником16, извршном директорицом и представницом маркетинга су обављени у исти
дан (07.11.2013) те (2) интервју са секретаром (12.11.2013). Сви интервјуи
су се водили одвојено тј. без присуства других особа у канцеларијама
испитаника/испитаница.
Упитник је имао 48 питања, а интервјуи су обављени у различитим
околностима. Наиме, интервју са управником је укључивао кумулатив15
16

У вријеме почетка сезоне 2013/14.
Др Ненад Новаковић је управник НПРС-а посљедње двије године, прије њега, управник је био др Раде Симовић (тренутно драматург у НПРС).
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но одговарање на сет питања, са извршном директорицом „хронолошко”
одговарање, а са представницом маркетинга и секретаром изолацијом
питања. Неравномјерност у начину постављања питања може да представља одређену ману добијених резултата, али су одговори били довољно свеобухватни како би се могли искористити у изради SWОТ анализе.
На почетку анализе најбоље је посветити се сегменту питања који се
односи на мисију, визију, стратегију и опис позоришта. Др Ненад Новаковић,
управник позоришта, своје излагање је започео виђењем рада Позоришта:
Садашња организација и функција позоришта је једна старомодна и по
секторима подијељена организација, која у оваквом простору и времену
и нарочито времену које долази не даје квалитетне и добре резултате.
Други сегмент с којим се не слажем, а не могу да промијеним је законодавно уређење и постављање институција културе, а међу њима и НПРС,
из разлога што су троме, неинвентивне, споро се мијењању; институције
које би прије приличиле неким старим домовима културе или пољопривредним удругама из шездесетих, а не савременом позоришту.
У даљој анализи тренутног стања примјетно је усмјерење на то шта
би позориште требало да ради, односно, које су његове улоге:
Промјенама није кадро и није могуће да изнесе све потребе националног
театра са оваквом организацијом. А то преводим на један прост језик
– да би позориште испунило своју едукативну, образовну, културну и
културолошку, националну и остале функције које има мора да сасвим
другачије функционише.
Са овим мишљењем је била сагласна и извршна директорица, др
Љиљана Чекић, рекавши да је:
Позориште (је) основано са просветитељеском мисијом. Било је дио
просјевете и припадало је министартву просвјете, дакле, тада није
постојало министарство културе,
Те је одговором на четврто питање допунила да је мисија позоришта:
Развијање позоришне умјетности и просвјетитељска функција. Али
данас мање просвјетитељска, а више умјетничка.
Сви одговори у овом блоку питања јасно индицирају да су предатвници вршног и средњег менаџмента НПРС сагласни у оцјени да НПРС
мора да се модернизује како би одговорило на тренутне захтјеве тржишта, публике као и устаљених и нових очекивања која се намећу националном позоришту. Другим ријечима, оба испитаника су се усагласила
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да је неопходно модернизовати начин управљања продукцијом те менаџмент институције.
Други блок питања бавио се проблемом тренутног стања у НПРС-у
са посебним освртом на организацију, структуру и физичке могућности позоришта. Према добијеним одговорима, може се закључити да
је у позориште потребно унијети иновације које би омогућиле развој у
складу са савременим токовима. Тако је Новаковић укратко сумирао:
Ово је прегломазна установа у свом раду. Секторски организована, што
је веома погибељно и нефункционално, јер има сектора и људи који по
десет година немају могућност, немају потребу, да обављају своју обавезу. Зашто? Због тога што ових 150 хиљада није довољно да се ти људи
упосле како ваља, а са друге стране имамо прегломазан апарат који то
опслужује; у ствари нема шта да опслужује.
Унутар свог интервјуа, Чекић поентира:
Није добра организација рада у позоришту јер је све старинско и постоји насљеђе социјализма и самоуправљања. (...) Мислим да умјетнички
сектор најбоље функционише, али да и ту има проблема здраве конкуренције. Једни глумци су у свим пројектима, а други су склоњени.
Можда оправдано, можда неоправдано. Кад је ријеч о глумачком ансамблу, нема здраве конкуренције. Ако је неко првак, он мора да игра главну
улогу без обзира што му улога не одговара. Успостављен је систем хијерархије кад је ријеч о умјетничком сектору и ту нема већих помјерања.
Догоде се мања одступања, али не радикална. Кад је у питању управа,
такође. Мислим да није најбоља организација рада. Постоји проблеми
у комуникацији између сектора.
Из ових изјава је јасно да су чланови вршног менаџмента свјесни тренутног стања као и да тренутно стање оцјењују негативно. Као
највећи проблем је истакнут проблем управљања умјетничким сектором што према описаном начину руковођења може довести до распада
ансамбла као и пада квалтиета продукције.
Настављајући даље сегментну подјелу питања долази се до области
која се тиче спољних фактора тј. прије свега конкуренције и публике.
Кад је ријеч о конкуренцији, мишљења трију особа се већим дијелом
поклапају. Тако је у маркетинг сектору констатовано како:
Ми немамо конкуренцију, јер смо угостили и помогли свима који су почињали, било да смо им давали костиме из фундуса, сценографију, уступали салу. Афирмативан приступ.
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Допуну овог одговора могуће је наћи у мишљењу Љиљане Чекић, која
на питање о конкуренцији одговара:
Ми немамо праву конкуренцију. Различито смо позиционирани. У РС
поред нас постоји Позориште Приједор, а у БиХ постоји неколико професионалних позоришта. Ипак, по дефиницији оснивача, ми смо значајнији од свих БиХ позоришта изузев Народног позоришта у Сарајеву,
које је сложеније као позоришна кућа јер има сва три сегмента (балет,
оперу и драму), а ми имамо само драму. Наравно, ми имамо у плану да
развијамо и балет и оперу, поготово што се у граду школују кадрови за
оперу, али имамо тај физички проблем да можемо играти само неке
камерне опере. У принципу немамо никог ко би био у истој категорији.
Заправо ми немамо конкуренцију.
Поред тога, надопуну питања која се тичу конкуренције даје др Новаковић, што препознаје и извршна директорица, препознавши конкуренцију не нужно у другим позоришним установама, него у модусу:
Конкуренција, кад су у питању позоришта, кад је у питању наше позориште, она и те како постоји. Она постоји, можда не опредмећена тако
да имамо позориште до нас, (...) Овдје код нас се та конкуренција огледа
кроз једну другу призму. Шта је то ново што се ради у Загребу, Београду,
Сарајеву. И ми дјелујемо на много ширем простору. Конкуренцију доживљавамо на ширем простору. (...) Једна од ствари која је катастрофална
су доласци појединих трупа и појединаца и лакрдијаша у култури са
било које стране, који овдје угрожавају и упропаштавају и позоришни
живот и позоришне даске. Све оно што није позориште, а подводи се под
позориште. (...) То не сматрамо конкуренцијом, али то је једна од ствари
која и те како негативно утиче на позориште и позоришни живот.
Сви испитаници другачије посматрају питање конкуренције, идентификујући различите субјекте. Без обзира на то о којим субјектима је
ријеч, јасно је да став о питању примарне конкуренције и плана дјеловања мора бити усаглашен да би се у коначници остварио максимални
учинак на квалитет продукције.
С друге стране, кад је ријеч о публици, изнесена запажања саговорника и саговорница се оријентишу на просвјећивање публике. Тако Чекић опажа:
На који начин би позориште могло да се укључи у образовање публике? Добар
начин образовања би био у виду радионица, јавних трибина и дискусија.
Требало би направити разговоре са публиком, али публику би прво требало припремити, то би опет морало ићи преко школа или факултета,
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гдје би ђаци и студенти били припремљени, тако да се послије представа
раде разговори са глумцима, редитељем, сценографом и са људима који су
већ у старту припремљени да дискутују. На тај начин мислим да би они
боље разумјели шта је добро, а шта лоше у позоришту.
Слично закључује и управник:
Једина, најсветија ствар у сваком позоришту је позоришна публика.
Ако говоримо о неком проценту, то је проценат које нема ниједно позориште у региону. То је преко 85 посто посјећености свих наших представа. То је податак који је у доброј мјери забрињавајући. (...) Зашто?
Зато што је позориште постало озбиљан излазак двоје људи, младих, старих, за врло мале паре под фирмом озбиљног изласка, јер је то
много јефитније него попити три-четири кафе и киселу воду у било
којем кафићу. А ипак, каже, био сам у позоришту, погледао сам нешто.
Ми имамо задатак тј. хтио сам поставити задатак да ми морамо
радити, морамо градити, школовати будућег позоришног посјетиоца
и то је наш задатак и мислим да ми то радимо. Не може се човјек школовати у шездесетој години, већ се мора почети у дванаестој и то је
задатак на којем ми интензивно радимо и истрајавамо.

На основу добијених одговора, јасно је да је став по питању публике
готово једнак. Идентификовање образовања публике као једно од примарних задатака и обавеза Народног позоришта, дефинише назнаке позитивне будуће праксе, али исто тако указује и на јасно изражен
традиционални поглед на примарну улогу националног позоришта што
може бити у колизији са савременим потребама и задацима позоришта.
Преостала одговори на преостале блокове питања су анализирани употребом SWОТ методе руководећи се теоријским полазиштима и
одговорима испитаника/испитаница, с тим да су у списку поред теза које
нису произашле из одговора обиљежене са (аз – ауторов закључак). Како
је свака SWОТ анализа састављена из четири сегмента, од којих су два
позитивна, два негативна те два унутрашња и два спољашња, најбоље је
започети анализу са унутрашњим позитивним аспектима.
Из наведених теза лако се може закључити које су главне предности
и недостаци те на који је начин њиховом комбинацијом могуће остварити
даљи развој Позоришта. Наиме, кад се прегледају позитивне унутрашње
стране, најважнијим се чине квалитетан умјетнички кадар, развијен систем умјетничке припреме и реализације нове сезоне те могућност продукције до двије представе уколико нема новца од главног извора. Ове
особине Позоришту нуде могућност несметаног рада при којем се пажња
може усмјерити ка најважнијем – продукцији квалитетних представа.
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Снаге (Strenght)
- постојање мисије и циљева дјеловања
- д угогодишња традиција (1930)
- к валитетан умјетнички кадар
- монопол на тржишту
- с татус републичке институције
- образован управнички кадар
- буџетски корисник (минимално 95%
укупног буџета позоришта)
- д ва кућна драматурга
- развијен систем умјетничке припреме и реализације нове сезоне
- могућност издавања простора
- могућност продукције до двије
представе уколико нема новца од
главног извора
- с вјесност и дефинисање конкуренције

Слабости (Weaknesses)
-п
 росторни потенцијал је ограничен
-н
 едовољан број глумаца старије
генерације
-н
 епостојање балета и драме у пуном
потенцијалу
-л
 оша информатичка и техничка
опремљеност
- ј едан кућни режисер
- в елика улога умјетничког директора
у одлукама позоришног програма
-н
 асљеђе социјализма и самоуправљања
-д
 одјељивање улога по аутоматизму
-н
 едовољно развијена организација
рада (проблеми у комуникацији
између сектора)
-м
 огућност нерада особља јер је
заштићено законом и гломазношћу
-м
 аркетинг служба нема буџет
Шансе (Opportunities)
Пријетње (Threats)
●- постојање кадра за оперу (музичка ●- н
 едовољно финансија за продукакадемија)
цију
- добра сарадња са медијима
-н
 емогућност самоодрживости
- е дукација публике
- е кспанзија награда
- покретање радоница за дјецу и
-н
 еусвајање буџета
одрасле
-н
 епостојање категоризације ула- разговори са редитељем, глумцима
зница
и осталим учесницима на реализа- - к
 омпликован и финансијски оптецији представе
рећујући начин упошљавања волон- а нгажовање волонтера
тера/волонтерки
- добра сарадња са другим културним - з атвореност према регији и свијету
институцијама из РС, ФБиХ и Србије - з аконодавно уређење културних
- могућност реорганизације позориинституција
шта
-п
 озориште дјелује у транзицијском
друштву
-н
 едовољно образована публика (аз)
-н
 еразумијевање друштва (публика
и институције) за нетрадиционалне
облике драмског стваралаштва
-н
 емогућност учествовања приватног
капитала у реализацији представе
-д
 јеловање глумачких трупа из регије упитног културног и умјетничког квалитета
- с нобизам публике

Табела 1: SWОТ резултати за Народно позориште Републике Српске
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С друге стране, унутрашњи негативни фактори највише могу да допринесу успоравању продуктивности Позоришта, и то прије свега због успореног система руковођења, али и изолацији само неколицине умјетничких рукописа, што публици не нуди разноврсност и тиме може утицати на
развој њеног укуса, препознавање квалитета и разумијевања позоришне
умјетности. У истом „негативном” пољу могуће је идентификовати и спољашње факторе, међу којим су најопаснији немогућност самоодрживости, овисност о буџету који додјељује Република Српска, конзервативна
и недовољно образована публика те затвореност према другим земљама.
Измјеном ових фактора било би могуће повећати видљивост Позоришта
те учешће на пројектима који би повећали продукцију. Све ове спољне
опасности могу дјелимично да се спријече измјенама рада Позоришта,
иако се оне морају реализовати у сарадњи с другим институцијама. Једнако важно је и поље Шансе у којима се Позориште највише може усмјерити на све међупросторе унутар којих може да дјелује (прије свега на
едукација публике у склопу капацитета Позоришта).
3. Закључак
Позориште (његов менаџмент и продукција, публика и конкуренција) у савременом друштву Републике Српске једна је од призми кроз
коју се може посматрати управо друштво у којем Народно позориште
Републике Српске постоји и дјелује. На основу изнесених теоријских
оквира те резултата и опажања уочених прије свега кроз анализу интервјуа, лако се може закључити да је НПРС репертоарско позориште које
ради у транзиционом друштву те да су наведене снаге, слабости, шансе
и пријетње уобичајене за позоришта која се налазе у сличним условима
са сличном програмском политиком и организацијом рада. Драган Клаић је јасно дефинисао репертоарско позориште, у чији се опис уклапа и
НПРС тако што се на: „челу (се) налази снажна уметничка фигура која
обликује препознатљив естетски профил, позоришта која има стални
глумачки ансамбл, као и административно и техничко особље, у својој
згради, са једном или више сцена, са својим радионицама и објектима
за израду декора, и које рачуна на сталну, разноврсну публику” (Клаић,
2011: 70). Дакле НПРС мора да уводи промјене како би у будућности било
способно да се носи са савременим токовима у позоришном и свијету
културног стваралаштва.
Враћајући се на хипотезу са почетка рада, може се закључити да
НПРС у посљедњих пет година дијелом није у складу са очекивањима
савремених стандарда у менаџменту позоришта, али да формално испуГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 341-366
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њава функцију која је овој институцији додијељења. Разлоге је могуће
тражити у начину како је позориште дефинисано, начин на који се финансира, која је његова формална обавеза и улога те како га види вршни менаџмент. Исто тако, неопходна је напомена да узимајући све аспекте у
обзир, НПРС има мањи простор за маневар и промјену начина рада те да
је за одређене аспекте његовог дјеловања прво потребно вршити измјене
закона, начина финансирања, количине новца који се кроз буџет одваја
на продукцију и промоцију НПРС те система образовања публике.
Као што је наглашено на почетку рада, у закључку се неће изнијети конкретна препорука о начину даљег дјеловања, али је у прилогу рада укључена визија управника НПРС-а која се може видјети као један од смјерова
даљег развоја позоришта. Укључивши наведена мишљења о начину даљег
развоја позоришта, неопходно је изнова поставити групу питања – „зашто
постојимо, шта радимо и за кога радимо?” (Ђукић, 2005: 414) те покушати наћи одговор уз стално осматрање (1) публике, (2) дешавања у домену
позоришне продукције и политике у БиХ, региону и свијету, (3) надгледања и унапређења производње позоришне представе; (4) унутарпозоришне динамике рада, (5) међуколегијалних односа унутар позоришне куће
те (6) сталне самоевалуације рада. Као резултат таквог приступа, НПРС
увијек може да напредује и да се развија у свом пољу дјеловања, притом
одржавајући и све оно што подразумијева придјев народно.
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Прилози:
Питања за интервју
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Која је мисија позоришта?
Која је визија позоришта била у посљедњих пет година?
Која је визија позоришта у наредних пет година?
Које су обавезе Народног позоришта као јавне културне институције?
На шта је позориште ставило акценат у посљедњих пет година?
Са каквим потенцијалом располаже позориште?
Какве предности има Позориште у односу на друга позоришта?
Које предности Нозоришта препознаје ваша конкуренција?
Како своје предности можете искористити за боље пословање?
Које су остале предности у Позоришту?
Које су тренутне оптималне могућности позоришта кад је ријеч о продукцији представа?
12. Каква је тренутна информатичка опремљеност позоришта?
13. Како се доносе одлуке у позоришту?
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14. Како се све позориште финансира?
15. У ком се омјеру (процентуално) годишњи буџет пуни из наведених
извора?
16. Које су могућности маркетинг сектора у позоришту?
17. Колико је сертификата и акредитација позориште добило у посљедњих
пет година?
18. Који фактори које можете контролисати ометају позориште у раду?
19. Да ли постоје области у раду и/или сектори у позоришту које је
потребно унаприједити?
20. Да ли нешто недостаје позоришту да би боље пословало?
21. У каквом стању је опрема коју позориште посједује?
22. Да ли је позориште самоодрживо?
23. Како бисте у процентима демографски разврстали публику која
посјећује позориште?
24. Каква је тренутна перцепција публике на рад позоришта?
25. Колика је просјечна процентуална попуњеност сала по представи у
посљедњих пет година?
26. Колико је позориште имало претплатника/претплатница у посљедњих
пет година?
27. Који су тренутни захтјеви публике?
28. Које мане позоришта препознаје ваша конкуренција?
29. Како слабости позоришта могу утицати на рад позоришта?
30. Које би шансе (прилике) позориште могло да искористи (унутрашње и
спољашње шансе) у овом тренутку?
31. Које шансе (прилике) би позориште могло да искористи у будућности?
32. Какво је тренутно стање у овој области и како позориште то стање
може да искористи?
33. Како се позориште носи са екстерним промјенама?
34. Како се позориште носи са интерним промјенама?
35. Како позориште сарађује са другим културним инситуцијама у
региону и свијету?
36. Како позориште организује сваку наредну позоришну сезону?
37. Како позориште остаје у кораку са временом?
38. Како позориште сарађује са вањским стручњацима/стручњакињама?
39. Како позориште реализује волонтерски рад?
40. Како позориште експолатише просторне ресурсе?
41. Како позориште проводи самоевалуацију и евалуацију радника/радница?
42. Како позориште охрабрује запослене на иновације?
43. Ко су постојећи или потенцијални конкуренти?
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Шта раде конкурентна позоришта?
Који фактори могу угрозити рад позоришта?
Које ситуације могу утицати на рад позоришта?
Које промјене на тржишту могу узроковати одлив публике?
Извод из интервјуа са управником др Ненадом Новаковићем

Моја идеја, мој приједлог, јесте да све институције на нивоу РС (осам их
је смјештено у Бањалуци) расформирају све техничко-терцијарне службе,
значи маркетинг, рачуноводство и радионице (столаре, тапетаре, и тако
даље) и направе једну заједничку радионицу за све која би опслуживала све
институције. Тиме бисмо користили мање простора и свега. Сви смо у Бањалуци на два квадратна километра, а друштво је сиромашно као што јесте.
Други сегмент је да бисмо требали објединити рачуноводство. Мој
приједлог је да се направи једна служба маркетинга и рачуноводства, централизована, која би се бавила координацијом рада институција културе
града Бањалуке. Дакле, да прави распоред и координацију и да се бави културном дипломатијом као нечим што је најнеопходније малим државама.
Трећи сегмент – једноставно би појефтинили ствар; из једног мјеста имали би три четири пет врхунских професионалаца који би знали разумјети
шта је маркетинг.
Само на ова два сегмента или на једном сегменту обједињавања заједничких служби уштедјели бисмо толико средстава да би свака институција
могла да има по још двије нове манифестације од истих средстава. Значи, не
тражимо никаква нова средства већ да из постојећих направимо резултат
више. А добили би и квалитет. Добили би координацију, радили би нешто на
културној дипломатији и могли би да више извозимо културни производ из
Републике Српске ван граница БиХ, што је један од основних циљева.
Други начин организовања који предлажем у преосталом дијелу позоришта је да радимо на пројектима. Нема запослених у Народном позоришту.
Имају три чистачице и четири портира. Тачка. Остало иде на пројекте.
Ангажујемо људе према пројектима. Радимо пројекат и онда би тај човјек, тај глумац који игра и који има квалитет, био господин човјек, био би
цијењен, имао би цијену свог рада и знао би шта ради. Они који не знају, не
раде или неће, не би били ангажовани, радили би нешто друго. Тада би позориште добило своју живост, своју конкуренцију унутар саме куће и унутар
драмских умјетника; добило би онај квалитет који је потребан грађанима.
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CONTEMPORARY PRODUCTION
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OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
Summary: Management is one of the essential links necessary for the successful work of every theater and the successful realisation of the play. Production
and management of a theater is defined depending on the type of theater and plays.
The goals of this paper were the contextual analysis of the elements that influence
the work of the National Theater of the Republic of Srpska (NPRS), the identification of internal and external advantages and disadvantages of the NPRS using the
SWOT method and the analysis of the top management's decision. On the basis of the
obtained results, NPRS is a repertory theater operating in a transitional society, and
that the stated strengths, weaknesses, chances and threats are common for theaters
with similar conditions, similar theater policy and similar organization. In conclusion, the main hypothesis has been rejected, ie the analysis has found that NPRS
in the past five years is partly incompatible with the expectations of contemporary
standards in the management of the theater, but that it formally fulfills the function
assigned to this institution.
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ЗНАЧАЈ КУЛТУРОЛОШКИХ РАЗЛИКА
У ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА
Сажетак: У туристичким кретањима на глобалном нивоу учествује
више од милијарду људи годишње. Они са собом носе одлике културе земље у
којој живе и у којој обављају професионалну делатност. На свом путовању,
изван места сталног боравка, суочавају се са бројним изазовима. Један од
тих изазова јесте култура земље у којој бораве. Две земље могу бити веома
сличне у погледу раса, религија, језика, понашања, перцепција, обичаја и
др., при чему је комуникација олакшана и са собом носи мање непријатних
ситуација. Насупрот томе, културне разлике могу бити толико изражене
да представљају препреку не само успостављања комуникације, већ и неразумевања, нејасноћа и непријатних ситуација. У раду се тежи сагледавању
културолошких разлика које постоје на глобалном туристичком тржишту,
како између туриста и носилаца туристичке понуде, тако и туриста и
домицилног становништва, али и запослених у туристичкој привреди који
припадају различитим културама. Ради бољег разумевања овог социолошког
феномена, дати су конкретни примери са предлозима будућег пословања
између емитивног и рецептивног туристичког подручја.
Кључне речи: КУЛТУРНЕ РАЗЛИКЕ, ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ, КУЛТУРА, СТУДИЈЕ СЛУ ЧАЈА.
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Увод

Повећање масовног међународног туризма у последњих 50 година,
показатељ је повећања људске мобилности. Глобализација, економски
развој и политичке промене, довеле су до енормног раста броја туриста
који путују изван својих националних граница. Велики број међународних туристичких кретања у будућности, изложиће туристе друштвима
различитих култура. То ће довести до постојања диференцијалних култура на једном простору, што ће створити могућност да људи који живе
на великој удаљености успоставе различите врсте комуникација. Људи
ће путовати како би доживели различите културе, окусили различиту
храну, посматрали моду или слушали страну музику, али највише да
би се сусрели са другим људима, њиховим начином живота, обичајима,
традицијом, да започну посао или нешто ново (Reisinger, 2009: 283). Другим речима, долази до повећања културних туристичких кретања, односно културног туризма, као вида туризма који је у потпуности супротан
масовном туризму кога карактеришу ниже платежне могућности и не
нужно висока образованост туристе. Наспрам тога, културни туриста је
особа вишег нивоа образовања, виших платежних могућности и има специфичне интересе (Jelinčić, 2009: 52).
Прогнозе за 2020. годину показују да ће културно диференцијални посетиоци бити главне мете међународног туризма. Због тога ће туристичка индустрија покушати да путем глобализације производе стандардизује, али ће истовремено настојати да привуче туристе различитог
културног поднебља. Суштина туристичке индустрије биће заснована на
темељном разумевању туриста различитих култура, као и на идентификацији културних разноликости и сличности између туриста и локалног
становништва.
Културне разноликости нису лимитиране само на језик, храну или
одећу, већ су повезане и са културним вредностима, потребама и ставовима. Ове разлике могу бити опробане у различитим људским контактима, укључујући говор тела, покрете, временску оријентацију, веровања,
религију и друго. Немогућност њиховог сагледавања и разумевања може
довести до озбиљних последица, попут увреда, непријатних ситуација,
неразумевања, погрешног тумачења, као и конфликата. Тако, на пример,
најобичније одбијање шоље кафе или чаја, може се сматрати непристојним
у неким културама. Одбијање позива или кашњење, може се схватити као
увреда. Слично томе, постављање рокова или временског распореда путовања може се схватити као увреда или претња. Да би се успешно привукли
и задовољили интернационали посетиоци, и да би се избегло прављење културних грешака и окривљивање других за поседовање лоших манира или
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ароганције, туристичко особље мора научити да идентификује културне
разлике на интернационалном туристичком тржишту, односно да идентификује шта је прихватљиво понашање, а шта не (Reisinger, 2009: 283).
1. Мултикултурализам и интеркултурализам
Неекономска, културна, интеркултурна и педагошка функција туризма појављује се у двозначном облику, тј. непосредним и посредним утицајима. Непосредан утицај долази од самог феномена туризма и односи
се на прикупљање или усвајање вредности других култура или чак културе народа коме туриста припада. Посредан утицај јесте све оно што
претходи путовању и тиче се туристичког, тј. културног и интеркултурног
образовања туристе, како би могао на ефикасан начин провести путовања
и имао користи од њих. Први облик има елементе процеса акултурације,
а други процеса интеркултурализације. Туризам је суптилан производ
двеју или више култура, а културна динамика је посебна вредност која
оплемењује људе и друштвену средину. Основне претпоставке за сагледавање и дефинисање интеркултурне димензије туризма садржане су у
његовим саставницама. То су сусрет, дијалог, размена, узајамно информисање, разумевање и прихватање. Сваки учесник у туризму, у контакту
и размени, представља, заступа и нуди своју културу, што представља
интеркултуралну комбинацију првог реда (Jagić, 2004: 195).
Сваки народ развија своју специфичну културу заштићену од спољних
утицаја географским, језичким и верским баријерама. Данас се те баријере ломе под утицајем олакшаног комуницирања и путовања, па се каже
да сви живимо у глобалном селу, изложени истим порукама и информацијама. Но разлике и даље постоје. Осим што између припадника земаља
постоје културне разлике, очите су и значајне разлике између етничких
скупина, мањина, друштвених слојева, па чак и између припадника различите старосне доби (Jagić, 2004: 195). О релевантности међународних
расправа о културним разноликостима, мултикултурализму и интеркултурализму, најбоље говоре службени документи и декларације УНЕСКО-а и Већа Европе, који се културним разноликостима баве од времена
свог оснивања, а у којима се културна разноликост промовише као ресурс
одрживог развоја, интеграција и мира (Jeknić, 2014: 1039).
Мултикултурализам и интеркултурализам означавају друштвене и
културне односе више нација, народа, етничких заједница и људи (Jagić,
2004: 195). Мултикултурализам и интеркултурализам су два различита,
али међусобно надопуњујућа приступа културним разноликостима. Разлика између ових појмова јасно се види из њихових префикса „мулти” и
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„интер”. Израз „мулти” (лат. multus – много) имплицира истодобно постојање више елемената, у овом контексту – више култура, док израз „интер”
(лат. inter – међу) упућује на динамику, преплетање и однос (Čačić, 2004:
150). Стога, мултикултуралност означава постојање више култура на истом
простору, а интеркултурализам, однос између култура и неминовност
међусобне интеракције. Интеркултурализам није статички скуп култура
или замена једног облика мишљења другим, већ могућност упоређивања
различитих мишљења, идеја и култура на једном простору. Заснива се на
разумевању о спознајним разликама етничке, културне, религијске, психичке, духовне природе, о борби против предрасуда, о мирном животу
међу народима и нацијама или појединцима и скупинама различитог
порекла, о једнаким могућностима за све (Jagić, 2004: 195).
У проширеном концепту интеркултурализма, интеркултурна се
начела све више уграђују у многа подручја људске делатности. Једно од
њих је туризам, који има изузетно наглашену интеркултурну димензију
и функцију. Интеркултуралност међународног туризма одликује се кроз
сусрете различитих нација, раса, религија, језика и обичаја, тј. култура; успостављање равноправног дијалога међу њима; развијање узајамног разумевања, упознавања, трпљења и прихватања; стварање претпоставки за укључивање у процесе еуропеизације, глобализације и универзализма. Интеркултурални туристички сусрет оплемењује, мења и унапређује деловање и понашање свих његових учесника и даје могућности
за нове индивидуалне и друштвене вредности. Зато се турист сагледава
и као интеркултуралиста, без обзира на његов однос према интеркултурализму, култури и образовању.
Перспективе интеркултурног развитка туризма темеље се на селективним облицима туризма који значе напуштање застарелих облика и
садржаја у којима доминира масовни туризам (Jagić, 2004: 196). Све већа
образованост путника, веће зараде и засићење једностраношћу туристичке понуде осамдесетих година XX века, довели су до стварања новог типа
путника – постмодетног туристу. Искуство, новост, активност, култура
и едукација основне су одлике путовања које захтева тај тип туристе.
Аналогно таквој потражњи, туристичко тржиште се све више сегментира на специјализоване, тј. селективне облике туризма, као што су спортски, верски, сеоски, конгресни, здравствени, авантуристички, културни и други облици туризма (Jelinčić, 2009: 53). Нови приступ туризму
подразумева укључивање културе, као саставнице туристичке политике
и програма. Културни садржаји постају важна атракција дестинације и
све више утичу на њен избор. На културној баштини многе земље темеље
своју стратегију туризма, инвестирајући у њено очување, оплемењивање
и представљање на најсавременији начин (Jagić, 2004: 196).
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2. Култура и културне разлике у туризму
Култура одређује понашање људи и показује разлике о томе како
људи раде, живе и доживљавају свет. Људи нису свесни своје културе све
док не наиђу на културу странаца. У сусрету са страном културом, људи
су изложени различитим ситуацијама, што са собом може донети и осећај непријатности, али им управо тај сусрет помаже у разумевању културних разлика. Основни елементи културних разлика јесу језик, религија и економија (Reisinger & Turner, 2003: 139). Контакт између двеју
или више култура који се остварује у туристичком процесу, прилика је
за размишљање о властитим и туђим идентитетима. Овај контакт може
имати како позитивне, тако и негативне ефекте као што су сварање стереотипа, комерцијализација културе, изазивање друштвеног конфликта,
сукоб вредности и слично (Jelinčić, 2009: 67).
Два друштва и њихове културе спајају се посредством туризма и тај
однос назива се гост – домаћин однос. Постоје три врсте ситуација које се
идентификују између домаћина и госта: туриста купује робу или услуге
од домаћина, могу бити један поред другог, на пример на плажи, и могу
водити разговор у смислу размене информација или идеја (Reisinger &
Turner, 2003: 139). Домаћин, у ужем и ширем смислу, туристичком понудом неминовно обједињује својства своје културе. У најширем смислу
то су гостопримство, прихват, комуникацијска способност, еколошка
свест, познавање властите и туђе културе и других језика, способност
прилагођавања и др. За улазак у дијалог, мора бити припремљен, врхунски професионалац и репрезент своје сопствене културе. Истовремено,
он је прималац вредности које туристи, посредно или непосредно доносе
у дестинацију. С друге стране, туриста мора бити информисан о месту
посете и боравка. То су најчешће генералне информације и основна
знања о дестинацији. Иако је туриста примарно мотивисан потребама
одмора и рекреације, он се све више понаша као истраживач и тражи
нове садржаје, информације и знања и тако неминовно ступа у дијалог са
домаћином. Он је истовремено и представник своје културе коју свесно
или несвесно заступа у месту посете (Jagić, 2004: 196).
Највеће разлике између економских, културних и друштвених
фактора заступљене су између туристе и локалног становништва. Отежани односи између госта и домаћина обично настају због недостатка
знања и разумевања од стране туриста о локалној култури и обичајима
(Sharpley, 1999). Односи утицаја туризма на перцепцију домаћина интезивно су проучавани у литератури (Reisinger & Turner, 2003: 139). Резултати бројних истраживања показали су да туризам утиче на домицилно
становништво на три начина: економски, друштвено и еколошки. Неке
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студије показују да туризам значајно може допринети економском развоју и остваривању профита домицилног становништва, што се сматра
позитивним утицајем туризма, док се социо-културни и еколошки утицаји туризма углавном доживљавају негативно (Liu & Var, 1986: 193-214).
С друге стране, неке студије показују да домаћини виде туризам као
вид обезбеђивања социо-културне разноликости, које могу доприности
остваривању бенефита локалној заједници. На пример, туризам доприноси очувању, заштити и конзервацији културних добара, наслеђа и природне средине, али и обезбеђује културну размену између различитих
друштава (Gursoy et al., 2002: 79-105).
Конфликти између култура постоје на међуљудском нивоу, чак и када су туристи особе које уживају на сунцу. Конфликти су креирани због
културолошких разлика, који воде до разлика у међусобној комуникацији и неразумевања у тумачењу (Reisinger & Turner, 2003: 139). Туристи доносе своје личне обичаје и навике у дестинацију и ретко су свесни
какав културни шок изазивају у животу локалног становништва. Посебно
у сиромашнијим земљама, имиџ западног туристе може бити заснован
на нереалним ТВ-емисијама, које стварају очекивања која су превисока
и могу довести до горчине (Dluzewska, 2008: 52-67).
Свака култура има своја правила. Правила која су прихватљива у
једној култури, не значи да ће бити прихватљива и у другој, што може
изазвати неразумевање и погрешно тумачење. Ово обично води до потешкоћа у интеракцији са домаћином, формира се конфузија, генеришу
напетост и конфликт. Рушење културних правила у дестинацији је уобичајено међу туристима, било због тога што их они игноришу, или их нису
свесни (Reisinger & Turner, 2003: 139).
3. Утицај културолошких разлика на запослене
у туризму и угоститељству
Због културних разлика, менаџмент компаније које послују на глобалном туристичком тржишту, могу имати проблеме у вези са начином
рада, очекивањима и етиком њиховог запосленог особља. Проблеми се
могу повећати због недостатка комуникације и другачијег начина рада.
Нечије вредности и веровања могу искључити разумевање другачијих
понашања и ставова. Највише неразумевања међу људима и њиховим
културама могу бити због етноцентризма, који даје примат једној култури и процењује друге према њој. Етноцентризам и ограничена знања о
другим културама могу спречити објективне процене и разумевање људи
различитих култура. Овај пропуст може довести до озбиљних последица
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на радно окружење. Да би се управљало културним разликама запослених и привукли клијенти другачијих културних тржишта, неопходно је
да се познаје културно окружење запослених и клијената, да се науче и
разумеју њихове установљене културне праксе.
У туризму и угоститељству, културно неразумевање се обично јавља
приликом испоруке услуге туристима. Веома често туристи су разочарани
услугама, због њихових културних пристрасности. На пример, европски
туристи у Сједињеном Америчким Државама не желе да чаша воде буде
у потпуности напуњена коцкицама леда, док су амерички туристи фрустрирани када путују у Европу, а њихова чаша воде или сока се састоји од
само две коцкице леда. Културно неразумевање може утицати и на особље.
На пример, амерички конобар може развити негативан став према европским туристима који не остављају бакшиш. У Европи остављање бакшиша
се углавном не практикује, јер је 15-20% напојице увек укључено у цену.
Европски туристи морају бити подсећени о навици остављања бакшиша у
Сједињеним Америчким Државама, а услуге у Америци морају бити објашњене, због различитог давања бакшиша. Заборав давања бакшиша може
креирати веома лош утисак о европским туристима у Америци, а из тога
може произаћи негативан однос на релацији гост – домаћин. Исто тако,
тражење бакшиша од европских туриста може креирати лошу импресију
америчких пружалаца услуга (Reisinger, 2009: 35-36).
Многе културне грешке могу се избећи ако туристи, локално становништво и запослени у туристичкој индустрији, постану свесни културних разлика које постоје међу њима. Два наредна примера представљају
стратегију коју је имплементирала Европска организација ради боље сатисфакције кинеских туриста.
У 2005. години, више од 30 милиона кинеских туриста путовало је у
иностанство. Maison de La France, француска национална туристичка организација, покренула је студију за одређивање француских потенцијала,
као дестинације за кинеске туристе. Студија је показала да је Француска
била прва у намери посете Кинеза међу станим земљама у наредних 5
година. Због тога је Maison de La France публиковала практичан приручник који носи назив „Како на прави начин угостити кинеске туристе”.
Приручник је био на располагању разним туристичким предузећима, са
циљем привлачења и задовољења новог тржишног сегмента. Овај приручник представља веома практичан савет да се помогне туристичким професионалцима, како би задовољили потребе кинеских туриста.
Због предвиђања повећања тражње кинеских туриста, Accor, водећа
европска хотелска компанија, спровела је стратегију за своје европске
хотеле. Accor је успоставио различите стратегије за обуку својих хотелских менаџера, шефова и особља, како би боље разумели и одговорили на
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специфичне потребе, захтеве и очекивања кинеских туриста. За хотеле
који желе да иду даље и да буду организовани као „Chinese Friendly”, Accor
је предложио сертификат који носи назив „Кинески оптимални услужни
стандарди”. Ови хотели обезбеђују Кинезима преводилачко особље, кинеске новине, кинеске телевизијске канале, кинески доручак са супом од
пиринча и резанаца и др (Reisinger, 2009: 35-36).
4. Студије случајa
4.1. Дубаи
Културни конфликти се највише дешавају у земљама попут Уједињених Арапских Емирата, зато што туристи са Запада и муслимански домаћини имају приметних културних разлика. Многе муслимаске земље
доживљавају понашање туриста који долазе са Запада неприхватљивим
и некомпатибилним са исламом и начином живота муслимана.
Дубаи је град муслимана и поштује законе ислама. С обзиром да је
ислам главна религија, забрањено је критиковање или употреба било
чега што је против религије. Забрањено је практиковати било коју форму
друге религије, изузев ислама, на јавним местима. За време светог
месеца Рамадана, забрањено је јести од изласка до заласка сунца, па би
тако оброци требало бити обављени у хотелу или другим угоститељским
објектима за смештај и исхрану. Такође, критиковање било које од седам
владајућих породица је забрањено.
У Дубаиу можете добити затворску казну због хомосексуализма, ванбрачне афере, као и љубљења на јавним местима. Забрањено је плесање
на јавним местима и постоји строга регулатива о одевању на различим
местима у граду. Увредљиве речи и непристојно одевање могу довести
туристе у невољу са властима, а алкохол се може пити само у строго
одређеним местима.
Истраживање која је спровела Dluzewska, показује да постоје разлике
у нивоу знања који туристи имају о културним нормама у Дубаиу. Највећи
ниво знања је међу Американцима (САД), Енглезима, Немцима и Французима. Неки испитаници у овој студији нису веровали у одређена правила и били су убеђени да уколико би урадили нешто неприкладно, да би
локално становништво указало на њихову грешку, пре него што упадну у
невољу. Знање о Дубаиу није базирано само на националности, већ и одабрана врста одмора има велики утицај. Масовни туристи обично су слабо
информисани, неедуковани и нису свесни друштвених норми, услед чега
изазивају више поремећаја, док бекпекери и ексклузивни туристи имају
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релативно висок ниво знања и изазивају мање поремећаје у култури Дубаиа и генерално земљама у којима је ислам главна религија. У Уједињеним
Арапским Емиратима шопинг молови имају постере који указују на прикладно понашање, а полиција је почела давати локалне смернице туристима у вези са пристојним понашањем (Dluzewska, 2008: 52-67).
4.2. Разлике између кинеских туриста и туриста са Запада
Када туристи са Запада путују у Кину, они то често раде због древне
историје која је заступљена на том простору, као и културног искуства
који могу доживети због просторне удаљености Истока и Запада. Кинески туристи путују у иностранство знатно лакше него раније, при чему
постављају неке нове трендове и разбијају присутне заблуде. Наредних
пет примера показују занимљиву контраст у жељама, начинима припремања одмора, као и изабраним стиловима путовања и навикама између
кинеских туриста и туриста са Запада.
Самостално путовање или путовање у групи
Прва највећа културна разлика између кинеских и туриста са Запада,
је у томе са ким желе провести путовање – да ли ће то бити група блиских
пријатеља, породица или самостално путовање. Кинески туристи виде
велику забаву при путовању, те бирају партнера или више њих, са којима
би могли поделити оно што су видели и научили током путовања. Ово је
разлог због чега морају имати приступ интернету у хотелској соби, како би
били у контакту са рођацима и пријатељима који су у Кини и одмах пренели искуства која су доживели. Западњаци, с друге стране, преферирају
самостална путовања, попут самосталног city break или backpacking путовања, а причаће о свом искуству тек када дођу кући.
Мотивација при путовању
Друга разлика између кинеских и туриста са Запада лежи у мотивацији при доношењу одлуке о путовању. Док западњаци осећају да је
одмор оно што они заиста заслужују и што су зарадили својим мукотрпним радом, Кинези не осећају исти ниво стреса да побегну од свакодневнице. Жеља туриста са Запада да се побегне од свакодневнице, насупрот позитивном ставу Кинеза за опуштањем и искуством, помаже нам
да схватимо културне разлике при одабиру путовања (са пријатељима,
породицом или самостално): разлика између заједничког искуства кинески туриста и самосталног одмора - туриста са Запада.
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Начини припреме

Кинески туристи су генерално гледано много опуштенији када
планирају путовања, стога се више забављају и троше мање времена
читајући о местима које ће посетити, за разлику од западних туриста,
који доста истражују и читају штампане или online туристичке водиче о
дестинацији коју посећују, њихову историју и културу. Ово због тога што
се кинески туристи радују опуштању, културној експедицији са пријатељима, док западњаци желе да виде и посете све по унапред утврђеном
плану, пре реализације самог путовања.
Врста путовања и културна искуства
Други разлог за опуштањем и лимитираним планирањем кинеских
туриста је у томе да, док су западњаци одговорни за сваки аспект њиховог путовања и више воле да се у потпуности препусте једној дестинацији
(нпр. граду), Кинези генерално желе да искусе путовање које организују
туристичке агенције. Ово лежи у чињеници да су западни туристи одавно
превазишли класично организоване туре у међународним туристичким
кретањима, и стога, желе искусити нешто ново – самостално путовање,
док су с друге стране, инострана путовања релативно нови концепт за
Кинезе. Они желе да науче што више могу на основу плана и програма
којe пласирају агенције, док ће западњаци планирати много више детаља
у вези са city break дестинацијом.
Шопинг и количина новца која се потроши
Последња разлика између Кинеза и западњака лежи у начину трошења новца и различитим стварима које купују током путовања. Продавнице сувенира су велики бизнис за многе земље, али изгледа да
углавном туристи са Запада купују јефтиније сувенире који подсећају на
град и културу тог простора. Кинези су много великодушнији у погледу
куповине, те по томе постају први у многим земљама света, а базирају
се на куповини скупих ствари од дизајниране обуће или ташне, до куповине локалних производа или производа културног занатства. У Француској 87% робе које купују кинески туристи су париски модни производи
(www.tourism-review.com).
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4.3. Американац у Паризу
У последњих неколико декада, међународне компаније су се значајно
увећале и прошириле. У туристичкој индустрији, велики туристички конгломерати су се формирали са својим канцеларијама у бројним земљама
у свету. Људи различитих националности и култура раде заједно, за исту
компанију. Ова разноликост људских ресурса може довести до проблема у
комуникацији, различитим перцепцијама пројеката или задатака и различитим ставовима према послу и пословним методама (Reisinger, 2009: 42).
Да бисмо ово илустровали можемо узети пример како један Американац види Француску за време пословног састанка у Паризу. Американац, који је представник великог туроператора у Сједињеним Америчким Државама, иде у Француску да би се састао са колегом који тамо
ради, како би разменили идеје за нову кампању. Састанак је заказан за
понедељак у 9 часова. Американац је одлучио да на лет у Париз крене у
недељу, а да се врати у понедељак увече. У његовој глави је да је један дан
више него довољан за пословни разговор са француским колегом, те је
чак испланирао да посети Ајфелов торањ пре повратка у Америку.
У 9 часова у понедељак, Американац стиже на место састанка и схвата да људи који би требало да дођу, још увек нису дошли. Сви учесници
пристижу у 9:30 h и састају се у сали за састанке. Док пију кафу разговарају о томе шта су радили током викенда, при чему доста разговарају о
ручку који следи. После свега неколико минута, почиње дискусија о предстојећој кампањи, и ето, већ је 11 h, а неко узвикује да је време да се иде
у ресторан, у случају гужве у саобраћају. Како би смирио младог Американца, француски менаџер му говори да не брине, јер ће наставити са
састанком у ресторану. Међутим, за време ручка теме разговора били су
фудбал, вино, светске новости и друго, све изузев теме самог састанка.
У 14 h вратили су се у салу за састанке, а Французи су са собом понели
лап-топ рачунаре, како би одговорили на приспеле mail-ове или пак ћаскали на интернету. У 16:30 h француски менаџер најављује да ће закључити састанак за време вечере у 20 h, „јер је уобичајено да се најважније
дискусије о послу закључују током вечере”. Американац узима телефон
како би одложио свој лет за следећи дан и резервисао хотелску собу за
још једну ноћ, јер не жели да пропусти закључивање састанка. За време
вечере разговарали су о кампањи без прецизних дефинисања, уживајући
у изванредној храни и добром вину. Млади Американац, који је дошао у
Париз са јасном идејом и визијом и који је био фокусиран на радну агенду,
напустио је Француску са нејасноћом да ли је или није одлука донета на
пословну тему. Американац је био збуњен како су Французи организовали састанак. Он је био фокусиран на агенду, јасну визију, правце, а „у
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Француској одлучивање је давање широке смернице без уласка у детаље
имплементације” (Hall, 1990: 18-22).
Важно је за једну интернационалну компанију да разуме и да научи
своје запослене о културним и друштвеним разликама, када послују
заједно људи из различитих земаља. Оно што је можда важно у једној
земљи, не мора бити важно и у другој; оно што је за један народ фокус
дешавања/посла, може бити сувише детаљно за другу; оно што једно
друштво сматра благонаклоним, може бити осуђено као арогантно и
захтевно у другим друштвима (Reisinger, 2009: 42).
4.4. Туристи из Индонезије у Аустралији
Туристичка индустрија Аустралије суочава са константним повећањем броја иностраних посетилаца, међу којима доминирају Индонежани, који са собом носе и своје културне разлике. Међутим, у Аустралији
је заступљена негативна перцепција туриста из Азије. С друге стране, у
Азији је заступљено мишљење о анти-азијском ставу у Аустралији, при
чему се Аустралијанци доживљавају као расисте и социјално неправедним народом. Многи становници Азије знају за тзв. „Белу аустралијску
политику”, због чега су развили негативне стереотипе и предрасуде према Аустралијанцима, док Аустралијанци не желе да се едукују о азијској
култури.
Постоје четири основне димензије по којима се све културе разликују, а то су: хијерархија/ауторитет, индивидуализам/колективизам,
избегавање нејасноћа и ризика, и маскулинитет/феминитет. Индонежанска култура је култура високог степена хијерархијског ауторитета, где је
нагласак на послушности, конформизму, ауторитету, надзору, социјалној хијерархији и неједнакости. Одлуке доноси поглавар (ауторитет), а
однос између надређених и подређених зависи од формалних правила
везаних за радни хијерархијски однос. Насупрот томе, културе нижег
степена хијерархије, као што је аустралијска, базирају се на минимизирању неједнакости, при чему је фокус на договору, а не на аутократском
одлучивању.
Индонежанска култура је култура у којој доминирају колективизам
и групни рад, те су права и потребе групе приоритет. Чланови групе пазе једни на друге, а за узврат добијају лојалност. Пријатељства су веома
стабилна и дуготрајна. Због тога што је најбитнији заједнички живот у
хармонији, Индонезија има много правила која се баве људском комуникацијом и јавним понашањем, као што је регулисање сукоба, избегавање јавне критике, одржавање групне хармоније, сузбијање и обуздавање емоцијалних експресија, хијерархијска надмоћ и поштовање
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људи на власти, која забрањује шале и пропагира међусобно поштовање.
Аустралијска култура је култура индивидуализма, са високим степеном
независности, самопоуздања и самозалагања. Пријатељски односи су на
много нижем нивоу у односу на Индонезију.
Индонежанска култура је култура у којој је друштвено прихватљиво
да се двосмисленост/нејасноћа и ризик морају избегавати. Конкуренција
је одобрена, али се ризик не предузима; странци са новим идејама нису
прихваћени. Друштво је нациналистичко, конзервативно и карактерише
га висок ниво стреса и анксиозности. Људи су емоционално суздржани.
Друштво ужива стабилност и сигурност, и поштује жеље и наредбе закона.
Писани акти управљају друштвом, а посебно су важна она правила која
се односе на пристојно понашање. Друштво, такође, жели што мању двосмисленост у међународним односима, те постоје јасне граница понашања између оних који су у групи и оних који су ван групе, при чему су
односи у групи много интимнији. Аустралијска култура је мало другачија. У Аустралији, друштво толерише двосмисленост/нејасноће, повреду
правила и понашања, и одступања од формалних правила и интеракција;
ризик се преузима и прихватају се нове идеје. Људи су мање под стресом.
Ипак, постоје нека правила која се морају поштовати. Фокус је на индивидуализму и такмичењу. Људи су оптимистични када мисле и говоре о
будућности, јер верују у промене (Reisinger, 1997: 139-146).
Димензије индивидуализма/колективизма и маскулинитета/феминитета показују разлике у комуникацији између култура. У Индонезији
се информације шаљу невербалним путем. Људи осећају правила понашања. Част и обавезе одражавају статус, позицију и моћ, и користе се
глатке стратегије управљања конфликтима у међуљудским односима.
Чланови групе су веома опрезни у отпочињању комуникације и имају
тенденцију да формирају претпоставке засноване на културној позадини
странаца. Доста постављају питања и теже да смање самооткривање у
међуљудској комуникацији. У Аустралији су заступљене директна вербална комуникација, писана правила, експлицитне инструкције, знакови и процедуре које објашњавају како се понашати. Испитана је комуникација у групи и између групних односа у Индонезији и уочено је да се
индонежански чланови групе адаптирају (колективизам). У Аустралији
од чланова групе се очекује да самостално раде, чак и у случају да се
морају суочити и противити групи (индивидуализам).
Источњачка култура, попут индонежанске, је полихрона: људи, људски односи и оријентација ка породици (фамилији); време је флексибилно. Западњачка култура, као што је аустралијска, је монохрома: задаци
и временски распоред; време је стриктно дефинисано. Сусрет ових двеју
култура може донети озбиљне сукобе вредности, ставова и незадовољГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 367-390
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ство међусобном комуникацијом и односима. У Индонезији је битно значење и разумевање онога што није речено у невербалној комуникацији
или говору тела, у ћутању и паузи. Насупрот томе, у Аустралији највише
информација преносе се вербалним путем, при чему се оне увек изговарају директно.
Културне разлике између индонежанских туриста и аустралијских
домаћина може бити објашњено утицајем различитих религиозних веровања. Стога је, поврх свега, ради успешне међуљудске комуникације,
Индонежани и Аустралијанци морају разумети. Често се у литератури
истиче да су неки делови Индонезије, посебно Јава и Бали, под утицајем
хиндуистичке и будистичке филозофије, док су приобаља и спољна острва, посебно Суматра, под муслиманским утицајем. Међутим, ислам је
дошао у Индонезију преко Персије и Индије и знатно је модификован.
Други делови Индонезије, нарочито унутрашњи, строго су Малајски.
Сви делови Индонезије били су под европским утицајем у XIX и XX веку.
Индонезија је била и под утицајем Холандије, која је Индонезију упознала са политиком западњака и економским структурама. С друге стране,
аустралијско друштво заступа само веровања хришћанске религије. Различита религиозна уверења могу успорити међуљудску комуникацију,
изазвати друштвене конфликте, нетрпељивост и сукобе, стога је веома
битно утицати на подизање нивоа друштвене свести о различитим религиозним уверењима, како би се непријатности било које врсте избегле.
Главне културне разлике између индонежанске и аустралијске културе идентификоване су студијом која је спроведена на Златној обали1 1994-1995. године. Узорак је обухватио 618 азијских туриста који су
посетили Златну обалу, а били су испитани о пет присутних култура,
међу којима је једна била индонежанска. Такође, било је испитано и 250
аустралијских пружалаца услуга. Покушало се да се уоче културне вредности сваке популације, правила понашања, перцепција услуга, форме
омиљених социјалних интеракција и задовољство тим интеракцијама.
Сва питања била су идентична за све, како би било изводљиво упоређивати одговоре.
Испитивање социо-демографских карактеристика на два узорка
показала су да је већина индонежанских испитаника (51%) била старости између 25 и 38 година и да је велики проценат њих (46%) било факултетски образовано. Највећа погрупа индонежанских туриста били
су менаџери и запослени у администрацији (36%). Приближно 78% њих
је дошло у Аустралију ради одмора, а 43% су први пут посетили Аустралију. Међутим, велики проценат (32%) посетило је већ једном Аустралију. С друге стране, већина аустралијских испитаника (39%) било је
1

Студија је обухватила Јужни Квинсленд у Аустралији.
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старости између 18 и 24 година са великим процентом (60%) оних који
су завршили само средњу школу, што представља одраз професионалне
квалификације пружалаца услуга. Највећа подгрупа пружалаца услуга
у Аустралији били су они који служе храну и пиће (приближно 20%), потом следе менаџери, спремачице, продавци и запослени у транспортним
предузећима (Reisinger, 1997: 139-146).
Индонежански туристи
Оријентисани ка породици

Аустралијски домаћини
Оријентисани према себи

Групно оријентисани

Индивидуално оријентисани

Значај заједнице, друштвености и
заједништва
Фокус на зависности,
послушности и благостању других
Физичка и емоцијална блискост

Значај индивидуалности и
приватности
Фокус на независности, изазовима
и личним интересовањима
Приватност

Нису заступљена ексклузивна
пријатељства
Значај опште сагласности

Јака ексклузивна пријатељства

Значај дужности и служба групе
Групне одговорности за
предузимање било какаве акције
Друштвена хијерархија

Фокус на индивидуалној
аутономији и иницијативи
Моралне одговорности за
сопствене акције
Егалитаризам

Процењивање година

Непроцењивање година

Поштовање старијих и њихових
савета
Исправан облик понашања

Непоштовање старијих и њихових
савета
Директно и отворено понашање

Индиректно исказивање
мишљења
Контрола емоција и неслагања

Директно исказивање мишљења

Избегавање ризика

Предузимање ризика

Поздрав праћен лаганим
разговором
Друштвени ритуали укључују
оброк

Кратак поздрав без комуникације

Доношење индивидуалних одлука

Отворено неслагање

Оброци нису део друштвености
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Време је растегљиво; није
Време је новац
стриктно
Избегавање гужве, често кашњење Ужурбаност, тачност
Одсуство стреса у чекању
Значај формалног одевања

Више стреса и анксиозности у
чекању
Неформално одевање

Често смејање при друштвеним
сусретима
Избегава се контакт очима у
формалним сусретима
Чести телесни контакти

Смех се користи само када се
доживи прави утисак
Чести контакти очима

Мале физичке удаљености

Велике физичке удаљености

Суздржана гестикулација

Отворена гестикулација

Избегавање коришћења леве руке

Коришћење обе руке

Избегавање померања ноге и
стопала

Слободно померање ногу и
стопала

Телесни контакти се избегавају

Табела 1: Разлике између индонежанских туриста и аустралијских пружалаца услуга
Од Индонежана се очекује да обављају своје дужности и да испуњавају обавезе у складу са законом. Индивидуа је у обавези да служи представнике групе, колетивног вођу, старије, запослене и учитеље. Одлуке
надређених се не доводе у питање. Заступљена је друштвена хијерархија
и систем оцењивања повезан са годинама, занимањима и друштвеним
позицијама. Вертикална хијерархија и поштовање хијерархијског ауторитета је обавеза сваког појединца. Поштовање се прво указује старијима, наставницима, родитељима и надређенима. Свакој старосној групи
се мора обратити коректном терминологијом и језиком. У Аустралији
су, насупрот томе, заступљени егалитарски односи. Одлуке надређених
могу бити изазване и промењене. Људско понашање је много опуштеније и мање зависи од друштеве позиције и од година. Пружаоци услуга
у Аустралији би требало сагледати и разумети туристе из Индонезије,
на пример, у домену њихових обавеза према закону, њихових служби,
поштовања вође групе, те да, у складу са тим, обављају своје пословне
обазезе и одговорности стручно и са посвећеношћу.
Индонежани су обично флексибилни са временом и заказивањима. Не морају се придржавати временских обавеза. Свака активност се
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може наставити у дужем временском периоду. Бити у журби је показатељ нестрпљења. Према томе, кашњење са услугама не смета Индонежанима, јер се чекање сматра природним. У Аустралији време је јако
важно и морају га се придржавати становници. Тачност и ефикасност
су веома битни. Као резултат овога, аустралијски пружаоци услуга који
имају директан контакт са индонежанским туристима не морају да журе. Требало би развити флексибилне туристичке итинерере. Када услуга
не може бити испоручена на време у Аустралији, уместо извињавања и
накнаде због неажурираности и неефикасности, може се туристима пружити забава било које врсте, како би имали осећај неометаног одвијања
активности.
У Индонезији одевање је формално и мора бити у складу са приликом. Одевање рефлектује социјалну класу, позицију и осећај припадности, као и поштовање према другим људима. У Аустралији, људи се облаче неформалније и не подлежу великим формалним правилима одевања. Због тога би пружаоци услуга у Аустралији требало носити радну
униформу која рефлектује њихову радну позицију.
Две битне карактеристике индонежанског начина живота су „gotong
rojong” и „mupakut”. „Gotong rojong” се односи на оријентацију ка групи,
поштовање и учестовање у заједничким активностима. То се, такође,
односи на жртвовање појединаца за опште благостање, јер је то важније
од индивидуалних потреба. Важан је заједнички рад, попут честих дружења, послова, игара, спавања, као и конзумирања хране са другима. Све
друштвене активности укључују велики број људи. Групна одговорност
приликом обављања неког посла је од круцијалног значаја. „Mupakut” се
односи на кооперацију и општу сагласност. Према томе, у Индонезији,
одлуке о путовањима, одабир дестинације, трошење новца и шопинг су
предодређени групом која се сматра породицом и она је саставни део
путовања, док самостална путовања нису заступљена или су заступљена
у малој мери. С друге стране, у Аустралији се одабир друштвених места
базира на потребама и мишљењу појединаца, њиховој независности и
личној моралној одговорности у акцији. Друштвене активности укључују мањи број људи. Носиоци понуде у Аустралији требало би да избегавају сепаратисање групе индонежанских туриста, а уместо тога требало
би им помоћи у заједничком обављању посла, показати бригу за групно
благостање и поштовање одлука коју доноси група.
Индонежански живот заснива се на проширеној породици. Веома
блиске везе се одржавају међу члановима. Индонежанска породица
учи о зависности, послушности, поштовању старијих и бризи за добробит сваког члана. Живот у породици постоји у виду сеоских заједница
или заједничког живота. Аустралијска породица учи о независности и
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самопоуздању. Због тога би требало препоручити пружаоцима услуга у
Аустралији, да туристичко рекламирање буде усмерено директно члановима индонежанске породице, а не индивидуалним туристима. Активности намењене индонежанским туристима требало би укључити чланове
породице и бити директно намењене њима (Reisinger, 1997: 139-146).
Индонежански лични односи су повезани. Усамљеност се доживљава
негативно. Аустралијски образац понашања је другачији, те се посебно
вреднују ексклузивнији односи. Усамљеност се углавном доживљава
позитивно. Према томе, носиоци туристичке понуде у Аустралији морају
посветити пажњу разликама у личним односима између индонежанске
и аустралијске популације, како би се избегла туристичка перцепција
непружања довољно пажње туристима и са недовољно поштовања. У
Индонезији многи друштвени ритуали захтевају отворени и блиски обред који често укључује оброк, као саставни део ритула. У Аустралији
је забрањено да се јела служе за време друштвених окупљања. Имајући у виду речено, пружаоци услуга требало би проучити традицију и
служење оброка у различитим друштвеним приликама, која је основна
одлика индонежанског начина живота.
Иако су Индонежани веома породично оријентисани, бити позван у
госте сматра се великом части, а то може скратити време неопходно за
успостављање бољих односа. Давање поклона је веома битан аспект одржавања добрих односа. Међутим, у Аустралији се давање поклона сматра неприкладним, а онај који даје може бити оптужен за мито. Да би
задовољили Индонежане, препоручује се да носиоци туристичке понуде
у Аустралији обезбеде мале гостољубиве поклоне, чиме ће показати да
их сматрају почаствованим гостима.
У Индонезији се друштвени конфликти и неслагање у друштвеним
односима максимално избегавају, како би се обезбедио психички слободан живот. Индонежанско друштво је много забринуто безбедношћу,
појединачним људским односима у оквиру проширене породице, селом
или заједничким животом, за разлику од аустралијског друштва. Пружаоци услуга у Аустралији би на ову бригу требало да одговоре глатким
међуљудским односима са великом љубазношћу и високим квалитетом
услуга. Требало би омогућити високу безбедност авиона и рекретивних
објеката, као и чисто и незагађено окружење. На овај начин културна
перцепција индонежанског туристе, базирана на избегавању ризика,
може се превазићи без губитка интересовања за путовањем у Аустралију, састанком са различитим људима, суочавањем са различитим формама понашања и живљења у различитом окружењу.
Друштвени живот у Индонезији регулисан је формалном етикетом.
Концепти „halus”, „kasar”, „akal” и „selamat” су веома битни у индонежанГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 367-390
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ском друштвеном животу. „Halus” се односи на учтивост, самоконтролу
и савршеност у сопственом понашању. „Halus” диктира да међуљудска
комуникација буде глатка и без конфликта. Забрањује експресију емоција, поготово негативних емоција, попут беса и туге, јавног критиковања, превише приче, гласног смејања, неконтролисану гестикулацију
и захтева очување достојанства и самопоштовања. „Kasar” означава
супротност; бити груб и без манира. Скоро свако понашање, од стране
индивидуе или етничке групе, може бити осуђено у случају непоштовања ових концепата. Концепт „akal” наглашава значај свесне контроле
у муслиманским областима на Суматри. „Selamat” означава да ништа
непријатно и несрећно неће доћи до појединца (Reisinger, 1997: 139-146).
Главни разлог за „halus” и „selamat” је да се одржи „стабилно стање”,
кога карактеришу самоуздржавање и одржавање личних односа у мирном стању. У аустралијској култури, експресија унутрашњих осећања,
укључујући исказивање емоција, а посебно негативних емоција, попут
беса, сматрају се природним. Индонежански концепти „halus”, „selamat”
и „стабилно стање” могли би се користити као база за промоцију међуљудских односа. Фокус би требало да буде на правом понашању од стране
пружалаца услуга у Аустралији, хармонизованим међуљудским туриста – домаћин односима, самоконтроли и бризи о осећањима туриста.
Носиоци туристичке понуде морају знати како да комуницирају са индонежанским туристима на личном нивоу, како да искажу или покажу
погледе и мишљења која могу бити контрадикторна веровањима и уверењима Индонежана.
У индонежанској култури, неопходност очувања глатких и неутралних људских односа, такође диктира правилан начин поздрављања, који
омогућава стварање прве импресије о услугама, као и одређивање задовољства туриста пруженим услугама. На састанку, присуство друге особе мора се изразити осмехом, додиривањем других или руковањем (само
за особе истог пола). Препоручљиво је да се разговара неколико минута
на учтив и културан начин, о нечијем породичном животу. Разговор не
би требало да буде ужурбан. Ово је наравно у супротности са аустралијским „како си?” поздравом, који Индонежани сматрају безличним и
непристојним. Такође, битно је посветити пажњу невербалној комуникацији између аустралијког и индонежанског друштва, а менаџмент у
туризму мора бити опрезан у свим међуљудским односима са индонежанским туристима укључујући невербалне знакове, како не би увредили туристе.
У Индонезији људи се смеју због учтивости и то је саставни део њихове културе. Само у формалним сусретима се одражава миран израз
лица. Насупрот томе, Аустралијанци се мање смеју у друштву. Ако се
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смеју, смеју се само када то заиста осећају. Имајући у виду поменуто,
носиоци услуга у Аустралији требало би да дочекају индонежанске туристе са осмехом како би се комуникација и интеракција глатко покренула
и одвијала. Експресија емоција, негативних или позитивних, у индонежанском друштву је веома ретко заступљена, осим у присуству чланова
породице или блиских пријатеља. Показивање љубави у јавности није
прихватљиво. Насупрот томе, Аустралијанци имају мање контроле над
исказивањем позитивних или негативних емоција, а неформално понашање је прихватљивије. Носиоци туристичке понуде требало би да буду
пажљиви са начином исказивања емоција, мимиком, гримасама, интонацијама гласа или било ког симбола који се односи на личну емоцијалну реакцију.
У Индонезији су уобичајени чести физички контакти. Држање руку,
ослањање на раме, додиривање колена нису забрањени, нити се избегавају. Преферира се мање растојање у комуникацији (изузев за младе
особе различитог пола). С друге стране, Аустралијанци користе веће
растојање у међусобној комуникацији, мање се додирују и мање седе једни поред других. У Индонезији, гестикулација је спора и уздржана. Аустралијанци су усвојили бржи темпо и њихови покрети нису суздржани.
У Индонезији, употреба леве руке се избегава, јер показује недостатак
поштовања. Десна рука се користи за друшвену интеракцију и конзумирање хране. У Аустралији, људи слободно користе обе руке. У Индонезији се покрети ногу и стопала строго контролишу. Стопала морају бити
припојена уз под, не уз сто или столицу, као што је случај у Аустралији.
Прекрштене ноге сматрају се непристојним (Reisinger, 1997: 139-146).
Закључак
Пружаоци услуга у туризму, у окружењу које захтева много више осећања и разумевања према међународним туристима, различитих културних потреба, морају бити способни да се изборе за туристе на глобалном нивоу. Повећана свест о постојању различитих култура, разумевање
и њихово прихватање, неопходнан су услов успешног рада носилаца туристичке понуде. Придржавање националног начина размишљања може
довести до опасних претпоставки о страним туристима, односно могу
се створити етноцентризам, предрасуде и стереотипи. Како до тога не
би дошло, неопходно је детаљније истражити однос на релацији туриста – домаћин у домену културних разлика које постоје међу њима, као
и дати конктретне смернице да олакшано комуницирање и разумевање
туриста и пружалаца услуга.
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Неоходно је да менаџери у туризму имају више разумевања за људе
различитог културног поднебља, да буду отворени према различитим
обичајима и да буду способни да се изборе у различитим ситуацијама
са странцима и људима различитих ставова. Веома је важно да разумеју
да оно што је прихватљиво у једној култури не значи да је прихватљиво
и у другој култури, као и да буду способни да промене личне ставове
и понашање. Сходно томе, сви запослени у туризму требало би да буду
изложени мултикултурној обуци која се везује за културно разумевање
међународних туристичких потреба. Таква обука требало би да укључи
бољу међународну комуникацију (због постојања различитих језика),
значај интерперсоналне и невербалне комуникације, попут симбола,
знакова, гестова, израза лица и порука које се преносе говором тела.
Оваква обука требало би, такође, да укључи истраживање културног
утицаја на туристичко понашање, доношењe одлуке о путовању, потрошњу, рекреативне потребе и избор хране. Веома је важно за представнике
туристичке индустрије да буду способни да направе релевантне одлуке
у вези са различитим туристичким потребама базираним на културној
диференцијацији, како би допринели повећању поуздања и задовољства
самих туриста.
Учење о културним разноликостима на међународном туристичком тржишту представља кључни фактор у ефикасној сегментацији,
издвајању циљних група и промоцији на страном тржишту. Многе културне грешке могу се избећи ако туристи, локално становништво и
запослени у туризму и угоститељству, постану свесни културних разлика између њих самих. Пошто квалитет друштвеног контакта између
туриста и запослених утиче на купчеву перцепцију квалитета услуга и
њихово крајње задовољство производом, представници туризма и угоститељства требало би обратити и усмерити пажњу на управљање културним разликама у личном контакту између пружалаца услуга и туриста.
Бити свестан културних разлика и учење како се суочити са тим, као и
управљање истим, биће један од кључних задатака у будућности на туристичком тржишту.
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Summary: Globally, there are more than 1 billion tourists every year. They
bring with them the culture of the country they live/work in and it may clash with
that of the country they visit. Sometimes, this clush can be so extreme it not only
makes communication difficult, but lso causes misunderstanding, ambiguity and
unpleasantness. On the contrary, when the country they visit is similar to theirs
(in terms of race, religion, language, behavior, perceptions, customs etc.), cultural
differences don’t pose a barrier to effective communication. The aim of this article is to examine cultural differences in global tourism; not just between tourists
and the local population but also between tourists and tour service providers, and
between tourism industry employees who have different cultural backgrounds. The
article also gives concrete examples of cultural differences along with suggestions
for improving business between the tourist’s home countries and those they visit.
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Сажетак: Време у којем живимо праћено је све израженијом глобализацијом, а питање очувања националног идентитета припадника мањинских
заједница у другим државама поставља се као једно од кључних питања
данашњице. Културни центри широм света представљају мостове између
народа и држава. Самим тим, могли бисмо рећи да Српски културни и
документациони центар у Мађарској представља мост између српске и
мађарске културе. Он у свом раду делује у више праваца: окренут је према
традицији, али и савреном културном стваралаштву; такође и према
Србима у Мађарској, али и према широј мађарској публици. Да би ова
институција имала запажено пословање, неопходна је константна комуникација са потенцијалном публиком, и све то у циљу што боље промоције
саме делатности Српског културног и документационог центра у Мађарској. Комуникациона стратегија ове институције треба да прати актуелне токове и одражава њено стање уз уверење да су посетиоци Српског културног и документационог центра у Мађарској о свему добро обавештени.
Кључне речи: КУЛТУРА СРБА У МАЂАРСКОЈ, МОСТОВИ КУЛТУРЕ,
КОМУНИКАЦИОНА ПРАКСА, СРПСКА МАЊИНА У МАЂАРСКОЈ, СРПСКИ
КУЛТУРНИ И ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР У МАЂАРСКОЈ.

*
*

Контакт: diana.kgy@gmail.com
Контакт: milan.gyurity@gmail.com

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402

392

Diana Gyurity, Милан Ђурић
Увод

Време у којем живимо праћено је све израженијом глобализацијом, а питање очувања националног идентитета припадника мањинских
заједница у другим државама, поставља се као једно од кључних питања
данашњице. Језик као основа опстанка једног народа под утицајем брзог
развоја технологије непрестано трпи промене, које условљавају појаву
нових термина који до тада још нису били познати. Специфична средина
у којој се налази Српски културни и документациони центар у Мађарској
захтева познавање што више термина, оних старих али и новонасталих,
применом одређене комуникационе стратегије.
Присуство Срба у Мађарској датира још из периода средњег века,
мада је опште познато да се највећа сеоба десила 1690. године под вођством патријарха Арсeнија Чарнoјевића. Тада је према неким статистичким подацима у тадашњу Угарску дошло око 10.000 српских породица
населивши се углавном уз Дунава, са најсевернијом тачком Сентандрејом, односно Ђером. Тријанонским споразумом 1918. године и разменом становништва у периоду од 1921. до 1930. године у тадашњу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца оптирало је око ⅔ српске заједнице са ових
простора. Тим догађајем поједина места у Мађарској остала су потпуно
без српског становништва.
Српски културни и документациони центар у Мађарској има озбиљан
задатак у очувању српске културе у Мађарској имајући у виду и саме корене
њеног настанка баш на овим просторима. Многи догађаји који су се одиграли у тадашњој Угарској али и делатност самих појединаца који су рођени
на овим просторима значајно су утицали на формирмирање културе српског народа. Када говоримо о почецима одређене културне делатности и
оснивању српских институција свакако морамо споменути оснивање Матице српске, која је као најстарија српска књижевна, културна и научна институција основана у Будимпешти 1826. године, а касније је пресељена у Нови
Сад. Јоаким Вујић, родом из Баје сматра се оцем српског театра а његова представа „Крешталица” изведена 1813. године у Будиму важи за прву
позоришну представу на српском језику. Овај догађај везује се за почетак
позоришне делатности код Срба. Када говоримо о српској култури и значају
њеног очувања не би требали изоставити ни појединце са простора садашње
Мађарске попут: Саве Текелије, Милоша Црњанског, Јакова Игњатовића,
Катарине Ивановић, Корнелија Станковића и многих других који су оставили печат у целокупној српској али и мађарској култури и историји.
Културно наслеђе Срба у Мађарској је веома богато и можемо га посматрати „и као објекат и као субјекат националног идентитета” како указује
Миљојко Базић у књизи „Идентитет и културно наслеђе Срба” (2007). Када
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402

Развојна стратегија Српског културног и документационог центра...

393

говоримо о националном идентитету могли би рећи да културно наслеђе
временом од генерације до генерације треба обогатити. Самим тим рад
Српског културног и документационог центра у Мађарској можемо посматрати као једну врсту мисије, јер он осим што би требао да преноси културно наслеђе са једне генерације на другу мора и у наредном процесу да
створи и друге културне вредности. Те културне вредности могу да буду
различитог облика и правца, првенствено усмерене на Србе у Мађарској,
али и на ширу популацију српског и мађарског народа.
Према задњем попису из 2011. године српска заједница у Мађарској
броји око 10.000 припадника.Иако се међу мањинама којих у Мађарској
има тринаест, српска заједница сматра малобројном она има активан
културни живот при чему значајну улогу имају њене институције.
Имајући у виду хомогену структуру ове заједнице неопходно је пројектовати одређену комуникациону стратегију која ће на најадекватнији
начин промовисати њену делатност, односно, делатности Српског културног и документационог центра као институције културе.
Оснивањем самоуправног система од стране мађарске Владе 90
година прошлог века отвара се могућност оснивања мањинских самоуправа, што доводи и до формирања Самоуправе Срба у Мађарској,
слично Националним саветима у Србији. У наредном периоду ово прати
и оснивање институција Самоуправе Срба у Мађарској.
1. Почеци рада
Српског културног и документационог центра у Мађарској
Сваки народ мора да има свој културни идентитет који значи свест
и припадање одређеној групи. Српска заједница у Мађарској има јасно
изграђен идентите и дубоке корене у култури ове земље а од самих почетака своје деловање на пољу културе, стваралаштва, школства и неговања традиције она врши најчешће на организован начин и на институционалном нивоу. Такав приступ се преноси генерацијама, што и данас
иде у прилог опстанка ове заједнице. Српски културни и документациони
центар у Мађарској као прва институција Самоуправе Срба у Мађарској
основан је 2003. године, а касније се оснивају и Српски институт, Српски
педагошки и методолошки центар и Српско позориште, док Српске недељне новине губе своју самосталност и прелазе под управу Канцеларије
Самоуправе Срба у Мађарској као њеног издавача. Под управу Самоуправе Срба у Мађарској прелазе и Српска основна школа и гимназија
„Никола Тесла” у Будимпешти и Српска основна школа у Батањи, унутар
којих долази и до разних структуралних промена.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402

394

Diana Gyurity, Милан Ђурић

Српски културни и документациони центар у Мађарској је у почетку
функционисао као једна врста сервиса подељеног на подцентре у Баји,
Десци, Ловри, са Будимпештом као седиштем који их обједињује.
Било је периода када је Српски културни и документациони центар
у Мађарској имао пасивну улогу у организацији културних програма.
Функционисао је као нека врста фондације, која је пружала искључиво
финансијску помоћ за појединачне активности широм државе. Његова
организациона функција се у првом реду појавила код програма саборног
карактера које је Српски културни и документациони центар у Мађарској наследио и носио даље, а које данас спомињемо као традиционалне
манифестације, попут Банатског сабора, Сусрета дечјих драмских радионица. Они су се у протеклом периоду константно развијани.
У циљу да Српски културни и документациони центар у Мађарској
добије оригинални профил који обухвата ширу лепезу културних активности, а с обзиром на његов државни карактер, покрећу се нови пројекти
који се реализују широм Мађарске и који Српски културни и документациони центар у Мађарској доводе на његово право место.
2. Анализа стања
Мађарско окружење у којем Срби у континуитету делују као мањина,
односно национална заједница, има два својства која су у суштини
супротна. Са једне стране законом регулисан, мање-више отворен приступ
према мањинским заједницама и њиховим културама, а с друге стране ово
окружење истовремено поседује изграђену и јасну концепцију опстанка
мађарског идентитета који подразумева утапање других култура у своју.
Постоји тенденција повећања бирократских обавеза, изједначавања
мањинског управљања са већинским самоуправљањем, али у случају
мањинског без адекватне стручне и финансијске подлоге. Законске регулативе у Мађарској често су најнеповољније за малобројне мањине, као
што је српска. У односу на ранију праксу из деведесетих година данас
нема позитивне дискриминације и смањења бирократског оптерећења у
раду мањинских самоуправама и организација, већ напротив, може нам
се чинити да се наставља тихо „гушење” рада ових кључних организација у
остваривању мањинских права.
Нема јасних, транспарентних и количински задовољавајућих финансијских гаранција за остваривање задатака у интересу развоја рада на
пољу културе. Међутим, ако се не очекује „помоћ”, него се питањима
организације и финансирања приступа стручно, менаџерски, отварају се
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многе могућности за реализацију разних пројеката. Ступањем Мађарске у Европску унију ове могућности су се знатно прошириле.
Мађарска култура у многоетничком окружењу својом енергијом и
организованим дејством на свим пољима живота може да утопи појединце, да асимилује, међутим може да послужи и као добар пример за
опстанак различитог идентитета. У том случају тај други идентитет не
би требало да се схвати као супротан средини, него као феномен који
обогаћује сваку јединку.
Ауторска дела припадника српске мањине и данас имају место у
мађарској култури као и у српској. Успешни аутори попут композитора
Тихомира Вујичића или књижевника Петра Милошевића своју публику
подједнако наилазе у српској и мађарској јавности. Списак аутора је наравно много шири.
Историјски континуитет Срба уочавамо и у другим државама и градовима, значајним културни центрима Европе и света. На жалост недостатком организованости данас у Бечу, Минхену, па и у самом Паризу где
Србија има свој Културни центар, не постоји манифестација Срба као
јединствене заједнице. Срби у тим срединама постају дојмљив статистични податак, као бројна заједница, али без јединствене пристутности
у културном животу средине у којој живе. Самим тим ни промоција српске културе се не презентује у довољној мери и квалитету. Ово можемо
да припишемо недостакту адекватног избора и правилне комуникације.
3. Структура Српског културног и документационог центра
Од свог оснивања па до данас Српски културни и документациони
центар претрпео је многе организационе и структуралне промене које
су се показале мање или више ефикасним. Функционише као буџетска
институција која средства за функционисање добија од мађарске Владе.
На челу институције је директор кога бира Скупштина Самоуправе Срба
у Мађарској на период од пет година, а организациону структуру чине
координатор програма-менаџер, секретар и библиотекар.
У свом раду Српски културни и документациони центар у Мађарској делује у више праваца а то су јачање веза унутар српске заједнице
у Мађарској, јачање веза са матицом и јачање сарадње са институцијама
Мађарске. Своје програмске активности обавља кроз:
1. културне програме,
2. архиву-библиотеку,
3. продукцију,
4. издаваштво.
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Централна културна манифестације Српског културног и документационог центара у Мађарској је „Месец српске културе” који својим
садржајем доприноси: очувању културног, историјског и верског идентитета Срба у региону, као и оснаживању културне, просветне и научне
сарадње дијаспоре и Срба у региону са Републиком Србијом.
Овај пројекат траје месец дана, а његов циљ је промоција српске културе и традиције, као и савременог уметничког стваралаштва. Садржај
манифестације чине: позоришне представе, књижевне вечери, филмске
пројекције, научна предавања, изложбе, програми за децу, модне ревије,
фолклорни наступи. Међу учесницима су српски, али и страни уметници из читаве Европе.
Српски културни и документациони центар поседује своје просторије
у Будимпешти, које чини галеријски простор, позоришна сала камерног
типа за разне позоришне представе, промоције и научна предавања, пројекције филмова, као и двориште које је повремено на располагању. Како
би сви ови потенцијали били најоптималније искоришћени неопходна је
употреба адекватне комуникационе стратегије. Мада је комуникација
путем друштвених мрежа као један од облика друштвеног медија који
све више потискује досадашње механизације комуникација веома важна,
несмемо заборавити ни личне контакте који нису изгубили на значају.
Овај друштвени простор има особине које савремена хиперкомуникација нема, има другу хуману димензију поимања времена и простора
где говор, гест, додир, мирис и не жели да се мери или надмеће са интернетом, јер за то нема потребе. Током пројектовања оваквог друштвеног
простора узели смо у обзир дојам конфора личног простора, хтели смо
да створимо место где станује традиционална култура и савремена креативност. Овакав универзум није близак само старијим људима традиционалног схватања него и младима. Овај поглед у два смера јесте важан
састојак концепције развоја комуникације са корисницима.
4. Облици комуникационе праксе
у Српском културном и документационом центру
Постоје различити облици комуницирања, односно међусобно различити начини комуницирања, који се у тоталитету комуникационе
праксе, могу препознати на основу структуралних елемената комуникационе ситуације.
У пословању Српског културног и документационог центра у Мађарској према субјекту комуницирања користе се сви видови комунициГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402
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рања почев од интраперсоналног, интерперсоналног, групног, масовног
до виртуелног комуницирања.
Интерперсонално комуцирање је облик комуницирања чија је најважнија карактеристика могућност реципрочне измењивости комуникационих улога пошиљаоца и примаоца порука. Управо та могућност
измене улога представља најважнији критеријум за утврђивање броја
учесника у интерперсоналном комуницирању.
Најчешћи облик комуникационе праксе у Српском културном и документационом центру у Мађарској је групно комуницирање. Ово је
уобичајени назив за комуницирање са различитим групама. Могуће је
изловати четири вида групног комуницирања: а) екст-катедра која се
дешава у образовању (учионици, амфитеатру, лабараторији), политичком форуму ( у парламенту, на конгресу), током културно-уметничких
догађаја (књижевно вече, трибина, изложба, концерти) и светилиштима
(проповеди, литургије, обреди); (б) театарско комуницирање (у позоришту и на естради); (в) комуницирање на тргу (зборови, митинзи и слични
јавни скупови) и (г) комуницирање у арени (спортске и циркуске приредбе). (према Милетић и Милетић, 2012)
С обзиром да су субјекти присутни на истом простору групно комуницирање као облик комуникационе праксе најчешће је коришћен у
раду Српског културног и дкументациониг центра у Мађарској. Имајући у виду да ова институција организује велики број културних програма присутан је вид групног комуницирања екст-катедра које се дешава
током културно уметничких програма, као што су књижевне вечери,
научна предавања, изложбе, концерти као и групно театарско комуницирање у позоришту. Рад са децом на њиховој едукацији покреће групно
комуницирање екст-катедра које се дешава у образовању у амфитеатрима и учионицама.
Неопходна је константна комуникација са потенцијалном публиком
ради што боље промоције Српског културног и документационог центра
у Мађарској. Овде се конкретно мисли на масовну односно виртуелну
комуникацију која између осталог подразумева употребу друштвених
мрежа.
5. Процес реализовања комуникационе праксе
У процесу реализације комуникационе стратегије особа која је задужена за виртуелну комуникацију неопходно је да има што већи број
имформација о институцији, компанији у чије име води страницу. Ово
је неопходно из разлога да би та особа у што краћем временском року
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могла да одговори на питања, коментаре и захтеве које могу да постави
потенцијална публика односно пратиоци ове странице. Осим што мора
да има све информације о Српском културном и документационом центру у Мађарској као институцији за коју води страницу, ова особа првенствено мора да буде двојезична и да на нивоу матерњег језика влада
српским и мађарским језику. Ово је веома важно јер Српски културни
и документациони центар у Мађарској своје активности усмерава у два
правца, за српско говорно подручје и за мађарско.
Она даље мора да буде и добар аниматор која ће публику заинтересовати правим избором форографија, коментара и подстаћи их да се
укључе у комуникацији и на тај начин стекну утисак да комуницирају са
живом особом а не са компјутером.
Намеће се питање комуниколошког проблема који језик је основни
језик комуникације у Српском културном и документационом центру у
Мађарској. Могли би рећи да су оба језика, српски и мађарски подједнако важна у изради комуникационе стратегије.
Природно је да промоцији књига или научном предавању на српском језику неће присуствовати мађарска публика, али ни они Срби из
Мађарске који више не говоре српски језик, док ће концерти и изложбе
свакако заинтересовати и ову врсту публике.
Међутим на основу анкетирања потенцијалне публике као један вид
побољшања пословања Српског културног и документационог центра
у Мађарској показало се да је и мађарска публика заинтересована и за
програме који се одвијају искључиво на српском језику. Овде је реч о
гостовању позоришних представа из Србије.
6. Издаваштво као начин комуникације у циљу развоја
Српског културног и документационог центра
У оквиру Српског културног и документационог центра у Мађарској
2007. године покренута је издавачка делатност под називом „Радионица
Венцловић”. Ова радионица бави се неговањем књижевне традиције српских аутора рођених у Мађарској. Сам почетак делатности радионице
везан је за издање под насловом „Песма будилника”. У питању је антологија младих српских књижевника. Објављивањем ове књиге премостили
смо јаз између младих аутора заступљених у издању и аутора који се
данас сматрају зрелим, пошто слично издање није објављено 24 године.
Симболично смо створили осећај новог почетка, али и континуитета у
неком смислу. Нове младе генерације књижевника значе можда и нове
читаоце. „Песма будилника” отвара едицију „Стазе”.
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Радионица Венцловић наставља рад са годишњим објављивањем
два до три наслова, што се показало сразмерно у односу на читалачку
публику наше заједнице. Треба да узмемо у обзир и рад других организација које повремено издају књиге на српском језику и на основу потреба
и интереса саставити одређену стратегију.
Под едицијом „Корени” подразумевамо издања везано за српско културно наслеђе у Мађарској. Таква једна књига јесте „Венцловићев сентандрејски буквар 1717” које представља фототипско издање оригиналне рукописне књиге Гаврила Стефановића Венцловића. Ово благо српске културе представља руком писани српско-словенски буквар са рашчитаним
текстом и преводом на савремени српски језик, а њега су приредили и
пропратне студије написали проф. др Димитрије Е. Стефановић и проф.
др Томислав Јовановић.
„Сторија српске књижевности” је атипичан уџбеник или стручна
литература која се чита са лакоћом. Поменута дела показују да „Радионица Венцловић” нема за циљ да изда десетине књига годишње, него да
понуди мање бројна али квалитетна издања. Неговање српске књижевне
традиције у Мађарској представља озбиљан задатак за Радионицу Венцловић Српског културног и документационог центра у Мађарској којим
се српска књижевност из Мађарске враћа у свест читалаца, одакле је на
неколико деценија нестала не заслужено.
Што се повећања броја читалаца тиче, тренутно најефикаснији начин
експанзије значи удруживање са другим издавачима ради дистрибуције
ових вредних дела. У циљу шире дистрибуције и повећања тиража свакако треба да се размисли да издања објављујемо и у сарадњи са издавачким кућама ван Мађарске и Србије, што је била досадашња пракса.
Повећање корисничког круга, публике „Радионице Венцловић” не
подразумева искључиво проширење читалачког круга. Осим књига „Радионице Венцловић” појавили су се и звучни записи.
Ново повећање тиража и броја читалаца подразумева и нови пројекат „Радионице Венцловић”, а то су издања на мађарском језику, односно
преводи дела српских аутора у Мађарској са српског на мађарски језик.
Под називом „Venclovics Műhely” покренули смо нову делатност под „Радионице Венцловић” Ово је први пут да се савремени српски књижевници
систематски преводе на мађарски језик, што звучи помало нелогично и
невероватно, ако већ ти људи живе и делују у Мађарској. Нов пројекат
који подразумева велика улагања, како финансија, тако интелектуалног
рада. Резултати и благодети оваквог рада су ипак непроењиве. За ауторе чије су приче добронамерно, али ипак „гетоизиране” од стране сопствене матичне заједнице, отварају се нови видици. Позитивни импулси
нису везани једино за релацију аутор-публика, него и на нивоу односа
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402
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и зближабања, међусобног разумевања две нације, две културе које су
територијално толико блиске, а језички гледано на две стране зида. Овај
пројекат треба да подстакне и друге да размисле о сличним подухватима.
Свакако не смемо се задовољити са првобитним успесима који нису дошли лако и који су указали на многе, али изразито на кадровске недостатке. Треба да се настави са континуираним радом, што значи улагања
у све појединости ове делатности.
Многа од поменутих улагања имају везе са универзалним питањима
издавачке делатности, као што су припрема, штампа, финансирање,
дистрибуција итд. Ако желимо да доведемо „Радионицу Венцловић” на
следећи ниво треба да се суочимо са проблемима нередовног и непропорционалног финансирања ове делатности поготово у државама где
српски језик не говоре у великој мери, где је издавачка делатност дефицитарна, али је један од начина да се асимилација нашег народа успори.
Таква је и Мађарска.
Технолошки напредак нам омогућава да дела књижевности објавимо у писаној или звучној форми и у виртуелном простору, а овај начин
нам се отвара и канал за тренутне повратне инфрнације пружајући нам
могућност интеракције између аутора и његове публике.
Можемо да закључимо да је нова стратегија издавачке делатности
Срба у Мађарској од оснивања „Радионице Венцловић” веђ у фази развоја, односно на искуставу стеченим истраживањем потреба и применама нових метода рада долазимо до резултата који доприносе неговању
српског књижевног језика на теритирији Мађарске.
Закључак
Културни центри имају значај не само на одржавању културе локалне
мањинске заједнице у датој држави него могу да имају и важну улогу у
повезивању држава на један непосредан начин стварајући тако мостове
културе.
Живот савременог човека подразумева свакодневно коришћење интернета и друштвених мрежа као облика виртуелне комуникације. Поставља
се питање да ли је присуство на интернету и коришћење друштвених мрежа једно од пресудних фактора успеха, било да се ради о мањим или већим
институцијама. Могли би рећи да није пресудно, али је свакако веома
битно, с обзиром на погодности које овај вид комуникације носи са собом
не ограничавајући се просторно а ни временски.
Избор адекватне комуникације требао би да буде део укупне стратегије успешног пословања Српског културног и документационог центра
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 391-402
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у Мађарској. Да би успешно пословали у ово време брзог протока информација неопходно је бити увек у току и константно пратити промене које
се намећу како би остали конкурентни на тржишту.
Српски културни и документациони центар у Мађарској својим радом
тежи да привуче што већи број корисника културних услуга. Неопходна је
свакодневна промоција делатности рада ове институције, информисање
људи о предстојећим програмима, окупљање и ширење броја публике,
допуна структуре публике итд.
Како се шири рад институције треба размишљати и о ширењу присуства на интернету користећи и разне друштвене мреже. Наша стратегија
треба да је таква да прати актуелне токове и да одражава наше стање али
и новине, уз уверење да су наши посетиоци о свему добро обавештени и
да имају јасан увид у сва дешавања на сцени Српског културног и документационог центра у Мађарској.
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DEVELOPMENT STRATEGY
OF SERBIAN CULTURAL
AND DOCUMENTATION CENTRE IN HUNGARY
Summary: The time we live in is marked by accelerating globalization, and
the question of preserving the identity of national minorities in foreign countries
is one of the key issues of modern world today. Cultural centres around the world
serve as bridges between nations and states. Therefore, The Serbian Cultural and
Documentation Centre in Hungary is a bridge between Serbian and Hungarian
culture. It operates in several directions: it is tradition oriented, but also considers contemporary cultural developments; toward Serbs in Hungary but also, in
a broader sense, toward Hungarian audience. In order to be effective, the Centre needs a constant communication with the potential audience, with the goal
of better promotion activities of the Centre. Our communication strategy follows
current trends and reflects our situation, with the assurance that visitors of The
Serbian Cultural and Documentation Centre in Hungary are well informed.
Keywords: CULTURE OF SERBS IN HUNGARY, CULTURAL BRIDGES,
COMMUNICATION PRACTICE, SERBIAN MINORITY IN HUNGARY, THE
SERBIAN CULTURAL AND DOCUMENTATION CENTRE IN HUNGARY.
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КУЛТУРНА ДОМИНАЦИЈА И ХЕГЕМОНИЈА
ЗАПАДЊАЧКЕ МОНОКУЛТУРЕ
НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
– СЛУЧАЈ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПЛЕСНЕ МУЗИКЕ
Сажетак: Појам монокултуре, који се у новијем периоду користи у
друштвеним наукама и анализама, означава доминацију искључиво једног
културног модела (западњачког, америчког) на глобалном нивоу. Основна
карактеристика ове глобалистичке монокултуре је хомогенизација друштвених вредности, укуса, понашања, животних стилова, производње,
потрошње, институција и свега осталог, како на нивоу појединаца, тако
и читавих друштвених колективитета у савременом свету, који одговарају култури и свету живота западњачког, односно америчког друштва.
Американизовани карактер овог хегемоног културног модела потискује
или потпуно укида аутохтону националну културу мањих народа, па
тако и српског. Чини се да нема друге области која би боље илустровала
губљење властитог карактера и националног идентитета српске и културе других народа бивше Југославије, од профила регионалне електронске
плесне музике. По теоретичару и критичару глобализма Михајлу Ђорђевићу, једини излаз из таквог неповољног положаја је културно просвећивање непросвећених социјалних слојева, подизање општег нивоа културе, и
утврђивање и дефинисање српског културолошког бића и идентитета.
Кључне речи: СЕМИОТИКА, МОНОКУЛТУРА, ГЛОБАЛИЗАМ, АМЕРИКАНИЗАЦИЈА, АНГЛОАМЕРИЧКИ ЈЕЗИК, СРПСКА КУЛТУРА, ЕЛЕКТРОНСКА ПЛЕСНА МУЗИКА.
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Контакт: aleksandar.sarovic@yahoo.com

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426

404

Александар Шаровић
1. Појам монокултуре и критика глобализма

Израз „монокултура” најчешће се користи у пољопривреди и шумарству, да би означио дугогодишње гајење само једне врсте биљке на одређеном земљишту. И сама реч „култура” има везе са пољопривредом, јер
изворно потиче од латинског глагола colere - гајити, настањивати. Појам
монокултуре почео се, међутим, употребљавати и у друштвеним наукама
и анализама, да би означио специфичан облик културе који се јавља у људском друштвеном животу на планетарном нивоу током савременог процеса глобализма1. Наиме, као што „монокултура” у свом првом значењу
подразумева присуство само једне биљне културе на неком пољопривредном тлу током дужег временског периода, тако се она у другом значењу
односи на доминацију искључиво једног културног модела (западњачког2,
америчког) на глобалном „тлу”, са тенденцијом његове даље владавине у
неодређеној будућности. Кључна карактеристика ове глобалистичке монокултуре у семиотичком погледу је хомогенизација знакова – вредности,
укуса, понашања, животних стилова, производње, потрошње, институција
и свега осталог, како на нивоу појединаца, тако и читавих друштвених колективитета у савременом свету, који одговарају култури и свету живота
западњачког, односно америчког друштва.3
1

2

3

Неки појединци и организације које се боре против владајућег облика глобализације
више воле да се називају „алтерглобалистима” него антиглобалистима, јер по њиховом
семиотичком мишљењу, глобализација је сама по себи позитиван циљ ако подразумева
сусрет, комуникацију и сарадњу различитих нација и култура на равноправним основама. Зато се они залажу за другачији облик глобализације од постојеће, а не против
глобализације као такве. Данашњу доминантну форму глобализације, као наметање и
хегемонију западњачког система вредности над читавом планетом, они називају „глобализмом” да би га семиотички разликовали од глобализације као у основи позитивне
вредности. Слично има у виду наш теоретичар и критичар глобализма Михајло Ђорђевић: „Процес глобализације који би требао да представља интеграцију у свим аспектима на глобалном нивоу, због постојања патологије глобалистичког ума, која се огледа
у хегемонији и диктатури концепта владавине светом, губи свој позитивистички дискурс и претвара се у процес бруталне наднационалне доминације светом” (Ђорђевић,
2009: 21). У складу с тим, и ми ћемо у овом раду користити придев „глобалистички”
, а не „глобализацијски”, још мање „глобални”, за семиотичко именовање појава које
припадају негативно конотираном пројекту глобализма. У случају навођења ставова
аутора користе друга два израза, оставићемо наравно њихове формулације.
Слично семиотичком разликовању глобализације и глобализма, користимо израз
„западњачки” а не „западни”, јер наше становиште није одбацивање западне културе
и цивилизације као такве, у њеној целости, већ само оне тенденције Запада, нажалост
у историји често доминантне, да одређене моделе организовања свог економског,
политичког и културног живота догматски прогласи за универзалне, и као такве их
(насилно) намеће читавом свету. Наиме, свесни смо да је западни свет у својим највишим филозофским и уметничким дометима имао потенцијала да створи и хуманистичку критику ових модела која указује на њихову партикуларност и негативност.
У том смислу, са суштинским семиотичким нагласком на актуелним процесима
западњачке економске и културне глобализације и хомогенизације, и директним
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Познати британски политиколог Дејвид Хелд (David Held) бавио се у
својој књизи „Демократија и глобални поредак” („Democracy and the Global
Order”, 1995), питањем утицаја глобализације на националне државе и
променама које се, под тим утицајем, одвијају у сфери економије, права,
политике, културе итд. Као и други истраживачи ове теме, он примећује
да одлуке наднационалних организација као што су ЕУ, НАТО или ММФ
данас смањују распон одлука које могу да доносе националне државе и
њихове грађанске „већине”. Овај проблем тиче се, наравно, и културе. Као
и у осталим областима, културни простор нације-државе реорганизује
се под утицајем сила над којима државе, у најбољем случају, имају само
ограничено дејство. У самом средишту културног и комуникацијског тока веома су неравноправни односи моћи, који дубоко утичу на оно шта
се производи и ко то прима. Хелд наводи да су многи од ових комуникацијских токова резултат извоза, односно увоза једне посебне културе,
позивајући се у том погледу на Стјуарта Хола (Stuart Hall) који је запазио
да „слике, производи и идентитети западне модерности које производе
културне индустрије западних друштава (укључујући Јапан) доминирају
глобалном мрежом”. Другим речима, модел неједнаке културне размене
упорно се одржава. Зато је, по Хелду, кључни проблем савременог доба
следећи – у ком обиму и како људи суочени са транснационалним медијским мрежама могу да одлучују о властитом идентитету, култури и вредностима (Хелд, 1997: 33, 153, 158, 159, 161, 162, 190).
Наш политиколог Радмила Накарада, у поговору Хелдовој књизи,
истиче да консолидација тзв. новог светског поретка, који је инаугурисан
крајем 80-их и почетком 90-их година са падом социјализма у Источној
Европи, у великој мери следи исте принципе као и консолидација старог: принципе ексклузивности, пацификације народа, неравномерности.
Актуелна глобализација јесте повећање међузависности, али на неједнак
начин – алудирајући на Орвела (George Orwell), Накарада каже „сви су
зависни али неки су зависнији”. Јер, глобализација подразумева ограничавање суверенитета националних држава, али и глобализацију интереса
одређених националних држава. Тако ће коалиција најбогатијих држава
света као „глобални директоријум” (Г-7), тј. једна уска мањина, успостаспомињањем његовог „пољопривредног” значења, појам монокултуре се јавља у
документу „Осам митова о економској глобализацији” („Eight Myths of Economic
Globalization”) антиглобалистичке групе Међународни форум о глобализацији
(International Forum on Globalization). Документ је настао у време чувених протеста у Сијетлу 1999. године поводом одржавања Министарске конференције Светске трговинске организације (World Trade Organisation, WТО) (World Trade Observer,
1999). У складу с тим, индијска научница, и еколошка и антиглобалистичка активисткиња Вандана Шива (Vandana Shiva), једна од водећих људи Међународног
форума о глобализацији, говори о „монокултури ума” (што је и назив њене књиге
из 2011. посвећене биодиверзитету).
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вљати, упркос ривалству, међусобне односе мање-више на принципима
демократије и консензуса, али ће заједно наступати према остатку света
са позиције ауторитарности, принуде и дуплих стандарда. Стога, гледано
у целини, данашњим глобалним поретком, као и раније, не владају односи
равноправности и споразумевања, већ хијерархијска структура и асиметричност моћи који омогућавају да, упркос сужавању традиционалног
облика суверенитета, најмоћније националне државе ипак остају највише
повлашћене у транснационалним процесима (Накарада, 1997: 399, 400).
Стога се може закључити да глобализација, тачније глобализам, у основи
представља процес ширења и наметања специфичног економског, политичког, војног, културног модела западних нација и држава остатку света,
а не истинско прожимање различитих уређења и култура које ствара неки
заједнички модел у којем је присутна и сачувана њихова особеност.
2. Глобална доминација и хегемонија западњачке монокултуре
и угрожавање идентитета и опстанка аутохтоних култура
Основу монокултуре на светском, планетарном нивоу чини глобалистички капитализам који фаворизује тржишну економију и вредности
конзумеризма на рачун осталих, алтернативних облика уређења друштвеног живота и система вредности. Успоставља се светско тржиште
којим у разним областима доминира неколико великих и моћних транснационалних корпорација, чији производи постају све сличнији једни
другима, што доводи до хомогенизације укуса, вредности и садржаја
на глобалном нивоу. Такав систем има озбиљне последице по локална
(национална) друштва и културе; он не само да не пружа прилику да се
изрази и развије њихова разноликост и чудесна многостраност, већ ове
разлике укида у корист једнообразне, западњачки обликоване и наметнуте културе. Велики индустријски и медијски конгломерати, са средиштем на Западу, дистрибуирају безизражајне и једнолике производе
широм света, протерујући домаће форме и хомогенизујући оно што
преостаје (Александер, 2007: 161).
Овог процеса био је свестан и француски мислилац Едгар Морен
(Edgar Morin) када је тумачио феномене културне индустрије и масовне
културе. По њему, културна индустрија се развија на плану светског
тржишта и њена бујица нагриза локалне, етничке, друштвене, националне, генерацијске, полне, образовне, и остале баријере које могу постојати међу појединцима и државама, како би их све скупа изложила униформишућем дејству масовне културе. Масовна култура има огромну
снагу освајања; она потпуније и јаче него све политичке пропаганде руГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426
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ши традиционалне вредности и наслеђене узоре, тако да свуда где почне
да се шири, тежи да уништи аутохтоне културе које на том простору
постоје вековима уназад. Она је стога по својој природи анационална и
адржавна, тачније, продире у Азију, Африку и друге делове Трећег света,
и тамо развија потребе које већ постоје на Западу. А те потребе и вредности примарно се оријентишу око непосредног уживања, потрошње,
доколице, удобности, благостања, личног индивидуализма и величања
новог типа човека који тежи бољем животу, тражи личну срећу и потврђује вредности нове цивилизације. Морен истиче да наведене вредности
постају велики узори и друштвени опијум средњих класа и грађанске
класе Трећег света, које се јављају као њихов главни носилац и промотер
(Морен, 1979-1: 50, 193, 195, 196, 199).
Михајло Ђорђевић у својој семиотичкој анализи означава идејну, метафизичку силу, која покреће процес глобализма и успоставља доминацију монокултуре на светском нивоу, као „глобалистички ум”. То је „концепт индивидуалног и колективног наднационалног мишљења које тежи
успостављању контроле, хегемоније и владавине над разним добрима и
фундаменталним животним ресурсима на планети Земља” (Ђорђевић,
2009: 21). Њега води снажна потреба за владавином светом, па представља „семиотичку метафору агресивне и патолошке идеје о потчињавању
света потребама једног светског владара – господара”, која се „материјализује као осећај хипернаднационалне моћи, доминације и хегемоније
над другим државама света”. Глобалистички ум карактерише начин
мишљења владајућих структура западних земаља „које су током историје преузимале улогу геостратешке, војне, економско-индустријске и
културне силе... са тежњом да свој утицај и контролу прошире на остале
земље, регионе и континенте”, стављајући их у подређен и зависан положај. Он је патолошки зато што је сваки вид доминације, хегемоније,
контроле и принуде стран хуманистичким аспектима и вредностима
људске природе (Ђорђевић, 2009: 23). Као што смо већ видели, „основни
аспект семиотичког кода глобалистичког ума огледа се у успостављању
западњачког културно-историјског модела који драстично умањује или
чак потпуно укида комплесно мултикултурно историјско наслеђе и традицију” (Ђорђевић, 2009: 22). Он је једноставно „усмерен на негацију супротне стране, њене културе, историје и традиционалних вредности”;
он тежи да, уместо њих, успостави потрошачко друштво, (из)окрене духовност ка материјалним производима и коначно, од великог дела популације незападног света, налик сопственој, створи зависнике од фетиша
куповине англоевропских роба и индустријских производа (Ђорђевић,
2009: 576, 580). Реч је о „американизацији и британизацији њиховог менталног система, затрованог агресивном и перфидном медијском проГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426
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пагандом посредством аудио-визуелних садржаја, која претвара популацију планете у глобалистичке зомбије који некритички и без свести
о томе следе и прихватају све што им се нуди” (Ђорђевић, 2009: 21). У
излагању таквом утицају они су осуђени на статус купца-конзумента
западњачке робе и њених вредности (Ђорђевић, 2005: 8, 15; 2008: 14). У
том циљу глобалистички ум се користи психолошком пропагандом свог
„капиталистичког раја”, кога „таргетирана” медијска публика у незападном свету доживљава као стварност, трансценденцијући сопствено ја у
његов обећани свет (Ђорђевић, 2009: 576).
По Ђорђевићу, овај западњачки „рај” промовише се кроз масу културолошких глупости и смећа, тј. профитабилних и тржишно наметнутих
не-вредности, које се бесомучним медијским понављањима у стилу „сто
пута поновљена лаж постаје истина”, проглашавају за уметничка дела
(Ђорђевић, 2009: 577). Тако је материјално и културно супериорнији део
света „створио потребу код оног осиромашеног дела да купи његову културолошку (не)вредност, чиме га је још више осиромашио” (Ђорђевић,
2005: 8). При томе ће вам глобалистички ум „продати као робу све, чак
и оно што није за продају, а од вас неће купити скоро ништа”. У економском погледу, „натераће вас да укинете све баријере и царине да би се
његова роба раширила по вашој држави, а вама и комплетном глобалном свету, дозволиће да само неку мрвицу убаците испод његовог стола”. Нпр. америчка аудио-визуелна продукција покрива око 85% ових
садржаја на светском нивоу, док је прописана дозвољена квота за страну
аудио-визуелну продукцију у САД само 2% (Ђорђевић, 2009: 578). Јасно
је, дакле, да се „не може говорити чак ни о приближно равномерној
заступљености појединачних културолошких модела у оквиру глобалног културолошког модела, јер је глобална култоролошка свест диктирана изванкултурним аспектима, геостратешком и материјалном агресијом ʼјединеʼ суперсиле, која делује као ʼГолијатʼ према читавој маси
ʼДавидаʼ” (Ђорђевић, 2005: 11). „Комплетна размена културалних добара
на светском нивоу, одвија се према моделу културалне и медијске доминације неколико, у војно-политичком и економском погледу, надмоћних
држава над масом слабијих иу сиромашнијих. Неразвијене и сиромашне
земље веома тешко пробијају културалну и медијску баријеру глобалног
простора” (Ђорђевић, 2008: 14). Укратко, глобалистички ум је „организован као хидра која једино опстаје ако гута све друге, ако је абнормално агресивна, посесивна, саморекламирајућа и увек спремна за акцију”
(Ђорђевић, 2009: 579).
Овакве семиотичке закључке деле и критички оријентисани теоретичари масовних комуникација Едвард Херман (Edward S. Herman) и
Роберт Мекчесни (Robert W. McChesney). По њима, комерцијалистички
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оријентисани глобални медији намећу вредносни систем који потенцира материјалистичке вредности, слаби саосећање према другима и тежи
да умањи дух заједнице и снагу комуналних веза. Ако је профит основни
циљ медијског деловања, продукција програма у којима су насиље и секс
заступљени у огромним количинама се исплати; они се добро продају
јер снагом визуелног израза својих основних порука добро савлађују
лингвистичке и културне баријере (Херман, Мекчесни, 2004: 46, 68, 100,
203, 227). Проблем је, међутим, у томе што овакви садржаји имају дугорочно штетне друштвене последице, укључујући ерозију и декаденцију
традиционалних и аутохтоних култура незападних народа и држава које
се налазе на њиховом медијском удару.
И други аутори указују на доминацију и хегемонију западњачке монокултуре у свету и укидање посебности аутохтоних култура незападних народа. Џин Филмор (Gene Fillmore) наглашава да је данас, а тако је
било и у прошлости, најистакнутија монокултура која са Запада напада
све остале културе. Либерална друштва и њихови медији декларативно
се залажу за мултикултурализам, међутим, у стварности постоји захтев
да се сви људи и нације придржавају само једног глобално дефинисаног
стандарда цивилизације. Ово изједначавање које се спроводи већ 500
година води ишчезавању светске културне разноврсности. Овај процес
достиже свој врхунац у 20. и почетком 21. века, када нису само угрожена мала племена и етничке заједнице, већ читаве културе већих народа
(Fillmore, 2014). Филозоф Џејмс Колеман (James S. Coleman) такође изражава незадовољство глобализацијом. Он примећује да се друштва током
тог процеса отуђују од своје историје и бивају фасцинирана страним
вредностима. Ове нове вредности и уверења немају корене или везу са
њиховим националним идентитетом. Стога глобализација слаби традиције и вредности локалних култура зарад универзалне униформности и
доминације западњачке културе путем страховите моћи транснационалних медија (Kaul, 2012: 343). Карина Каило (Kaarina Kailo) семиотички
сматра да је корен моћи монокултуре у томе што она све дефинише у
односу на себе, тако да све оно што је различито од ње бива потискивано као „инфериорно”. Отуда смањено самопоштовање многих етничких и друштвених група чији се културни производи сматрају „примитивним” или мање вредним. Стога је самоодређење многих заједница
угрожено, а тржишта уништена за локалну производњу која одражава
културно различите садржаје и вредности (Kailo, 265, 266). Хелена Норберг-Хоџ (Helena Norberg-Hodge) и Стивен Горлик (Steven Gorelick), у још
једној семиотички интонираној критици, наводе да су милиони деце од
Монголије до Патагоније данас мета фанатичне и фундаменталистичке кампање која жели да их уведе у потрошачку културу. Она се, као и
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америчка деца, бомбардују софистицираним маркетиншким порукама
и знацима. Долазак глобалне економије једноставно притиска младе да
своју сопствену културу и вредности замене вештачким вредностима
које се налазе у рекламама и на медијима. По мишљењу ових аутора,
цена таквог тренда је огромна у погледу одбијања себе, психолошког
слома и раста насиља (Norberg-Hodge, Gorelick, 2016).
На крају, и неки наши аутори су се бавили темом утицаја глобалистичке монокултуре на светско становништво и његово културно обликовање, укључујући област музике. Композитор и професор Вера Миланковић критички примећује да у овим појавама као да је све у хипнотичкој
служби новог светског поретка оличеног у вештачкој заједници у којој
живи, за глобалног владаоца, савршен народ: организован по инстант
принципу, искорењен, без порекла, који само упија нова технолошка чуда. Проблем је што без минимума правог образовања, које углавном има
основу у класичној култури и традицији, сва та достигнућа умртвљују
способност перцепције на свим плановима, па тако и на плану музике
(Миланковић, 1996: 141). Социолог културе Никола Божиловић подсећа
да је Хелд са својим сарадницима, бавећи се истраживањем глобализације медија и комуникација, дошао до закључка да је музика подложнија глобализацији од осталих уметничких форми. Разлог томе лежи у
чињеници да она премошћује ограничења усмене и писане речи и лакше
допире до масовне публике. Божиловић, као добар познавалац рок културе, наводи да је социолошки аспект рока повезан са претапањем националних тржишта у једно флуидно глобално тржиште. Такозвана ултралака (рок) индустрија, инкорпоришући елементе националних култура,
успела је да изгради један еластичан и флексибилан прототип глобалне
културе, који је у светском походу стварао услове за ширење културног, финансијског и економског империјализма (Божиловић, 2004: 209,
210). Етномузиколог Јасмина Милојевић такође наводи да је продор западњачке популарне музике у све делове света обележио крај 20. века.
Широм света она је била подржана од моћних транснационалних компанија које су трагале за новим и масовним тржиштима, проширењем
западњачких медија на све регионе и људе, и распрострањеном тенденцијом повезивања западњачке популарне културе са „модерношћу” и
модом. У многим земљама, од Индонезије до Јужне Африке, западњачки
поп-стил је постао важан музички медијум на регионалном и континенталном нивоу. Под утицајем ових и других фактора, читаве културе се
одричу домаће музичке традиције у прилог западњачких жанрова. По
Милојевићевој, културни империјализам и његове музичке манифестације имају неколико димензија. Једна је у великој мери некомпензовано присвајање стране музике (чак и музичара) од стране западњачке
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музичке индустрије према привременој моди и фасцинацији. Други је
очигледна деформација изворне фолклорне и маргинализација класичне музике у развијеном свету, која доводи до одвајања од властитог
културног идентитета кроз уплив комерцијалног западњачког попа, кога
су европске и америчке продукцијске корпорације ставиле у надређену
позицију на програмима међународних радио-телевизијских система
(Милојевић, 2004: 26, 27, 29).
3. Глобализам као пројекат американизације остатка света
У претходном одељку смо видели како се глобализам јавља као позападњачење света (вестернизација), а у овом ћемо семиотички приказати како се тај процес даље сужава и своди на американизацију. Тако
од сусрета и повезивања различитих култура света, као прокламованог
мултикултурног циља глобализације, није остало скоро ништа; уместо
тога, одвија се монокултурни пројекат успостављања хегемоније западњачке и америчке (поп)културе на глобалном нивоу. Још је Морен
истакао да је масовна култура рођена у САД-у 30-их година 20. века, и
да је ту концентрисан максимум њене моћи и енергије који делује на
остали свет. Стога она ствара нову универзалност на основу културних
елемената својствених модерној цивилизацији, а посебно оној америчкој. После Другог светског рата ова култура је у свим земљама Запада
поставила чврсту тематику, која најпре одговара развоју америчког друштва, а потом осталим западним друштвима. Културне теме које су се
обликовале у САД и које сачињавају масовну културу, прошириле су се
на филм, штампу, радио и телевизију западних нација. Та експанзија, по
Морену, иде још даље, изван западног света, јер се холивудски филмови распростиру на две трећине планете (Морен, 1979-1: 49-51, 103, 193).
Божиловић усваја ову тезу: масовна култура зрачи из једног центра који
надмашује све остале – САД, па не чуди да критичар и активиста Двајт
Мекдоналд (Dwight Macdonald) говори у пежоративном смислу о „америчком семену” ове културе (Божиловић, 2004: 27).
Тако постаје разумљиво зашто се многи жале да је савремени облик
глобализације заправо американизација, пошто су САД далеко највећи
произвођач популарне културе. Поп култура се широм света манифестује, поред осталих забавних и потрошачких добара, кроз филмове,
музику, телевизијске шоу-програме, новине, сателитску радиодифузију,
брзу храну и одећу (Globalization 101: 10). Неомарксистички критичар
Херберт Шилер (Herbert I. Schiller) једном је назвао ове производе „хомогенизујућим северноамеричким културним бућкуришем” , а познати
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редитељ Бернардо Бертолучи (Bernardo Bertolucci) „ужасном америчком монокултуром, врстом културног тоталитаризма”. Глобалистички
процес стога нужно добија облик културног империјализма: ширења
западњачке, нарочито америчке, културе у сваком делу света, и последичне претње нестанка посебних, незападних културних традиција.
Оно што плаши је тотална доминација глобалне, американизоване (моно)културе кроз примат холивудских филмова, рок музике, потрошних
добара и брзе хране (Дизни, Кока-Кола, Марлборо, Мајкрософт, МекДоналдс, Си-Ен-Ен, Најки итд.), који не наилазе ни на какво супротстављање
(Tomlinson, 2006: 8). Питер Бергер (Peter L. Berger) и Семјуел Хантингтон
(Samuel P. Huntington) деле исти став, и истичу да америчка економска
доминација и политичка хегемонија, са својим културолошким последицама, стварају хомогенизован свет који подсећа на неку врсту „метастазираног Дизниленда” (Vajpeyi, Khator, 2008). Индијски социокултурни антрополог и теоретичар глобализације Арђун Ападурај (Arjun
Appadurai) назвао је овај процес „Кока-Кола колонизацијом”, а израелска
професорка и политичарка Јаел Тамир (Jarel Tamir) тим поводом каже:
„Постнационално доба у коме су националне разлике избрисане и сви
суделују у једној плиткој универзалној култури, гледају сапунице и СиЕн-Ен, једу МекДоналдс, пију Кока-колу, и воде децу у локални Дизниленд, јесте пре ноћна мора него утопијска визија” (Ђурковић, 2002: 149).
Јапански научник Тору Нишигаки (Toru Nishigaki) тврди да је, упркос
њеном мултикултуралистичком представљању, данашња глобална култура у крајњој анализи америчка монокултура, заснована на огромном
присуству и утицају холивудских филмова и америчке телевизије, доминацији америчке индустрије забаве, и технолошкој, економској и војној
моћи САД-а. Нишигаки семиотички примећује да смо сведоци ширења,
на суптилан или директан начин, „америчких” вредности „слободног
тржишта”, материјализма, конзумеризма, политичког либерализма итд.
По њему, овај процес прети да инфицира или потисне у безначајност све
остале културе, чинећи их инфериорним, застарелим или другоразредним (Keniston, 1998).
Према овој тези о културно-медијском тоталитаризму и империјализму, када развијене земље, а посебно САД, извозе производе своје културе
у остатак света, нарочито у земље трећег света, онда је домаћа уметност, и
фолк и популарна, угрожена и замењена страним производима. То доводи
до несрећне хомогенизације разнородних уметности света (Александер,
2007: 257). У складу с тим, познати истраживач медија Џереми Танстал
(Jeremy Tunstall), аутор књиге „Медији су амерички” („The Media Were
American”, 1977), говори о „културном империјализму” који „истискује
аутентичне, традиционалне, локалне културе у многим деловима света
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тако што утоварује огромне количине дотераних рекламних и медијских
производа, углавном из САД-а”, а Фредрик Џејмсон (Fredric Jameson)
тврди да „многи виде стандардизацију светске културе, са истеривањем
или проглашавањем ‘глупим’ локалних и традиционалних форми, како
би се отворио пут за америчку телевизију, храну, одећу и филмове, као
само срце глобализације” (Cowen, 2002: 3). Зато критичари глобализације
оптужују овај процес, нарочито на плану популарне културе, као једну
врсту културног геноцида у коме највеће и најдоминантније културе
постају још веће и доминантније на рачун многих других култура. Према
њиховом мишљењу, текућа глобализација је заправо друго име за американизацију (Globalization 101: 12). „Америчка култура” често се види, чак
и од стране многих Европљана, као освајачка, туђа, и чак субверзивна
моћ која слаби или подрива традиционалне културе, укључујући културе
европских нација попут немачке, француске, италијанске или шпанске.
Нпр. једно од латентних питања које себи постављају Американци немачког порекла је како се може сачувати културна различитост (локалне
вредности) у доба глобалних мрежа у којима енглески језик и америчка
култура имају тако доминантну улогу? (Keniston, 1998). Норберг-Хоџ сматра да глобална културна економија ствара синдром који се семиотички
може описати као „комплекс културне инфериорности”. Наиме, свуда на
глобалном Југу, економски притисак је појачан медијима и реклама, чије
слике непрестано приказују богат и леп живот као узбудљиву и гламурозну верзију „америчког сна”. Сателитска телевизија у најизолованије
делове света доноси програме као што су „Секс и град”, чинећи да сеоски живот изгледа примитивно, заостало и досадно. Посебно млади људи
почињу да се стиде своје сопствене културе. Подривање културолошког
вредновања себе је имплицитни циљ многих маркетиншких акција које
промовишу своје брендове тако што стварају осећај стида према локалним производима (Norberg-Hodge, 2016). У складу с овим, бивша канадска
премијерка Ким Кембел (Kim Campbell) приметила је да „слике Америке
толико прожимају глобално село...да људи жуде да буду Американци чак
и у најудаљенијим земљама” (Globalization 101: 10).
Када је реч о музици, већ је Сајмон Фрит (Simon Frith) истакао да англо-америчка масовна музика доминира светом ефектније од било код
другог масовног медија, и да је једини непосредан утицај рокенрола на
бизнис био повећан удео америчког материјала на тржишту (Фрит, 1987:
15, 128, 129). Рој Шукер потврђује да се средиште музичке индустрије
налази у САД, док Велика Британија даје значајан допринос хегемонији
англо-америчке популарне музике. Он примећује, као и наведени критичари вестернизоване и американизоване глобалистичке монокултуре,
да је због значајног удела великих корпорација на националним тржиГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426
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штима популарне музике могућ конфликт између локалног и глобалног, повезан са перспективом нестанка домаће музике. Основна бојазан
је да ће транснационалне компаније промовисати своје интернационалне извођаче на рачун локалних, и интернационалне приоритете и
жанрове на рачун аутохтоне популарне музике, улажући једино у оне
локалне таленте и жанрове који имају потенцијал глобалног пласмана.
Зато концентрација капитала у музичкој индустрији, вођена комерцијалним интересима и потребом да се задовоље акционари, тежи да дискриминише националне репертоаре у корист маркетиншке промоције
англофонске музике која доноси веће профите. По мишљењу независног
музичког сектора, склоност ка комерцијализацији доводи до ситуације
у којој се уметничка разноврсност, креативност и развој музике у културолошком погледу суочавају са озбиљним потешкоћама. Шукер семиотички истиче и упадљиву чињеницу да је енглески доминантни језик
популарне музике, што је вероватно један облик лингвистичког империјализма (Шукер, 2005: 256, 260).
И Викторија Александер (Victoria Alexander) наводи да амерички и
британски слушаоци нису склони да купују популарну музику која није
на енглеском језику, и да друге земље не показују толики шовинизам у
погледу језика (Александер, 2007: 256). Стога је један од најизазовнијих
проблема с којим се суочава развој посебног „европског профила” у
музичкој индустрији осећај да на националном тржишту постоји изразита доминација англофонске музике и њених снабдевача. Издања великих етикета контролишу музичке листе широм европског континента,
и како она широко популаришу извођаче с енглеског говорног подручја,
постоји забринутост за будућност европских уметника и развој домаћих
репертоара на осталим европским језицима. Ако се не одговори некако
на ову ситуацију, на тржишту неће остати никаквог места за домаће програме и властите музичке индустрије у европским земљама (Bernstein,
Sekine, Weissman, 2007: 139). Ово је нарочито проблематично ако доминантну популарну музику схватимо као ону која је настала на периферији света (САД) да би се уз велику комерцијалну подршку и с те стране
поткопали аутентични темељи европске културе, како тај проблем разуме наш естетичар Милан Узелац који се, између осталог, бавио филозофијом музике (Узелац, 2007: 363).
О великој несразмери између присуства америчке и остале музике
говори истраживање Међународне федерације фонографске индустрије
(The International Federation of the Phonographic Industry, IFPI), која је у
својој студији „Музичка индустрија у бројкама” изнела да је 2004. године
93% музике која је продата у САД-у чинио домаћи репертоар, тј. музика
коју су снимили амерички извођачи; као таква, она је највећим делом била
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на енглеском језику када су у питању песме са текстом. Од 90-их година
чак ни британска музика није имала неко значајно присуство у САД. Тако
је британско Удружење за независну музику (Association of Independent
Music, AIM) у својој студији из 2001. објавило, анализирајући америчку
годишњу Билборд Топ 100 листу албума, да музика британског порекла
никада није имала удео мањи од 14% на америчком музичком тржишту
у периоду 1969-1986. Највећи удео достигнут је 1986. (32%), да би 1999. он
пао на свега 0.2%. Насупрот томе, у многим европским земљама примат
на музичком тржишту имао је страни репертоар, првенствено америчка
музика; у Британији је он 2004. чинио 49%, Немачкој 51%, Италији 53%,
Шпанији 54%, Пољској 60%, Мађарској 64%, Бугарској 68%. Једино је
Француска од великих европских земаља имала изразитију предност
домаће у односу на страну музику (63% наспрам 37%), што указује на
јаче мере заштите музичког „суверенитета” које предузима ова држава.
Проблем домаћег репертоара широм Европе подвукла је и чињеница да
је 2004. програм Platinum Europe IFPI-а доделио признање за 77 албума и 63 извођача који су представљали осам земаља из света; само 12
награда отишло је неанглофонским уметницима, од тога 10 Французима
(Bernstein, Sekine, Weissman, 2007: 140, 141, 153, 154, 165).
4. ЕДМ култура у Србији и региону
– тотална доминација и хегемонија западњачке монокултуре
Када је реч о утицају западњачке популарне културе на културни
и медијски простор бивше Југославије, више домаћих истраживача се
бавило том темом. Нажалост, Србија, а највећим делом и остале земље
из овог региона, за разлику од јаких европских држава (спрам САД-а),
не предузимају ни минималне мере заштите свог културног идентитета
у односу на снажан талас монокултуре који наш простор запљускује са
Запада. Американизовани карактер овог хегемоног културног модела
потискује или потпуно укида аутохтону националну културу мањих
народа, па тако и српског.
У складу с овом дијагнозом, Ђорђевић истиче да „глобални ниво културне и медијске вредности није у складу са српским духовним бићем,
јер фаворизује пролазне и безвредне ствари потрошачког и економски
исплативог менталитета чији је слоган ʼбољи животʼ ”. По њему, „прецењене материјалне вредности, које су кроз бесомучну западноевропску идеологију и пропаганду...агресивно нуђене према њиховом моделу
‘бољег живота’, оставиле су у другој половини 20. века дубок културални
ожиљак на духовном бићу српског народа. Насилним променама друГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426
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штвених односа, посебно после Другог светског рата, измењена je културолошка слика српског духовног бића” . Семиотичко тумачење показује
да су старе, традиционалне, аутохтоне социјално-културне категорије
оцењене су као „регресивне” и замењене савременијим и „напреднијим”,
да би у последњем периоду „национално” уступило место „глобалном”.
Уместо повратка изворној старословенској култури, усвојен је модел западњачко-северњачке нордијске културе, иначе стран српском духовном
миљеу. „Од 50-их година 20. века запажају се константно несналажење и
деградација српског културног бића и простора зарад мондијалистичког
приступа комуникацији” (Ђорђевић, 2008: 14). Зато се у нашем савременом тражењу сопственог облика културно-уметничке свести „запажа
полувековно масовно копирање америчког и англосаксонског модела”,
иако наш народ поседује далеко дужу и садржајнију духовно-културну традицију. Семиотички посматрано, ова култура нам се указује као
„једина ʼшансаʼ, без обзира што она поништава наше културно-уметничко наслеђе и културолошке потребе, које су инстант-супституисане
ʼоригиналнијимʼ, ʼуметнички вреднијимʼ и ʼпрофитабилнијимʼ моделом”,
како га глобални маркетинг представља. Материјалистички аспект агресивне англо-америчке културе „поништава духовну актуелност других,
посебно култура осиромашеног света”. Прихватајући културни модел
материјално богате западне цивилизације, његови становници сањаре да
ће и сами осетити ту „материјалну благодет”, што је, по Ђорђевићевом
семиотичком увиду, сан, илузија и фарса. И не само да треба бити скептичан према овим очекивањима, већ се мора имати поверење у вредност
сопствене нације и њене културе, јер бити сиромашан материјално, не
значи да смо сиромашни духовно (Ђорђевић, 2005: 7, 11).
Сада ћемо конкретније анализирати доминацију монокултуре на подручју електронске плесне музике (electronic dance music, скраћено EDM,
што се користи као интернационалан назив за овај музички правац)4.
4

Електронска плесна музика је посебан правац унутар шире, популарне електронске музике, и представља заједнички назив за разнолике жанрове код којих је електронски звук намењен примарно плесању. Главни правци ЕДМ-а су хаус, техно,
тренс, драм енд бас итд. ЕДМ је у свом раном периоду био андерграунд, медијски
независна и маргинална музика и култура, морално и естетски супротстављена
владајућим кодовима и систему вредности. То се, међутим променило почев од 90их, а нарочито током 2000-их. У том периоду ЕДМ дешавања почела су да прерастају у легалне, масовне и комерцијализоване концерте и фестивале. Уместо кровног термина за разне електронске плесне жанрове, ЕДМ је у овом новом значењу
почео да се користи као назив за специфичан музички жанр, тј. нови талас плесне
музике која се изводи на стадионима и великим отвореним просторима.
Гледано у целини, ЕДМ има неколико специфичних особина. Карактеришу га
намерно произведени вештачки, електронски звуци са њиховим особеним бојама.
У почетном развоју ЕДМ-а, током 80-их, ови звуци су најчешће креирани на јефтиним електронским инструментима као што су Роландови ТБ-303 бас синтисајзер
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Одмах треба истаћи да, независно од чињенице да је то наш предмет истраживања, чини се да нема друге области која би боље илустровала губљење
аутохтоног карактера и националног идентитета српске и културе других
народа бивше Југославије, од профила регионалне ЕДМ сцене. Јер, асимилација регионалне ЕДМ културе у глобалистичку западњачку монокултуру дошла је на овом простору до потпуног изражаја и крајње обухватности.
Ово утолико пре што у домену популарне музике, па и популарне културе
уопште, овдашње државе и друштва не предузимају никакве заштитне
мере од западњачке инвазије и освајања. Напротив, она се томе налету на
све могуће начине препуштају и додатно га јачају.
Наша клупска и фестивалска ЕДМ сцена верно имитира и копира
доминантне обрасце забаве и спектакла које промовишу западњачки
медији и популарна култура. Тај процес асимиловања одвијан се и на
осталим културолошким пољима. Језик је један од најважнијих, ако не
и најважнији, темељ културног идентитета једне заједнице, самим тим,
услов њеног постојања као посебног колективитета у односу на друге.
Због његове примарности као знаковног система, коју су истицали неки
мислиоци попут Фердинанда Сосира (Ferdinand de Saussure) и Ролана
Барта (Roland Barthes), он има посебан семиотички значај за нашу анализу. Критичко разматрање показује да, ако један народ масовно почне
да говори неким другим језиком од матерњег, и да пише неким другим
писмом од властитог, тешко да ћемо мислити да је у питању исти народ
као до тада. И управо на плану језика највише се види које су размере
гашења српског националног идентитета када је реч о ЕДМ-у. Наиме,
називи, имена, готово свих ЕДМ фестивала и дешавања и клубова у којима
се изводи или се некада изводио ЕДМ, домаћих ди-џијева и њихових асоцијација, пројеката и организација, етикета, радио и ТВ емисија, и свега
осталог што има везе са ЕДМ сценом у Србији, на англоамеричком су
језику или су креирана у његовом духу, и пишу се енглеским алфабетом.
Исто важи за ЕДМ сцену у Црној Гори и Хрватској. Наведимо их сада конкретно. Фестивали и дешавања: Србија – Exit, Lovefest, Belgrade Foam Fest,
Serbia Wonderland, Vibe итд.; Црна Гора – Sea Dance, Refresh, Spring Break
Montenegro итд.; Хрватска – Ultra Europe, Sea Star, Black Sheep, Stereo
Forest, Barrakud, Sonus, Love International, Dimensions, Outlook итд.. Клуи ТР-808 ритам машина, а композиције често садрже семплове преузете из неких
ранијих снимака. Певање зна да буде присутно, поготово у хаус жанру, али оно
обично представља додатак а не глави елемент композиције. Најважније је да се
ова музика примарно ствара зарад друштвене функције плесања у клубовима и на
фестивалима, које може да траје читаву ноћ, а не за слушање код куће. Стога је јак
нагласак на репетитивном електронском ритму карактеристичан за већину ЕДМ
жанрова. Диск џокеји (ди-џејеви), који су истовремено и продуценти музике, имају
главну улогу у креирању ЕДМ трака.
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бови: Србија – Tilt, Stefan Braun, Plastic, Mint, Brankow, Dragstor Play, The
Tube, Freestyler, Shake’n’Shake итд.; Црна Гора – Maximus, District; Хрватска – Noa Beach Club, Papaya, Kalypso, Aquarius, Euphoria, Barbarella’s
Discotheque, The Garden, Quorum Colours, Masters, Boogaloо итд. Ди-џијеви (права имена су у заградама): Mark Wee (Марко Вајагић), S.T.R.O.B.
(Дејан Мирковић), Velja Innvision (Веља Мијановић), Oakich (Никола Ђокић), Tom Gepard (Милош Вукичевић), Erick Kasell (Стефан Лазић), Cavin
Viviano (Иван Ивановић), Rosske (Немања Росић), Gramophonedzie/Marko
Hollywood (Марко Милићевић), Regen (Милош Павловић), Avoid (Владимир Аћић), Pessto (Предраг Стојков), Mark Andersson (Марко Ђорђевић),
Vandal Steve (Стефан Трикић), Reblok (Горан Парађина), итд.; Црна Гора
– Jan de R (Дејан Решетар), Gillerz (Александар Гилић), Pashton Kutcher/
Pseehaw (Павле Радоњић), Audiostorm (Огњен Вуковић), Mtech (Младен
Бановић), Soft 85/X-Twins (Милош Вучковић), Nessuno (Срђан Вучковић),
Montech (Марко Стојовић), Raven Tk (Гаврило Јововић), итд.; Хрватска
– Johnny I. (Иван Ивакић), System Divine (Давид Рончевић), Miss Soulfly
(Марина Карамарко), Tom Bug (Томислав Брусач), Pero Fullhouse (Перо
Брчић), Turkthedj (Хрвоје Турчин), Blacksoul (Томислав Пасанец), Zarkoff
(Саша Рајковић), Val Vashar (Вал Куртин), Joe 2 Shine (Дарко Стојаковић), Pintha InDaHouse (Игор Пинтарић), Claus Cottini (Клаудио Когеј),
Matroda (Матија Родић), Miss Sunshine (Сунчица Баришић), Yakka (Домагој Јакић ), итд. Ди-џи асоцијације: Србија – Banging Trio, The Beatshakers,
Beyond House, Osaka Vibe, Zap Me Strobe, Divolly & Markward, Zwein, итд.;
Црна Гора – Pitch’n’Destroy, GroovyCastelNouvo, Beat at Joe’s, 2beat or
not 2beat, Who See итд. Пројекти и организације: Србија – Technokratia,
Free Management, Jungle Tribe, Respect DJs, Privilege, Elektroshock итд.;
Црна Гора – Click2Dream, Totalitare Underground; Хрватска – Mox Media,
HouseFusion итд. Етикете: Србија – Recycled Loops, Recon Warriors, Recon
Light, Traffica, Sake & Vinyl, Lucky Light LTD, Hoist Records, Creed Records,
Tauten, Watermelon Recordings итд.; Хрватска – Moondance, THANKQ, Out
of Place итд. Радио емисије: Spin, BPM, Stereo Freeze, Generator, Fractal,
Music For Body And Soul, Christallization итд. ТВ емисије: VJ Techno,
Supernova итд. Споменимо још као важне податке који иду у прилог доминацији монокултуре да се права имена неких ДЈ-ева тешко налазе, јер
се они најчешће појављују под наведеним псеудонимима, а за неке нисмо успели да нађемо ни после детаљније претраге на Гуглу (Dave Floyd,
Kid Vibes, Wise D & Kobe, Peppe, Kid Kimi, Danny Cruz, Speedy, Kinetic Vibe
у Србији; Virgin Helena и Aldo Morro у Хрватској). Такође, неколико сајтова фестивала и клубова у Србији, као ни Technokratia, немају верзију
на српском језику, док је у Хрватској ситуација отишла још даље – од
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30-ак сајтова у вези са ЕДМ-ом које смо прегледали, само неколико има
верзију на матерњем језику.
Иста доминација англоамеричког језика и писма види се у називима
бина и зона на ЕДМ фестивалима. Exit: Main, Dance Arena, Explosive,
Fusion, No Sleep NS; Lovefest: бине – Fire, SMF Energy, Jack Live, H20, Burn
Energy, Bushmills Live, Silent Disco, зоне – Cinema, Photo, Graffiti, Chill,
Street Basket, Extreme, Workshop, Eco, Kids; Belgrade Foam Fest: Main, Silent,
Happy People; Serbia Wonderland: Wonderland Stage, V.I.P. Terrace, Food
Corner, Fruit Corner, Nargila Chill Zone, Wonderland Cinema, World Corner,
Slammer Hammer, Wonderland Box, Body Paint Spot, Magician Corner; Vibe:
Main, Orbital, Sun; Sea Dance: Dance Paradise, Reggae, Silent Dance, Latino,
Cinema, CHILL Zone; Ultra Europe: Main, Ultra Worldwide Arena, UMF
Radio, Megastructure, Resistance Afterburner, Arcadia Afterburner; Sea
Star: Tesla Main, Nautilus Arena, Silent Octopus, Zion Beats, Cinema, Exotic
Laguna итд.
На сајтовима клубова и порталима посвећеним ЕДМ дешавањима,
редовно се могу наћи следећи англоамерички изрази који представљају уобичајен жаргон ЕДМ културе, а који се најчешће користе уместо
наших одговарајућих превода: headliner, resident, line up, stage, warm up,
booking, artist, event, party, after party, vibe, clubbing, b2b (back2back) итд.
Тако социолог Радомир Д. Ђорђевић, описујући профил техно дешавања,
наводи да се она, по речима самих њихових организатора и учесника,
састоје од „main event-a”, односно главног догађаја, и „afterhour event-a”,
тј. „журке смирења”, која може бити пренета на потпуно нову локацију и
која се саопштава посетиоцима при крају „main event-a” (Ђорђевић, 2016:
397). Погледајмо сада неке наводе из презентација београдских клубова
који илуструју ово пренаглаšено и прекомерно коришћење англоамеричких туђица. Shake’n’Shake: „Shake’n’Shake predstavlja prvi zvanični
talas takozvanog new age clubbing-a. Clubbing novog doba više nije isti. Želje
i prohtevi gostiju širom sveta rastu, a new concept pokazao se kao trendseter
koji je pobedio globalnu maštu .Sve možete sami osmisliti, naručiti ili samo
početi da menjate koncept sopstvenog lifestyle-a. Jednostavno, shake up your
life!”; Stefan Braun: „Mr. Stefan Braun…a never ending party”, називи вечери: Hang on until the party is Over, Saturday Night Fever, Celebrity Night,
DIZEL party, Girls are gonna get wild/Class of the DJs, Sky High; Brankow:
„klub Brankow predstavlja mesto gde se gaji izuzetno kvalitetan mash-up”;
Share: „U ovom novootvorenom klubu Share-ujemo samo pozitivan vajb
i paklenu atmosferu”; Tash Machine: „Klub raspolaže barskim stolovima,
community stolovima za više od 5 osoba, vip separeima. Karakteristično za
klub Tash Machine, su vip galerija na prvom nivou i vip private prostorija”;
Fabrika: „Što se enterijera tiče prilično je minimalistički i vrlo funkcionalno
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podeljen u zone, odnosno postoji entrance lounge i party zone” итд. Слично
овоме, поручује нам се да фестивал Sea Star „priprema bogat i raznolik
FoodLand, inovativan cashless sistem plaćanja kao i dodatni sadržaj kojeg
neće nedostajati – umornima će dobro doći chill zona, a najizdržljivijima
activity zona” (Sea Star Festival), а на једном порталу можемо прочитати
да „Oakich, Tom Gepard i Erick Kasell čine Banging Trio i trenutno rade kao
rezident DJ-evi party brenda Belgrade Banging” , i да су након успешног
заједничког наступа, Oakich и Tom Gepard као ди-џи дуо „ponovo bukirani
u Hamburgu, ovog puta kao headline u klubu Edelfettwerk” (Mondo, 2014).
Наши ди-џијеви у својим интервјуима такође знају да упадљиво
користе англоамеричке речи које су некада толико густо концентрисане
у реченици да доводе до комуникационог шума и неразумљивости, а у
сваком случају остављају, у семиотичком погледу, утисак крајње језичке
извештачености, или боље рећи, гротескности. Reblok: „Nakon LP Albuma
na Italo Business etiketi koja je tada bila u nekom srednjem rangu i imala dosta
dobar uticaj u Južnoj Americi dobijao sam rekvestove 2 meseca nakon izlaska
albuma i par rekvestova za gig u Rusiji” (Grotto, 2016); Zwein: „Što se tiče
same produkcije eventa, dobar sound sistem je najbitnija stvar, pa onda drugi
vizuelni efekti. Pored The Tube records, bavićemo se bookingom, imaćemo
roster domaćih DJ-eva. Bukirali smo dva jako kvalitetna imena sa M_nus
etikete. Prvo ime je uprising star, hit mejker techno scene” (Clubber, 2016);
Mark Andersson: „Sve zavisi od tajminga, od kapaciteta same žurke, koliko
ima ljudi, da li je open air ili klabing, šta odgovara Line Up-u” (Grotto, 2017)
(цео интервју је засићен оваквим изразима); Divolly & Markward: „Alen
i Ademir iz dua Drop Department su naši dobri prijatelji i imamo odličan
zajednički ‘workflow’ u studiju, što se pokazalo u našoj traci ‘Bangalore’ i našim
upcoming izdanjem ‘Batucada’ koja je potpisana za jedan veoma poznat label”
(Car, 2016); Vandal Steve је „prepoznatljiv po svojim mashupovima i editima”
(Only Clubbing: „Let’s VANDALISM together u četvrak u Undergroundu”
, 2015); Slobodan Popović, познатији као DJ P.S.: „Kroz muziku kojom se
bavimo stičemo nova poznanstva i konekcije. Mada su se sad pojavile i neke
event organizacije, koje nemaju veze sa DJ-ingom, ali nas angažuju da im
pomognemo oko bukinga, hostinga i slično” (Vijesti, 2016); Raven Tk: „Dosta
je bilo dobrih eventa u zadnji period, kao što će biti i u budućnosti. Dolaze
artisti iz samog vrha underground svjetske scene” (Kolektiv, 2016) итд.
Надмоћ западњачке, англоамерички обликоване монокултуре, и подређивање њеном свету и мерилима као узорним параметрима из којих се
црпи властита вредност и статус, види се у и представљању рада и успеха
домаћих ди-џијева. Главна ствар која се у том погледу обавезно наглашава је да неки наш ди-џи има сарадњу са појединим светским „суперстаровима” или од њих добија подршку, што аутоматски треба да истакне
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његов значај и величину. Такође, неизоставно се наводи да је забележио
успех са својом нумером на некој страној, „чувеној” и „утицајној” етикети
или сервису, или да је имао „резиденцију”, односно наступ, на „главним”,
„водећим” или „најпрестижнијим” фестивалима и клубовима у иностранству. Имајући у виду ово изразито величање иностране репутације
и каријере која се гради у „свету”, под којим се по правилу подразумевају
само она његова западњачка, евро-америчка страна и мас-култура, не
чуди да неки ди-џијеви у својим интервјуима показују отворено презирање и маргинализовање домаће сцене и националних оквира као нечега
што је безначајно спрам „светског” успеха и славе. Следеће речи Rebloka
су експлицитан и есенцијалан пример подређивања (ино)страном и глобалном, и самим тим, тријумфа монокултуре на плану индивидуалне
свести, коју у мањем или већем степену дели већина наших ди-џијева:
„Ja sam se od starta fokusirao da uradim nešto na globalnom nivou tako da se
nikad nisam cimao ni najmanje u Srbiji...Čak i neka najveća imena današnjice
su mi rekla da ne treba uopšte da se fokusiram na domaću scenu gde god da
živim iz razloga što kad se probiješ ‘preko’ automatski postaješ popularan i
u svojoj zemlji...generalno mislim da je bolje ovako nego obrnuto s’ tim što u
Srbiji da si ne znam koliko popularan ti ništa ne znači bilo gde ‘preko’… koga
briga” (Grotto, 2016). Дакле, примат и приоритет има доказивање „преко”,
а не у Србији, јер се пренос утицаја одвија крајње једносмерно и асиметрично од иностранства ка матичној земљи, која у том погледу нема
никакву аутономију ни посебан значај. Публицитет и престиж на страној
ди-џи сцени аутоматски ће се одразити на домаћој, док обрнуто не важи –
у иностранству никога није брига за твој успех у Србији. То је, по Rebloku,
не само реалност, него и нешто што треба дa буде. Национално самоодрицање и самопорицање долазе овде до крајњих граница.
Не чуди онда да је поводом свих наведених и сличних феномена који
показују изразито потчињавање западњачкој монокултури, и данас актуелна мисао Добрице Ћосића изречена пре неких 50 година: „Масовна култура, тј. култура америчке потрошачке цивилизације победоносно осваја
наш простор. Њени видови и средства постали су и политичке чињенице
нашег прогреса. Једном животном делу, смислу, начину и стилу живљења,
предајемо се лако и весело. Отпори се чине ретко, неефикасно и само
са становишта одређеног политичког прагматизма” (1969) (Јањетовић,
2011: 13). Слично сматра и Узелац, који неумерену фасцинацију техником повезује са американизацијом и културним искорењивањем нашег
народа: „Наша култура је презрела у часу кад се почела американизовати и попримати вредносну форму технике чиме је постала не-људска и
не више по мери нас” (Узелац, 2007: 293). Као релевантан интелектуални
и практични одговор на овакво крајње неповољно и неприхватљиво кулГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 403-426
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турно стање може се понудити став Михајла Ђорђевића. Видели смо да
Ђорђевић семиотички поставља критичка питања у погледу глобалистичког пројекта, јасно уочавајући његов монокултурни карактер, али истовремено нуди и алтернативу у облику културног просвећивања и јасног
дефинисања нашег аутохтоног културног идентитета. „Зашто ми само купујемо и увозимо туђа културна добра, зашто не продајемо и не извозимо наша, ако је то маркетиншки циљ глобалне културне политике? Зашто
други масовно не слушају нашу музику и не гледају наше филмове, слике,
скулптуре, читају наше књиге, зашто се о њима толико мало пише и зна,
када наши веома познати и признати ствараоци живе и раде у том тзв.
ʼглобалном селуʼ? ” (Ђорђевић, 2005: 6). По Ђорђевићу, „непросвећеност и
непознавање сопствене, а нарочито других култура, доводи до безумног
и некритичког прихватања шароликог спектра културолошких факата и
тотално нефилтрираних глобалних културолошких модела који угрожавају већ нарушен домаћи културолошки простор и чине га ментално зависним од безвредне спољашње понуде, агресивно медијски пропагиране”
. Једини излаз из таквог поробљавајућег положаја је „културно просвећивање непросвећених социјалних слојева, подизање општег нивоа културе,
и једноставно утврђивање и дефинисање сопственог културолошког бића
и идентитета” (Ђорђевић, 2005: 11).
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CULTURAL DOMINATION AND HEGEMONY
OF THE WESTERN MONOCULTURE
IN THE FORMER YUGOSLAVIA AREA
– THE CASE OF ELECTRONIC DANCE MUSIC
Summary: The notion of monoculture, used in social sciences and analyzes in
recent times, signifies the dominance of only one cultural model (Western, American) on a global level. The basic characteristic of this globalist monoculture is
the homogenization of social values, tastes, behavior, lifestyles, production, consumption, institutions and everything else, both at the level of individuals as well
as entire social collectivities in the contemporary world, that correspond to the
culture and the world of life of the Western, i.e. American society. The American
character of this hegemonic cultural model suppresses or completely abolishes the
autochthonous national culture of smaller nations, and so does Serbian. There
seems to be no other area that would better illustrate the loss of one’s own character and the national identity of the Serbian and culture of other nations of the
former Yugoslavia, from the profile of regional electronic dance music. According
to Mihaјlo Djordjevic, the theorist and critic of globalism, the only way out of such
an unfavorable position is the cultural enlightenment of unenlightened social layers, the elevation of the general level of culture, and the identification and definition of Serbian cultural being and identity.
Keywords: SEMIOTICS, MONOCULTURE, GLOBALISM, AMERICANIZATION, ANGLOAMERIC LANGUAGE, SERBIAN CULTURE, ELECTRONIC DANCE
MUSIC.
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1Др Драгана Динић*1

НЕВИДЉИВА ГЕНЕРАЦИЈА
– СТАРИЈИ У МЕДИЈИМА
(Љиљана Манић/Наташа Симеуновић Бајић, ур. Јавност, старији људи
и медији, Факултет за културу и медије/Геронтолошко друштво Србије,
Београд, 2016.)
Зборник „Јавност, старији људи и медији”, резултат је рада на пројекту који су заједно реализовали, у другој половини 2016. године, Факултет за културу и медије и Геронтолошко друштво Србије уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. За потребе овог
пројекта проф. др Љиљана Манић и проф. др Наташа Симеуновић Бајић,
са својим сарадницима, урадиле су истраживање везано за медијско извештавање о старости и старијима у Србији, током 2015. године. Трудећи
се да понуде емпиријске податке и избегну уопштавања тако карактеристична за говор о старијим људима, ауторке су овом књигом покушале
да покрену размишљање и евентуално другачији увид у сву сложеност
старијег живтног доба у условима транзиције.
Свесни чињенице да је у савременом свету, улога масовних медија у
обликовању ставова и понашања грађана скоро пресудна, учесници пројекта су се упустили у истраживање о томе какву слику о старости и старијима шаљу наши најпрестижнији штампани медији. Разлози који су
их определили баш за ову тему могу се наћи у чињеници да је она крајње
маргинализована, најчешће лоцирана у црној хроници и са ејџистичким конотацијама. Теоријско образложење проблема и извођење закључака базирано је на анализи референтне литературе из најразличитијих
области. Један од основних циљева пројекта, па и овог Зборника, јесте
унапређивање и ширење позитивне медијске слике о старијим особама.
*

Контакт: draganadinic@gmail.com
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Уреднице су веома вешто и промишљено одабрале текстове за Зборник, по хронолошком и тематском критеријуму, заокружујући читав проблем у логички смислену целину. Зборник има три посебна одељка и то:
1. „Из историје...” у коме је дат текст Иване Б. Спасовић, из Архива
САНУ – Старост у јавном и приватном животу Србије 19. века. То је време када се о старости, у Кнежевини и Краљевини Србији, углавном писало поводом државних докумената, који су регулисали пензиони систем;
да би се касније штампа бавила и питањима здравља, исхране, вежбања,
дружења; а изношени су и ставови о улози старијих особа у приватном, сеоском и градском, животу. Осим штампе, анализа је обухватила питање
дуговечности у Старом завету и у књижевним делима; питање позиције
старијих у породичној хијерархији (у кућној задрузи), све до одговора на
интригантно питање – да ли је било лапота међу Јужним Словенима. Ауторка закључује да је то време када су старији били поштовани и уважавани и у јавној и у породично-приватној сфери, што се може јасно видети
и на уметничким сликама и фотографијама (поза, гардероба, позиција
на слици), а да је лапот само заблуда.
2. „У савремености...” је други одељак, који се састоји од три текста,
а то су текст Татјане Миливојевић, са Факултета за културу и медије –
Старост у кривом огледалу: (поглед на) свет који обесмишљава целовитост
трајања кроз животне доби; потом, Наталије Перишић са Факултета политиких наука – Ејџизам и ејџистичка пракса – рефлексије на социјалну
сигурност старих у Србији; и најзад, текст Јасне Вељковић са Факултета
политичких наука – Разматрање страха од смрти у популацији старијих људи. У овом делу, ауторке се баве дефинисањем старења и старости, у светлу нових сазнања и различитих научних дискурса. Указује се
на чињеницу да истраживања у многим земљама света показују да су
прилози о старијима недовољно присутни у медијима, али и, када јесу,
углавном се ослањају на стереотипе. Са међународног плана прелази се
на национални, да би се расветлио положај старијих у систему социјалне
сигурности у Србији, при чему се анализирају различите врсте накнада и услуга у оквиру пензијског и инвалидског осигурања, здравственог
осигурања и социјалне заштите. Упркос свим накнадама старији остају
једна од највулнерабилнијих група, чак и у државама благостања. У
овом делу Зборника у фокусу су се нашли психолошки аспекти старости, кроз поређење са рефернтним појмом младости „У оквиру социолошког модела старост се дефинише као збир значајних губитака: губи
се констелација друштвених функција и улога везаних за свет рада, као
и тзв. друштвени капитал (статус, везе, познанства, моћ, утицај). У информационо-технолошкој ери стари су перципирани као застарели јер
су и њихове компетенције и знања превазиђена. Они више немају улогу
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чувара и преносника традиције, предаје драгоцених вештина и искуства
наредним поколењима. У тоталитарно тржишној парадигми савременог
доба старост се дефинише обезвређујућим терминима непродуктивности, другим речима некорисности, и последично теретом и баластом
за друштво. У медијима се све чешће објављују подаци о демографском
старењу у развијеним западним земљама, али и у Србији, с нотом апокалиптичних предвиђања, панике и застрашивања. Код младих се ствара
аверзија према старима, а код старих осећај кривице и инфериорности.
Иза научне терминологије провејава оптужујући и дискриминаторски
тон: стари су превише стари, бројни и – скупи. Притом се не увиђа противуречност између хваљења доприноса биомедицинских наука продужавању људског века, као неоспорне цивилизацијске тековине, и песимизма који прожима извештаје о старењу становништва” (Миливојевић,
стр. 33). Циљ рада је да се покаже на који начин савремени свет и њему
кореспондирајући вредносни модел и дискурс поништавају смисао старења и старости. Култ младости и предрасуде о старости (ејџизам) представљају лице и наличје исте матрице која, обесмишљавајући целовитост личног трајања, угрожава и младе и старе.
3. „Резултати емпиријских истраживања” дати су у трећем делу Зборника. У питању су резултати већ поменутог истраживања проф. др Наташе
Симеуновић Бајић и проф. др Љиљане Манић са Факултета за културу и
медије – Анализа медијских садржаја о старима; као и резултати телефонске анкете спроведене на стратификованом и вишеетапном узорку од 1200
пунолетних особа из Србије без КиМ, марта 2016; коју су спровеле Нада
Сенић и Славица Јосифовић из Центра за истраживање јавног мњења,
програма и аудиторијума, Радио-телевизије Србије, под називом – Ставови јавности о старости и представљању старијих особа у медијима.
Резултати и једног и другог истраживања су компатибилни и показују да су старији и њихови проблеми недовољно присутни у медијима,
а и када се о томе извештава, то се најчешће чини сензационалистички и
стереотипно. У светлу демографске чињенице да је Србија једна од најстаријих земаља Европе и света, по просечној старости становништва,
и да старији од 60 година чине скоро трећину њеног становништва, овакав однос медија према овој, нарастајућој популационој групи добија
нове димензије. Анализирано је пет најутицајнијих дневних новина
које излазе у Србији (Политика, Вечерње новости, Данас, Блиц и Курир)
у којима се писало о старости и старијима од 65 година. Илустративан
је податак, да се, од 14.199 анализираних новинских текстова, само у 596
пише о старијим особама, што чини 4.2%. Уз то треба нагласити да је
четвртина од тих текстова посвећена старима који нису из Србије, углавном познатим особама из света политике и шоу бизниса.
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Читање овог Зборника наводи на размишљање, и бар у неким сегментима, мења перцепцију о старењу и старијима, подстиче да критички
примамо медијске информације о старијима. Надамо се да ће резултати
спроведених истраживања стићи до доносиоца одлука, везаних за медијско извештавање, подстаћи их да бар мало унапреде извештавање о старости и старијим особама, сагледавајући сложеност њиховог живота и
њихових потреба. Тиме би циљ овог пројекта и објављеног зборника био
остварен, а задовољство да смо и сами томе допринели, велико. Ауторке
су овом публикацијом дале лични допринос стварању друштва у коме се
живи достојанствено, без обзира на године.
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НОВИ ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ
ОНЛАЈН МЕДИЈА
(Татјана Тапавички Дуроњић, Дигитални информациони системи,
Факултета политичких наука, Бања Лука, 2017.)
На корицама књиге „Дигитални информациони системи” Татјане
Тапавички Дуроњић, као самостални текст, одвојен од наслова књиге,
наводи се синтагма „Медијски приступ”. Ауторка је на овај начин читаоце
одмах упутила на карактер владајућег гледишта и ракурс овог дијела,
а тиме одредила и простор очекивања и разумијевања истраживачких
приступа унутар садржаја своје књиге. Интеракцију, која је читаоцу пружена на овом ниову комуникације с књигом, ауторка је применила и у
једном, сасвим, необичном приступу. Наиме, у уводном дијелу садржаја,
ауторка нуди могућност сквенцијалног читања садржаја, а кроз примену фрагментиране пажње будућег читаоца. Намера јој је, како сама
каже, да се обрати категорији посебног читаоца који разумије и осјећа
дух времена створеног у технолошком окружењу. Она нас овим подсјећа
да информациона технологија својим свеприсуством и разним моћима
у комуникационом погледу, омогућава да се пажња у тренутку усмери
на одабрани, а не искључиво на свеукупни садржај. Ову, према ауторкиним речима, полисемичну оријентацију посједује: „читалац дигиталног
доба, линк провинијенције, ризомске оријентације и са нестрпљивошћу
коју показују онлајн публикa, привући ће могућности нелинеарног кретања садржајем и полисемичног читања”.
У истој намјери подстицања читаоца на анализу и размишљање, ауторка је у књигу унела и једну врсту, како сама каже, „надоградње садржаја”, објавом низа спојених разговора између човека и машине у раз*
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личитим временима, аутора Реја Курцвајла. На овај начин је, заправо,
одабрала да индиректно призна и властити филозофски приступ у разматрању овог све осјетљивијег односа. Иако се књига директно не бави
вредносним одређењима епохе информационог доба, а према признању
и саме ауторке, општа усмјерења и култура промишљања о многим
категоријама ове епохе сасвим се јасно могу осјетити кроз ауторкино
сажимање сваке тематске цјелине понаособ. Коначно, које су то друге
цјелине књиге?1
Књига се састоји од три дијела, распоређена у 12 поглавља, написана
на 225 страница. Неки важни историјски развојни периоди интернета као
информационе и комуникационе технологије, са наглашеним ставом да
је интернет глобално усмјеравана технологија још од раних периода „Арпанета”, чине доминантан садржај првог дијела књиге. У фокусу пажње
другог дијела књиге налазе се категорије мрежног друштва и дигитализације као глобалног процеса. У овом дијелу ауторка се бави историјским
аспектом, али га анализира кроз глобални и, у мањој мјери, локални ниво појављивања. Централна тема, нови дигитални систем онлајн медија,
приказан је у трећем дијелу књиге. Уз мноштво примера, ауторка компарира форме онлајн издања са медијским карактеристикама епохе
интернет културе. Тако се у овом делу садржаја, поред општих карактеристика онлајн новинарства, пружа типологија разумијевања онлајн
новинарства, особине онлајн медија, анализирају врсте онлајн публика,
експлицира улога и значај онлајн новинара у продукцији мултимедијалне вести. У наставку потом, ауторка се бави питањима квалитета онлајн
садржаја и неким сасвим конретним питањима, попут: на који начин се
продукује онлајн садржај, какве вештине и знања онлајн новинар треба
да има да би био успјешан у тој продукцији, шта све може бити изазов у
конципирању онлајн садржаја, шта је то хипертелинг, а како применити
технику причања приче и друго.
Од 7. до 10. дијела књиге, ауторка се бави сасвим специфичним формама онлајн новинарства. Дефинишу се и објашњавају појаве флеш новинарства, дрон новинарства, дата новинарства и новинарства великих бројева, мобилног новинарства, линк новинарства и робот новинарства.
Завршни део књиге посвећен је локалним карактеристикама онлајн
новинарства. У овом поглављу ауторка користи сегментиране податке из
властитог, до сада необјављеног и првог истраживања овог типа о „Општем
професионалном профилу онлајн новинара у Републици Српској”.
1

Аутор приказа је сасвим намјерно одабрао овакав приступ писања приказа књиге.
На овај начин, он је пружио подршку ризомској оријентацији у анализи садржаја,
бирајући „за прво” оно што сматра најзанимљивијим, а да се тиме, свеукупно гледајући, није пореметила форма приказа.
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Књига обилује информацијама, приказаним сажето и повезаним
различитим, сродним темама, уз континуирану експликацију ауторке.
Она разговара с подацима, тумачи мишљења и проналази њихову примену у онлајн култури новинарства. Онлајн новинарство није нарочито
другачије новинарство, каже ауторка. Његова дивергентност у односу на
традиционалне медије, јесте дигитална и мрежна технологија, која нуди
брзе технике и моделе за паковање вести у токовима. Али, добар новинар
се увек препознаје по истим карактеристикама. Пре свих, према одговорности за квалитет и преданост професији која се развија ка новој култури медија и новинарства, сматра ауторка.
Садржај је подесан за све заинтересоване читаоце које занима информациона наука, примењена у медијима и новинарству.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 433-436

1Невена Милетић Сарић, мастер*1

БЕСМРТНОСТ ЛЕГЕНДЕ О ВРОНСКОМ
(Будимир Поточан, Вронски у Србији, Мисије пуковника Рајевског 1867.
и 1876. године, Завод за уџбенике, Београд, 2017.)
Сто педесет година је прошло од када је млади руски пуковник Николај Николајевич Рајевски први пут ступио на тле братске словенске земље.
Деценију мање, свет познаје и тумачи књижевни лик Алексеја Кириловича
Вронског, официра који је трагично волео Ану Карењину. Готово свима који
су прочитали један од најлепших романа светске књижевности Ана Карењина, Лава Николајевича Толстоја, добро је познато да је писац књижевни лик
Вронског уобличио захваљујући историјској личности Рајевског.
Професор, књижевник и новинар Будимир Поточан, у обимној монографији насловљеној Вронски у Србији – Мисије пуковника Рајевског 1867.
и 1876. године успео је да нам, после тридесетогодишњих темељних
истраживања, открије непознате чињенице о личности пуковника Рајевског и исприча причу о два официра: Рајевском и Вронском, налазећи
међу њима сличности и разлике, те да нас упозна са младићем који је у
Србији био чак два пута, који је јуначки погинуо у Српско-турском рату
и који је помогао великом писцу да грофу Вронском удахне и живот и
бесмртност.
Сасвим условно, монографија Вронски у Србији може се поделити на
четири целине. Прва од њих доноси нам фактографски илустровану нарацију о два боравка пуковника Рајевског у Србији и Босни и погибији у
Србији. У другом делу, компаративним методолишким поступком, аутор
доказује да је као инспирација за књижевни лик пуковника Вронског, Толстоју послужила управо личност пуковника Рајевског. Трећи део доказује
потребу да се ванвременски роман и његове вредности ставе у нови рецеп*

Контакт: mileticnensi@gmail.com
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цијски оквир. Четврта целина тиче се милтимедијске рецепције радова
насталих на темељу истраживања о пуковнику Рајевском у Србији.
Главни део истраживања у монографији усмерен је на откривање
непознатих или мало познатих чињеница о личности Николаја Николајевича Рајевског, сина и унука генерала који су стекли славу у Бородинској
бици, о његовој угледној племићкој породици, образовању и војној каријери, те учешћу у Српско-турском рату.
Којим поводом је пуковник Рајевски дошао на Балкан и зашто је
његова мисија била тајна?
На прву мисију у Србију и Босну пуковник Рајевски кренуо је из Букурешта априла 1867. године. Половином маја боравио је у Србији, а потом и у Босни.
Четири његова писма, упућена српском министру војном Миливоју
Петровићу Блазнавцу, које је аутор пронашао у Архиву Србије и први
их објавио, необорив су доказ о значају мисије руског официра у Србији и Босни 1867. године. Анализа садржаја писама, изворно написаних
на француском језику, упућује на две ствари. Пуковник Рајевски је, уз
претходну сагласност српског министра војног, обилазио српске гарнизоне, не би ли, увидом у стање са терена, проценио организацију српске
војске. Као коњички официр, Рајевски износи предлог за реорганизацију
српске коњице и јачање њене борбене способности. Такође, даје детаљан
извештај о употребљивости путних праваца за случај ратних дејстава.
Имајући у виду да ће Босна веома брзо постати поприште рата између
Србије и Турске, настојао сам да за време свог путовања прикупим одређена
обавештења о путевима у тој провинцији (стр. 15).
Мисија Рајевског, закључује аутор, спроведена је сарадњом двојице
министара војних – руског и српског, од толиког је значаја да се упоређује
с резултатима рада Панславистичког конгреса 1867. године.
Контекст другог боравка пуковника Рајевског у Србији, аутор је искористио и да читаоцима скрене пажњу на неке значајне личности које су
се обреле у добровољачком покрету са жељом да помогну ослобођење
српског народа од турског ропства. Ђузепе Гарибалди, патриота и војник
који се борио за уједињење Италије, један је од оних који су срцем пружали подршку српском народу, као и чету својих гарибалдинаца који су
се борили на Дрини.
Заједно са многим добровољцима из Русије, који су пошли да се боре
у Србији, био је и пуковник Николај Николајевич Рајевски, чији мотив
да се поново врати на ово поднебље најбоље илуструје писмо које је упутио мајци Ани Рајевској: Недавно букнули устанак у Херцеговини обратио
је моју пажњу на ослобођење турских хришћана. Проблем који ме одавно
занима. После херцеговачког плануо је устанак у Босни. Сада је и Србија
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 437-442

Бесмртност легенде о Вронском

439

у рату са Турцима. Зато сам и одлучио, драга мајко, да и сам учествујем
у рату за ослобођење српског народа од турског ропства (стр. 67). Његов
тронедељни боравак у Србији, Поточан је искористио да, ослањајући се
на мноштво докумената, дневника, писама и других извора у анализу
уведе изобиље историјских, политичких и друштвених чињеница које би
читаоцу описале атмосферу у Европи седамдесетих година деветнаестог
века. Одломцима из дневника Пере Тодоровића, а затим и прецизним
извештајем капетана Радомира Путника о току битке за Горњи Адровац,
аутор убедљиво поткрепљује своја запажања о догађајима са Моравског
ратишта, који треба да расветле и историчарима мало познате околности
војевања и погибије пуковника Рајевског.
Јављам покорно, да је пуковник Рајевски овога часа, код моје батерије
погинуо од пушчаног зрна непријатељског... (стр. 92), стајало је у поруци
командира батерије поручника Шамановића упућеној главнокомандујућем генералу Черњајеву око седамнаест часова тог 20. августа 1876.
године. Битка за Адровац била је пресудна за пуковника Николаја Николајевича Рајевског, а о атмосфери и стратегији које су пратиле овај десеточасовни бој, аутор приповеда ослањајући се на сведочења др Владана
Ђорђевића, који је и тога дана био у штабу главнокомандујућег српске
војске. Тело пуковника Рајевског однето је из Горњег Адровца у манастир
Свети Роман код села Прасковча, одакле је, по жељи породице, пренесен
у своју отаџбину и сахрањен поред својих славних предака у породичној
гробници у селу Разумовска, у Кијевској обрасти, у Украјини.
Важно поглавље монографије свакако чини сведочење о околностима под којима је подигнута црква Свете Тројице на месту погибије
пуковника Рајевског у Горњем Адровцу.
На први поглед, чак и узорном читаоцу, могло би се учинити да Апел
за Србију, великог Виктора Игоа, који нам аутор преноси у целости, нема
много везе са самим Рајевским, али преварио би се. Погођен страдањем
српског народа и злочинима које су за собом остављале турске трупе,
Иго је Европи упутио апел и прозвао европске владе, дипломатију, цркву,
савест човечанства; прозвао све оне који би могли да помогну, али који
се ни огласили нису да би узели у заштиту мали али поносити народ кога
убијају. Речи Виктора Игоа, нису само сведочанство о његовој привржености малом словенском народу чије је јунаштво и борба са Османлијама била надалеко познато вековима, већ су и драматична илустрација
атмосфере која је пратила борбе на фронтовима око Алексинца: Ту пред
нашим очима догађа се убијање и геноцид над српским народом, догађају се
паљевине и пљачке: мајке и очеви побијени, дечаци и девојчице продати; бебе сасвим мале да би их продали, располућене надвоје. Целе породице умиру
у кућама које горе, цео Алексинац десеткован за неколико сати од 9000 на
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1300 људи; а на гробљима више лешева него што се могу покопати, што
изазива кугу (стр. 112)
Идеја и околности које претходе стварању уметничког дела су оно што
касније битно утиче на значење тог дела, и што узорни реципијент мора
узети у обзир при његовом тумачењу. Полазећи од ове Екове поставке,
Поточан истражује шта је великог композитора Петра Илича Чајковског
подстакло да за своју помпезну композицију Српско-руски марш узме као
предлошке, поред мелодије тадашње руске химне, и три изванредне српске народне песме из збирки Корнелија Станковића. Указује да је то био
начин да велики композитор, који је познавао српску народну поезију и
рад Вука Караџића, изрази солидарност са малим словенским народом
који се бори за ослобођење.
У својеврсној студији случаја, изванредним компаративним методолишким поступком, аутор доказује да је као прототип за књижевни
лик пуковника Вронског, Толстоју послужила управо личност пуковника Рајевског. Мултидисциплинаран приступ, који Поточан користи, обухвата не само у науци о књижевности устаљене поступке анализе књижевног јунака, већ и савремене комуниколошке теорије које се, са једне
стране наслањају на теорију рецепције, а са друге на употребу документарних и архивских извора, који обухватају једнако новинске техстове,
слике, фотографије и, последњих година све учесталије, аудио-визуелне
записе нових медија.
После прецизног оивичавања значења књижевног прототипа, аутор започиње продуктивно трагање које, уз помоћ пажљивог издвајања
и поређења документованих чињеница из већ постојећих радова о овој
теми и садржаја самог романа Ана Карењина, кроз петнаест тачака повезује књижевни лик и историјску личност прототипа. Поступак доказивања сличности између Вронског и Рајевског, од лика, преко рукописа,
па све до најважнијих чињеница из живота и на крају смрти, нарочито је
обележило поређење естетских порука записаних у роману са прагматским поругама које нам доноси документарна грађа.
Шта је оно што чини планетарну медијску комуникабилност уметничког сижеа?
Највећи друштвени роман светске литературе, како је Толстојев роман Ана Карењина окарактерисао Томас Ман, није само најпревођенији
књижевно-уметнички текст, већ је и идеја која је обележила уметност с
краја 19. и цели 20. век. Ово велико дело утицало је и на театар и музику,
а последњих деценија постало је неисцрпни извор инспирације масовних медија: почевши од његових различитих екранизација на филму и
телевизији па све до хипертекста на интернету. Образлажући своју идеју
о роману Ана Карењина као комуникабилној поруци која је, и као естетГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 437-442
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ска и као прагматска категорија издржала пробу времена, Поточан нас
враћа на модел о три интенције Умберта Ека, подвлачећи сваку од њих:
интенцију аутора, интенцију текста и интенцију читаоца као незаобилазне у тумачењу и разумевању дела.
Изразито јак утицај Толстојевог рада и његових ванвременских идеја
на реципијенте, Поточан емпиријски доказује на мноштву примера из
дневне и периодичне штампе.
Комуникација као мост између уметности прошлих времена и савременог читалачког искуства могуће је да данас, захваљујући моћном телевизијском медију, начини коперникански обрт у књижевној рецепцији (стр.
170). Као што је у деветнаестом веку роман био доминантан књижевни
жанр, појава покретних слика устоличила је филм као доминантну
уметност, нарочито у другој половини двадесетог века, али и као један од
најмоћнијих медија масовног комуницирања. Зато је рецепција филмова инспирисаних романом Ана Карењина отворила нову, модернију и до
тада незамисливо широку, глобалну комуникабилност класичног сижеа.
Филмска индустрија искористила је већ познати и вољени роман-симбол и његове јунаке, да би направила бренд који са собом носи ознаку
универзалности и мултикултуралности. Тако је роман Ана Карењина, са
својим идејама и ликовима, направио искорак из једнодимензионалног
света уметничког текста у мултимедијални простор нових и тиме трасирао пут другачијим рецепцијама.
У неколико поглавља Поточан излаже како је текао вишедеценијски
процес истраживања, објављивања радова и филмских презентација о
пуковнику Рајевском у Србији, наводећи прецизно називе публикација, место и време њиховог објављивања, време емитовања телевизијских
филмова и промотивних активности које су их пратиле.
Да би проверио важност различитих рецепцијских полова у истраживањима о пуковнику Рајевском у Србији, аутор се послужио фељтоном,
као новинско-књижевним жанром којим се и сам дуго бавио, затим филмовима: документарним и докуменарно-играним и на крају интернетом.
Овај преглед објављених радова и филмова о пуковнику Рајевском, аутор је искористио да укаже на специфичан дијалог телевизије и штампе,
с једне стране ,и да подвуче неопходност дијалога у комуникацији између медија и нових ексклузивних садржаја утемељених на новинарском
истраживању, са друге. Иновација и модернизација важне су категорије
рецепције којима могу бити коригована схватања реципијената о појединим догађајима и личностима из прошлости. Иако су штампани радови
стециште мноштва културно-историјских чињеница, аутор закључује
да, тек презентацијом у телевизијским филмовима, или електронским
медијима, те чињенице налазе простора за ново репрензетативно предГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 437-442
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стављање. Овде је, поређењем примера из објављених фељтона и других
штампаних текстова и примера из објављених научних радова, Поточан
читаоцима ипак указао на тачке које раздвајају резултате новинарског
истраживања од научних чињеница.
Под којим је условима кавалеријски официр из 19. века дојахао до
информационог друштва и упустио се у дијалог са човеком 21. века који
припада интернет ери? На ово питање аутор даје врло занимљив одговор
у поглављу које се бави рецепцијом ранијих истраживања на вебу. Како су
резултати тог истраживања омеђени језиком, па и ћириличним писмом,
као локалним културним обележјима, аутор се пита још и како и зашто
културна добра једне мале, локалне средине могу да искораче, па и да
допринесу настанку неке врсте заједничке, планетарне културе? Пре него
што нас доведе до одговора на ова питања, аутор подсећа на глобалну
рецепцију Толстојевих књижевних дела и посебно романа Ана Крењина,
као и на комуникабилност других уметничких дела насталих на основу
овог Толстојевог романа, почев од опера и филмова, све до стрипа.
Будућност човечанства обележена је појавом интернета, тог метамедија који је у себе агрегирао експресивне могућности свих медија који
су му претходили и корисницима омогућио приступ неомеђеном мноштву информација које покривају комплетну историју људске цивилизације. На тој виртуелној мапи света, у том хипертексту, заступљена су
и Поточанова истраживања о поковнику Рајевском у Србији. Ексклузивна новинарска открића и вредне научне чињенице које је Будимир Поточан приложио вечито модерном Толстоју, постали су део планетарне
културне баштине управо тиме што на прошла времена бацају нову светлост и изнова актуелизују универзалне вредности. Методолошко упориште за квалитативну анализу и естетске вредности, аутор је пронашао
у делу теорије рецепције који се заснива на комуниколошким теоријама
информације и поруке, прагматске и естетстке, али још више на могућностима и проблемима њиховог тумачења.
Новоистражене и аутентичне чињенице о личности и делу пуковнка
Рајевског, допринеле су томе да он нарасте до симбола који ће реципијенти препознати и прихватити, и захваљујући њима, можда другачије
доживети и разумети свима познатог пуковника Вронског. А целином
своје монографија Вронски у Србији професор др Будимир Поточан успео
је нечем заиста јединственом: да локалну културолошку тему уздигне
дотле да постане планетарна и као таква опште културно добро.
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Белешке о ауторима
Зоран Аврамовић дипломирао је социологију на Филозофском факултету у Београду и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Био је гимназијски професор социологије, истраживач у Заводу за проучавање
културног развитка Србије, научни саветник у Институту за педагошка истраживања, директор Завода за
унапређење образовања и васпитања Републике Србије,
ванредни професор на Филозофском факултету у Косовској Митровици и редовни професор на основним, мастер и докторским
студијама Факултета за културу и медије Универзитета „Џон Незбит” у Београду. Објавио је двадесет књига и преко сто шездесет научних и стручних
радова у часописима, зборницима и књигама, као и преко сто деведесет
радова различитог жанра (студије, истраживања, полемике, критике, есеји,
рецензије). Поднео је више од педесет саопштења на научним националним
и међународним скуповима, која су објављена у изводима или у целини.
Био је уредник у два научна часописа, Теориа (1989–1990) и Социолошки преглед (1997–1998, 1999–2000). Објављивао је радове у часопису Летопис матице српске, Књижевност, Књижевне новине, Књижевна реч, Багдала, Serbian
Literature Magazine. Неке од објављених књига: Политички списи Милош
Црњанског, 1989; Задужбине, фондови, фондације, легати у култури Србије,
1992; Политика и књижевност у делу Милоша Црњанског, 1994, 2007; Култура – друштво, 1999; Испунио сам своју судбину – Милош Црњански (приређивач), 2002; Држава и образовање, 2003; Одбрана Црњанског, 2004, 2014;
Култура, 2006; Социологија и књижевност, 2008; Социолошка осматрачница
културе и образовања, 2011; Огледи из српске културе и књижевности, 2015;
Књижевници и политика у српској култури 1804-2014, 2016.
Милан Мицић рођен је 1961. године у Зрењанину.
Доктор историјских наука. Аутор је тридесет и четири
књиге из историографије, историјске есејистике,
документарне прозе, кратке прозе и поезије. Историографске теме су му српски добровољачки покрет у
Првом светском рату, колонизација Војводине у ХХ
веку и однос књижевног и историјског у српској књиГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 445-460
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жевности друге половине XIX и прве половине XX века. Значајније историографске студије: Српско добровољачко питање у Великом рату 19141918. (2014), Развитак нових насеља у Банату 1920-1941. (2013 – студија
о колонизацији Баната 1920-1941), Школство у новим насељима Баната
1920-1941. (2013), Незапамћена битка (2016 – студија о српском добровољачком покрету у Русији 1914-1918), Ђура Јакшић – једна епоха (2017
– студија о односу историјског и митског у родољубивој поезији Ђуре
Јакшића). Живи у Новом Саду.
Татјана Миливојевић, доктор филозофије, ванредни
је професор на Факултету за културу и медије универзитета „Џон Незбит”. На основним студијама предаје Психологију стваралаштва и Културну антропологију; на мастер студијама Етику, мотивацију и
комуникацију; на докторским студијама Персоналистичку антропологију. Дипломирала је филозофију
на Филозофском факултету у Београду, магистрирала и докторирала на
Филозофском факултету Универзитета Ница Софија-Антиполис у Француској. Завршила је Институт за психотерапију и комуникацију – ЕТАПЕ
(Ница, Француска). Поред научних и стручних чланака објавила је монографију „Мотивација за рад – теорије и стратегије” (Филип Вишњић,
Београд, 2009), филозофску монографију „Léon Chestov – penseur des
confins” (ИЗКС, Сремски Карловци-Нови Сад, 2010) уџбеник „Психологија стваралаштва” (Мегатренд универзитет, Београд, 2011), уџбеник „Увод
у културну антропологију” (Мегатренд универзитет, Београд, 2012); два
романа: „Нерођен од оца” (Филип Вишњић, 2009) и „Confessions d’une
psychothérapeute” (на француском, ИКЗС, 2008), преведено на српски
„Исповести једне психотерапеуткиње” (Филип Вишњић, Београд, 2013).
Поља интересовања су јој филозофска и социокултурна антропологија,
етика, психологија стваралаштва, личности и интерперсоналне комуникације.
Јелена Николић је рођена 1986. године у Београду.
Завршила је основну школу и Тринаесту београдску
гимназију са одличним успехом. Године 2005. уписује
Факултет за туристички менаџмент на Универзитету
Сингидунум, који је завршила са просечном оценом
9,7. У међувремену почиње да се бави односима с јавношћу и маркетингом, те 2010. године уписује мастер
студије на Факултету за културу и медије Универзитета „Џон Незбит”,
смер – односи с јавношћу. Мастер студије је завршила са просечном осГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 445-460
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ценом 9,2. Од 2013. године студент је докторских студија на Факултету
за културу и медије Универзитета „Џон Незбит”. Запослена у ЈП „Пошта
Србије” у Београду и бави се едукацијама из области комуникација.
Марија Боранијашевић рођена је 1976. године у
Пријепољу. Основну школу и гимназију завршила је
у Новој Вароши, а студије енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету у Нишу 2001.
године. Докторске студије завршила је на Факултету за културу и медије Универзитета „Џон Незбит”
2016. године, одбранивши докторску дисертацију под
називом „Досезање изоморфизма значења у превођењу књижевних дела – комуниколошки приступ”.
У настави је од 2001. године, а од 2010. године запослена је на Високој
пословној школи струковних студија у Блацу. Професор је енглеског
језика на предметима Енглески језик 1, Енглески језик 2 и Енглески
језик 3. У досадашњој каријери симултано и консекутивно је преводила
одређени број телевизијских емисија из области дипломатије, политике
и међународне економије. Такође, симултано је преводила већи број
фокус група за истраживање јавног мнења, а писмено са српског језика
на енглески и велики број апстраката за научне радове објављене у еминентним часописима из области права, економије и медицине. Коаутор
је уџбеника Learn and Practice Your English Grammar и аутор већег броја
научних и стручних радова објављених у домаћим и иностраним часописима са рецензијама.
Сунчица Орашанин је рођена 1990. године у Београду.
Дипломирала је новинарств на Факултету за културу
и медије 9,97. Мастер студија новинарства завршила
је на Факултету политичких наука, са просечном оценом 10. Мастер рад, у форми документарне емисије,
на тему „Држава Израел – од оснивања до данас” одбранила је са оценом 10. На истом факултету је на докторским студијама. Од 2008. године ради као новинар у Радио-телевизији Србије, у редакцији Београдског ТВ програма.
Извештавала је са значајних догађаја у земљи и свету. Аутор је више од
2.000 рубрика из најразличитијих области (политика, друштво, економија, образовање, спорт, култура), које су емитоване у различитим емисијама. Прошла је обуку Би-Би-Сија Mobile Yournalisam Workshop и има
Уницефов сертификат о извештавању о деци.
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Јелена Бајић рођена je 1976. године у Београду.
Основну, средњу и Високу пословну школу завршава
у Београду 1999. године. Професионалну каријеру
започиње као асистент директора за ванболничке
(финансијске, кадровске и опште) послове у КБЦ „Др
Драгиша Мишовић” Дедиње у Београду 2000. године,
а наставља као самостални референт Корпоративног сектора у „Војвођанској банци” А.Д. Нови Сад, филијала Београд.
Од 2007. године је на пословима корпоративног менаџера у Professional
Stock Invest А.Д. у Беоограду. Академску каријеру наставља 2008. године
на Факултету за пословне студије, а по завршетку, 2010. године, уписује
мастер студије на Факултету за културу и медије, смер – односи с јавношћу, где 2012. године брани мастер рад: „Интерни ПР у привредним
организацијама: утицај интерперсоналне комункације на мотивацију
запослених” и исте године уписује докторске студије на модулу Комуникологија истог факултета. Припрема докторску дисертацију „Савремени
комуниколошки модели унапређења персоналних и професионалних
компетенција на примеру Републике Србије”.
Тамара Савовић је рођена 1982. године у Зрењанину,
где је завршила основну школу и гимназију. Након
средње школе, уписује Вишу школу за образовање
васпитача у Суботици, после чега наставља са школовањем на Педагошком факултету у Сомбору, смер разредна настава. У периоду између основних академских
и мастер студија, завршила је неформалне програме и
обуке у организацији ОЕБС-а, Европског покрета у Србији и Конрад Аденауер Фондације на теме женског лидерства и родне равноправности, као
и улоге жена на политичкој сцени у Србији. Мастер студије завршава на
Педагошком факултету у Сомбору, смер Методика наставе српског језика
и књижевности. Докторандкиња је на Факултету за културу и медије, модул Комуникологија. Тренутно је запослена као руководитељка Сигурне
куће града Сомбора. Радила је на пословима ПР у кабинету градоначелника Сомбора и у Дому здравља, у Предшколској установи и на Педагошком
факултету у Сомбору, на Катедри за српски језик и књижевност. Стипендисткиња је немачке фондације Конрад Аденауер.
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Наташа Толимир рођена је 1968. у Београду. Пољопривредни факултет у Београду завршила је 1993. године.
На истом факултету диплому магистра биотехничких
наука стекла је 2002, а диплому доктора пољопривредних наука 2012. године на Пољопривредном факултету
у Новом Саду. Објавила је 96 научних и 11 стручних
радова. Учесник је 7 научноистраживачких пројекта
Министарства науке Републике Србије, у периоду од
1993. до 2017. године. Такође је учествовала у 7 пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије, усмерених на трансфер резултата научних пројеката ка Пољопривредним стручним и саветодавним службама Републике Србије Била је
руководилац 3 пројеката. Учесник је међународног пројекта “Building
Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with Society (2014- 2016)”.
Запослена је у Институту за примену науке у пољопривреди од 1993.
године, где је од 2006. године координатор на пословима Пољопривредне
саветодавне и стручне службе Републике Србије и од 2013. руководилац
едукација пољопривредних саветодаваца, усмерених на осавремењавање
стручних знања и стицање знања из области саветодавних вештина које се
односе на комуникационе вештине и односе са јавношћу. У звању је научног сарадника.
Славица Чолић рођена 1969. године у Београду. Дипломирала на Пољопривредном факултету у Београду, Одсек воћарство и виноградарство 1993. године, где
је магистрирала је 2001. године, а докторирала 2010.
године. Од почетка 1998. године радила је у Институту
ПКБ „Агроекономик” у Београду као истраживач у
области оплемењивања воћака и винове лозе. У Институту за примену науке у пољопривреди запослена је
од 2008. године на истраживањима у области воћарства. Од 2012. године председник је Научног већа. Од 2008. је координатор
на пословима Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике
Србије, а од 2010 – 2013. била је руководилац едукација пољопривредних
саветодаваца усмерених на осавремењавање стручних знања и стицање
вештина које се односе на комуникационе вештине и односе са јавношћу.
Учествовала је у реализацији девет научноистраживачких пројеката. Учесник је TEMPUS пројекта Building Capacity of Serbian Agricultural Education
to Link with Society (CaSA) у периоду 2014-2016. године. Аутор је и коаутор
преко 100 радова публикованих у међународним и домаћим часописима.
У звању вишег научног сарадника је од 2016. године.
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Дарко Тадић рођен је у Београду 1962. године.
Дипломирао на Факултету драмских уметности, одсек за драматургију у класи проф. Слободана Селенића. Магистрирао је на теми „ТВ реклама као пропагандно средство” и докторирао на истом факултету
из области филма, медија и комуникација са темом
„Пропагандни филм”. Више од двадесет година бави
се пропагандом, рекламом, односима са јавношћу,
комуникацијама и медијима. Аутор је многобројних
рекламних и пропагандних кампања за домаће и стране компаније, као
и неколико политичких и друштвених кампања у нашој земљи. Последњих неколико година ради као самостални консултант из области пропаганде, ПР и комуникација. Запослен је као струковни професор на Вишој
струковној школи за пропаганду и односе са јавношћу у Београду. Аутор
је три стручне књиге: „Пропаганда” (2005), „ТВ реклама као пропагандно средство” (2007) и „Пропагандни филм” (2009). Објавио неколико
стручних радова из ове области. Активно ради као предавач и стручни
консултант за различите компаније и друштвене институције (курсеви,
стручна усавршавања и пројекти), укључујући Министарство пољопривреде и Министарство одбране Републике Србије.

Драган Никодијевић је декан Факултета за културу и медије проректор за научноистраживачки
рад Универзитета „Џон Незбит”. Дипломирао је на
Факултету драмских уметности, Одсек филмска и
телевизијска продукција, као студент генерације
са просечном оценом 9,61. Магистрирао је на тему
Организационо-културолошки аспекти делатности домова Југословенске народне армије на Факултету драмских уметности у Београду 1983. године.
Докторирао је на тему Армијски подсистем културе као интегрални
део културе југословенског друштва у Центру високих војних школа
ЈНА (данашњи Универзитет Војске Србије) у Београду 1988. године.
По завршетку студија каријеру је започео као продуцент у Информативном програму ТВ Београд. Обављао је послове продуцента ТВ
дневника и главног организатора редакције дописништва и размене
ТВ Београд. Дуги низ година је службовао у Централном дому војске,
једној од водећих институција културе на простору бивше Југославије. У овој установи је обављао послове начелника за културу и пропаганду. Учествовао је на многобројним домаћим и међународним
научним скуповима посвећеним различитим питањима из области
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културе и медија. Током дугогодишњег рада у војсци непрестано се
бавио истраживањем специфичних обележја подкултурног модела
војне организације. Први је аутор који је објавио научну монографију
о овом феномену у бившој Југославији и шире. Учествовао је у изради
бројних нормативних докумената, упутстава и правилника за реализацију пропагандног и културног рада у војној организацији. Аутор
је већег броја продукционих и уметничких елабората, 17 уџбеника
и монографија и неколико десетина јавно публикованих научних
радова. Уредник је већег броја књижевних издања. Један од водећих
издавачких пројеката који потписује као уредник су изабрана дела М.
Кордића Злослутна времена у 10 томова. Рецензент је и аутор приказа
многобројних уметничких и научних остварења. Добитник је Плакете Удружења књижевника Србије (1992) за покретање и организовање
књижевне манифестације ДОДАС — Домановићеви дани сатире. Рецензирао је више књига из области културолошких и комуниколошких
наука. Добитник је годишње награде Удружења економских пропагандиста Србије за књигу Маркетинг у култури и медијима (2007) и
Златне значке Културно-просветне заједнице Србије. Председник је
жирија за доделу књижевне награде „Милован Видаковић” (2011, 2012,
2013, 2014. и 2015. године) коју додељују Самоуправа Срба у Мађарској и Српске недељне новине које излазе у Будимпешти.
Слободан Љ. Вулетић рођен је у Новом Саду 1979.
године. Доктор наука – комуникологија, специјалиста дидактичко-методичких наука, професор разредне наставе. Потпредседник Скупштине Савеза
учитеља Републике Србије и члан Извршног одбора
Друштва учитеља Новог Сада. Члан редакције и рецензент научног часописа за педагошку теорију и
праксу „Учитељ”. Научна интересовања су му усмерена ка питањима менаџмента у образовању, комуникације и односа с
јавностима. Из тих области је објавио више стручних и научних радова.
Живи и ради у Новом Саду.
Милица Андевски је дипломирала на Филозофском
факултету у Новом Саду из области педагогије. Магистарске студије из области андрагогије завршила је
да Филозофском факултету у Београду. Докторат из
педагогије одбранила је на Филозофском факултету у
Новом Саду на којем ради у звању редовног професора
од 2006. године. Објавила је више монографија и научГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 445-460
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них књига из области педагогије, андрагогије, менаџмента у образовању,
комуникације и медијских студија. Учествовала је као истраживач у више
научних пројеката који су се бавили дигиталним медијским технологијама. Из тих области је објавила више стручних и научних радова.
Татјана Тапавички Дуроњић је рођена 1965. године
у Шем Петру при Горици, Нова Горица, Република
Словенија. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду 1989. године. Образовање наставља 2000. године, уписом магистарског студија на
Филозофском факултету у Бања Луци, на Одсеку за
савремену социологију. Магистрирала је у јуну 2004.
године, одбранивши тезу „Интернет и комуникација, социолошки аспектиˮ. Докторску тезу „Медијске
карактеристике онлајн новинарства, локални и глобални аспектˮ одбранила је на Факултету политичких наука у Београду. Академску каријеру
започиње 2002. на Универзитету у Бања Луци на Филозофском факултету, на Одсеку за журналистику у звању асистенткиње на предмету Теорија журналистике. Од 2005, у звању више асистенткиње, води наставу
и на предмету Системи информисања. У звању доценткиње академску
наставу води и на предметима Медијски системи, Интернет новинарство
и Литерарно новинарство. Од 2012. у звању ванредне професорке наставља рад на новооснованом Факултету политичких наука у Бања Луци
ангажовањем на предметима унутар уже научне области Информационе
науке, социјални аспект. У наставничком звању била је ангажована и на
Филозофском факултету на Палама на предметима Медији и политика
и Системи информисања. Академску наставу водила је и на мастер студијама на Машинском факултету у Бања Луци у оквиру предмета Основи
комуникологије. Ангажована је на другом циклусу студија на Факултету
политичких наука у Бања Луци на предмету Интернет и нове медијске
технологије. Од 2017/2018. ангажована је и на трећем циклусу студија
новинарства и комуникологије на ФПН Бања Лука, на предмету Информационо друштво и нови медији. Ауторка је четири научне књиге: Интернет и комуникација, медијска синергија постмедија (2006), Компјутерска
култура и модерни медији (2008) Комуникација у медијасфери (2011) и
Дигитални информациони системи (2017, у штампи). Објавила је мноштво
научних радова у учествовала на бројним научним конференцијама.
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Јасна Ђорђевић је рођена 1991. године у Лесковцу, где
је завршила основну и средњу школу. Дипломирала
је на Факултету за културу и медије Универзитета
„Џон Незбит” у Београду, на смеру Односи с јавношћу. Мастер студије у научној области Комуникологија завршила је на истом факултету и стекла звање
дипломирани комуниколог – мастер. Докторанд је
на Факултету за културу и медије у научној области
Комуникологија. У школској 2014/2015. години била је студент демонстратор на Факултету за културу и медије на предмету Односи с јавношћу. Радила је као новинар-сарадник у онлајн магазину „Wannabeˮ и као
менаџер за односе с јавношћу у фирми „DronVertisingˮ.
Ивана Ерцеговац ради у Уједињеним Арапским Емиратима као предавач на женском колеџу у Фуџеири (Fujairah Women’s College) у оквиру универзитета
Higher Colleges of Technology. Предавања држи на предметима Медијска писменост, Друштвене мреже, Конвергентно новинарство, Креативно писање за медије,
Теорије комуницирања, Односи с медијима и Увод у
масовно комуницирање. Рођенаје у Београду где је на
Факултету за културу и медије завршила основне и мастер академске
студије, а сада је студент докторских студија на модулу Комуникологија. Као студент-демонстратор, а касније сарадник у настави на Факултету за културу и медије самостално је изводила часове вежби на предметима Теорија жанрова, Креативно писање, Стилистика и реторика,
Модели културне политике и Етика јавног комуницирања. Искуство у
медијима стицала је од 1998. године у дневном листу „Данас” у којем је
као коуредник уређивала недељни додатак о мултимедији и новим технологијама „Commedi@“. Након тога изабрана је за главног и одговорног
уредника недељника о новим технологијама „COM”. Као главни уредник
такође је уређивала и интернет портал „Good Life Kit”. До сада је учествовала на већем броју научних скупова који су се углавном односили
на значај нових технологија у савременом журнализму. Поред онлајн
журналистике, поља интересовања су јој и студије културе, историја
културе, културна антропологија, студије медија, дигитална култура,
етика, блогосфера и интернет.
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Никола Божиловић (1951) је редовни професор Филозофског факултета у Нишу на Департману за социологију. Биран је за предмете Социологија културе и
Социокултурна антропологија, а наставу држи и из
предмета Културологија, Социологија филмске комуникације и Кич култура. На мастер студијама је на
предметима Култура и друштво и Поп и рок култура, а на докторским на предмету Социологија културе.
Био је ментор преко 50 дипломских радова, као и 4 докторске дисертације. Учествовао у неколико комисија за одбрану магистарских и докторских теза, на матичном факултету и на Факултету политичких наука у
Београду. Божиловић је аутор 15 самосталних књига, међу којима је једна преведена и објављена у Словачкој (Gýčová kultúra, Bratislava, 2014). У
релевантним научним часописима Србије и Региона публиковао је преко
стотину запажених радова. Области интересовања: социологија културе
и уметности, естетика, социјална и културна антропологија, масовна и
популарна култура, кич култура, филмска култура, медијска култура.
Миомир Петровић је рођен 1972. године у Београду.
Писац, приповедач, драматург, театролог. Дипломирао је на Факултету драмских уметности у Београду
на Oдсеку за драматургију 1995. године, а магистрирао на Oдсеку за театрологију на истом факултету
1999. године. Докторирао на Oдсеку за нтердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду 2008. године. Редовни је професор на Институту
за уметничку игру Универзитета „Унион – Никола Тесла” у Београду.
Радио је као главни драматург позоришта Атеље 212 у Београду (19961999), заменик директора драме Народног позоришта у Београду (20012002), драматург Народног позоришта у Београду (2003), предавач по
позиву на предмету Драматургија на Академији уметности БК у Београду (1998-2002). Изабран у звање асистента на предмету Драматургија
(2002. године) а потом доцента на предметима Драматургија и Историја светске драме и позоришта (2006. године) на Академији Уметности
БК у Београду. Изабран је у звање доцента (2009) и, потом, у ванредног
професора (2014) на предметима Креативно писање, читање и интерпретација и Теорија жанрова на Факултету за културу и медије Мегатренд
универзитета у Београду. Објављена и извођена дела: драме – Вагабунд у
градском врту (1995), Аргивски инцидент (1996), Демијург (1997), Appendix
(1997), Чопор (1998), Вучије легло (2000), Галеријеве ватре (2012); проза –
Сакаћење Романа (Просвета, 1997), Панкратион (БИГЗ, 1998), СамомучиГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017): стр. 445-460
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тељ (Просвета, 2000), Персијско огледало (Геопоетика, 2001), Архипелаг
(Геопоетика, 2003), Лисичје лудило (Лагуна, 2005), Стаклена прашина
(Лагуна, 2006), Лисичино лудило (СКЦ, Скопје, 2007), Либанско лето (Лагуна, 2007), Персијско огледало (друго издање, Лагуна, 2008), Бакарни
бубњеви (Лагуна, 2009), Галеријеве ватре (Лагуна, 2011), Течни лед (Просвета, 2011), Мирис мрака (Лагуна,2013); уџбеници – Ослобођење драме
(Задужбина Андрејевић, Београд, 2000), Креативно писање, наратолошки приступ тексту и контексту (Мегатренд, Београд, 2011). Добитник
Октобарске награде града Београда (1996). Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења драмских уметника Србије.
Будимир Алексић рођен је 1968. у Шавнику (Стара
Херцеговина). Основну и средњу школу завршио је у
Никшићу. Дипломирао је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду, на коме је стекао и
звање магистра тезом Библијске теме и мотиви у Вуковим пјесмама најстаријих времена, као и доктора наука
дисертацијом Фантастика и научна фантастика у романима за дјецу Чеда Вуковића. Објавио је две књиге: Црвено-Црна Гора – о
унијаћењу и кроатизацији Црне Горе некад и сад (Омладински интелектуални центар, Никшић, 2002) и Библија и српска епика (Институт за српску
културу, Никшић, 2016). Објавио је и преко педесет научних радова, више
од сто стручних и популарностручних радова и прилога, учествовао на
тридесет међународних и двадесетак домаћих научних скупова. Научне
преокупације и интересовања везани су за област историје и теорије књижевности и културе. Од 1995. године ради у Српској православној богословији „Свети Петар Цетињски” на Цетињу. У звање доцента изабран је
2016. године на Факултету за културу и медије Универзитета Мегатренд у
Београду. Оснивач је и председник Управног одбора Института за српску
културу у Никшићу.
Драган Јаковљевић рођен је 1965. године у Крагујевцу.
Две деценије живи и ствара у Будимпешти. Доктор је
комуниколошких наука. Запослен је на Филозофском
факултету Универзитета „Етвеш Лоранд” у Будимпешти, на чијем Смеру за српски језик и књижевност
предаје групу предмета из области историје књижевности. Аутор је више научних радова из области књижевности, културе и медија, објављених у релевантним
стручним часописима. Главни је и одговорни уредник
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Српских недељних новина – гласила српске националне мањине Мађарској. Објавио је десетак књижевних издања, различитих жанрова. Његова
прозна и поетска остварења превођена су на више језика, а сегменти стваралаштва уврштени у гимназијске уџбенике књижевности у Мађарској,
зборнике и антологије поезије у Србији и иностранству. Добитник је више
значајних књижевних и друштвених признања. Члан је Удружења књижевника Србије, будимпештанског Удружења уметника „Круг”, београдске
уметничке групе „Арте” и Удружења новинара Србије.
Огњен Радовић је рођен 1983. године у Бањалуци
гдје је и дипломирао на Комуниколошком колеџу.
Мастер студије је завршио 2009. године на Факултету
за медије и комуникације Универзитета Сингидунум
у Београду, а докторске студије (2013-2017) на Факултету драмских уметности у Београду са докторском
дисертацијом „Улога менаџмента електронских
медија у репрезентацији различитости”. Аутор је 14 научних радова
из области медија, популарне културе, менаџмента медија и културе.
Учествовао је на девет међународних конференција у региону. Добитник
је стипендија Министарства просвјете и културе Републике Српске за
време мастер и докторских студија. Учествовао је у трогодишњем антистигма програму у склопу пројекта Менталног здравља у БиХ. Објавио је
девет збирки поезије и публикован у 15 зборника поезије у региону.
Јелена Миленковић рођена је 1992. године у Лесковцу, где је завршила основну школу. У Београду
је завршила VIII гимназију. На Географском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2016.
на смеру Туризмологија са просечном оценом 9,84 и
проглашена за студента генерације. На истом факултету и истом смеру окончала је мастер студије 2017.
године са просечном оценом 10. Учествовала је у раду више конференција, семинара и радионица из области туризма.
Diana Gyurity рођена је у Србији, а од 2003. године
живи и ради у Будимпешти. Завршила је Факултет за
културу и медије у Београду, а на истом факултету
тренутно је на мастер академским студијама студијама. Запослена је у Српском културном и документационом центру у Будимпешти од 2005. године, као
пи-ар менаџер и координатор програма. Током рада
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у тој установи организовала је више стотина културних, научиних и едукативних програма широм Мађарске. Добитница је Златне значке Културно-просветне заједнице Србије. Члан је Удружења новинара Мађарске, а један је од оснивача будимпештанског Удружења уметника „Круг”,
чији је и уметнички секретар.
Милан Ђурић рођен је у Баји у Мађарској. Дипломиранo је на Академији уметности у Новом Саду на
Одсеку графика, а потом је завршио мастер студије
на истом факултету. Активно учествује у политичком
и културном животу Срба у Мађарској и то од ране
младости, 1995. године, а од 2003. је члан Скупштине
Самоуправе Срба у Мађарској. Поменута скупшина
га је у новом сазиву 2007. године изабрала за потпредседника кровне организације српске мањине (20072011). Био је делегат Срба из Мађарске у Скупштини дијаспоре, као повереник за културу и образовање. Такође, Скупштина Срба у Мађарској
предложила га је за делегата у мађарској Националној фондацији за
културу где је годинама заступао српске интересе у реализовању културних и едукативних садржаја Срба у Мађарској. Године 2011. изабран
је за директора Српског културног и документационог центра у Мађарској. Тренутно врши функцију вршиоца дужности директора поменуте
институције. Оснивач је и председник Удружења уметника „Круг” у
Мађарској, које окупља уметнике из више земаља, а од ране младости
активан је у културном животу Срба у Мађарској. По завршетку студија
од 2002. године почиње да ради као професор ликовне културе у Српској гимназији у Будимпешти. Члан је Удружења ликовних уметника
Мађарске. Добитник је више награда и признања, међу којима су Златна
значка Културно просвене заједнице Србије и Велика плакета Народне
скупштине Србије и Одбора за дијаспору
Александар Шаровић рођен је 1972. у Београду.
Основно и средње музичко образовање завршио је
у Музичкој школи „Коста Манојловићˮ у Београду у
класи професора Радивоја Лазића и Звонка Морнара. Дипломирао је кларинет 1996. године са оценом
10 на Факултету музичке уметности у Београду у
класи професора Миленка Стефановића, а затим на
Академији уметности у Новом Саду уписао саксофон
у класи професора Стојана Димова. Студије саксофона завршава 2013.
године у класи Гордана Тудора са оценом 10, код кога завршава и мастер
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студије 2014. године. Припрема докторску дисертацију „Семиотика
електронске плесне музике као феномена монокултуреˮ на Факултету за
културу и медије у Београду. У току школовања Шаровић је добио више
награда на разним такмичењима и фестивалима. Свира као солиста и
члан различитих састава на бројним концертима и реситалима широм
земље и у иностранству. Учествовао је на 27. међународном такмичењу
музичке омладине у Београду, као кларинетиста, и на интернационалном конгресу саксофониста у Стразбуру 2015. године, као предавач са
радом „Gypsy music on saxophone in the Balkansˮ.
Драгана Динић je основну школу и гимназију завршила је у Пироту, а социологију на Филозофском
факултету у Нишу. На истом факултету је магистрирала (Социолошка мисао Драгољуба Јовановића о селу и сељаштву) и докторирала (Социјално-културне
карактеристике малолетничких бракова у Источној
Србији). Радила је као професор у средњим школама
у Зајечару, била је асистент на Правном факултету у
Нишу – Одељење у Зајечару, а од 1998. године ради на Институту за политичке студије у Београду. Паралелно са професионалном каријером развијло се и њено ангажовање на пољу волонтерског рада, у више организација цивилног друштва (председница је Геронтолошког друштва Србије,
секретар Покрета трећег доба Србије, члан мреже „Хуманас”, потпредседник Удружења „Опстанак” за борбу против беле куге у Србији). Аутор
је десетак монографија и преко сто научних и стручних радова из области социјалне политике, геронтологије, демографије, социологије породице, педгогије, социологије... Учесник је бројних научних и стручних
скупова у земљи и иностранству. Координатор је многобројних пројеката на Институту и у организацијама цивилног друштва.
Борислав Вукојевић (1985) дипломирао је Новинарство и комуникологију на Факултету политичких
наука у Бања Луци, где је и магистрирао на Комуниколошким студијама. На овом факултету је од 2015.
виши асистент на предметима Теорије медија, Методе
новинарства, Уређивачке политике у медијима, Редакцијско новинарство и Јавно мнење.
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Невена Милетић Сарић рођена је 1982. године у Јагодини. Дипломирала је Српску књижевност и језик
са општом књижевношћу на Филолошком факултету
у Београду, где је завршила и мастер студије Српског
језика и књижевности. Окончала је докторске студије
Културе и медија на Факултету политичких наука у
Београду и сада припрема докторску дисертацију. Од
2010. до 2017. године била је асистент на Факултету за
културу и медије на предметима Комуникологија, Психологија стваралаштва, Етика јавног комуницирања и Маркетинг и јавност.
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ОПОЗИВ/РЕТРАКЦИЈА ТЕКСТА
ИВАНА МАЛЕТИЋА
„Хришћанска антропологија
у делима Светог владике
Николаја Охридског и Жичког”
Сажетак: Због утврђеног плагијата опозива се текст Ивана Малетића ХРИШЋАНСКА АНТРОПЛОГИЈА У ДЕЛИМА СВЕТОГ ВЛАДИКЕ
НИКОЛАЈА ОХРИДСКОГ И ЖИЧКОГ, објављен у 8. броју (2016) часописа
„Комуникације, медији, култура” – Годишњак Факултета за културу и
медије (стр. 355-370).
У претходном, 8. броју (2016) часописа „Комуникације, медији, култура” – Годишњак Факултета за културу и медије објављен је текст Ивана Малетића ХРИШЋАНСКА АНТРОПЛОГИЈА У ДЕЛИМА СВЕТОГ ВЛАДИКЕ
НИКОЛАЈА ОХРИДСКОГ И ЖИЧКОГ (стр. 355-370). Редакцији се 28. јуна
2017. године обратила Звездана Остојић, дипломирани етнолог и култутрни антрополог Филозофског факултета Универзитета у Београду и студент
интердисциплинарног мастер академског студијског програма Универзитета у Београду – Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, указујући да је текст Ивана Малетића у целини плагијат њеног чланка
„Прилози за хришћанску антропологију – владика Николај Велимировић
– ”, који је објавила у Зборнику Етнографског института 2014. године (стр.
159-170). Чланак је у електронској верзији доступан на веб-адреси: http://
www.etno-institut.co.rs/files/zbornik/30/Ostojic%20SRB.pdf.
Упоредном анализом текстова утврђено је да је Иван Малетић у потпуности преписао чланак Звездане Остојић и да у целини представља
плагијат њеног чланка.
Иван Малетић убудуће неће моћи да објављује текстове у Годишњаку Факултета за културу и медије „Комуникација, медији, култура” и
осталим публикацијама Факултета за културу и медије.
Управа Факултета за културу и медије предузела је одговарајуће
дисциплинске мере према Ивану Малетићу као докторанду Факултета.
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ОПОЗВАНИ ТЕКСТОВИ ЗБОГ УТВРЂЕНОГ ПЛАГИЈАТА
Фотографија и биографска белешка Ивана Малетића
Иван Малетић рођен је 1984. године у Београду.
Средњу Богословску школу „Свети Кирило и Методије” завршава 2003. године у Нишу. Дипломирао је
2009. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Магистрирао је на матичном факултету 2014. године. Тренутно је на докторским студијама на Факултету за културу и медије
на Универзитету „Џон Незбит” у Београду. Запослен
је у библиотеци Српске Патријаршије.1

1

Фотографију и биографску белешку аутори достављју редакцији уз текст који кандидују
за објављивање. После објављивања обевештења о плагијату на веб-сајту Факултета за
културу и медије из Библиотеке Српске патријаршије информисани смо да је Иван Малетић, средином 2016. године када је послао текст редакцији, био ангажован као хонорарни
сарадник Библиотеке, радећи техничке послове.
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ОПОЗИВ/РЕТРАКЦИЈА ТЕКСТА
АНЕ СТОЈКОВИЋ
„ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
СА ОСВРТОМ НА КОНЦЕПТ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ
У ДОБА ТРАНЗИЦИЈЕ”
Сажетак: Због утврђеног плагијата опозива се текст Ане Стојковић ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА СА ОСВРТОМ НА КОНЦЕПТ
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У ДОБА ТРАНЗИЦИЈЕ, објављен у 8. броју (2016)
часописа „Комуникације, медији, култура” – Годишњак Факултета за културу и медије (стр. 137-153).
У претходном, 8. броју (2016) часописа „Комуникације, медији, култура” – Годишњак Факултета за културу и медије објављен је текст Ане Стојковић ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА СА ОСВРТОМ НА КОНЦЕПТ
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У ДОБА ТРАНЗИЦИЈЕ (стр. 137-153). Редакцији је
28. септембра 2017. године из Центра за евалуацију у образовању и науци
електронском поштом скренута пажња да је „због великог препокривања с
неким већ објављеним радовима, на плагијаризам високо суспектан” поменути текст.
Упоредном анализом радова на које је указано у информацији ЦЕОН-а,
који су у електронској форми доступни на интернету, утврђено је да је текст
Ане Стојковић готово у потпуности њихова плагијаторска компилација.
Ана Стојковић убудуће неће моћи да објављује текстове у Годишњаку
Факултета за културу и медије „Комуникација, медији, култура” и осталим публикацијама Факултета за културу и медије.
Управа Факултета за културу и медије предузеће одговарајуће дисциплинске мере према Ани Стојковић као докторанду Факултета.
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ЗБОГ УТВРЂЕНОГ ПЛАГИЈАТА
Фотографија и биографска белешка Ане Стојковић

Ана Стојковић рођена је у Лесковцу 1983. године.
Основну школу је завршила у Приштини, а средњу
Eлектротехничку школу у Новом Саду. Mастер рад из
области Мехатронике, роботике и аутоматизације –
„Систем за видео надзор са складиштењем података”,
одбранила је 2012. године на Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду. Тренутно је студент
докторских студија Комуниколоgije на Факултету за културу и медије.
Запослена на радном месту менаџера маркетинга и продаје у компанији
„Дунав НЕТ”.
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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 враћај у се.
Адреса редакц ије:
Годиш њак Факулт ета за култ уру и медије,
Булевар маршала Толбухина 8, 11070 Нови Беог рад.
Е-mail: godisnjak@naisbitt.edu.rs
Рад приложен за објав љивањ е треба да буде прип рем љен прем а станд ар
дим а часописа да би био укључен у процед уру рецензирањ а. Неод г оварај уће
прип рем љени рукоп ис и биће враћен и аутору на дорад у.
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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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Упутс тво ауторима
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 коаутора, 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.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 9, год. IX (2017)

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
316.77
КОМУНИКАЦИЈЕ, медији, култура :
годишњак Факултета за културу и медије /
главни и одговорни уредник Мирко Милетић.
- Год. 8, бр. 8 (2016)- . - Београд : Универзитет
„Џон Незбит”, Факултет за културу и медије,
2016- (Бор : Терција). - 24 cm
Годишње. - Је наставак: Годишњак Факултета
за културу и медије (Мегатренд универзитет) =
ISSN 1821-0171
ISSN 2560-3205 = Комуникације, медији, култура
COBISS.SR-ID 228378636

Y

K

C

Број 9, год. IX (2017)

Y

K

ISSN 1821-0171

M

Студијски програми који се остварују на Универзитету „Џон Незбит” концепцијски су јединствени у овом делу Европе. Усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитовани код надлежних органа Републике Србије.

K
Y
M

Данас је Универзитет „Џон Незбит” заједница следећих институција:
• Факултет за пословне студије, Београд
• Факултет за културу и медије, Београд
• Геоекономски факултет, Београд
• Факултет за уметност и дизајн, Београд
• Правни факултет, Београд
• Факултет за компјутерске науке, Београд
• Факултет за цивилно ваздухопловство, 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
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Универзитет „Џон Незбит” 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, Универзитет „Џон Незбит” 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,
Универзитет „Џон Незбит” твори неку врсту обједињујуће, транснационалне основе општијих
идеала и концепције модерности.
Универзитет „Џон Незбит”, 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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