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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
РИЈАЛИТИПРОГРАМИУСРБИЈИ–
ГЛОБАЛНИИЛИНАЦИОНАЛНИ 

ФЕНОМЕН
У Ср би ји је ри ја ли ти про грам за жи вео са „Ве ли ким бра том”, 
изу мом Хо лан ђа ни на Џо на де Мо ла, и то као сво је вр сни 
екс пе ри мент ко јем су прет хо ди ла ис тра жи ва ња са вре ме них 
умет ни ка на ко ји на чин по ли ци ја и слу жбе обез бе ђе ња ко ри
сте ви део ка ме ре; из то га је про и за шло кре и ра ње про сто ра у 
ко ји сва ко до ла зи да би био ви ђен, то јест, да би ви део дру ге. 
У ме ђу вре ме ну, мно ге окол но сти су се ме ња ле, ка ко на гло
бал ном ни воу та ко и у Ср би ји, па су по сле „Ве ли ког Бра та” 
ри ја ли ти про гра ми у на шој зе мљи у при лич ној ме ри ево лу
и ра ли и по при ми ли фор ме ко је из ла зе из окви ра ри ја ли ти ја, 
усва ја ју ћи ши рок спек тар углав ном не га тив них ути ца ја из 
раз ли чи тих сфе ра дру штва. У ко јој ме ри је те ле ви зи ја, са 
при ка зи ва њем раз ли чи тих об ли ка некул ту ре, ки ча и шун да 
по сред ством те ле ви зиј ских еми си ја и шо уо ва, ути ца ла свих 
ових го ди на да до ђе до та кве за па њу ју ће тран сфор ма ци је 
фор ме ри ја ли ти ја? И да ли се иза тих већ до вољ но не га тив
них ути ца ја кри ју, на жа лост, ого ље на сли ка дру штве ног ста
ња у зе мљи и да ле ко се жни ци ље ви од ре ђе них струк ту ра? 
До во де ћи ма ле др жа ве у еко ном ски за ви сан по ло жај, ве ли ке 
си ле не са мо да у ве ли кој ме ри кре и ра ју њи хо ву еко ном ску 
по ли ти ку већ по сред но ути чу и на фор ми ра ње дру гих сег
ме на та дру штва ко ји про из ла зе или су на од ре ђе ни на чин 
по ве за ни са еко но ми јом као по ла зном осно вом. 

Је дан од тих сег ме на та је и кул ту ра, а ње но ши ре ње се оства
ру је пу тем кул тур не гло ба ли за ци је ко ја раз би ја кул тур не ба
ри је ре, али исто вре ме но и на ру ша ва, и об ли ку је пре ма сво
јим узу си ма кул тур ни иден ти тет од ре ђе ног дру штва. Иа ко 
се на ри ја ли ти про грам мо же при ме ни ти до бро по зна та ла
тин ска мак си ма „хле ба и ига ра” (pa nem et cir cen ses), ње го ви 
не га тив ни ефек ти про ди ру знат но ду бље и мо гу се од ра зи ти 
на раз ли чи те сег мен те дру штва. Та опа сност је по ста ла ре
ал на са раз во јем са мог дру штва, али и са не пред ви ди вим 
и не у хва тљи вим кре та њи ма гло ба ли за ци је чи је по сле ди це 

ГОРАН ГАВРИЋ
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ГОРАН ГАВРИЋ

се мо гу осе ти ти на ни воу на ци ја, па за тим и на још ма њем 
узор ку ри ја ли ти про гра ма. Хи је рар хи ја, ко ја је у „гло бал
ном” ри ја ли ти ју би ла вер ти кал на (усме ре на од гло бал них ка 
на ци о нал ним во ђа ма), у окви ри ма на ци је за хва љу ју ћи те ле
ви зиј ском ри ја ли ти ју по ста је хо ри зон тал на (во ђе се ута па ју 
и при кри ва ју сво је уло ге иза екра ни зо ва ног ап сур да, а сам 
ри ја ли ти по ста је сред ство за оства ри ва ње од ре ђе них ци ље
ва). Ако из у зме мо пси хо те ра пе ут ско деј ство, ко је му се у из
ве сном сми слу не мо же оспо ри ти, ри ја ли ти про грам гле да о
ци ма ша ље ни ма ло на ив не по ру ке са по тен ци јал но штет ним 
деј ством на ње го ве кон зу мен те.

Јелена Меркур, Колачић Судбине,
акрилик на платну, 55×70 цм, 2019.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од се к за ме диј ске сту ди је, Нови Сад

        DOI 10.5937/kultura2066013V
УДК 316.644:7.097(497.11)”2015/2019”

316.775/.776:7.097(497.11)”2015/2019”
oригиналан научни рад

МЕДИЈСКАСЛИКАКАМПАЊЕ
ЗАУКИДАЊЕРИЈАЛИТИЈА 

УСРБИЈИ
Сажетак: По пу лар ност ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји и не е тич
ност про дук ци је ве ћи не њих по кре ну ло је не ко ли ко гра ђан ских 
ини ци ја ти ва за уки да ње овог, по мно ги ма, „во а јер ског“ фор ма
та. Чи ње ни ца да је ре зул тат ини ци ја тве из 2019. го то во 50000 
при ку пље них пот пи са ука зу је на оправ да ност ис тра жи вач ког 
за дат ка да се де ко стру и шу на чи ни на ко је су ме ди ји о то ме из
ве шта ва ли, као и дис курс не стра те ги је ко мен та ра ко ри сни ка он
лајн плат фор ми на те тек сто ве. Основ не ис тра жи вач ке  ме то де 
су би ле кри тич ка ана ли за дис кур са и де скрип тив на ме то да. Узо
рак је об у хва тио 110 тек сто ва у то ку 5 го ди на (20152019) и 236 
при па да ју ћих ко мен та ра ко ри сни ка. Ре зул та ти ука зу ју на то да 
по сто ји ма ла критчна ма са ме диј ски пи сме них гра ђа на и гра ђан
ки у Ср би ји ко ји пре по зна ју све не га тив не али и по зи тив не стра не 
фор ма та; да су са мо ме ди ји, ко је свр ста ва мо у про фе си о нал не и 
кри тич ке, пра ти ли кам па ње. 

Кључнеречи: пе ти ци ја, РЕМ, ри ја ли ти, ми ни стар ство за кул ту
ру и ин фор ми са ње, пред лог за ко на

Ри ја ли ти фор мат: Да ли је ’шоу’ би знис или је 
’би знис’ шоу?1

За јед нич ко мно гим де фи ни ци ја ма ри ја ли ти ја је то да је реч 
о то ме:

1 На зив по гла вља пре у зет из на зи ва ко лум не „Ни шког пор та ла”; Ge or gi
jev, V. „Da li je ’šou’ bi znis ili je ’bi znis’ šou?“, 9. 04. 2016., 20. 02. 2020., 
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а) „да про дук ци ја кре и ра ре ал но сти;

б) да су уче сни ци до бро вољ но под над зо ром ка ме ра и до 
7/24 са та;

ц) да су уче сни ци че сто ВИП осо бе али и обич ни љу
ди по ста вље ни у сло жену, ис кре и ра ну, кон тро верз ну 
ситуаци ју; 

д) да пу бли ка мо же да ути че на њи хо ве суд би не;

е) да се све то ди рект но и без цен зу ре пре но си на 
телевизији”2 

До да ли би смо и то да се (ф) обич но уче сни ци ри ја ли ти ја 
так ми че за на гра ду, раз ли чи тог ти па, као и по пу лар ност би
ло ко јим сред стви ма, чак и на сил нич ким и / или ла сцив ним 
по на ша њем, је зи ком мр жње, отво ре ном гру бо шћу3. 

Ри ја ли ти те ле ви зиј ски про гра ми „гле да о ци ма при ка зу ју 
емо ци је, от кри ћа, тра че ве и дру ге фор ме бли ског раз го во ра 
спон та но за по че тог” на во де Де јан Пра ли ца и На та ша Пра
ли ца4 до да ју ћи да је „ри ја ли ти (је) сме штен не где на гра ни
ци из ме ђу ин фор ма ци је и за ба ве, до ку мен тар ца и дра ме”. 
Три еле мен та фор ма та су игра, ре ал ност и фик ци ја5.

Марк Ан дре је вић6 (An dre je vic, Mark) пра ви раз ли ку из ме ђу 
се ле бри ти ја ко ји су у ри ја ли ти ју и „ла и ка”. За се ле бри ти је 
је то још је дан од на чи на да обез бе де пу бли ци тет и до дат ни 
при ход. Али и за јед не и за дру ге то што су под ка ме ра ма у 
ри ја ли ти ју пред ста вља уства ри „ро бу” ко ја мо же да се про
да. Ко ли ка је це на „при ват но сти” ко ја по ста је „јав на” по ка
зу је и  при мер зве зде хе ви ме тал гру пе Ози Озборн (Ozzy 
Ozbo ur ne) ко ји је за 3 го ди не до био 85 ми ли о на до ла ра да би 
де та љи ње го ве сва ко дне ви це би ли при ка за ни на МТВ. 

http://ni ski por tal.rs /vest/%22Dalije%22sou%22bi znisil ije %22bi
znis%22so u%22

2 Va lić Ne delj ko vić, D. (2012) Re a lity show u di gi tal nom klju ču, Me dij ski  
di ja lo zi, Vol 12, No. 5, Pod go ri ca : Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str.  375.

3 Ис цр пан пре глед раз ли чи тих де фи ни ци ја ри јал ити до сту пан у пу бли ка
ци ји Ри ја ли ти ТВ про гра ми (2015) Слу жбе за над зор и ана ли зу РЕМ.

4 Pra li ca, D. i Pra li ca, N. (2012) Kom pa ra tiv na ana li za do ku men tar nih i ko
mer ci jal nih ri ja li ti te le vi zij skih pro gra ma, Me dij ski di ja lo zi, Vol. 12, No. 5,  
Pod go ri ca: Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str. 391392.

5 An dre je vic, M. Realizing ex plo i ta ti on, in: The Po li tics of Re a lity Te le vi sion 
Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and Sen der, K. (2011) Lon don and 
New York: Ro u tled ge, p. 19.

6 An dre je vic, M. Realizing ex plo i ta ti on, in: The Po li tics of Re a lity Te le vi sion 
Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and Sen der, K. (2011) Lon don and 
New York: Ro u tled ge, pp. 2324.
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Ри ја ли ти про гра ми се мо гу по де ли ти на две основ не вр сте: 
(а) до ку мен тар ни ри ја ли ти про гра ми ко ји су ху ма ни тар ног 
ка рак те ра, у нај ши рем сми слу те ре чи, или да ју шан су осо
ба ма да по ка жу шта „уме ју” (на при мер „Са Та ма ром у ак
ци ји”, „Вре ме је за бе бе”, „До ма ћи не оже ни се”, „Пр ви по
сла сти чар Ср би је”, „Пин ко ве зве зди це”, „Ја имам та ле нат”) 
и (б) ко мер ци јал ни ри ја ли ти про грам чи ја су шти на је да се 
осво ји  за ма шна нов ча на на гра да по би ло ко ју це ну, а про
дук ци ја на осно ву то га обез бе ђу је оби ман ре клам ни па кет 
ко ји се еми ту је то ком це лог тра ја ња ри ја ли ти ја („Фар ма”, 
„За дру га”, „Ве ли ки брат”, „Па ро ви”).

По сто ји и ши ра по де ла ко ја се за сни ва на ужим ти по ви ма 
са др жа ја и кон крет ним зах те ви ма про дук ци је: (а) стан дард
ни ри ја ли ти, и (б) ри ја ли ти ши ре по сма тра но, ко ји за тим 
укљу чу је под вр сте: так ми чар ски ри ја ли ти, рад ног про сто
ра, до ку мен тар ни ри ја ли ти, псе у додо ку мен тар ни ри ја ли ти,  
ри ја ли ти о емо тив ним ве за ма, ри ја ли ти тв игре, скри ве на 
ка ме ра7. 

У ли те ра ту ри се фе но мен ри ја ли ти ја раз ма тра од са мог на
стан ка овог фор ма та ко ји је ина че је дан од нај че шће ли цен
ци ра них у све ту те ле ви зиј ске про дук ци је. У овом ра ду ће мо 
се фо ку си ра ти на са др жај про дук ци је ри ја ли ти ја, а по стра
ни ће мо оста ви ти и дру га ве о ма зна чај на пи та ња о ко ји ма 
су ис тра жи ва чи пи са ли као на при мер о ста ту су ан га жма
на уче сни ка у ри ја ли ти ју, по себ но де це за ко ју ро ди те љи 
потпи су ју уго во ре. 

Углав ном се сву да еми ту ју, ма ње ви ше, исти фор ма ти са ма
ло до дат ног ло кал ног „шар ма”. „Од нос гло бал ног фор ма та 
и ње го ве ло кал не им пле мен та ци је је спе ци фи чан и не пред
ви дљив. Сва ка на ци ја ко ја раз ви ја и при ла го ђа ва фор мат ре
а ли ти ја чи ни то у од но су на спе ци фич но сти по ли ти ке окру
же ња ко ја се кре ће из ме ђу ко мер ци јал них зах те ва, оче ки ва
ња ко ја се од но се на кре и ра ње јав ног ин те ре са, и ло кал ног 
уку са. (...) Ко ри сте ћи до ма ће та лен те и  про дук ци о ни тим, 
ове адап та ци је су увек вр ло ло кал но обо је не. Пра вац ди
стри бу ци је фор ма та, као и њи хо ва адап та бил ност, ука зу је, 
пре све га, на им пе ри ја ли зам аме рич ког кул тур ног ко да ко ји 
је очит у ри ја ли ти про гра ми ма у од но су на успех, не са мо 
европ ских про из во да, већ и фор ма та ко ји сти жу из Ази је као 
на при мер Ај рон Шеф (Iron Shef)” 8.

7 Слу жба за над зор и ана ли зу (2015) Ри ја ли ти ТВ про грам, Бе о град: РЕМ, 
стр. 3437.

8 Sen der, K. Mi gra ting gen res, tra vel ling par ti ci pants, shif ting the o ri es, in: The 
Po li tics of Re a lity Te le vi sion Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and 
Sen der, K. (2011) Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 4.
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Ри ја ли ти про гра ми у све ту бе ле же ми ли он ски ау ди то ри јум. 
„Со ци о лог Рат ко Бо жо вић9 об ја шња ва за што пу бли ка по себ
но во ли да гле да за бав не, ри ја ли ти про гра ме: ’Љу ди у кри
зи су апа тич ни, а апа ти чан чо век сла бо ре зо ну је и су о ча ва 
се са по ра зом жи вот ног сти ла. Хва та се за ко му ни ка ци ју са 
ме ди ји ма и по ста је во а јер, по си сте му ако не мо гу да са гле
дам соп стве ни жи вот, мо гу да гле дам ту ђи и да за кљу чим да 
нисам го ри од оних ко ји се та мо пред ста вља ју’”10.

„Ри ја ли ти про гра ми су вра ти ли пу бли ку тра ди ци о нал ним 
ме ди ји ма.  Је дан од раз ло га је што су ре а ли ти по ве ћа ли ин
тер ак ци ју ТВ са ау ди то ри ју мом. (...) Спек та ку лар ни до га ђа
ји и про грам ужи во су зна чај ни ји не го икад пре за по ве ћа ње 
бро ја гле да ла ца и оства ри ва ње но вих при хо да” 11.

Ау ди то ри јум се умно жа ва и сто га што је ри ја ли ти увек у 
ме диј ској кон вер ген ци ји ТВа, ин тер не та, та бло и да итд. На
ве де ни ау тор до да је да се  ри ја ли ти „се ли и у веб про стор 
и та мо оствару је ве ли ки ко мер ци јал ни успех” и упо зо ра ва 
да „кре а то ри ме диј ске по ли ти ке мо ра ју мно го пре ци зни је 
да ре гу ли шу ве ли ке ко мер ци јал не игра че ко ји фи нан си ра ју 
ри ја ли ти је и то у веб про сто ру ко ји ће све ви ше би ти плат
форма и за ове про гра ме”12.

„У Аме ри ци је упра во за вр ше на 22. се зо на „Не же ња”, док 
се 15. се зо на „По ро ди це Кар да ши јан” упра во еми ту је. Чи
ње ни ца да по је ди ни ри ја ли ти про гра ми тра ју ви ше од јед
не дец ени је го во ри о то ме да, бар за са да, ни је до шло до 
засиће ња пу бли ке”13. 

Ри ја ли ти су по ста ли део на ше ме диј ске сва ко дне ви це са на
ра ста њем по пу ли зма у дру штву14. „У из ве шта ју Слу жбе за 
над зор РЕМа, ко ји је об ја вио Ин сај дер, из ме ђу оста лог пи
ше да су ри ја ли ти про гра ми код по је ди них ко мер ци јал них 

9 Iz ja va pre ne ta u dnev nom li stu „Ve čer nje no vo sti”, u član ku Bo ja ne Sta men
ko vić „Ne slav ni svet ski re kord”, ob ja vljen 28. ma ja 2010. go di ne.

10 Vu lić, T. i Mar ko vić, Z. (2012) Ulo ga ri ja li ti pro gra ma u pre o bli ko va nju 
vred no sti mla dih, Me dij ski di ja lo zi, Vol. 12, No. 5, Pod go ri ca: Is tra ži vač ki 
me dij ski cen tar, str.  330.

11 Kjus, Y. (2009) Eve ro ne Ne eds Idols: Re a lity Te le vi sion and Tran sfor ma tion 
in Me dia Struc tu re, Pro duc tion and Out put, Eu ro pe na Jo ur nal of Com mu
ni va tion, Vol. 24, No 3, Sep tem ber 2009, Los An ge les, Lon don, New del hi, 
Sin ga po re and Was hing ton DC: SA GE, p. 287.

12 Исто, стр. 303.
13 Zbog če ga lju di vo le da gle da ju ri ja li ti pro gra me? 17. 08. 2018., 22. 02. 

2020., https://www.na ti o nal ge o grap hic.rs /ve sti/12208psi ho lo gi jaza stogle
da mori ja li ti je.html

14 На ци о нал ни еми те ри, ко ји су од кра ја де ве де се тих XX ве ка до да нас, 
овај фор мат увр сти ли у сво ју про грам ску ше му су  РТС1, РТС2, ТВБ92, 
РТВ Пинк, ТВ Фокс/ТВ Пр ва, ТВ Ко ша ва/ТВ  Хе пи, ТВ Ава ла.
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те ле ви зи ја са на ци о нал ном фре квен ци јом чи ни ли бли зу 50 
од сто укуп но еми то ва ног са др жа ја. У исто вре ме ни јед на ко
мер ци јал на те ле ви зи ја то ком про шле го ди не ни је еми то ва ла 
ни ми нут про гра ма из кул ту ре”15.

Та ко да су по при ро ди ства ри ри ја ли ти про гра ми у про дук
тив ној сим би о зи са по пу ли змом. „Ана ли за уло ге ме ди ја у 
ра сту по пу ли зма сме ште на (је) у кон текст два си мул та на 
про це са – ме ди ја ти за ци је по ли тич ког жи во та и све ве ће 
комер ци ја ли за ци је це ло куп не ме диј ске ин ду стри је”16.

Те ун ван Де ик (Teun van Dijk) сма тра да „онај ко ји кон тро
ли ше дис курс мо же ин ди рект но да кон тро ли ше ми шље ње 
љу ди. Кон тро ла ми шље ња та ко ђе ин ди рект но под ра зу ме ва 
и кон тро лу ак ци ја.”17. Под се ти мо са мо да су и не ки ве о ма 
по зна ти по ли ти ча ри би ли у ри ја ли ти ју. Ме ђу пр ви ма ко ји је 
уче ство вао у ри ја ли тију био је Бо шко Ни чић, гра до на чел
ник За је ча ра. „По ли ти чар Ми лан Па ро шки био је уче сник 
’Фар ме’ 2010, а из ба чен је са има ња у Ли со ви ћи ма због то
га што је му зи ча ра Ан дри ју Ђо га ни ја, по зна ти јег као Ба ки, 
вре ђао на на ци о нал ној осно ви. (...) Ка да је те 2010. са да шњи 
по сла ник Ма ри јан Ри сти че вић ушао на ’Фар му’, же лео је 
да се на род пре све га уве ри да је он чо век са се ла. (...) Не
над Ча нак је остао упам ћен ка да је ушао у ри ја ли ти ’Ве ли
ки брат’ 2009. го ди не. Ча нак је та да већ пр вог да на кре нуо 
у сво ју ‘кам па њу’ про тив ’Ве ли ког бра та’: Ри ја ли ти шоу је 
кан цер оп штег не мо ра ла и не по сто ја ња си сте ма вред но
сти. Ов де сам да до ка жем то што при чам – ре као је Ча нак у 
једном ин тер вјуу.”18 

„Ве о ма је ла ко ма ни пу ли са ти пу бли ком ко ја је на ни жем 
обра зов ном ни воу, па су оту да и успе шни ји при ми тив ни 
ме диј ски са др жа ји  што се ну де у тре нут ку свет ске еко ном
ске кри зе,  кад је ве ћи на љу ди за тво ре на код ку ће и ка да има 
пу но сло бод ног вре ме на,  ко је,  очи глед но,  тро ши гле да ју ћи 
те ле ви зиј ске про гра ме”, ис ти че Де јан Пра ли ца и до да је да  
„са мо ме диј ски пи сме на пу бли ка мо же да схва ти им пли
цит ну по ру ку ових ме диј ских фор ма та – да се због нов ца 

15 Pro test is pred REMa: vi še od 42 hi laj de pot pi sa gra đa na pro tiv ri ja li ti ja i 
go vo ra mr žnje, 30. 11. 2019., 22. 02. 2020., https://in saj der.ne t/sr /sajt/va
zno/16248/

16 Ma tić, J. Me dij ski po pu li zam i po li tič ki po pu li zam, u: Po pu li zam (2017), Be
o grad:  In sti tut druš tve nih na u ka, Cen tar za po li ti ko loš ka is tra ži va nja i jav no 
mnje nje, str. 133.

17 Van  Dijk,  T.  A.  (2008) Di sco ur se and Po wer, New York: Pal gra ve Mac Mil
lan, pp. 1314.

18 https://www.blic.rs/za ba va/ri ja li ti/po li ti caruri ja li ti juje danod pr vihse 
usu dionaova kavko rakal ije pri znaodaje/8xbz 5fn
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не ретко при ста је и на нај би зар ни ја по ни же ња, што је по ра
жа ва ју ће за чо ве ка”19. 

Има ју ћи ре че но у ви ду са свим је оправ да на гра ђан ска кам
па ња ко ја је по кре ну та још 2015. го ди не за уки да ње ри ја ли
ти про гра ма ко ји се еми ту ју на те ле ви зиј ским ка на ли ма у 
Ср би ји. Ини ци ја ти ву је нај пре по кре ну ло де сни чар ско удру
же ње Две ри по ста вља ју ћи сајт за он лајн пот пи си ва ње пе ти
ци је. То ком вре ме на и дру ги ак те ри дру штве не прак се, као 
што су по ли ти ча ри, ор га ни за ци је и удру же ња, су по кре та ли 
слич не ини ци ја ти ве. На кра ју кам па ња за уки да ње ри ја ли
ти ја до би ла је по др шку го то во 50000 гра ђа на и гра ђан ки. 
На ве ди мо са мо на при мер да су се у при ку пља ње пот пи
са укљу чи ли у ју ну 2019. и чла но ви Удру же ња за за шти ту 
устав но сти и за ко ни то сти и Ср би ја у по кре ту и још ви ше од 
20 фор мал них и не фор мал них удру же ња гра ђа на. Циљ ове, 
ка ко су је на зва ли, „на род не ини ци ја ти ве” је био да се “огра
ни чи при ка зи ва ње ри ја ли ти про гра ма у пе ри о ду од 623 ча
са на три са та, као и уво ђе ње по по ла са та кул тур ног про гра
ма за де цу и ма ло лет не”20. При ку пља ли су пот пи се кра јем 
ју на 2019. у 8 гра до ва у Ср би ји (Бе о град, Но ви Сад, Бор, 
Ша бац, По же га, Кру ше вац, Кра гу је вац, За је чар) ка ко би био 
под не сен Скуп шти ни пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на
ма За ко на о елек трон ским ме ди ји ма (2014) ко јим би се огра
ни чи ло вре ме еми то ва ња ри ја ли ти ја и за бра на еми то ва ња у 
жи во ри ја ли ти ја. Пот пу но уки да ње би био сво је врстан вид 
цен зу ре, сто га се тра жи огра ни ча ва ње.  

Ри ја ли ти ни је ну жно лош ТВ фор мат, али оно што се код 
нас еми ту је су углав ном про гра ми ко ји про мо ви шу на си ље, 
ту че, си му ли ра ни и ствар ни су ко би, го вор мр жње, пор но
гра фи ју, што је већ санк ци о ни са но у на шем за ко но дав ству. 
До сад на кр ше ње тих од ред би ра зних за ко на у ри ја ли ти ји ма 
суд ство ни је ре а го ва ло зва нич но. На при мер у Па ро ви ма је 
28. 09. 2018. је дан од уче сни ка упао са пи што љем и мал тре
ти рао дру гу уче сни цу о че му су ме ди ји обим но и углав ном 
сен за ци о на ли стич ки, из ве шта ва ли, али је оста ло не ја сно да 
ли је то био део сце на ри ја, или ствар ност. Иа ко су при ја
ве под но ше не, под се ти мо, РЕМ се не ко ли ко пу та оглу шио 
на при ја ве на си ља у ри ја ли ти ји ма. Исти ни за во љу, ипак 
на кон гра ђан ске ак ци је и улич них пер фор ман са ци вил них 
удружења, 2019. је усле ди ла ре ак ци ја РЕМа.

19 Пра ли ца, Д. (2011) Од нос јав но сти и не за ви сног ре гу ла тор ног те ла пре
ма ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји: сту ди ја слу ча ја „Двор”, Кул ту ра бр. 
133, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 316.

20 https://www.uzuz.rs/ 18. 02. 2020. 
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Ре зул тат чи та ве ини ци ја ти ве за са да ни је баш успе шан јер ју 
је од би ло ми ни стар ство и на им пли ци тан на чин РЕМ по што 
ни је по ка зао во љу ни да о њој рас пра вља. „Чла ни ца Са ве та 
Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је (РЕМ) Оли ве ра Зе
кић из ја ви ла је да је мо гу ће уки ну ти ри ја ли ти про гра ме, али 
да то ни је ниг де ура ђе но осим у Се вер ној Ко ре ји у ко јој су 
раз не дру ге фор ме за бра ње не.”21

„Став Ми ни стар ства кул ту ре због пор но гра фи ја и сце на на
си ља у ри ја ли ти ји ма је да ’про сто ра не ма за уво ђе ње ап со
лут не за бра не еми то ва ња ри ја ли ти про гра ма ко ји мо гу да 
бу ду раз ли чи тих жан ро ва и са др жа ја’”22.

И РЕМ и ми ни стар ство по зи ва ју се на већ по сто је ћу до ма ћу 
и ме ђу на род ну ре гу ла ти ву у овој обла сти ко ја је са свим за
до во ља ва ју ћа уко ли ко их се еми те ри при др жа ва ју, те сто га 
ни је по треб но уво ди ти до дат не ме ре.

За шти та ма ло лет ни ка од штет ног ути ца ја ме диј ских са
држа ја де фи ни са на је у Оп ште о ба ве зу ју ћем упут ству о по
на ша њу еми те ра у Ср би ји (Ко декс по на ша ња еми те ра), оде
љак 3., као и у Упут ству ко је се од но си на за шти ту де це и 
омла ди не, тач ка 1 и 2 ко је пред ви ђа ју огра ни че ње у вре ме ну 
еми то ва ња са др жа ја ко ји су на сил ни, ла сцив ни, не мо рал ни 
ко ји мо гу да ути чу на њи хо во здра вље (мо гу да се еми ту ју  у 
пе ри о ду од 24.00 до 6.00). Утвр ђе но је и оба ве зно обе ле жа
ва ње са др жа ја за уз раст за ко ји је та кав про грам од го ва ра ју
ћи. Де фи ни са на је и по сред на за шти та ма ло лет ни ка пре ма 
ко јем је за бра ње но еми то ва ње са др жа ја ко ји де лу је штет но 
на вас пи та ње, обра зо ва ње, здра вље и хи ги је ну (оде љак 4),  
ерот ски и пор но граф ски са др жај (оде љак 8). 

Осим на ве де ног са чи ње но је и Оба ве зу ју ће упут ство о по
на ша њу еми те ра у ве зи са „ри ја ли ти про гра ми ма”23 као и  
Оп ште о ба ве зу ју ће упут ство о по на ша њу еми те ра у ве зи са 
еми то ва њем про грам ских са др жа ја ко ји мо гу да на шко де 
фи зич ком, мен тал ном или мо рал ном раз во ју ма ло лет ни ка.24

21 Ano nim, (27. 12. 2019) Ze kić: Mo gu će uki nu ti ri ja li ti pro gra me, ali to je ura
đe no sa mo u Se ver noj Ko re ji, Da nas.

22 Pe šić, J. Ma rić po zvan na sed ni cu REMa zbog por no gra fi je i uvre da na te le
vi zi ji He pi, 16. 10. 2019., 1. 04. 2020; https://www.cen zo lov ka.rs/dr za vai
me di ji/ma ricpo zvanna sed ni curem azbogpor no gra fi jeiuvre danate le
vi zi jihe pi/ 

23 Oba ve zu ju će uput stvo o po na ša nju emi te ra u ve zi sa „ri ja li ti pro gra mi ma” 
(2011), Be o grad: Slu žbe ni gla snik RS, br. 17/2011.

24 Opšte o ba ve zu ju će uput stvo o po na ša nju emi te ra u ve zi sa emi to va njem pro
gram skih sa dr ža ja ko ji mo gu da naš ko de fi zič kom, men tal nom ili mo ral nom 
raz vo ju ma lo let ni ka (2012) Be o grad: Slu žbe ni gla snik RS br 18/2012.
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У За ко ну о елек трон ским ме ди ји ма (2014) као основ ном до
ку мен ту пред ви ђе на је за шти та ма ло лет ни ка („За шти та ма
ло лет них ли ца” члан 68)25.

До ма ћи до ку мен ти су  од раз ме ђу на род не ре гу ла ти ве у овој 
обла сти пре свих Ди рек ти ве о ау ди о ви зу ел ним ме диј ским 
услу га ма (2010), по гла вље VI II „За шти та ма ло лет ни ка у 
теле ви зиј ском еми то ва њу”26.

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, а реч је са мо о де лу по сто је
ће ре гу ла ти ве ко ја се ди рект но ти че за шти те ма ло лет ни ка 
од штет них ме диј ских са др жа ја, као и про бле ма ко ји је им
пле мен та ци ја ри ја ли ти те ле ви зиј ског фор ма та про ду ко ва ла 
у јав ној сфе ри, ини ци ја ти ва за ре гу ли са ње вре ме на за еми
то ва ње овог про гра ма је иза зва ла ве ли ку па жњу и ме ди ја и 
гра ђа на,  сма тра мо сто га да је оправ дан ис тра жи вач ки ин те
рес да се ана ли зи ра дис курс ка ко он лајн из да ња ме ди ја, та ко 
и ко мен та ра ко ри сни ка, о овој ини ци ја ти ви. 

Циљ

Де кон струк ци ја ме диј ске пре зен та ци је кам па ње о огра ни ча
ва њу вре ме на еми то ва ња ри ја ли ти ја и за бра ни еми то ва ња 
ужи во ри ја ли ти про гра ма ко ји се еми ту ју на те ле ви зи ја ма 
у Ср би ји. Циљ је та ко ђе и уо ча ва ње до ми нант них дис курс
них стра те ги ја ко ри сни ка он лај ме диј ских из да ња у ко ји ма 
су об ја вље ни тек сто ви  чи ји са др жај је до ми нант но ве зан за 
кам па њу про тив ри ја ли ти про гра ма.

Ме тод и кор пус

Ме тод

Основ на ме то да је ана ли за ме диј ског дис кур са и то ве ћих 
је зич ких це ли на, ка ко на во ди Свен ка Са вић „ана ли за је ди
ни ца ве ћих од ре че ни це, у кон крет ној упо тре би у кон тек сту 
и си ту а ци ји, бо ље об ја шња ва људ ску ко му ни ка ци ју и по на
ша ње”27. У књи зи Di sco ur se and po wer Те ун ван Де ик те о ре
ти чар ко ји је де фи ни сао по ље ис тра жи ва ња кри тич ке ана ли
зе дис кур са  из ме ђу оста лог на во ди да је јед но од основ них 
ис тра жи вач ких пи та ња „ко има пра во и мо гућ ност да бу де 
из вор ин фор ма ци ја и по себ но ко ме ме ди ји да ју шан су да бу
де ди рект но ци ти ран и да го во ри у ме ди ји ма”. Нај ве ћу моћ 
сти чу и има ју су бјек ти ко ји се че сто екс пли цит но ци ти ра ју 

25 Za kon o elek tron skim me di ji ma (2014), Slu žbe ni gla snik RS, br. 83/2014 i 
6/2016 – dr. za kon.

26 Di rek ti va o au di o vi zu el nim me dij skim uslu ga ma 2010., 20. 01. 2020,. http://
rem.rs/uplo ads/fi les/re gu la tion/AVMSD.pdf

27 Sa vić,  S. (1993) Dis kurs  ana li za, No vi  Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, str. 25.
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у ме ди ји ма и чи је ста во ве ме ди ји у кон ти ну и те ту пре но се. 
Та ко ђе,  сма тра ван Де ик ва жно је утвр ди ти „ко има при
ступ про из вод њи ве сти или про гра ма, и ко кон тро ли ше тај 
приступ?“28. 

У нај кра ћем кри тич ка ана ли за дис кур са се ба ви ма ни пу ла
ци јом, дез ин фор ма ци ја ма или ла жним ин фор ма ци ја ма, про
па ган дом, и дру гим дис курс ним фор ма ма чи ји је циљ не за
ко ни то упра вља ње ми шље њем и кон тро ли са ње ак ци ја љу ди 
ко је пот по ма жу ре про дук ци је мо ћи ели та.

Кор пус

Кор пус је фор ми ран пре тра гом по кључ ним ре чи ма на пре
тра жи ва чу Гугл то ком ја ну а ра и фе бру а ра 2020. 

У пр вих 35 се кун ди 30.01.2020. на ин тер нет пре тра жи ва чу 
Гугл иза шло је 56000 тек сто ва о овој те ми по ста вље них из
ме ђу 2015. и 2019. го ди не с тим што је нај ве ћи број тек сто ва 
об ја вљен кра јем 2019. ка да је кам па ња би ла у за вр ш ни ци. 
Ана ли зи ра но је укуп но 110 тек сто ва са 236 при па да ју ћих 
ко мен та ра.

У кор пус су укљу че ни тек сто ви свих ме ди ја ко ји су о овој 
кам па њи об ја вљи ва ли са др жа је уко ли ко су ре ги стро ва ни 
као масме диј ско он лајн из да ње. Спе ци ја ли зо ва ни пор та
ли и веб стра не нас ни су за ни ма ли. У кор пу су су укљу че ни 
са мо ори ги нал ни тек сто ви, а не они ко ји су пре не се ни из 
дру гог ме ди ја, осим аген циј ских ве сти. У об зир су узи ма ни 
са мо они ко ји се ди рект но ти чу кам па ње про тив ри ја ли ти ја.

Ва ља на гла си ти да раз ли чи ти он лајн ме ди ји има ју раз ли чи
ту по ли ти ку у од но су на по ста вља ње ко мен та ра ко ри сни ка, 
ве ћи на сај то ва је има јер од го ва ра ју за по ста вље не са др жа је. 

Ана ли за са ко мен та ри ма

Ме диј ски тек сто ви

При сут ност те ме у ме ди ји ма

Ана ли зом је уо че но да су ис кљу чи во ква ли тет на, кри тич ки 
про фи ли са на и про фе си о нал на он лајн из да ња ме ди ја са на
ци о нал ном по кри ве но шћу по све ти ли па жњу ри ја ли ти ју као 
фе но ме ну и са мој пе ти ци ји. 

Број тек сто ва по ме ди ји ма ука зу је да је од 35 ме ди ја (ра ди ја, 
те ле ви зи ја, но ви на, аген ци ја, сај то ва) ко ји су се ба ви ли, у 
окви ру ис тра жи ва них 5 го ди на, овом те мом њих 22 об јави ло 

28 Van  Dijk, T. A. (2008) Di sco ur se and Po wer, New York: Pal gra ve Mac  
Mil lan, p.10.
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са мо је дан текст (Та нјуг, Но ва еко но ми ја, Исти но мер, Та лас, 
Ју тар њи лист, Пр ва ТВ, Ин фор мер, Ка нал 9, БиБУСи на 
срп ском, Аван гар да, Vi ce, На ци о нал на ге о гра фи ја на срп
ском, HRT, Le Mon de Di plo ma ti que на срп ском, Sr bin.in fo, 
Про дук циј ска ку ћа Мре жа, HI NA, Bli z Li fe, Ку рир). Овом те
мом су се си сте ма тич но ба ви ли днев ни лист Да нас (23 тек
ста) и Н1 (16 тек сто ва), за тим Фо Нет (6), Цен зо лов ка (6), 
Ин сај дер (4), Ра дио 021 (4), Бе та (4), сле де Вре ме (2), Б92 
(2), УНС (2), Мон до (2), РТС (2), РТВ (2) и Сло бод на Евро
па (2). Из на ве де ног мо же мо уо чи ти да се они ко ји ма је по 
За ко ну о јав ним ме диј ским сер ви си ма (2014)29 чланом 7, да
кле РТС и РТВ, овом те мом ско ро и ни су ба ви ли. Упра во ти 
ме ди ји би ва ља ло да по ста вља ју про фе си о нал ни стан дард 
за све и про мо ви шу јав ни ин те рес и до бар укус. То је из о
ста ло, што се ове те ме ти че. Исто вре ме но они од ко јих се 
оче ки ва ло да се ба ве овом те мом, па ма кар и сен за ци о на ли
стич ки, да кле та бло и ди по пут Ку ри ра, Ин фор ме ра и Алоа, 
ни су се упу шта ли у по ле ми ку о  уки да њу еми то ва ња ужи во /  
огра ни ча ва њу ри ја ли ти ја, иа ко ште дро на сво јим стра ни ца
ма пра те, сва ко днев но, шта се у ри ја ли ти ји ма де ша ва, али 
као ак ту ел ни до га ђај и као из ве шта ва ње о се ле бри ти ји ма.

Те ме и ме диј ски жан ро ви

Са др жај тек сто ва се мо же свр ста ти у две ве ли ке гру пе. У 
јед ној су тек сто ви ди рект но ве за ни за про це ду ру и ре зул та
те пот пи си ва ња пе ти ци је. У дру гој су они ко ји су по сред но 
ве за ни за ову те му и ба ве се ети ком, по ле ми ком и ана ли зом 
фе но ме на ри ја ли ти про гра ма као за го ва ра ње за по тре бу бо
љег уре ђи ва ња ових про дук ци ја. У ову гру пу су свр ста ни 
и тек сто ви у ко ји ма се зах те ва про це су и ра ње оних ко ји не 
чи не ни шта, и по по сто је ћим за ко ни ма, на санк ци о ни са њу 
не по доп шти на ко је се де ша ва ју у ри ја ли ти ји ма.

У пр вој гру пи је 34 од сто од узор ко ва них тек сто ва, а у дру
гој гру пи 62 од сто, а оста ло су тек сто ви ко је оце њу је мо као 
„гра нич ни”, да кле мо гли би би ти део и пр ве и дру ге гру пе 
под јед на ко. 

Оче ки ван ре зул тат је да су при сут ни ји тек сто ви они свр ста
ни у дру гу гру пу, да кле они ко ји про бле ма ти зу ју ло кал ну 
про дук ци ју ри ја ли ти ја нај че ше Па ро ве те ле ви зи је Хе пи и 
За дру га те ле ви зи је Пинк. У овој гру пи су тек сто ви ко ји се 
про те жу у це лом по сма тра ном пе ри о ду. 

29 Za kon o jav nim me dij skim ser vi si ma, Sl. gla snik RS, br. 83/2014, 103/2015 
i 108/2016.
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Те ме ко је су би ле у фо ку су ме ди ја су: на си ље у ри ја ли ти
ју Па ро ви ТВ Хе пи, ре а го ва ла и по ли ци ја; ла сцив не сце не 
у истом ри ја ли ти ју на ко је је ре а го вао РЕМ и по звао уред
ни ка Ми ло ми ра Ма ри ћа на раз го вор;  по ле ми ка из ме ђу ми
ни стра за кул ту ру и ин фор ми са ње Вла да на Ву ко са вље ви ћа 
ко ји је за пре и спи ти ва ње фе но ме на ри ја ли ти ја и до но ше ње 
огра ни ча ва ју ћих ме ра за еми те ре ове про дук ци је и вла сни
ка им пе ри је Пинк Жељ ка Ми тро ви ћа, ко ји на рав но зду шно 
бра ни пра во гле да ла ца да „ужи ва ју” у ри ја ли ти про гра ми ма; 
хап ше ње Зо ра на Ма р ја но ви ћа ко ји се, на вод но, ис по ве дао 
то ком еми то ва ња ри ја ли ти ја За дру га ТВ Пинк дру гом уче
сни ку о то ме ка ко је убио сво ју су пру гу; и на кра ју ве чи то 
пи та ње ко је је иден ти фи ко ва но го то во у свим тек сто ви ма 
на им пли ци тан, и/или екс пли ци тан, на чин је за што гра ђа ни 
уоп ште гле да ју ри ја ли ти?

Исто вре ме но тек сто ви из пр ве гру пе су кон цен три са ни у 
вре ме по кре та ња ини ци ја ти ве, про мо ци је иде је и по зи ва ња 
гра ђа на да пе ти ци ју пот пи су ју, са мог пот пи си ва ња пе ти ци је 
и ње ног ста вља ња у за кон ску про це ду ру, као и ре а го ва ња 
по је ди на ца на то, на при мер чла ни це РЕМ Оли ве ре Зе кић и 
ми ни стар ства за кул ту ру и ме ди је. Та ко да је ових тек сто ва 
би ло нај ви ше у про ле ће и у ју ну 2019. док је тра ја ло пот пи
си ва ње у 8 гра до ва у Ср би ји и ка сни је с је се ни исте го ди не, 
ка да је све по сла но на раз ма тра ње у Скуп шти ну Ср би је.

Ме диј ски жан ро ви су пред ви дљи ви. Ка да је реч о ак ту ел ним 
до га ђа ји ма фак то граф ски жан ро ви су при мар ни, та ко да су 
тек сто ви о пе ти ци ји углав ном ве сти и из ве шта ји и кат ка да 
раз го во ри у сту ди ју са глав ним по кре та чи ма ове ини ци ја ти
ве (пред сед ник Удру же ња за за шти ту устав но сти и за ко ни
то сти и пред сед ни це ор га ни за ци је Ср би ја у по кре ту). Реч 
је пре те жно о ла ким раз го во ри ма то ком ју тар њег про гра ма. 
Ни ка да ни су до би ли про стор, на при мер, у цен трал ним ин
фор ма тив ним еми си ја ма јав них се рви са, од но сно ко мер
ци јал них еми те ра ко ји се ина че ба ве гра ђан ским ини ци ја
ти ва ма. До во љан раз лог за за до во ља ва ње „ин фор ма тив ног 
пра га” и „вред но сти ве сти” за об ја вљи ва ње ана ли тич ких 
жан ро ва о пе ти ци ји је чи ње ни ца да је при ку пље но го то во 
50000 пот пи са и то без оних он лајн ко ји се „не бро је” јер 
ни су ва лид ни пре ма пред ви ђе ној про це ду ри о при ку пља
њу пот пи са. Но та кви ин тер вјуи и ана ли тич ки тек сто ви су 
пот пу но из о ста ли. Но ви на ри се ни су ба ви ли гра ђан ским ак
ти ви змом ко ји је по ка зао да ипак по сто ји основ на ме диј ска 
пи сме ност у на шем дру штву, као ни ана ли зом од но са по ли
тич ких цен та ра мо ћи ко ји су че сто у спре зи са вла сни ци ма 
те ле ви зи ја ко је еми ту ју ри ја ли ти је. 
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На су прот ре че ном дру га гру па тек сто ва, она о про ми шља њу 
фор ма та и ло кал не ње го ве им пле мен та ци је, су го то во без 
остат ка ко мен та ри, есе ји, ко лум не, члан ци, да кле ана ли тич
ки жан ро ви. У овим тек сто ви ма се осим ре а го ва ња на не
по доп шти не ко је се од и гра ва ју у ри ја ли ти ји ма и про мо ци ју 
на си ља, ло шег уку са, го во ра мржње, че сто ука зу је на по
губ ност тран зи ци је до дат но обре ме ње не по ли тич ким по пу
ли змом као по год ном дру штве нопо ли тич ком кон тек сту за 
еми то ва ње ри ја ли ти ја и ве ли кој по пу лар но сти овог фор ма та 
у Ср би ји.

Оно што је у узор ку уо че но је да су об ја вљи ва на са оп ште ња 
и отво ре на пи сма као об лик ре ак ци је на из ја ве ре ле вант них 
су бје ка та, углав ном до но си ла ца од лу ка, на по кре та ње ини
ци ја ти ве за ре стрик ци ју ри ја ли ти ја. У не ко ли ко на вра та је 
за бе ле жен и „рат” са оп ште њи ма, ка да из о ста је ди рек тан ди
ја лог у по ле ми ци, већ су бјек ти пре ко јав них ко му ни кативних 
ка на ла во де оштар „раз го вор” епи сто лар ном фор мом. 

Оно што је још зна чај ни је отво ре на је јав на по ле ми ка о ре
стрик ци ји ри ја ли ти про дук ци ја из ме ђу ми ни стра за кул ту
ру и ме ди је ко ји је про тив ри ја ли ти ја и вла сни ка те ле ви зи је 
Пинк ко ји ин си сти ра на ри ја ли ти ји ма. По ле ми ка је ре дак 
об лик јав ног дис кур са код нас30, иа ко је у де мо крат ским дру
штви ма то је дан од еле мен тар них фор ми раз ме не ми шље ња  
у ме ди ји ма о те ма ма од јав ног ин те ре са. При ме ри по ле ми
ке у овом кор пу су не мо гу се сма тра ти узор ним, али ипак 
пред ста вља ју ба рем по ку шај да се ова фор ма прак ти ку је и у 
на шим ме ди ји ма.

Су бјек ти

Од на ве де них су бје ка та ових тек сто ва нај че шће су то би
ли но ви на ри (31 од сто), ко лум ни сти ни су укљу че ни у овај 
на лаз, као и пред став ни ци НГОа (12 од сто), би ло да је реч 
о по кре та чи ма пе ти ци је, или оним ор га ни за ци ја ма ци вил
ног сек то ра ко је су осу ђи ва ле по на ша ње уче сни ка у ри ја
ли ти ји ма, или су се јед но став но при дру жи ли ак ци ји. По
ле ми ча ри Жељ ко Ми тро вић и Вла дан Ву ко са вље вић, као и 
РЕМ и струч ња ци ра зних про фи ла по ја ви ли су се у уло зи 
су бјек та, по 5 од сто сва ки. За тим од по ли ти ча ра, од но сно 
пред став ни ка ре гу ла тор ног те ла, у узор ку су иден ти фи
ко ва ни као су бјек ти: чла ни ца са ве та РЕМ Оли ве ра Зе кић, 

30 Ви ше о жан ру „по ле ми ка” у: Ва лић Не дељ ко вић, Д. Ана ли за дис кур са 
по ле ми ке о ре ли ги о зно сти и се ку ла ри зму/те и зму и ате и зму у днев ном 
ли сту Да нас у: Ме ди ји, религија и насиље, ур. Сре мац, С., Кне же вић, Н. 
и Ва лић Не дељ ко вић, Д. (2013), Но ви Сад и Бе о град: Цен тар за ис тра
жи ва ње ре ли ги је, по ли ти ке и дру штва и Бо го слов ско удру же ње Отач
ник, cтр. 7086.
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ми ни стар од бра не и вој ске Ср би је Алек сан дар Ву лин, ми
ни стар уну тра шњих по сло ва Не бој ша Сте фа но вић, бив ши 
ми ни стар за кул ту ру и ме ди је Иван Та со вац, пред сед ни ца 
вла де Ана Бр на бић. Ова ко зна чај на при сут ност, у ана ли зи
ра ном узор ку, раз ли чи тих ми ни ста ра у Вла ди Ср би је је нео
че ки ван, по себ но што је реч о ми ни стар стви ма, осим оног 
за кул ту ру и ин фор ми са ње, ко ји ма ри ја ли ти про гра ми ни су 
у надлежности.

Ко лум ни сти ко ји су се ба ви ли овом тре мом, осим стал ног 
ау то ра Да на са, књи жев ни ка Све ти сла ва Ба са ре, у узор ку су 
се по ја вљи ва ли још и Та ма ра Скро за, Ми хај ло Цр но бр ња,  
Ан то не ла Ри ха, Ма ја Ди вац, Вла да Ге ор ги јев, да кле углед ни 
но ви на ри и пу бли ци сти кул тур ног про сто ра Ср би је. Спи сак 
ни је ве ли ки, али њи хо ве ко лум не, ко је су об ја вљи ва ли углед
ни ме ди ји, сва ка ко су за слу жи ва ли па жњу ау ди то ријума. 

Ко мен та ри ко ри сни ка он лајн ме ди ја

Ко ри сни ци он лај пор та ла ни су рев но сно остав ља ли сво је 
по ру ке на тек сто ве ко ји су ушли у кор пус, или су ко мен та
ри са ли са свим не што дру го, што уоп ште ни је у ве зи ни ти са 
тек стом, ни ти са те мом, те их сто га ни смо увр сти ли у кор
пус ко мен та ра, ко ји са др жи 236 по сто ва.

Нај ви ше њих се за ло жи ло, до ду ше на раз ли чи те на чи не, 
за уки да ње ри јал ти ја (121), њих знат но ма ње се из ја сни ло 
отво ре но про тив уки да ња, све га 20, а изу зет но ви сок број 
ко ри сни ка ни је дао ја сно свој глас ни „за” ни „про тив”, већ 
је об ја шња ва ло си ту а ци ју у ме ди ји ма, дру штву, по ли ти ци, 
од но су ме ди ја и по ли ти ке, на та кав на чин да за пра во ни је 
би ло ја сно за шта се за ла жу (95).

Нај кра ћи ко мен тар гла сио је „Бра во”, а нај ду жи је имао 208 
ре чи. Од 236 ко мен та ра чак 157 их је има ло ира зи ту по ли
тич ку ко но та ци ју са освр том на ак ту ел ну власт и спре гу вла
сти и ри ја ли ти ја као по сле ди цу по пу ли зма.

При мер:

„Ин те ре са нтно да је пре ми јер ка Ана, ми ни стар Сте фа
нов ић, не ка чла ни ца РЕМа су сви ста ли на стра ну Ми
тро ви ћа, Пе цо ни ја (ко ји еми ту ју ри а ли ти про гра ме у 
Ср би ји го ди на ма) а не на стра ну ми ни стра кул ту ре. Па
ра докс је да су те те ле ви зи је удар ни ТВ ка на ли вла сти у 
Ср би ји.” Др жа вља нин ба нана ре пу бли ке Ср би је

Дис курс не стра те ги је ко мен та ра

Кри тич ком ана ли зом дис кур са ко мен та ра ко ри сни ка уо че
но је ви ше стра те ги ја. Нај че шће су ко ри сни ци на во ди ли  
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„предлог ре ше ња” по ку ша ва ју ћи да на ђу од го ва ра ју ће ре
ше ње за све. Ова дис курс на стра те ги ја има не ко ли ко под ва
ри јан ти. Нај че шћа је „мо же уз услов”. При мер:

„Што се ти че тог про гра ма увео бих прет пла ту па не ка 
гле да ко хо ће”. Дра ган

Дру га под ва ри јан та је „про ме ни ка нал”.

При мер:

„Ви ди Ср ба мо ра ли ста, јел вас ко пу шком те ра да гле да те, 
има те 300 ка на ла па гле дај шта хо ћеш”. Ива

„А ка ко они ко ји пот пи су ју зна ју да је ре а ли ти лош ако не 
гле да ју? И ни ко их не те ра да гле да ју, нек про ме не Ка нал. 
Не го они би ме ни да за бра не да ја гле дам, ова кву глу пост 
још ни сам чуо.” 123

Тре ћа под ва ри јан та је „из ме ни ти фор мат”

При мер:

„Тре ба ло би про ме ни ти кон цеп ци ју про гра ма, да то ствар
но бу де за бав ни про грам са би ра ним уче сни ци ма, за ба
вља чи ма.” Ци ца

У ра спо ну од по мир љи вих ста во ва ко ја се очи ту је у стра
те ги ји „де мо крат ски дир скурс”, до не та ко то ле рант них, 
стра те ги ја „ра ди кал но ре ше ње”, у кор пу су је уо че но још 
њих 14: „дис курс тра же ње / при ма ње ин фор ма ци је”; „мо
ра ли за ци ја”, „лич но ис ку ство”, „власт узрок свих за ла 
па и ри ја ли ти ја”, „али де вој ци сре ћу ква ри”, „пред лог 
за ак ци ју”, „отво ре на по др шка”, „стра те ги ја по ре ђе ња”, 
„дис курс по сло ви це”, „по ли ти ка као мо дус опе ран ди”, 
„дис курс хле ба и ига ра”, „за ме на те зе”, „за кла ња ње иза 
ау то ри те та књи ге”, „ре то рич ко пи та ње”.

Из два ја мо: 

Стра те ги ју „власт узрок свих за ла па и ри ја ли ти ја” ко ри
сти ли су ис кљу чи во про тив ни ци ак ту ел не вла сти и по себ но 
СНСа.

При мер:

„Па, ри ја ли ти су стуб ове на пред не вла сти!” Ра до је

Стра те ги ја „ра ди кал но ре ше ње” има три ва ри јан те јед на 
је ис кљу чив став без обра зло же ња шта ту ни је до бро, дру
га са др жи и екс пли ка ци ју, а тре ћа и ра ди ка лан од го вор  на 
пи та ње „а шта по сле уки да ња?”
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При мер:

„Са мо их скла њај те да не мо же мо да их гле да мо!” Би ће 
ка ко на род хо ће

„Тре ба уки ну ти ри а ли ти про гра ме. До ста је би ло тро ва ња 
де це не мо ра лом, ла жи ма”. Га си ри ја ли ти

„Уга си ти Пинк и оста ле јав не ку ће...до ста ви ше про сти
ту ци је у свим об ли ци ма.” Бра во

„Уве сти по рез на кич и шунд. Опо ре зо ва ти уче сни ке и ор
га ни за то ре.” Друг цр ни

Мно го суп ти л ни ји дис курс не гу ју они ко ри сни ци ко ји ко
ри сте не ку вр сту „по шта па ли це“, као што су то на при мер 
на род не по сло ви це, да би ис ка за ли свој став о те ми. За раз
у ме ва ње ових по сто ва по треб на су од ре ђе на до дат на зна ња. 
Нај јед но став ни ји за де ко ди ра ње и ко но та ци ју је „дис курс 
по сло ви це”.

При мер:

„Ру га се шер па лон цу.” Не ко из да лека

Сло же ни ја за де ко ди ра ње је дис курс на стра те ги ја „за кла ња
ња иза ау то ри те та књи ге” јер да би се раз у ме ла по ру ка, мо ра 
се зна ти не што о, у овом слу ча ју, пи сцу или/и ње го вим де
ли ма. При мер:

„Спој при ват ног и јав ног је Ор ве лов ска тво ре ви на.” Тре ба ло 
вам је вре ме да се се ти те

По себ на ва ри јан та ове дис курс не стра те ги је је „за кла ња ње 
иза ау то ри те та Би бли је” по што је то је ди на свет ска не ма те
ри јал на кул тур на ба шти на та квог кре ди би ли те та на ко ју се 
не оче ку је да би ло ко по ста ви про тив ар гу мент.

При мер:

„Ри ја ли ти су Со до ма и Го мо ра”.

Ко мен тар „скри вен” у пот пи су ко ри сни ка

Пот пис под ко мен тар је став ау то ра о тек сту и те ми31 би ло да 
их ау ди то ри јум на пред ви ђен на чин раз у ме или не. 

Све по ру ке ко ри сни ка ко је су ушле у кор пус би ле су пот
пи са не. Ко ри сни ци су упо тре бља ва ли не ко ли ко стра те ги ја 
у пот пи си ва њу.

31 Оп шир ни је у: Ва лић Не дељ ко вић, Д.  Скри ве на по ру ка у пот пи су: ана
ли за пот пи са ко ри сни ка он лај из да ња ме ди ја и дру штве них мре жа, у: 
Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру, уред ни це Гу ду рић, С. и Сте фа
но вић, М. (2013), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 180.
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Пу но име и пре зи ме је нај ре ђе ко ри шћен мо дел. Ко ри
сник же ли да он лич но и ње гов став бу ду ви дљи ви у он лајн 
заједници.

При мер: „Алек сан дар Са ву лов”

Са мо име, или на ди мак, су ве о ма че ста стра те ги ја ко ри сни
ка и уо би ча је на је у сва кој при ват ној ко му ни ка ци ји. Ка ко су 
по ру ке, као ко мен тар на но ви нар ски текст, или став о те ми 
тек ста, у су шти ни део при ват не све ре јав ног ко му ни ци ра
ња, ова стра те ги ја је по на ша ње пре сли ка но из сва ко днев ног 
жи во та.

До да ва ње ге о граф ске при пад но сти („но во са ђан ка Ма ра“, 
„ка ћан ка”, „ле сков ча нин”) ука зу је да ко ри сни цико мен та
то ри пре по зна ју осо бе но сти ми кро за јед ни це као спе ци
фич ност ко ја их од ре ђу је као осо бе и опре де љу је  њи хо ве 
ставо ве.

Пре у зи ма ње име на и пре зи ме на од по зна тих лич но сти из 
фил мо ва и се ри ја („Џејмс Бонд”, „друг Цр ни”, „Из но гуд”, 
„Бист (звер)”) зах те ва ју по зна ва ње од ре ђе не вр сте  стварала
штва.

По је ди не ре чи ко је ис ка зу ју не дво сми сле ну по др шку ини
ци ја ти ви, син таг ме и це ле ре че ни це као пот пис нај ја сни ја 
су по ру ка ко ја још јед ном, у су шти ни, пот кре пљу је основ ну 
ми сао ис ка за ну у ко мен та ру („Пот пи су јем”, „Бра во”, „Збо
гом па ме ти”, „Др жа вља нин ба нан ре пу бли ке Ср би је”). Ови 
пот пи си су за јед но крат ну упо тре бу.

Пот пу но за ма гље ну по ру ку има ју бро је ви као пот пис јер 
они има ју зна че ње са мо за оно га ко је ко мен тар по ста вио 
(„123”).

У овом кор пу су ни смо уо чи ли ини ци ја ле као пот пис што је 
у ра ни ји ма био слу чај. 

За кљу чак

Ре зул та ти кри тич ке ана ли зе дис кур са 110 ода бра них он лајн 
ме диј ских об ја ва и 236 при па да ју ћих им ко мен та ра ко ри
сни ка у пе ри о ду од 2015. до 2019. го ди не о пе ти ци ји про тив  
ри ја ли ти шо уа  ука зу ју на то да по сто ји ма ла критична ма са 
ме диј ски пи сме них гра ђа на и гра ђан ки у Ср би ји ко ји пре по
зна ју све не га тив не, али и по зи тив не стра не фор ма та; као и 
да су са мо  ме ди ји ко је свр ста ва мо у про фе си о нал не и кри
тич ке пра ти ли кам па њу са ку пља ња пот пи са. Та ко ђе ис ти
че мо да су тек сто ви по све ће ни ри ја ли ти ји ма са др жа ли или 
оце ну етич но сти са мог фор ма та, од но сно јав ну по ле ми ку о 
огра ни ча ва њу еми то ва ња са ста но ви шта кр ше ња етичког 
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ко дек са но ви на ра Ср би је, или/и сам про цес при ку пља ња 
пот пи са, те су та ко об ја вљи ва ни у ета па ма, а не кон ти ну и ра
но. Ме ди ји су у фо ку су нај ра ди је има ли „афе ре” ко је пра те 
ри ја ли ти је као што је по ле ми ка та да шњег ми ни стра за кул
ту ру и ме ди је и вла сни ка нјгле да ни јих ри ја ли ти ја у Ср би ји, 
по том од у ста ја ње РЕМа од санк ци о ни са ња ри ја ли ти ја, на
си ље у ри ја ли ти Па ро ви и ре а го ва ње по ли ци је и на осно ву 
то га убр за ва ње при ку пља ња пот пи са за уки да ње еми то ва
ња ужи во, и огра ни ча ва ње еми то ва ња. Ва жно је ис та ћи и 
то да се он лајн ме ди ји ни су до дат но ан га жо ва ли у по др шци 
кам па њи при ку пља ња пот пи са за бо љу ре гу ла ци ју ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји јав ним за го ва ра њем.

Ко ри сни ци ин тер нет ских он лај ме ди ја ни су рев но сно ста
вља ли сво је ко мен та ре ис под са др жа ја по све ће них ини ци
ја ти ви уки да ња ри ја ли ти ја на срп ским на ци о нал ним те ле
ви зи ја ма. Ко мен та ри са ли су нај че шће спре гу по ли тич ких 
ели та и ри ја ли ти ја. У ко мен та ри ма су ко ри сти ли два де се так 
раз ли чи тих дис курс них стра те ги ја укљу чу ју ћи и то да је че
сто пот пис под ко мен тар био сво је вр сна по ру ка ко ја до дат но 
по др жа ва ре че но у ко мен та ру.

На зна чај ове те ме за ме ди је и јав ност ука зу је и чи ње ни ца да 
је ини ци ја ти ву за бо ље уре ђе ње про дук ци је ри ја ли ти ја пот
пи са ло око 50000 гра ђа на Ср би је, што је ина че је дин ствен 
слу чај да се код нас ау ди то ри јум та ко ма сов но и јав но из ја
шња ва, у су шти ни, о уре ђи вач кој по ли ти ци по је ди них ме
ди ја и го во ри, на им пли ци тан на чин, о по сто ја њу ну кле у са 
ме диј ске пи сме но сти.
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MEDIA PRESENTATION OF THE CAMPAIGN FOR THE 
ABOLITION OF REALITY PROGRAMMES IN SERBIA

Abstract

The popularity of reality television programmes, combined with the 
nonethicality of the production of most of reality shows, has prompted 
several citizen initiatives for the abolition of this format, widely 
labelled as “voyeuristic”. The fact that the last such initiative from 2019 
managed to collect 50,000 signatures, justifies validity of the research 
objective to deconstruct the techniques of presenting this phenomenon 
in the media, together with the discourse strategies of online platforms 
users when presenting their views about the reality programmes and the 
petitions to abolish them. The basic investigative method was critical 
analysis of the discourse, combined with the descriptive method. The 
corpus consisted of 110 texts, and 236 accompanying comments, 
sourced from the Google sites, placed over a period of five years: from 
the beginning of the first campaign until the last and the most effective 
one (20152019). Results of the investigation are the following: there 
is a small critical mass of media literate citizens in Serbia who are 
capable of identifying all the negative as well as the positive aspects of 
this format; only those media that can be labelled as professional and 
critical did follow the campaigns; the texts about the reality programmes 
contained evaluation of the format as well as public debates about 
enforcing limitations for broadcasting of such programmes, based on 
the violation of the Serbian Journalists Code of Ethics. The evaluation 
also referred to the process of collecting signatures, which is the 
reason why those texts were posted occasionally and not continually. 
The media were focused mostly on the “scandals” that accompanied 
reality shows. It is also important to emphasize that the online media 
were not additionally engaged in offering support to the campaign for 
the collection of signatures in favour of a better regulation of reality 

programmes in Serbia.

Keywords: petition, REM, reality programmes, Ministry of Culture 
and Information, bill proposal
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ПЕРСПЕКТИВЕУСРБИЈИ
Сажетак: Циљ овог ра да је сте да ис тра жи фе но мен лај фстајл 
те ле ви зиј ског фор ма та као спе ци фич ног сег мен та ри ја ли ти те
ле ви зиј ских про гра ма. Кор пус чи не при ме ри еми си ја на два ко
мер ци јал на ино стра на ТВ ка на ла „Fi ne Li ving” и „HGTV” као и 
емисијe С Та ма ром у ак ци ји и Пр ва ба шта Ср би је на на ци о нал ном 
јав ном ме диј ском сер ви су РТС. Је ди ни це ана ли зе су ТВ еми си је, 
као це ли не. Teоријско по ла зи ште ра да чи ни Те о ри ја ко ри сти и за
до вољ ства. Ана ли за је по ка за ла ка ко по сма тра ни аме рич ки лај
фстајл ри ја ли ти про гра ми, као на мет нут стан дард по ста вља ју, 
по пра ви лу, са мо је дан стил уре ђе ња са оба ве зним ком по нен та ма 
на ме шта ја и про сто ри ја уну тар ста на/ку ће  и не при хва та ју као 
до бар мо дел ни шта што од сту па од та квог сти ла. При мет но је 
да се та кав стил уре ђе ња, пре ко лај фстајл те ле ви зи ја, на мет нуо 
као мо дел и кад се уре ђу ју/ку пу ју не крет ни не и у дру гим де ло ви ма 
све та (нпр. Евро па, Сред ња Аме ри ка и Ка на да). Ана ли зи ра ни до
ма ћи фор ма ти раз ли ку ју се у ве ли кој ме ри од аме рич ких, бу ду ћи да 
има ју ху ма ни тар ни или так ми чар ски ка рак тер и дру ге аспек те 
ко ји ни су са мо есте ски.

Кључнеречи: ри ја ли ти про гра ми,  лај фстајл те ле ви зи ја, пре у ре
ђе ње, јав ни ме ди ји, ко мер ци јал ни ме ди ји 

Циљ ра да и де фи ни са ње  
пред ме та ис тра жи ва ња

Циљ ра да је сте да се ис тра жи фе но мен лај фстајл те ле ви
зиј ског фор ма та као спе ци фич ног сег мен та ри ја ли ти те ле
ви зиј ских про гра ма.

ДЕЈАН ПРАЛИЦА
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У срп ском је зи ку, у кон тек сту те ле ви зиј ске фор ме, не
ма пре ци зно об ја шње ног и пре ве де ног пој ма ен гле ске ре
чи li festyle , осим син таг ми „на чин жи во та”, од но сно „стил 
жи во та”1. Сто га ћу у ра ду, за на зив на ве де ног ме диј ског 
феномена, кори сти ти тај ан гли ци зам. 

У стра ној ли те ра ту ри по сто је број на ис тра жи ва ња2 и сту ди
је у ве зи са исто ри ја том, зна ча јем и раз ли чи тим ти по ви ма 
лајфстајл ри ја ли ти про гра ма. Сма тра се да во ди по ре кло од 
до ку мен тар них обра зов них про гра ма. Ме ђу тим, са вре ме на 
вер зи ја, ка кву да нас по зна је мо, на ста ла је у Ве ли кој Бри та
ни ји де ве де се тих го ди на 20. ве ка, да би се по том про ши ри ла 
по За пад ној Евро пи: у Дан ској, Не мач кој, Хо лан ди ји, Фран
цу ској, Ита ли ји, Нор ве шкој и Швед ској, као и ан гло сак сон
ским зе мља ма: Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Kанади, 
Ау стра ли ји и Но вом Зе лан ду, али и у Ју жној Афри ци.

„Лaјфстајл те ле ви зи ја ба ви се сва ко днев ним жи во том обич
них љу ди. Жа нр укљу чу је про гра ме о ди зај ну ин тер и је ра  и 
пре у ре ђе њу ку ће, пре о бра жа ју лич но сти, ку ва њу, тре ни ра
њу и чи шће њу. Та кви про гра ми су у ве зи са сва ко днев ним 
на чи ном жи во та и по на ша њем. Овај жа нр, за јед но са ри ја
ли ти јем, при па да  гру пи за бав них ме диј ских са др жа ја и у 
осно ви је еду ка тив ног ка рак те ра  јер ну ди прак тич не са ве те 
и ин спи ра ци ју у ве зи са ис хра ном, мо дом, здра вим те лом, 
ба што ван ством и уре ђе њем ку ћа”.3

Иа ко је од 2006. и по ја ве Ве ли ког бра та, као пр вог фор ма
ти ра ног4 ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји, про шло го то во 15 

1 Ва сић, В., Пр ћић, Т. и Неј ге ба у ер, Г. (2001) Ду ју спе ак ан гло срп ски?  
Но ви Сад: Змај, стр. 144.

2 Mo se ley, R. (2000) Ma ke o ver Ta ke o ver on Bri tish Te le vi sion, Screen 41 (3) 
рр. 299–314; Gi les, D. C. (2002) Ke e ping the Pu blic in The ir Pla ce: Au di en
ce Par ti ci pa tion in Li festyle  Te le vi sion Pro gram ming, Di sco ur se & So ci ety 
13(5), рр. 603–628; Taylor, L. (2002) From Ways of Li fe to Li festyle  The 
‘Or di na riiza tion’ of Bri tish Gar de ning Li festyle  Te le vi sion, Eu ro pean Jo
ur nal of Com mu ni ca tion 17(4), рр. 479–493; Brun sdon, C. (2004) Ta ste and 
Ti me on Te le vi sion, Screen 45(2), рр. 115–29; Bell, D. and Hol lows, J. (eds.) 
(2006) Hi sto ri ci zing Li festyle : Me di a ting Ta ste, Con sump tion and Iden tity 
from the 1900s to 1970s, Al der shot: As hga te Pu blis hing; Maj britt Jen sen, P. 
(2008) The In ter na ti o nal Ex tent and Ela sti city of Li festyle  Te le vi sion, Me di
e Kul tur 45, pp. 3750; Smith, A. (2010) Li festyle  Te le vi sion Pro gram mes and 
the Con struc ti ons of the Ex pert Host, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es 
13(2), pp. 191–205; Whi te, M. (2012) Gen der Ter ri to ri es: Ho u se Hun ting 
on  Ame ri can Real Esta te TV, Te le vi sion & New Me dia 14(3), pp. 228–243; 
Red den, G. (2018) Is Re a lity TV Neo li be ral? Te le vi sion & New Me dia 19(5),  
pp. 399 –414.

3 Maj britt Jen sen, P. (2008) The In ter na ti o nal Ex tent and Ela sti city of Li festyle  
Te le vi sion, Me di e Kul tur 45 р. 38.

4 Под на зи вом Цир кус во а јер, у вр ло скром ној про дук ци ји, без зна чај не 
ме диј ске па жње и по пу лар но сти, ри ја ли ти про грам по ја вио се у Ср би ји 
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го ди на, у на шем је зи ку до да нас ни је про на ђен аде ква тан 
срп ски на зив, од но сно пре вод за тај по јам. Та ко је до да нас 
тај на зив „по стао одо ма ћен, а ри ја ли ти про гра ми са мо су се 
умно жа ва ли”.5

„По пу лар но на зва на те ле ви зи ја са чи ње ни ца ма (fac tual TV) 
ри ја ли ти је сме штен на гра ни ци из ме ђу ин фор ма ци је и за
ба ве, до ку мен тар ца и дра ме”.6 За та кав тип за бав ног ме диј
ског са др жа ја мо же да се ка же да је у пи та њу „про мен љив, 
при ла го дљив и вр ло от по ран ме диј ски фе но мен у тој ме ри 
да се по ста вља пи та ње да ли је мо гу ће го во ри ти о жан ру 
ка да је реч о не че му што не мо же ја сно да се огра ни чи ни ти 
ка те го ри зу је”.7

Tеоријско по ла зи ште

Те о риј ско по ла зи ште ра да чи ни Те о ри ја ко ри сти и за до вољ
ства. Пре ма тој те о ри ји, пу бли ка ће пра ти ти од ре ђе ни ме
диј ски са др жај у ме ди ји ма „јер ће на тај на чин за до во љи ти 
не ку сво ју по тре бу, би ло по тре бу за ин фор ма ци јом, за ба вом 
или не чим тре ћим”8. Уте ме љи вач ове те о ри је Ила ја Kац 
(Eli a hu Katz) сма тра да по је дин ци ко ри сте ме ди је ка ко би 
се по ре ди ли са дру ги ма, до би ли ин фор ма ци је и са ве те за 
сва ко днев ни жи вот те да се „при пре ме на кул тур не зах те
ве успо на на дру штве ној ле стви ци”9. На осно ву то га мо же 
се за па зи ти да по је дин ци – гле да о ци за до во ља ва ју сво је по
тре бе за ин фор ми са њем, али и обра зо ва њем ка да је у пи та
њу ства ра ње вред но сних иден ти те та, спе ци фич ног жи вот
ног сти ла и кул тур них вред но сти, ка кви се мо гу ви де ти у 
лајфстајл про гра ми ма.  

Те ле ви зи ја и ин тер нет, по след њих го ди на све ви ше, „игра ју 
огром ну уло гу у лич ном, по ро дич ном, па и про фе си о нал ном 
струк ту ри ра њу вре ме на и об ли ко ва њу на ших по ли тич ких и 
кул тур них ре ал но сти”10. Због сво је ве ли ке по пу лар но сти и 

на не ка да шњој ТВ Ко ша ва још 2001.
5 Пра ли ца, Д. (2011) Од нос јав но сти и не за ви сног ре гу ла тор ног те ла пре

ма ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји: Сту ди ја слу ча ја ’Двор’, Кул ту ра бр. 
133, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 307.

6 Hol mes, S. and Jermyn, D. (eds.) (2004) Un der stan ding Re a lity TV, New 
York: Ro u tled ge, p. 2.

7 Ми лин Пер ко вић, С. и Ма то вић, М. (2014) Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји 
и ’не при ме ре ни са др жа ји’, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 8 
(11), стр. 134. 

8 Će re pin ko, D. (2011) Ko mu ni ko lo gi ja – kra tak pre gled naj va žni jih te o ri ja, 
poj mo va i prin ci pa, Va ra ždin: Ve le u či liš te u Va ra ždi nu, str. 142143.

9 Исто, стр. 142143.
10 Kроња, И. (2006) Ур ба ни жи вот ни сти ло ви и ме диј ска ре пре зен та ци ја 

град ског жи во та и омла дин ске кул ту ре пот кул ту ра ’Си ли кон ске до ли не’ 
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све при сут но сти у жи во ту нај ве ћег бро ја љу ди, те ле ви зи ју 
не ки ау то ри на зи ва ју и кул тур ном аре ном, а „у са вре ме ном 
пост мо дер ном дру штву, ова кул тур на аре на, да ле ко пре не го 
ви со ка кул ту ра, ус по ста вља кул тур не стан дар де и об ли ку
је по пу лар ни укус”11, што је упра во и од ли ка ана ли зи ра них 
фор ма та, на ро чи то оних аме рич ке про дук ци је. 

За лај фстајл ТВ про гра ме мо гло би се ре ћи да при па да ју 
жан ро ви ма по пу лар не кул ту ре. Не ки ау то ри, пак, сма тра ју 
да ин ду стри ја кул ту ре и за ба ве, у овом слу ча ју те ле ви зи ја, 
не ма то ли ко ди рект ног ути ца ја на ства ра ње по пу лар не кул
ту ре. По сто је опреч ни ста во ви у ве зи са тим ко ли ко љу ди/ 
пу бли ка има ути ца ја ја на фор ми ра ње по пу лар не кул ту ре. 
Фиск (Fi ske) на во ди да по пу лар ну кул ту ру ства ра ју љу ди, а 
не ин ду стри ја кул ту ре: „Све што ин ду стри ја кул ту ре мо же 
да про из ве де је сте ре пер то ар тек сто ва или кул тур не гра ђе 
ко ју ће раз ли чи те фор ма ци је љу ди ко ри сти ти или од ба ци ти 
у трај ном про це су ства ра ња по пу лар не кул ту ре”12. Са дру ге 
стра не Де Сер то (De Ser to) сма тра да „’ко ри сни ци’ по пу лар
не кул ту ре ни су у мо гућ но сти да уче ству ју у ства ра њу са ме 
кул ту ре и је ди но на шта мо гу да ути чу је на чин на ко ји ће ту 
кул ту ру кон зу ми ра ти”.13

Ана ли за лај фстајл фор ма та по ка за ла је да је упра во про
дук циј ски ода бир на чи на пре у ре ђе ња ку ће/дво ри шта у тим 
еми си ја ма на мет нуо од ре ђе ни стил уре ђе ња ко ји у ка сни јим 
еми си ја ма сви уче сни ци же ле. 

Ме то до ло ги ја и кор пус ис тра жи ва ња

Ме то де ко је су ко ри ште не у овом ра ду су: де скрип тив на и 
ком па ра тив на ме то да ка ко би се дао што бо љи пре глед ста
ња лај фстајл про гра ма у све ту и код нас, од но сно ка ко би 
се уо чи ле слич но сти и раз ли ке до ма ћих у од но су на стра не 
при ме ре. У при ку пља њу де ла по да та ка при ме њен је и ме
тод сту ди је слу ча ја тех ни ком на уч ног ин тер вјуа с ци љем 
да се до дат но по ја сне мо де ли функ ци о ни са ња два до ма ћа 
при ме ра. Ин тер вјуи са про ду цен ти ма и уред ни ци ма еми си
ја С Та ма ром у ак ци ји и Пр ва ба шта Ср би је оба вље ни су 

и филм ска три ло ги ја Ра ди во ја Ра ше Ан дри ћа, Збор ник ра до ва Фа кул те
та драм ских умет но сти, бр. 10, стр. 89.

11 Cra ne, D. (1992) The Pro duc tion of Cul tu re – Me dia and the Ur ban Arts. 
Lon don: Sa ge Pu bli ca ti ons, p. 50.

12 Фиск, Џ. (2001) По пу лар на кул ту ра, Бе о град: Клио, стр. 32.
13 Ра ђе но вић, М. (2016) Еле мен ти по пу лар не кул ту ре у ’Ве ли ком Гетсбију’, 

На сле ђе бр. 33, стр. 211.
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електрон ским пу тем 5. и 6. апри ла 2020. Том при ли ком са
го вор ни ци су од го во ри ли на уна пред по ста вље на пи та ња14. 

Кор пус чи не при ме ри по је ди нач них еми си ја о ку по ви ни и 
пре у ре ђе њу ку ће/ста на  Упад у дво ри ште (Yard Cras hers) 
на ТВ ка на лу  Fi ne Li ving, Скри ве ни по тен ци јал (Hid den Po
ten tial) на ТВ ка на лу HGTV (Ho me Gar den TV), С Та ма ром у 
акци ји и Пр ва ба шта Ср би је на РТСу (та бе ла 1):

Та бе ла 1: При ме ри лај фстајл ТВ еми си ја
Ана ли за и ре зул та ти

Кон текст еми си ја

 Сли ка 115                                            Сли ка 216

Упад у дво ри ште (Yard Cras hers)17 (сли ка 1) у про се ку тра
је 22 ми ну та. Еми ту је се на кал бов ском ТВ про гра му Фајн 
Ли винг (Fi ne Li ving TV), али и HGTV и DIY Net work, у вла
сни штву ТВ кор по ра ци је Дис ка ве ри (Di sca very Net works In
ter na ti o nal) од 2008. До са да је би ло 17 се зо на и ви ше сто
ти на епи зо да. Про ме ни ла су се тро ји ца во ди те ља Ах мед 
Ха сан (Ah med Has san), Ме тју Бле шоу (Mat thew Blas haw) и 
Ке вин Вуд (Ke vin Wo od). Сце на рио је та кав да во ди тељ, ко
ји је ујед но и  пред у зет ник, на по чет ку еми си је тра жи осо бе 
ко ји ма би пре у ре дио дво ри ште. Сво је по тен ци јал не кли јен
те  про на ла зи у гар денцен три ма где они до ла зе у ку по ви ну. 
На кон до го во ра, од ла зи са кли јен том да про ве ри у ка квом 
је ста њу ње го во дво ри ште и до го ва ра де та ље. Пред ла же му 
опци ју об но ве, ко ју кли јент, по пра ви лу, без по го во ра и с 
оду ше вље њем увек при хва та. Ком плет на об но ва дво ри шта 
тра је два да на. Уче ству ју еки па про фе си о на ла ца ко ју до ве де 

14 Пи та ња и од го во ри да ти су на кра ју ра да у при ло зи ма 1 и 2.
15 Из вор за сли ку: DIY net work.
16 Из вор за сли ку: HGTV.
17 https://www.diynet work.com /shows/yardcras hers (по се ће но 05. 04. 2020).

ТВ канал емисија трајање 
(просек) 

Fine Living Упад у двориште  (Yard Crashers) 22 мин. 
HGTV Скривени потенцијал   (Hidden Potential) 22 мин. 
РТС С Тамаром у акцији 55 мин. 
РТС Прва  башта Србије 50 мин. 

 



37

ДЕЈАН ПРАЛИЦА

во ди тељ (мај сто ри, ар хи тек те и сл.) и са дру ге стра не чла
но ви по ро ди це и/или при ја те љи, ком ши је оно га чи је се дво
ри ште сре ђу је. Ак це нат је на за јед нич ком ра ду и до при но су 
ло кал не за јед ни це. Кли јент – вла сник дво ри шта при су тан 
је све вре ме ра до ва, уче ству је у ре но ви ра њу и не по сто ји 
ефекат из не на ђе ња.

Скри ве ни по тен ци јал (Hid den Po ten tial)18 (сли ка 2) у про се
ку тра је 22 ми ну та. Еми ту је се на ТВ про гра му HGTV од 
2017. До са да је сни мље но пре ко 30 епи зо да. Ин ве сти тор
ка и ди зај нер ка из Ка ли фор ни је Џа смин Рут (Ja smi ne Roth) 
оби ла зи та мо шња пред гра ђа са тип ским ку ћа ма и пре у ре ђу
је ин тер и јер и ек стeријер од ре ђе не ку ће. Кли јент – вла сник 
ку ће нај пре јој са оп шти ко ли ки бу џет има на рас по ла га њу, 
и спрам то га, ди зај нер ка се по тру ди да уре ди ку ћу на кре
а ти ван на чин. Због огра ни че ног нов ца, уре ђу је се спо ља
шњост ку ће, док се уну тар ку ће пре у ре ђу је углав ном ку хи
ња, днев ни бо ра вак, ку па ти ло и евен ту ал но јед на спа ва ћа 
со ба. Ком плет но пре у ре ђе ње тра је ви ше да на. У пре у ре ђе њу 
ку ће уче ству ју са мо чла но ви ти ма пред во ђе ни Ру то вом, док 
чла но ви по ро ди це до ла зе на кон што се ку ћа пре у ре ди, те је 
у фо ку су и ефе кат из не на ђе ња, од но сно ус хи ће ња, што је и 
вр ху нац еми си је.

    Сли ка 319                                               Сли ка 420

С Та ма ром у ак ци ји21 (сли ка 3) у про се ку тра је 55 ми ну та. 
Еми ту је се на ка на лу РТС1 од 2016. До са да је еми то ва но 
се дам се зо на са пре ко 100 епи зо да. Ау тор ка и во ди тељ ка је 
Та ма ра Гру јић, ко ја је пре ове еми си је во ди ла слич ну под 
на зи вом Рад на ак ци ја. Про ду цент еми си је је Вук Ђо ко вић. 
Иа ко је по фор ма ту ри ја ли ти лај фстајл, у осно ви је ху ма
ни тар ног ка рак те ра. Еки па пред во ђе на во ди тељ ком ода би ра 
по ро ди цу скром ни јег со ци јал ног ста ту са ко јој је по треб на 
адап та ци ја ку ће. Услов је да је ку ћа у вла сни штву по ро ди
це и да ни је ве ћа од 80 ква драт них ме та ра. Адап та ци ја и 

18 https://www.hgtv.com/shows/hid denpo ten tial (по се ће но 05. 04. 2020). 
19 Из вор за сли ку: РТС.
20 Исто.
21 http://sta ma ro mu ak ci ji.rs (по се ће но 05. 04. 2020). 
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ентери је ра и екс те ри је ра тра је 5 да на. Чла но ви по ро ди це не 
уче ству ју ди рек тно у пре у ре ђе њу, већ до ла зе на кон што се 
по сао за вр ши, уз ефе кат из не на ђе ња на кра ју. Спон зо ри сно
се све тро шко ве уре ђе ња, од но сно об но ве. По ред ху ма ни
тар ног ка рак те ра, еми си ја има и кул тур нообра зов ну и дру
штве но од го вор ну функ ци ју бу ду ћи да је је дан сег мент увек 
по све ћен и  кул тур ном на сле ђу кра ја у ко ме се на ла зи ку ћа, 
а че сто се и уз по моћ ло кал них са мо у пра ва уре ди не ки обје
кат од јав ног ин те ре са у тој оп шти ни (спорт ско игра лиште, 
здрав стве на уста но ва, шко ла и слич но). 

Пр ва ба шта Ср би је22 (сли ка 4) у про се ку тра је 50 ми ну та. 
Еми ту је се на РТС1 од 2018. До са да је еми то ва но две се зо не 
са 25 епи зо да. Ау тор и уред ник еми си је је Јо ван Мар ко вић, 
а во ди тељ ба што ван Де јан Дра ги ће вић. Кон цепт је та кав да 
се у сва кој епи зо ди так ми че по две по ро ди це, из истог ме
ста, са ци љем да за три да на уре де сво је дво ри ште/те ра су. 
У ку по ви ни би ља ка и са ве ти ма обе ма по ро ди ца ма по ма жу 
пеј за жне ар хи тек те и во ди тељ. Бу џет за пре у ре ђе ње оба дво
ри шта обез бе ђу ју спон зо ри. Чла но ви по ро ди це уче ству ју у 
пре у ре ђе њу. Жи ри од лу чу је о то ме ко је бо ље уре дио дво
ри ште и по бед ник до би ја на гра ду (нпр. зи да ни ро штиљ). 
По бед нич ке по ро ди це се зо не иду у фи на ле где жи ри би ра 
три нај леп ше уре ђе на дво ри шта. Вла сни ци по том до би ја ју 
за да так да за 30 ми ну та кре а тив но уре де си му ли ра не ба ште, 
а на рас по ла га њу им је исти број би ља ка. Нај бо ље оце њен 
про је кат до би ја ком плет но опре мље ну зи да ну лет њу ку хи
њу, дру го пла си ра ни до би ја др ве ну ку ћи цу за ба шту или са
ле тлу, а тре ће пла си ра ни тен ду. Еми си ја по ред так ми чар ског 
има и кул тур ни и еду ка тив ни ка рак тер јер пеј за жне ар хи тек
те и бо та ни ча ри да ју прак тич не са ве те о уре ђе њу око ли не и 
вр ста ма сад ног ма те ри ја ла. 

Ком па ра тив на ана ли за

По ре ђе ње че ти ри лај фстајл ри ја ли ти се ри ја ла оба вље но је 
на осно ву се дам кри те ри ју ма ко ји су прет ход но по ста вље
ни. По сма тра но је  при су ство, од но сно од су ство сле де ћег 
(та бе ла 2):

• фи нан си ра ње (пре)уре ђе ња: о тро шку вла сни ка / о 
тро шку спон зо ра;

• со ци јал ни ка рак тер (пре)уре ђе ња: ху ма ни тар ни / так
ми чар ски/ естет ски;

• обим (пре)уре ђе ња: ком пле тан / де ли ми чан;

22 https://www.rts.rs/pa ge/rt s/sr /rt spred sta vlja/story/267/naj no vi je/3262020/pr
vaba stasr bi je.html (по се ће но 05. 04. 2020).
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• обје кат (пре)уре ђе ња: ку ћа и стан / дво ри ште;

• на чин (пре)уре ђе ња: тип ско23 / сло бод но;

• уче шће у (пре)уре ђе њу: кре а тив ни тим / вла сник с по
ро ди цом/ ло кал на за јед ни ца;

• аспект еми си је: кул тур нообра зов ни / дру штве но
одго вор ни/ за бав ни.

Ком па ра тив на ана ли за по ка за ла је да код са мо три кри те
ри ју ма по сто ји по кла па ње у це лом кор пу су, а то је да сви 
се ри ја ли има ју естет ски ка ра тер, да у пре у ре ђе њи ма увек 
учеству ју кре а тив ни ти мо ви на че лу са во ди те љем/во ди тељ
ком и да у сва че ти ри се ри ја ла до ла зи и до пре у ре ђе ња дво
ри шта, од но сно ба ште, де ли мич мо или пот пу но. 

За јед нич ко за три од че ти ри се ри ја ла је сте да спон зо ри фи
нан си ра ју пре у ре ђе ње и да се ком плет но пре у ре ђу је про
стор, док је ди но код Скри ве ног по тен ци ја ла то фи нан си ра 
вла сник спрам сво јих мо гућ но сти, од че га за ви си и обим 
пре у ре ђе ња. Ана ли за је та ко ђе по ка за ла и да су за јед нич
ке ка рак те ри сти ке срп ских лај фстајл фор ма та та ко зва ни 
сло бо дан стил уре ђе ња ку ће/дво ри шта спрам про це не про
дук ци је (С Та ма ром у ак ци ји), од но сно у до го во ру са вла
сни ци ма (Нај леп ша ба шта Ср би је). Још јед на за јед нич ка 
ка рак те ри сти ка до ма ћих фор ма та је сте да у свом са др жа ју 
има ју кул тур нообра зов ни и дру штве но од го вор ни аспект. 
По ред фо ку са на пре у ре ђе ња од ре ђе не ку ће/дво ри шта део 
еми си је усме рен је и на кул тур но на сле ђе, оби ча је и про мо
ци ју ло кал не сре ди не (С Та ма ром у ак ци ји), од но сно кул ту
ру не го ва ња зе ле ни ла, са ве та за уре ђе ње дво ри шта и очу ва
њем при ро де и сре ди не у ко јој жи ви мо (Нај леп ша ба шта 
Ср би је). 

Са дру ге стра не, ана ли за је по ка за ла тип ски на чин пре у ре
ђе ња и ку ће и д во ри шта у аме рич ким фор ма ти ма. Ка да је 
у пи та њу пре у ре ђе ње уну тра шњо сти ку ће у цен тру па жње 
је увек тзв. отво ре ни кон цепт, од но сно за јед нич ки, раз гра
ђен про стор ку хи ње, тр пе за ри је и днев не со бе. У фо ку су ве
ли ке ку хи ње, по пра ви лу, је ку хињ ски еле ме нат – остр во, 
шпо рет и ду пли фри жи дер од нер ђа ју ћег че ли ка, ис кљу чи
во мер мер ни пулт на до њим ку хињ ским еле мен ти ма. Ку
хи ња оба ве зно мо ра да бу де по ве за на у јед ну ве ли ку про
сто ри ју са днев ном со бом и тр пе за ри јом. Сма тра се да је 
„днев ни бо равак по стао обе леж је са вре ме ног ста на у дру гој 

23 У сми слу да су уо че ни не ки стан дар ди по пут: отво ре ног за јед нич ког 
про сто ра ку хи ње, днев не со бе и тр пе за ри је, оба ве зни ка мин (ку ће); са
вре ме но ог њи ште – ва тра, елек трич ни ро штиљ, са ле тла (дво ри шта).
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половини 20. ве ка и сре ди ште по ро дич ног жи во та”.24 У сре
ди шту аме рич ког днев ног бо рав ка увек је ка мин, чак и ка да 
ни је у функ ци ји. Уко ли ко има ви шка про сто ри ја (су те рен, 
пот кро вље), по пра ви лу, тај део се ре но ви ра у свр ху за ба ве 
– то јест као, ка ко ка жу, му шка ја зби на. Ти ме се по твр ђу је 
сте ре о ти пи за ци ја му шких и жен ских про сто ри ја. „Му шка 
вер зи ја сва ко днев ног под ра зу ме ва про стор до ма као про во
ђе ње вре ме на осло бо ђе ног од ра да, док је жен ском вер зи јом 
сва ко днев ног, ујед но и де фи ни ци јом же не, схва ће но до бро 
во ђе ње до ма ћин ства, те бри га о се би.”25 Ка да је у пи та њу 
пре у ре ђе ње дво ри шта, при ме тан је аспект за ба ве и опу шта
ња, спрам сад ње зе ле ни ла и цве ћа. По жељ но аме рич ко дво
ри ште тре ба да има та ко зва но са вре ме но ог њи ште на плин 
са клу па ма око ње га, са ле тлу, спољ њи по крет ни/зи да ни ро
штиљ са рер ном, и ако има ме ста, ку так за игра ње де це или 
кућ них љу би ма ца. 

Ху ма ни тар ни ка рак тер је осо бе ност је ди но се ри ја ла С Та ма
ром у ак ци ји, док так ми чар ски ка рак тер има је ди но Нај леп
ша ба шта Ср би је. Ка да је у пи та њу ан га жо ва ност вла сни ка 
у ра до ви ма, она је пред ви ђе на у аме рич ком Упа ду у дво
ри ште и у Пр вој ба шти Ср би је, док је при су ство вла сни
ка оста вље но за крај с ефек том из не на ђе ња и оду ше вље ња 
код Скри ве ног по тен ци ја ла и С Та ма ром у ак ци ји. Со ли дар
ност као обе леж је ло кал не за јед ни це мар ки ра но је код Упа
да у дво ри ште где про ду цент ском ти му и вла сни ку по ма же 
по ро ди ца и ком ши лук. У Пр вој ба шти Ср би је так ми че се 
две по ро ди це, па је уче шће ро ђа ка, чла но ва по ро ди це или 
пријате ља не ми нов ност.

За кључ не на по ме не

Те ле ви зиј ски лај фстајл ри ја ли ти про гра ми вр ло су по пу
лар ни, што до ка зу је њи хо во ви ше де це ниј ско еми то ва ње у 
све ту и по след њих го ди на код нас. 

Ана ли за је по ка за ла ка ко су по сма тра ни аме рич ки фор ма ти 
из гра ди ли је дан стил уре ђе ња као по же љан стан дард ко ји 
сви кли јен ти же ле. Иа ко је сва ка ку ћа/стан уре ђе на на дру
га чи ји на чин, стил уре ђе ња са оба ве зним ком по нен та ма на
ме шта ја и уну тра шњим рас по ре дом и по ве за но сти про сто
ри ја на мет нут је као стан дард: за јед нич ки отво ре ни простор 
кухи ње, тр пе за ри је и днев не со бе; мер мер не пло че на 
доњим де ло ви ма ку хињ ских еле ме на та, ку хињ ски еле менат 

24 Du da, I. (2010) Pro na đe no bla go sta nje: Sva ko dnev ni ži vot i po tro šač ka  
kul tu ra u Hr vat skoj 1970ih i 1980ih, Za greb: Sred nja Eu ro pa, str. 127.

25 Per kec, M. (2016) Sta no va nje u so ci ja li zmu – kla sno kul tur ni aspek ti – di
plom ski rad, Za greb: Sve u či liš te u Za gre bu – Fi lo zof ski fa kul tet, str. 26.
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острво, елек трич ни уре ђа ји од нер ђа ју ћег че ли ка, ка мин као 
оба ве зни део днев не со бе, ви ше ку па ти ла, а глав но ку па ти ло 
са два ла ва боа, му шка со ба за за ба ву и та ко да ље. Ка да су у 
пи та њу пре у ре ђе ња дво ри шта пред ност је да та про сто ру за 
ужи ва ње у од но су на про стор са зе ле ни лом и цве ћем: са вре
ме но ог њи ште са плин ским пла ме ном и клу пе око ло, зи да ни 
ро штиљ са рер ном, са ле тла, деч ји ку так за за ба ву или ку так 
за кућ не љу бим це, по пра ви лу, по ста ли су не из о став ни еле
мен ти сва ког пре у ре ђе ног дво ри шта.  Иа ко то ни је био пред
мет овог ра да, гле да њем и не а ме рич ких лај фстајл се ри ја ла, 
уо че но је да се аме рич ки стан дард лај фстајл уре ђе ња до ма 
пре нео и као мо дел ко ји кли јен ти тра же у про гра ми ма и у  
Ка на ди, Сред њој Аме ри ци и За пад ној Евро пи. 

Та бе ла 2. Кри те ри ју ми за по ре ђе ње лај фстајл ТВ еми си ја

назив Упад у 
двориште 

Скривени 
потенцијал 

С Тамаром у 
акцији 

Прва башта 
Србије 

буџет власника  +   
спонзори +  + + 
хуманитарни 
карактер 

  +  

такмичарски 
карактер 

   + 

естетски 
карактер 

+ + + + 

комплетно 
уређење 

+  + + 

делимично 
уређење 

 +   

уређење 
куће/стана 

 + +  

уређење 
баште/дворишта 

+ + + + 

типско уређење + +   
слободно 
уређење 

  + + 

учешће 
креативног тима 

+ + + + 

учешће власника +   + 
учешће локалне 
заједнице 

+  +  

забавни аспект + +  + 
културно-
образовни 
аспект 

  + + 

друштвено-
одговорни 
аспект 

  + + 
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Ана ли зи ра ни до ма ћи фор ма ти раз ли ку ју се у ве ли кој ме
ри од аме рич ких, бу ду ћи да има ју ху ма ни тар ни или так ми
чар ски ка рак тер, као и кул тур нообра зов ни и дру штве но
одговор ни аспект. 

Ком па ра тив на ана ли за по ка за ла је да од се дам по ста вље
них кри те ри ју ма по ре ђе ња са мо три по ка зу ју по кла па ње у 
це лом кор пу су – сви се ри ја ли има ју естет ски ка ра ктер, у 
пре у ре ђе њи ма увек учествју ју кре а тив ни ти мо ви на че лу 
са во ди те љем/во ди тељ ком и у сва че ти ри се ри ја ла до ла зи 
и до пре у ре ђе ња дво ри шта у од ре ђе ном оби му. На рав но, 
чи ње ни ца је да сва ком уче сни ку у про јек ту оста је леп ши 
и уре ђе ни ји про стор за бу ду ћи жи вот. На кра ју мо же мо да 
кон ста ту је мо да „сва ко днев ни дис кур си про сто ра” мо гу да 
по ста ну „по пу лар ни дис кур си про сто ра чи ја зна че ња про
из во де по је дин ци у за ви сно сти од дру штве ног по ло жа ја”26, 
а на ме ћу их ме ди ји, као сво је вр сни стан дард ле жер ног и 
хедони стичког жи во та.
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ПРИ ЛОГ 1

Ин тер вју с про ду цен том ТВ се ри ја ла С Та ма ром у ак ци ји 
Ву ком Ђо ко ви ћем (ВЂ):

1. Основ не осо бе но сти се ри ја ла:  

ВЂ: ТВ еми си ја С Та ма ром у ак ци ји по сто ји од 2016.  До 
са да (април 2020) сни мље но је осам се зо на: јед на на се
ве ру Kосова и Ме то хи је, две на ју гу, две на ис то ку и  јед
на на за па ду Ср би је, две у цен трал ној Ср би ји и са да се 
сни ма ју две се зо не у Вој во ди ни. Укуп но је сни мље но 110 
епи зо да. Еки па се са сто ји од  шест мај сто ра и ше фа гра
ди ли шта, ко ји су у стал ној по став ци, док се по по тре би 
ан га жу је још мај сто ра. Сва ка од ре кон стру и са них ку ћа 
сре ђи ва ла се од по не дељ ка до пет ка. У не ко ли ко слу ча је
ва ра до ви су по чи ња ли и не што ра ни је због оби ма по сла.

2. Да ли је еми си ја ра ђе на по ли цен ци или је ори ги нал на?

ВЂ: Еми си ја С Та ма ром у ак ци ји је ра ђе на по узо ру на 
аме рич ки Ho me Ma ke o ver, али је ли цен ца на ша.

3. Kо су Вам (ино стра ни) узо ри (ако има)?

ВЂ: Не ма мо узо ра. 

4. Ко од лу чу је о то ме чи ји стан/ку ћа ће се сре ђи ва ти?

ВЂ: На ка стинг по ро ди ца и ку ћа иду ар хи тек та, шеф гра
ди ли шта и про ду цент. Све ку ће ко је се оби ла зе, де таљ но 
се из ме ре и фо то гра фи шу и раз го ва ра се са свим уку ћа
ни ма. На кон то га до но си се од лу ка ко ме ће се сре ђи ва ти 
ку ћа. 

5. У ко јој ме ри пре у ре ђе ње за ви си од из гле да ку ће (рас по
ре да про сто ри ја), а у ко јој ме ри ар хи тек та има сло бо ду 
да не што ме ња?

ВЂ: Ар хи тек та има пу ну сло бо ду у про јек то ва њу ку ће, у 
до го во ру са ше фом гра ди ли шта ка ко би се ви де ло шта је 
из во дљи во, а и да уну тра шњост бу де функ ци о нал на у од
но су на број уку ћа на ко ји ту жи ве.  

6. Да ли се не кад раз га ђу ју/пре гра ђу ју про сто ри је, или се 
са мо ре но ви ра по сто је ће ста ње?

ВЂ: На рав но да се пре гра ђу ју. Ру ше се ста ри зи до ви, зи
да ју се но ви пре град ни зи до ви. Има ли смо и до зи ђи ва ња 
и над зи ђи ва ња.

7. Kолико че сто ме ња те на ме ну про сто ри ја или то га 
нема?
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ВЂ: Го то во у сва кој епи зо ди има то га. Мно ге ку ће ко је 
смо сре ђи ва ли ни су има ле ку па ти ло, та ко да од мо гућ
но сти и ме ста уво ђе ња во де за ви си и где ће се пра ви ти 
купати ло и ку хи ња.  

8. Да ли вла сни ци ку ће/ста на мо гу и у ко јој ме ри да ути
чу на опре ма ње (из бор ма те ри ја ла, бо ју зи до ва, де зе не) 
или то ис кљу чи во за ви си од спон зо ра, од но сно из бо ра 
продукци је?

ВЂ: Вла сни ци не мо гу да уче ству ју у ода би ру јер ко нач ни 
из глед ку ће ви де тек на усе ље њу. Ме ђу тим, то ком ка стин
га има ју мо гућ ност да уче ству ју у ода би ру не че га или да 
са оп ште не ку по себ ну же љу ко ју, уко ли ко смо у мо гућ но
сти, им пле мен ти ра мо у про је кат. Из глед ку ће за ви си од 
ар хи тек те и про дук ци је еми си је. Спон зо ри се не ме ша ју 
у из глед ку ће.

9. Да ли и у ко јој ме ри сре ђу је те окућ ни цу (трав ња ци, 
тера се)?

ВЂ: На рав но, што се и ви ди у сва кој епи зо ди где по сто је 
усло ви за то.

ПРИ ЛОГ 2

Ин тер вју с ау то ром и уред ни ком TВ се ри ја ла Пр ва ба шта 
Ср би је Јо ва ном Мар ко ви ћем (ЈМ):

1. Основ не осо бе но сти се ри ја ла: 

ЈМ: Ово је дру га се зо на се ри ја ла Пр ва ба шта Ср би је. 
Сам про је кат на пи сан је 2016. Про је кат је осми шљен као 
ве ли ко над ме та ње у то ме ко ји так ми чар ће пре у ре ди ти 
сво ју ба шту леп ше од про тив ни ка. Глав ни аспект шо уа  је 
у так ми ча ри ма и њи хо вим иде ја ма за пре у ре ђе ње у ци љу 
по бе де, у че му се овај фор мат раз ли ку је од дру гих кла сич
них Ho me Ma ke o ver еми си ја где је аспект на со ци јал ном 
еле мен ту (не ка да ру жно са да ле по).  У епи зо ди уче ству ју 
две по ро ди це. У пр вој се зо ни је би ло 13, а у дру гој 12 епи
зо да. По след ња епи зо да је фи нал на где би ра мо прва три 
ме ста у кон ку рен ци ји прет ход них по бед ни ка. 

Ра до ви, у про се ку, тра ју два до три да на по по ро ди ци. 
Kритеријуми за ода бир уче сни ка су број ни. Из ме ђу оста
лог, ва жно је да по ро ди це бу ду за ни мљи ве, да се ме ђу соб
но по зна ју, да во ле цве ће, да има ју нор мал но дво ри ште.

1. Да ли је еми си ја ра ђе на по ли цен ци или је ори ги нал на?

ЈМ: Еми си ја је ори ги нал на. За ни мљи во је да је бри тан ски 
Chan nel 5 на пра вио сли чан фор мат две го ди не ка сни је, 
али у том фор ма ту се так ми че ар хи тек те, а не по ро ди це.



46

ДЕЈАН ПРАЛИЦА

3. Kо су Вам (ино стра ни) узо ри (ако има)?

ЈМ: Не ма их.

4. Ко  од лу чу је о то ме чи је дво ри ште ће се сре ђи ва ти?

ЈМ: Kреативни тим уну тар про дук ци је од лу чу је.

5. У ко јој ме ри пре у ре ђе ње за ви си од из гле да дво ри шта, а 
у ко јој ме ри пеј за жни ар хи тек та има сло бо ду да не што 
ме ња?

ЈМ: У ве ћи ни слу ча је ва пре у ре ђе ње за ви си од афи ни те та 
так ми ча ра и из гле да њи хо вог дво ри шта. Ар хи тек та да је 
ве ли ки број са ве та јер зна да ле ко ви ше од так ми ча ра и од 
не се бич не је по мо ћи.

6. Да ли се не кад пре на ме њу ју де ло ви дво ри шта или се 
са мо ре но ви ра по сто је ће ста ње?

ЈМ: Не ма мо из ри чит став, али до са да је био слу чај да се 
по сто је ће ста ње ре но ви ра.

7. Да  ли вла сни ци мо гу и у ко јој ме ри да ути чу на  пре у
ре ђе ње/ опре ма ње (из бор ма те ри ја ла, бо ју и де зен огра
де, из бор би ља ка, де ко ра ци је) или то ис кљу чи во за ви си од 
спон зо ра?

ЈМ: Вла сни ци у ве ли кој ме ри ути чу на пре у ре ђе ње.

8. Да ли сви уче сни ци/так ми ча ри има ју исти бу џет за 
уре ђе ње или је тај део раз ли чит?

ЈМ: Сви уче сни ци има ју исти бу џет на рас по ла га њу.
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ИЗГУБЉЕНЕ 

АУТЕНТИЧНОСТИ
Сажетак: Ау тор тек ста по ла зи од схва та ња да са вре ме но раз
у ме ва ње пре но са ужи во као на ро чи тих ар гу ме на та објек тив но
сти, не тре ба тра жи ти у прет по став ци не до вољ не ин фор ми са
но сти јав но сти о мо гућ но сти ма зло у по тре бе ме диј ског из ве шта
ва ња, ко ли ко у по тре би про на ла же ња чвр стих упо ри шта ре ал ног, 
ко ја се, су о че на са го то во без на де жном по тра гом, опи ре сва кој 
ра ци о нал но сти. У вре ме ну де ста би ли зо ва ња ре ал ног, ствар ност 
би ва у пот пу но сти ап сор бо ва на та ко ђе ствар ним, но кон стру и са
ним до га ђа јем. У тек сту је па ра диг ма тич на ма ни фе ста ци ја овог 
про це са пре по зна та у успо ну ри ја ли ти про гра ма. Ствар ност ри
ја ли ти ја за пра во је ствар ност кон стру и са ња до га ђа ја ко ји уки да 
са му ствар ност – не што што би се мо гло на зва ти не га тив ном 
ре ал но шћу. Иа ко је ов де реч о  не а у тен тич ној, од но сно кон стру
и са ној до га ђај но сти, ти ме што за у зи ма про стор ствар ног, ње но 
про из во ђе ње у тек сту је по и сто ве ће но са по ступ ком де ми јур шког 
ства ра ња, а ме диј ска ин ду стри ја са сво је вр сним де ми јур гом но
вог, тзв. ме диј ског до ба. Де пер со на ли за ци ја и ин ду стриј ска за сно
ва ност са вре ме ног де ми јур га са гле да ни су у ко ре спон ден ци ји са 
раз во јем ви зи је не а у тен тич ног жи вље ња, те по ја вом не га тив не 
ре ал но сти ко ја на гри за про стор ствар ног.

Кључне речи: ау тен тич но, кри ти ка, ри ја ли ти, си му ла крум, 
ствар ност

Прет ход не две де це ни је, на пла ну про дук ци је ме диј ских са
др жа ја, у ве ли кој ме ри обе ле же не су екс пан зи јом про гра ма 
ре ал ног вре ме на, ка ко по пи та њу раз во ја по себ них ва ри је
тет ских фор ми, та ко и у сми слу ин тен зи ви ра ња продукције 

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
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са др жа ја ко ји при па да ју овом жан ру. Иа ко омо гу ћен 
техноло шким усло ви ма ди рект ног ме диј ског ши ре ња са др
жа ја (ра дио и те ле ви зиј ског еми то ва ња, као и пре но са пу тем 
ин тер не та), узро ке, као и еле мен те про дук циј ског успо на 
ри ја ли ти про гра ма, пре све га тре ба тра жи ти у спе ци фич
ним дру штве ним кре та њи ма, ко ји ма су про ме не оче кив ања, 
функ ци ја, као и на чи на упо тре бе ме ди ја би ле опре де ље не. 
Овај про цес, при том, не тре ба ис кљу чи во до ве сти у ве зу са 
са вре ме ним дру штве ним кон тек стом. Већ са мо у те ме ље ње 
ме ди ја јав ног ко му ни ци ра ња као на ро чи тих ка на ла пу тем 
ко јих се ши ри исти на о дру штве ноисто риј ским де ша ва њи
ма, од но сно пре но се ин фор ма ци је, об ја шње ња и ин тер пре
та ци је сло же не дру штве не ствар но сти, по ста ви ло је окви ре 
до жи вља ва ња / раз у ме ва ња ме диј ских са др жа ја као сво је вр
сних од ра за ре ал ног. Из у зев раз во ја дра ма ти зо ва них жан ро
ва, ко ји не при кри ва ју сво ју са др жај ну уте ме ље ност у фик
ци ји, зна ча јан део ме диј ске про дук ци је сво ју за сно ва ност 
про на ла зи у прет по став ци ње ног уче шћа у пре но су исти не. 
У та квим окол но сти ма, раз ви так про гра ма ре ал ног вре ме на 
био је са мо пи та ње обез бе ђе ња тех нич ких усло ва. Јер ко нач
но, са гле да но уну тар па ра диг ме раз у ме ва ња ме диј ских тек
сто ва као при ка за / ин тер пре та ци је ре ал них до га ђа ја, шта би 
мо гло ви ше за до во љи ти по тре бу да до га ђа ји бу ду при ка за ни 
она квим ка кви је су, до упра во њи хо во пре но ше ње у ре ал
ном вре ме ну. Ри ја ли ти про гра ми, са гле да ни из овог угла, та
ко по ста ју жа нр у ко јем се за пра во и оства ру је иде ал, и то у 
ње го вом нај чи сти јем об ли ку, објек тив ног, безинтересног (а 
то зна чи спро ве де ног без ика кве мон та же и интервенци ја) и 
це ло ви тог пре но са до га ђа ја.

Сва ка ко, реч је о прет по став ци ко јој би смо те шко, из у зев 
у стро го огра ни че ним окви ри ма, мо гли про на ћи ар гу мен те 
ње не уте ме ље но сти. Но упр кос оправ да ној сум њи, те о риј
ски пот кре пље ној ни зом сту ди ја / ана ли за / ис тра жи ва ња, 
из ве де них са че сто су прот ста вље них те о риј ских по зи ци ја 
и на те ме љу раз ли чи тих на уч ноис тра жи вач ких при сту па, 
ве ра у ре флек тив ну при ро ду ме диј ских при ка за и да ље оста
је сна жна, чак и у кон тек сту раз ви је не дру штве не све сти о 
по сто ја њу / ра ши ре но сти ма ни пу ла тив ног де ло ва ња пу тем 
ме ди ја. У ово ме сва ка ко не тре ба за не ма ри ти ни ути цај раз
во ја фо то гра фи је, те прет по став ке (по себ но сна жно из ра же
не у пр вим де це ни ја ма на кон ње ног по ја вљи ва ња, а упр кос 
раз от кри ва њу, још у том пе ри о ду, мо гућ но сти ње не ма ни
пу ла тив не употребе) да сли ке до би је не хе миј скоме ха нич
ким пу тем, већ на осно ву њи хо вог по ре кла, пред ста вља ју 
снажне ослон це на пу ту ка спо зна ји.
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Ова на ро чи та фа сци ни ра ност ме диј ским за бе ле шка ма, као 
сво је вр сним објек тив ним од ра зи ма ствар ног, про на ла зи 
свој нај сна жни ји осло нац у по ступ ку ди рект ног ме диј ског 
пре но са. По пут фо то граф ских при ка за, чи ја је упо тре ба у 
штам па ним тек сто ви ма пре по зна та не са мо као илу стра
ци ја, већ и ви ше као по ка за тељ исти ни то сти са др жа ја тек
ста, пре но си ужи во, са раз во јем елек трон ских и ди ги тал них 
ме ди ја, по ста ју на ро чи ти ар гу мен ти објек тив но сти. Раз лог 
ово ме, ма ње смо спрем ни да тра жи мо у прет по став ци не
до вољ не ин фор ми са но сти јав но сти о мо гућ но сти ма зло у
по тре бе ме диј ског из ве шта ва ња, ко ли ко у по тре би про на ла
же ња чвр стих упо ри шта ре ал ног, ко ја се, су о че на са го то во 
без на де жном по тра гом, опи ре сва кој ра ци о нал но сти. 

У ова ко по ста вље ним окви ри ма по сма тра ња, по себ но се на
ме ће пи та ње успо на ри ја ли ти про гра ма. По став ши пла не
тар ни ме диј ски фе но мен у ре ла тив но крат ком вре мен ском 
пе ри о ду, жа нр ри ја ли ти ја по след њих го ди на све ин тен зив
ни је при вла чи па жњу кри тич ке јав но сти и ака дем ске за јед
ни це. Че сто по ста вља на пи та ња ти чу се упра во раз у ме ва ња 
оно га што гле да о це при вла чи ри ја ли ти ју, те на чи на упо тре
бе / раз у ме ва ња / до жи вља ва ња са др жа ја ри ја ли ти про гра
ма. У тек сту Tal king alo ne: Re a lity TV, emo ti ons and aut hen
ti city (2006), Ми на Асла ма (Asla ma) и Мер ви Пан ти (Pant ti) 
ри ја ли ти про грам по сма тра ју као сво је вр стан по ка за тељ 
са вре ме не тзв. ис по вед не кул ту ре, ко ју ка рак те ри шу ин те
ре со ва ња за лич на осе ћа ња, ин тим не од но се и те ра пе ут ски 
го вор.1 Успон про гра ма ре ал ног вре ме на до ве ден је у ве зу са 
раз во јем пре о ку пи ра но сти емо ци ја ма и ау тен тич но шћу ја
ства.2 По је ди ни ау то ри, у том сми слу, по себ но под вла че сна
же ње по тре бе за спон та ним ис ка зи ва њем осе ћа ња или ис
по ље ња емо ци ја, на ро чи то ка да је реч о оним не га тив ним,3 
при че му су ри ја ли ти про гра ми пре по зна ти као ме ста ко
ја, су прот но са вре ме ном дру штву, ко је прет по ста вља сна
жну кон тро лу по на ша ња, упра во пред ста вља ју ме ста 

1 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2), p. 167.

2 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2); Fu er di, F. (2004) 
The rapy Cul tu re: Cul ti va ting Vul ne ra bi lity in an Un cer tian Age, Lon don: 
Ro u tled ge; Gid dens, A. (1991) Mo der nity and SelfIden tity: Self and So ci ety 
in the La te Mo dern Age, Cam brid ge: Po lity Press.

3 Fu er di, F. (2004) The rapy Cul tu re: Cul ti va ting Vul ne ra bi lity in an Un cer
tian Age, Lon don: Ro u tled ge; Lup ton, D. (1998) The Emo ti o nal Self: A So
ci o cul tu ral Ex plo ra ti on, Lon don: Sa ge; Meš tro vić, S (1997) Po ste mo ti o nal  
So ci ety, Lon don: Sa ge.
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ослобођеног ре а го ва ња.4 Џун Ди ри (De ery) раз вој ри ја ли ти 
про гра ма до во ди у ве зу са ко мо ди фи ка ци јом раз ли чи тих 
вр ста искуста ва, те иду ћи да ље, про гра ме ре ал ног вре ме на 
са гле да ва као па ра диг ма ти чан при мер спа ја ња ре клам ног и 
за бав ног про гра ма.5 Зи зи Па па ча ри си (Pa pac ha ris si) и Ен др
ју Мен дел сон (Men del son), ука зу ју на чи ње ни цу да ве ћи на 
гле да ла ца ко ји у ри ја ли ти про гра ми ма пре по зна ју за бав не 
и опу шта ју ће са др жа је, по ка зу је тен ден ци ју да са др жај и 
де ша ва ња у овим про гра ми ма за и ста сма тра ре ал ним, ис
ти чу ћи да гле да ње про гра ма ре ал ног вре ме на умно го ме 
пред ста вља од го вор на уса мље ност и из ра же ну по тре бу 
за во а је ри змом.6 Алис Хол (Hall) та ко ђе ука зу је на сна жно 
из ра же но раз у ме ва ње  про гра ма ре ал ног вре ме на као ре
ал них, а по сту па ка / ре ак ци ја њи хо вих уче сни ка као од ра
за њи хо ве лич но сти, од но сно из ра за њи хо ве во ље, ма да уз 
из ра же ну свест да при су ство ка ме ре мо же има ти ути ца ја 
на на чин њи хо вог по на ша ња / ре а го ва ња.7 По је ди ни ау то
ри, скло ност ка пра ће њу ри ја ли ти про гра ма до во де у ве зу 
са ка рак те ри сти ка ма лич но сти, та ко Сти вен Рајз (Re iss) и 
Џејмс Вилц (Wiltz), у ис тра жи ва њу спро ве де ном на 239 ис
пи та ни ка, за кљу чу ју да гле да о ци ри ја ли ти про гра ма има ју 
из над про сеч ну по тре бу да се осе те са мо зна чај ним, те да ље, 
ро мантичним, за шти ће ним, при ја тељ ским итд.8

У ци љу бли жег раз у ме ва ња успо на про гра ма ре ал ног вре ме
на, у да љем тек сту, по себ но ће мо се за др жа ти на раз у ме ва њу 
за бав них ри ја ли ти про гра ма, за раз ли ку од ње го вих ва ри је
тет ских ре а ли за ци ја ко је сво ју при ме ну пр вен стве но про на
ла зе у окви ри ма до ку мен тар ног и ин фор ма тив ног ме диј ског 
де ло ва ња, иа ко њи хо во раз у ме ва ње као сво је вр сних зна ко ва 
иш че за ва ња ау тен тич ног жи вље ња, не би тре ба ло да оста не 
огра ни че но ова ко по ста вље ним окви ри ма ис тра жи ва ња. У 
ци љу ду бљег раз у ме ва ња ве зе из ме ђу раз во ја ри ја ли ти про
гра ма и про це са гу бље ња ау тен тич ног жи вље ња, нај пре би 
ва ља ло ис пи та ти на ко ји на чин је из ме на са мог раз у ме ва ња 
кон цеп та ау тен тич но сти по др жа на тран сли те ра ци јом иде
је де ми јур га. По јам де ми јур га, у свом исто риј ском раз во ју, 
до би јао је раз ли чи та ни јан си ра на зна че ња уну тар по себ них 

4 Asla ma, M. and Pant ti, M. (2006) Tal king Alo ne: Re a lity TV, Emo ti ons and 
Aut hen ti city, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es, 9(2), p. 171.

5 De ery, J. (2004) Re a lity TV as Adver ta in ment, Po pu lar Com mu ni ca tion, 2(1).
6 Pa pac ha ris si, Z. and Men del son, A. L. (2007) An Ex plo ra tory Study of Re a

lity Ap peal: Uses and Gra ti fi ca ti ons of Re a lity TV Shows, Jo ur nal of Bro ad
ca sting & Elec tro nic Me dia, 51(2).

7 Hall, A. (2006) Vi e wer’s Per cep ti ons of Re a lity Pro grams, Com mu ni ca tion 
Qu ar terly, 54(2).

8 Re iss, S. and Wiltz, J. (2004) Why Pe o ple Watch Re a lity TV, Me dia  
Psycho logy, 6.
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те о риј ских при сту па, од из вор не грч ке упо тре бе тер ми на 
ди ми јур гос, у зна че њу умет ни ка / гра ди те ља де ла оп ште дру
штве ног зна ча ја, пре ко Пла то но вог раз у ме ва ња де ми ју р га 
као „оца свих ства ри” и гра ди те ља све та,9 те ра но хри шћан
ског по ве зи ва ња кон цеп та бо жан ске кре а ци је са чи ном де
ми јур шког ства ра ња (по сла ни ца апо сто ла Па вла), па све до 
са вре ме них при сту па у ко ји ма се ак ту а ли за ци ја раз у ме ва ња 
кон цеп та де ми јур шког ства ра ња до во ди у ве зу са то та ли та
ри стич ким при сту пом у ре во лу ци о нар ној из ме ни све та.10

Упр кос оправ да ној сум њи да би до во ђе ње у ве зу кон цеп
та де ми јур шког ства ра ња са ме диј ском про дук ци јом има
ло ма ло оправ да но сти, те ко нач но би ло из раз не до пу сти ве 
аро ган ци је, у са вре ме ним дру штве ним окол но сти ма, ис пи
ти ва ње ове ве зе чи ни се на мет ну тим вред но сном мар ги на
ли за ци јом сва ке кри тич ке ау то ре флек си је. Реч је о по сле ди
ци дру штве ног при зна ва ња ста ту са ме диј ског при ка за ко јим 
се те жи то тал ном пре вла да ва њу ствар ног. Ин тен зи ви ра ње 
про из вод ње над ствар ног, за хва љу ју ћи сна же њу деј ства си
му ла кру ма у свим сег мен ти ма жи во та, чи ју нај сна жни ју 
кри ти ку про на ла зи мо код Бодријара (Ba u dril lard),11 има ло 
је као по сле ди цу (из ме ђу оста лог) до жи вља ва ње ме диј ске 
про дук ци је као про це са дру штве не про из вод ње ствар ног. 
Иа ко ко ре не овог про це са мо же мо пре по зна ти већ у ра ним 
прак са ма при ла го ђа ва ња јав них де ша ва ња њи хо вом да љем 
ме диј ском ре про ду ко ва њу, зре ло до ба про из вод ње ствар ног 
за рад за до во ље ња по тре ба ме диј ске про дук ци је, за по че ло је 
раз во јем тзв. про гра ма ре ал ног вре ме на. Упр кос из ра зи тој 
при ла го дљи во сти овог жан ра, те у ве зи са тим и ра зно вр
сно сти ње го ве ва ри је тет ске ре а ли за ци је, ри ја ли ти про гра ми 
у сво јој осно ви за сни ва ју се на ре про ду ко ва њу уве ре ња да 
при ка зу ју ствар не до га ђа је, од но сно да ну де ме диј ски по
сре до ва ну забе ле шку ствар но сти.

За раз ли ку од дру гих ме диј ских жан ро ва, укљу чу ју ћи јед на
ко оне ко ји су не дво сми сле но пре по зна ти као дра ма ти зо ва ни 
и уте ме ље ни у фик ци ји, као и оне учвр шће не у ши ре њу ве
ро ва ња да ну де за сно ва ну и чи ње нич но по др жа ну ин тер пре
та ци ју ствар но сти, од но сно да пред ста вља ју ка на ле ши ре ња 
/ раз от кри ва ња исти не, ве ро до стој ност ри ја ли ти про гра ма, 
сна жно је усло вље на не ги ра њем ин сце на ци је при ка за не 
рад ње. Ово још увек не уки да мо гућ ност при зна ња ини ци
ра ња по је ди них при ка за них де ша ва ња, до кле год уве ре ње 
да је сам ток рад ње спон тан, од но сно да пред ста вља из раз 

9 Пла тон (1981) Ти мај, Бе о град: Мла дост.
10 Гројс, Б. (2011) Умет ност уто пи је, Бе о град: Пла ви круг, Ло гос.
11 Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Но ви Сад: Све то ви.
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ре ак ци је у ре ал ним окол но сти ма, оста је очу ва но. У из ве
сном сми слу, ар гу мент у при лог ова квом уве ре њу, упра во 
се и мо же про на ћи у са мој про дук циј ској прак си пре те жне 
ве ћи не ва ри је те тских ри ја ли ти про гра ма, у ко ји ма уче сни ци 
упра во и не до би ја ју уна пред раз ра ђен текст, ни ти сце на рио 
ко јим би њи хо ве ре ак ци је / по ступ ци / крет ње и сл. би ли 
утвр ђе ни, иа ко њи хов го вор као и ре ак ци је не мо ра ју би ти 
ни ис кре ни ни ау тен тич ни. 

Ка ко би обез бе ди ли из ве сну ме диј ску атрак тив ност са др жа
ја, про ду цен ти ри ја ли ти про гра ма при мар но се, без ика квог 
ус те за ња и бо ја зни да би ти ме мо гли на ру ши ти жан ров ске 
окви ре, усре дсре ђу ју на упо тре бу се лек ци је ма те ри ја ла и 
њи хо ву мон та жу, те кре и ра ња до га ђа ја при ме ном по сту па ка 
као што су да ва ње зада та ка, по кре та ње ига ра и так ми че ња, 
про во ци ра ње ре ак ци ја и слич но. Овај за о крет упра во пред
ста вља тран сфор ма ци ју са мог по ступ ка ме диј ске про дук ци
је у сме ру под сти ца ња до га ђа ја / ре ак ци ја  с ци љем њи хо ве 
ме диј ске ре про дук ци је. За раз ли ку од лајвви деа (li ve vi deo), 
као по себ не под вр сте про гра ма ре ал ног вре ме на, ко ји би 
мо гао би ти схва ћен као на ро чи та фор ма ре ди меј да (сва ка
ко у тех ни ци стич ки ого ље ном при сту пу, без ика квог умет
нич ког при зву ка), ри ја ли ти про гра ми за сно ва ни на пра ће њу 
жи во та гру пе љу ди, у се би са др же тенден ци ју кон стру и са
ња / из ме не / пре у сме ра ва ња до га ђа ја, у ци љу њи хо вог под
ре ђи ва ња ве ли кој ме диј ској ви зи ји ствар ног.

По ступ ци ини ци ра ња де ша ва ња, јед на ко као и по сту пак 
пре у зи ма ња ствар ног, као при зна те стра те ги је раз во ја умет
нич ке ви зи је, са мо при вид но сто је на ис тој ли ни ји са ри
ја ли ти јем у раз у ме ва њу при ме ње ног пер фор ма тив ног по
ступ ка. За раз ли ку од хе пе нин га, у ко јем уче сни ци из ве сним 
по ступ ци ма при да ју ве ћу па жњу, при сва ја ју ћи ствар ни до
га ђај у ње го вој про стор ној и вре мен ској ди мен зи ји, чи ме га 
уво де у свет умет но сти, те пер фор ман са ко ји прет по ста вља 
за сни ва ње не и лу зи о ни стич ког де ша ва ња као умет нич ког 
чи на, про гра ми ре ал ног вре ме на за сно ва ни су на по дра жа
ва њу ау тен тич ног де ша ва ња. Иа ко у по је ди ним сег мен ти ма 
до га ђа ји, као и ре ак ци је уче сни ка у ри ја ли ти про гра ми ма 
мо гу би ти из раз ис кре них по ри ва и осе ћа ња, од но сно не ис
кри вље не ре ак ци је на по ста вље ну си ту а ци ју, те у том сми
слу у од ре ђе ној ме ри мо гу за др жа ти ве зу са ау тен тич но шћу, 
ипак, по сма тра но на ни воу жан ра, као и у сво јој пре те жној 
ре а ли за ци ји (оној ко ја се опи ре не стра те шком по сту па њу), 
ри ја ли ти про гра ми уте ме ље ни су на пост пу ку (не а де кват
ног) име но ва ња рад ње, а не на де ста би ли зо ва њу чвр стог 
раз гра ни че ња из ме ђу тзв. (ау тен тич ног) ствар ног све та и 
све та умет но сти (ко ји ну жно мо ра би ти ау тен ти чан да би 
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уоп ште при па дао умет но сти), што је свој стве но за прет ход
на два слу ча ја.

Ка ко сре ди шње од ли ке пер фор ма тив ног по ступ ка ри ја ли ти 
про гра ма је су дис кон ти ну и тет, оства рен кроз се квен ци јал
но мон ти ра ње сли ка до га ђа ња у је дин стве ну ка ле и до скоп
ску сли ку, те под ре ђи ва ње до га ђа ња ме диј ском по гле ду, то 
ри ја ли ти про гра ми не за хва та ју ау тен тич ну до га ђај ност, већ 
укла па ју ћи ме диј ске при ка зе ну де при вид ау тен тич ног до
га ђа ја, ко ји се тек у про це су име но ва ња са мо по твр ђу је као 
пра ви / ре а лан. Сна га увер љи во сти ова квог ста ва по чи ва 
на ви со ком сте пе ну им про ви за ци је ко ја је уче сни ци ма ри
ја ли ти про гра ма до пу ште на, те на чи ње ни ци да је њи хов 
ствар ни жи вот за ме њен уче ство ва њем у кон стру и са ној до
га ђај но сти, чи ме исто вре ме но овај не а у тен тич ни свет за пра
во по ста је њи хо ва ре ал ност. Ствар ност, на тај на чин, би ва 
у пот пу но сти ап сор бо ва на та ко ђе ствар ним, но кон стру
исаним до га ђа јем. 

Ствар ност ри ја ли ти ја за пра во је ствар ност кон стру и са ња 
до га ђа ја ко ји уки да са му ствар ност – не што што би смо мо
гли на зва ти не га тив ном ре ал но шћу. Иа ко је ов де реч о  не а
у тен тич ној, од но сно кон стру и са ној до га ђај но сти, ти ме што 
за у зи ма про стор ствар ног, ње но про из во ђе ње упра во и мо же 
би ти по и сто ве ће но са по ступ ком де ми јур шког ства ра ња, а 
ме диј ска ин ду стри ја са сво је вр сним де ми јур гом но вог, тзв. 
ме диј ског до ба. Де пер со на ли за ци ја и ин ду стриј ска за сно ва
ност са вре ме ног де ми јур га упра во ко ре спон ди ра ју са раз во
јем ви зи је не а у тен тич ног жи вље ња, те по ја вом не га тив не 
ре ал но сти ко ја на гри за про стор ствар ног.

Јед на од основ них свој ста ва ме диј ских ин ду стри ја је су по
сту пак при сва ја ња и на ту ра ли за ци је,12 као и за ме на ау тен
тич них ре ак ци ја / емо ци ја / по на ша ња њи хо вим озна чи те
љи ма.13 Упра во ова свој ства тре ба ло би пре по зна ти и као 
бит не од ре ди те ље уте ме ље ња не га тив не ре ал но сти. Раз вој 
дру штве ног ути ца ја али и вред но сне про це не ме диј ског по
сре до ва ња ствар ног, об на вља ста ро грч ку иде ју о све ту као 
по зо ри шној сце ни ко јом упра вља ју олим пиј ски бо го ви. За
то чен ова квом ви зи јом ствар ног, са вре ме ни чо век, по пут 
ли ка Хо ме ро ве Или ја де по ста је уче сник ин сце ни ра ног те а
трал ног чи на, чи ји ток, те ко нач но ни ис ход, не за ви се то ли
ко од по сту па ка ко ји су ре зул тат ње го ве во ље, већ упра во од 

12 Упо ре ди ти: Ma no vič, L. Avan gar da kao soft ver: od ‘no ve vi zi je’ do no vih 
me di ja, u: Me ta me di ji, pri re dio Sre te no vić, D. (2001), Be o grad: Cen tar za 
sa vre me nu umet nost.

13 Упо ре ди ти: Hork he i mer, M. and Ador no, T. (1989) Di ja lek ti ka pro sve ti telj
stva, Sa ra je vo: Ve se lin Ma sle ša.
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ве ли ке ви зи је, те ин те ре са кре а то ра ствар ног, ко ји је у овом 
слу ча ју по и сто ве ћен са ме диј ском ин ду стри јом. Је ди на стра
те ги ја ко ју са вре ме ни чо век, во ђен праг ма ти змом, пре по зна
је је сте да сво је по ступ ке, као и ка рак тер ко ји игра при ла
го ди не пред ви дљи вој дра ма ти за ци ји ме диј ски по сре до ва не 
ви зи је ко ја сту па на ме сто ау тен тич не ствар но сти. Сва ко 
су прот ста вља ње зна чи при хва та ње уло ге тра гич ног ју на ка, 
по зи ци је ко ја је у вре ме ну до ми на ци је кон фор ми стич ке кул
ту ре дру штве но из оп ште на, не са мо на ни воу ин сти ту ци о
нал них од но са, већ и ње ног вред но сног са гледавања.

Ме диј ска ствар ност из свог кон цеп та иде ал ног све та ни је, 
ме ђу тим, прог на ла14 са мо тра гич ног ју на ка, већ и сва ки из
раз ау тен тич но сти. Упра во ау тен тич ност, у сво јој мо ћи да 
раз от кри је бе сми сао озна чи тељ ски устро је не не га тив не ре
ал но сти, пред ста вља нај ве ћу прет њу ин ду стриј ском про
из во ђе њу ствар ног. Упр кос че сто по на вља ном име но ва њу 
са вре ме ног до ба као по стин ду стриј ског, про ме не на гла ше
не овим кон цеп том ни су уте ме ље не у сла бље њу прин ци па 
ин ду стриј ског про из во ђе ња, већ упра во у ње го вом ши ре њу 
на све сфе ре дру штве ног жи во та. Па ра док сал но тер мин ском 
спо ју ко јим је име но ва но, тзв. по стин ду стриј ско до ба под ре
ди ло је са му ствар ност ње ном ин ду стриј ском про из во ђе њу. 
У вре ме ну пре до ми на ци је по јав но сти, озна чи тељ ске прак се 
по ста ју де лат ност нај ви шег дру штве ног зна ча ја.

О про це су про из вод ње ствар ног, ка ко је прет ход но спо ме ну
то, по дроб но је го во рио Бо дри јар, ука зу ју ћи на успон кул
ту ре си му ла кру ма. Ипак, чи ни се да смо све до ци јед не но ве 
ета пе раз во ја, у ко јој се над ствар но15 уру ша ва пред успо ном 
не га тив не ре ал но сти. Ова но ва ствар ност ви ше не зах те ва 
из оп ште на ме ста ко ја би при кри ва ла ње ну не а у тен тич ност, 
већ се упра во у свом раз от кри ве ном об ли ку са мо у те ме љу је 
као иде ал на. Оту да ри ја ли ти про гра ме, на да на шњем сте пе ну 
дру штве ног раз во ја, не би тре ба ло, иду ћи ли ни јом Бо дри ја
ро вог ми шље ња, схва ти ти као си му ла кру ме ко ји при кри ва ју 
да је чи та во дру штво за пра во ве ли ки ри ја ли ти – јед на ко на 
ни воу кон стру и са ња си ту а ци ја и ње го ве не а у тен тич но сти,16 
као и на ни воу раз во ја ме ха ни за ма над зо ра и кон тро ле,17 већ 
као узор на ме ста јед не но ве кон цеп ци је иде ал не ствар но
сти. Уз ди жу ћи над ствар но на ни во ње го вог дожи вља ва ња 

14 Упо ре ди ти: Пла тон (2013) Др жа ва, Бе о град: Де ре та.
15 Упо ре ди ти: Бо дри јар, Ж. (1991) Си му ла кру ми и си му ла ци ја, Но ви Сад: 

Све то ви.
16 Исто.
17 Упо ре ди ти: Фу ко, М. (1997) Над зи ра ти и ка жња ва ти: на ста нак за

тво ра, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа.
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као из ра за нај чи сти је оства ре не аутен тич но сти, не га тив на 
ре ал ност на ту ра ли зу је сам кон цепт ау тен тич но сти, тран
сфор ми шу ћи га у роб ни про из вод, ко ји рас ки нув ши сва ку 
ве зу са сво јим ис хо ди штем, уки да чи та ву ње го ву исто ри ју.

За до бив ши цен трал но ме сто у про це су кон стру и са ња ме
диј ске сли ке ствар ног, у и сто риј ским окол но сти ма фа сци на
ци је сли ком, те раз у ме ва ња ствар ног као ин ду стриј ског про
из во да, ри ја ли ти про гра ми по ста ју па ра диг ма ти чан по ка за
тељ успо на не га тив не ре ал но сти. Ова кво по зи ци о ни ра ње 
про гра ма ре ал ног вре ме на за сно ва но је на не а де кват ном са
вре ме ном раз у ме ва њу ау тен тич но сти по сту па ња, ау тен тич
ности си ту а ци је и про сто ра, те ау тен тич но сти стремљења.

Одва ја ње од ау тен тич но сти по сту па ња, ре зул тат је ви ше
ми ле ни јум ског ди сци пли но ва ња ко јим је на ста нак и раз вој 
ци ви ли за ци ја био пра ћен. Ус по ста вља ње за кон ских окви ра 
људ ског де ло ва ња, те ре ли гиј ских и дру штве них нор ми по
на ша ња, исто вре ме но је зна чи ло уво ђе ње огра ни че ња ма ни
фе ста ци ја ма ау тен тич ног ре а го ва ња пу тем (са мо)кон тро ле 
по сту па ња. Мо де ли до зво ље ног / по жељ ног / при хва тљи вог 
по на ша ња, уса гла ша ва ни су са кон вен циј ски по ста вље ним 
ви зи ја ма дру штве ног раз во ја. Ова ко по ста вља ни мо де ли, 
из гра ђи ва ни су на раз ли чи тим прет по став ка ма, но под ре ђу
ју ћи сло бо ду хи је рар хи ји, укљу чи ва ли су раз вој на ме та ња 
ви зи је огра ни че ња. Раз два ја ње до зво ље ног од за бра ње ног 
/ не до лич ног / не у кло пље ног, исто риј ски је оства ри ва но 
на те ме љу кри те ри ју ма про це не уса гла ше но сти, од но сно 
укљу че но сти по себ них об ли ка по сту па ња у окви ре по ста
вље не ви зи је дру штве ног ор га ни зо ва ња и ње го вог раз во ја. 
Пи та ње сте пе на ау тен тич но сти жи вље ња, иа ко спо ра дич
но по ста вља но, озна ча ва но је као од мар ги нал ног зна ча ја, а 
нерет ко и као не по жељ но у прет по ста вље ном раз во ју зна ња.

Са вре ме на из ме на дру штве ног кон тек ста за хва та по ље де
ло ва ња исто риј ског огра ни ча ва ња окви ра ау тен тич ног жи
вље ња, исто вре ме но ме ња ју ћи од нос пре ма ау тен тич ном. За 
раз ли ку од прет ход ног исто риј ског пе ри о да, ко ји је још увек 
до пу штао по сто ја ње са мо све сти о ау тен тич ном по сту па
њу ко је је по треб но об у зда ти / по ти сну ти, са вре ме но до ба 
рас ки да ве зе са ау тен тич ним ње го вом за ме ном не га тив ним 
двој ни ком. Успон та ко зва ног ин фор ма ци о ног дру штва, за
сно ва ног на раз во ју ме диј ских ин ду стри ја и ко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја, од пре суд ног је зна ча ја у овом про це су. 
Иа ко за ма гљи ва ње раз у ме ва ња ау тен тич ног има ду гу исто
ри ју, чи ји нај о чи ти ји из раз пред ста вља ју раз ли чи те дог мат
ске ин тер пре та ци је из вор них људ ских хте ња, под ре ђи ва ње 
ствар ног ње го вом ме диј ски про из ве де ном двој ни ку, ин тен
зи ви ра овај про цес до ње го ве ко нач не за ме не. Су протно 
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рани јим ета па ма исто риј ског раз вит ка, ко је ау тен тич ном 
још увек при зна ју из ве стан сте пен по себ но сти, са про ши
ре њем прин ци па ин ду стриј ског про из во ђе ња на све аспек
те ствар ног, за по чи ње про цес то тал не ко мо ди фи ка ци је, из 
ко јег ни са мо ау тен тич но не оста је из у зе то. Ма сов но про
из ве де ни, ко ри снич ки ти пи зи ра ни и тр жи шно про це њи
ви озна чи те љи ау тен тич ног, по ста ју сли ке ко је уче ству ју у 
из град њи не га тив не ре ал но сти, бри шу ћи сва ки траг свом 
исхо ди шном мо де лу.

Спо зна ва ње ау тен тич ног, та ко, би ва за ме ње но ин фор ми
са њем о тр жи шно по ну ђе ним озна чи те љи ма ау тен тич ног, 
про це сом ко ји се, уте ме љен у ау то ри те ту де ми јур га ме диј
ског до ба, не до во ди у сум њу. И бу ду ћи ин ду стриј ски про
из ве де ни, ови озна чи те љи ау тен тич ног, ра за ра ју са мо је згро 
ау тен тич ног, рас ки да ју ћи сва ку ње го ву ве зу са атри бу том 
изворно сти. Те жња за осло бо ђе ним, ау тен тич ним по сту
па њем, чак и он да ка да сво ју ма ни фе ста ци ју про на ла зи у 
оним об ли ци ма по на ша ња ко ји из ла зе из окви ра до зво ље
ног / по жељ ног / при хва тљи вог, у ме диј ски по сре до ва ном 
све ту, би ва за ме ње на при хва та њем ин ду стриј ски про из
ве де ним озна чи те љи ма ау тен тич ног по на ша ња, укљу че
ним у означитељску раз ме ну на ко јој се уз ди же не га тив на 
реалност.

Ови про це си озна чи тељ ског за ме њи ва ња, не оста ју, ме ђу
тим, са мо на ни воу ис кри вље ња раз у ме ва ња ау тен тич ног 
по на ша ња. Ау тен тич ност си ту а ци је и про сто ра, јед на ко би
ва ју под ре ђе ни ве ли кој ви зи ји ме диј ске дра ма ти за ци је. Ин
ду стриј ско устрој ство ме диј ске ствар но сти, у свом то тал
ном за хва та њу дру штве ног кон тек ста, из о кре ће суб вер зив
ност си ту а ци о ни стич ког по ду хва та. Кон стру и са ње си ту а ци
ја и тран сфор ми са ње про сто ра, на су прот њи хо вој при ме ни 
у ре во лу ци о нар ним ак ци ја ма и умет нич ким стра те ги ја ма, 
по сред ством ме диј ских ин ду стри ја би ва тран сфор ми са но у 
по ступ ке очу ва ња ин ду стри ци стич ке ин тер пре та ци је ствар
ног. Није дан до га ђај / ам би јент / кон текст не на ла зи оправ
да ње сво је ак ту а ли за ци је или по твр ђи ва ња уко ли ко ни је 
укљу чен у про це се ме диј ског ре про ду ко ва ња.18 Тек по став
ши де лом ме диј ских ин ду стри ја, ко мо ди фи ко ва не си ту а ци
је и про сто ри по ста ју део ве ли ке ви зи је ствар ног. И у овом 
слу ча ју, ко ре не ова квог кре та ња мо гу ће је про на ћи у исто
риј ским про це си ма про из вод ње про сто ра,19 из мишљања 
тради ци ја и сна же ња раз мен ске вред но сти до га ђа ња. Но оно 
што оста је свој стве но са вре ме ним усме ре но сти ма оваквог 

18 Ан дерс, Г. (1996) Свет као фан том и ма три ца, Но ви Сад: Про ме теј.
19 Упо ре ди ти: Le feb vre, H. (1974) Ur ba na re vo lu ci ja, Be o grad: No lit.
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раз вој ног то ка, упра во је њи хо во за сни ва ње као озна чи те ља 
ау тен тич но сти.

Јед на ко као кон стру и са на по сту па ња, ко мо ди фи ко ва не си
ту а ци је и про сто ри по ста ју упо ри шне тач ке раз во ја не га
тив не ре ал но сти. Тек по сре до ва ни и под ре ђе ни мо де ли ма 
њи хо вог ме диј ског уо кви ре ња, про сто ри и си ту а ци је за до
би ја ју из ве сну (не га тив ну) пу но ћу. До га ђа ња, у исто вре ме 
као и про сто ри, тран сфор ми са ни пре ма не ком од ма сов но 
ре про ду ко ва них ме диј ских сце на ри ја / сце но гра фи ја, уте ме
љу ју се као озна чи те љи ау тен тич ног – не га тив ни ан ти по ди 
ко ји при кри ва ју по тре бу за би ло ко јим све том осим оним 
ко ји је ме диј ски про из ве ден. Оту ђе ни про сто ри и си ту а ци је, 
у свом тр жи шном сме њи ва њу, по ста ју неме ста20 и недо га
ђа ји, ко ји у из о кре ну тој сли ци ствар ног за до би ја ју нај ви ши 
сте пен ма ни фе сто ва ња ау тен тич но сти.

Ко нач но, за ме њи ва ње ствар ног ње го вом ме диј ском сли ком, 
по кре ће, из ме ђу оста лог, и про цес уки да ња ау тен тич ног 
стре мље ња, на чи је ме сто сту па ју ма сов но ре про ду ко ва ни 
озна чи те љи. Зах тев за дра ма ти за ци јом и ти по ло ги за ци јом 
ме диј ских са др жа ја, на мет нуо је по тре бу раз ра де мо гу ћих 
то ко ва рад ње, уну тар ко јих су ак те ри во ђе ни оним стре
мље њи ма ко ја су укло пље на у за ми шље ни на ра тив. Ова
кав по сту пак, са аспек та струк тур и са ња са др жа ја, са свим 
је оправ дан, но по став ши део гра ђе ња ве ли ке ви зи је ствар
ног, тран сфор ми ше се у ме ха ни зам рас ки да ња сва ке ве зе са 
раз у ме ва њем / до жи вља ва њем ау тен тич ног стре мље ња. И у 
овом слу ча ју, ко ре не ова квог раз вој ног то ка мо же мо пре по
зна ти у исто риј ском раз во ју на ра ти ва ко ји су свој из раз про
на ла зи ли у ле ген да ма, усме ној тра ди ци ји, ми то ви ма, умет
но сти итд. Ипак, за раз ли ку од ова кве прак се, чи ји ути цај 
не би тре ба ло за не ма ри ти, а ко ја на ста вља свој ток уну тар 
са вре ме не умет но сти, ме диј ска ствар ност, сво јим са мо у те
ме ље њем као иде ал не ствар но сти, ини ци ра ин ду стриј ску 
про из вод њу озна чи те ља ко ји пре те да пре ки ну сва ку ве зу 
са по тра гом за ау тен тич ним стре мље њем. У све ту у ко јем 
сви аспек ти жи вље ња би ва ју под ре ђе ни ме диј ској дра ма ти
за ци ји, ин тим но тра га ње за лич ним стре мље њи ма не оста је 
из у зе то од по сле ди ца де ло ва ња не га тив не ре ал но сти. 

Уну тар раз ли чи тих об ли ка ме диј ског про из во ђе ња ствар
ног, про гра ми ре ал ног вре ме на пред ста вља ју сре ди шњи 
жа нр по сред ством ко јег се оства ру је за ме на ау тен тич ног 
ње го вим двој ни ком. За раз ли ку од жан ро ва ко ји не при кри
ва ју сна жну ве зу са по ступ ци ма дра ма ти за ци је и/или интер

20 Упо ре ди ти: Ur sić, S. (2009) Mje sta i ne mje sta u su vre me nim kon cep tu a li za
ci ja ma pro sto ra, Druš tve na is tra ži va nja, god. 18, 104(6).
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претације, ка кав је слу чај са ин фор ма тив ним еми си ја ма, 
до ку мен тар ним про гра ми ма, те ле ви зиј ским се ри ја ма, итд., 
ри ја ли ти про гра ми, ти ме што се са мо и ме ну ју као при ка зи 
ре ал них си ту а ци ја, по ста ју упо ри шна ме ста ши ре ња не га
тив не ре ал но сти, ко ја за по сле ди цу не ма са мо огра ни че ње 
или на ме та ње по гре шног раз у ме ва ња ау тен тич ног, већ у ко
нач ном ис хо ду во ди уки да њу ње го вог пој ма.

У усло ви ма раз во ја не га тив не ре ал но сти, про гра ми ре ал ног 
вре ме на по ста ју сво је вр сни сим бол из гу бље не ствар но сти. 
Ин тим но тра га ње за ау тен тич ним, осло бо ђе ним жи вље њем, 
па ра док сал но, суп сти ту ци ју про на ла зи у фа сци на ци ји па
ра диг ма тич ним при ка зом не сло бо де. Ин ду стриј ски про из
ве де на ствар ност ри ја ли ти про гра ма, у ко јој се ре про ду ку је 
ап со лу ти стич ка ви зи ја пот пу не кон тро ле те са мо по дре ђи
ва ња ве ли ком сце на ри ју де ми јур шког ства ра ња, уз ди же се 
као но ва иде ал на ствар ност. Про на ла же ње за до вољ ства у 
пра ће њу ри ја ли ти про гра ма, са мо је је дан од по ка за те ља 
уто ну ло сти у не жи вот. Реч је о ко нач ном са гла сју (при стан
ку на умно жа ва ње иде а ла не жи во та), при хва та њу уче шћа 
у на ра тив ном ши ре њу (кроз пре у зи ма ње те ма по год них у 
про це су со ци ја ли за ци је), те ко нач но спо соб но сти до жи вља
ја ка тар зе (по сре до ва не иден ти фи ка ци јом са уче сни ци ма и 
раз во јем осе ћа ња бли ско сти), као ре ак ци ја ма су сре та ња са 
ко мо ди фи ко ва ном ствар но шћу. Иде ал на ствар ност, у тзв. 
по стин ду стриј ском до бу, та ко по ста је упра во она ко ја је 
инду стријски про из ве де на.

Би ло би ису ви ше по јед но ста вље но ри ја ли ти про гра ме схва
ти ти са мо као тре ће ра зред ну за ба ву, ма ни фе ста ци ју не
до стат ка кри тич но сти или ло шег уку са, упр кос то ме што 
њи хо ва екс пан зи ја не сум њи во ука зу је и на то. Оно што, 
ме ђу тим, за слу жу је мно го ве ћу па жњу, је сте њи хо во по ја
вљи ва ње као па ра диг ма тич ног по ка за те ља успо на не га тив
не ре ал но сти. Упр кос сво јој оту ђе ној при ро ди, про гра ми 
ре ал ног вре ме на за до би ја ју ста тус узор них пред ста ва но ве 
кон цеп ци је иде ал не ствар но сти. Те жња ка ау тен тич ном жи
вље њу, на тај на чин ула зи у фа зу ње не за ме не кон цеп ци јом 
ко мо ди фи ко ва ног жи вље ња. Тек пре тво ре на у ро бу, чи ја је 
вред ност тр жи шно де фи ни са на, до га ђај ност би ва укљу че на 
у ве ли ку ви зи ју са вре ме ног жи во та. Ре а ли ти та ко, у све ту 
из гу бље не ау тен тич но сти, по ста је пред ста ва иде ал ног жи
вље ња, ко је за хва љу ју ћи то тал ној ко мо ди фи ка ци ји по ста је 
део ме диј ског спек та кла, до ка зу ју ћи сво ју вред ност не са мо 
укљу чи ва њем у про цес ме диј ског по сре до ва ња, већ и да
љим ма трич ним ре про ду ко ва њем. Ови рас це пи у стварном, 
бу ду ћи ин ду стриј ски про из ве де ни, ши ре сна гу соп стве
ног де ло ва ња на чи тав про стор ре ал ног, учвр шћу ју ћи се 
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као најчи сти је ма ни фе ста ци је но ве / из ме ње не ствар но сти 
инду стриј ског све та. 
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Abstract

The author starts from a hypothesis that the contemporary understanding 
of live broadcasting as a special argument of objectivity should not be 
explained by the assumption that the public is insufficiently informed 
about the existence of media manipulation and its possibilities, but by 
the general need to find strong foundations of the real, which, faced 
with almost hopeless search, resists any rationality. In the age of 
the destabilized real, reality becomes fully absorbed not only by the 
real but also by the constructed events. In the text, a paradigmatic 
manifestation of this process is recognized in the rise of reality 
programmes. The reality of reality programmes is actually the reality 
of constructing events that annihilate reality itself – which could be 
called a negative reality. In spite of the fact that this is an unauthentic 
or constructed reality, by occupying the space of the real, its rendering 
in the text is identified with the process of demiurgic creation, and the 
media industry is identified as a kind of demiurge of the new socalled 
media age. The depersonalization and industrial foundations of this 
contemporary demiurge are viewed in regard to the development of the 
vision of unauthentic living, and with the emergence of negative reality 

that erodes the very space of the real.
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка –  
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ЗАВРШАВАСЕСЛОБОДНО 

ДРУШТВО
Сажетак: У чи је име се од ви ја ри ја ли ти? Ка ко гле да о цу мо же 
би ти за ни мљи во не што што под се ћа на дра му, а ни је дра ма; на 
филм са раз ли чи тим жан ров ским озна ка ма, а ни је филм; на во
двиљ, гро теск ни сме хо трес, ва шар ску за ба ву, а да се у то ме не 
на ла зи го то во ни ка ква естет ска вред ност? За што су гле да о ци ма 
уоп ште по треб ни та кви са др жа ји? Шта се де ша ва у људ ском ис
ку ству ако се сва ко днев но ба ви жи во ти ма дру гих (обич них и мо
гу ће је по зна тих)? Хи по те за под ра зу ме ва пре и спи ти ва ње ути ца ја 
скри ве ног по ли тич ког гле ди шта на ри ја ли ти про грам и ути ца ја 
ри ја ли ти про гра ма на по ли тич ко ста но ви ште са вре ме ног гле да о
ца. Ри ја ли ти ји ма се сми шље но пре ки да сва ко днев ни жи вот ни ток 
по је ди них лич но сти са обе ћа њем да мо гу да ре ше сво ја ма те ри
јал на пи та ња и дру га пи та ња ко ја се, по не кад, до жи вља ва ју као 
„жи вот на”. Од из бо ра је лов ни ка до из бо ра вре ме на за „жур ку”, 
све је уна пред од ре ђе но. Уо би ча је ни то ко ви се пре ки да ју и ју на ци 
по чи њу да се ба ве не чим дру гим што ма ло или ни ма ло за ви си од 
њи хо ве во ље. Ни шта пред ви ђе но не при па да ау тен тич но њи хо вом 
жи во ту, али ипак по сто је упо ри шне тач ке у па ра лел ној ствар
но сти. Па ра лел на ствар ност за ме њу је по ли тич ку, ствар ну. На 
тој си му ла ци ји се за сни ва и но ва по е ти ка ри ја ли ти ја. Све је на 
си му ли ра ној „енер ги ји” и „под гре ва њу” емо ци ја за сно ва них, нај
пре, на чи ње ни ци из два ја ња. Оту да је је дан од кључ них мо ме на та 
од нос из ме ђу на мет ну тих за да та ка и тзв. опу шта ња. Жи вот се 
на тај на чин бит но си ро ма ши и од у зи ма му се пра ви сми сао иа
ко се чи ни да је све за ни мљи во, на „по себ ним за да ци ма”, и пу но 
сми сла. Оквир то ме да ју на ме ште ни апла у зи, из ве шта че ни смех 
и ис фор си ра не сва ђе. Уме сто су бјек ти ма, осо бе у ри ја ли ти ју се 
до жи вља ва ју као објек ти по год ни за ма ни пу ла ци ју сва ке вр сте, па 
и ме диј скопо ли тич ку ма ни пу ла ци ју. 

ДОБРИВОЈЕ СТАНОЈЕВИЋ и МАРКО ЂОРЂЕВИЋ
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Кључне речи: ри ја ли ти, афек тив ност, ре то рич ко, жа нр, 
гротеска, агре сив ност, си му ла ци ја

Увод1

При лич но је ја сно да ри ја ли ти про гра ми да нас не на ста ју 
са мо стал но и са ми од се бе као сво је вр сни иза зов „ду ха вре
ме на”. Они ни су ау тен тич на по тре ба пу бли ке ни ти од го ва
ра ју на иза зо ве са вре ме них ци ви ли за циј ских по тре ба. Ни су 
ни по ку шај да се ство ре но ви ства ра лач ки кон тек сти. Не де
лу ју као за вр ше на це ли на. Не пре ста но се об на вља ју и ши
ре тра же ћи ис пу ње ње свр хе ко ју ни ка ко да до сег ну. Њи хо ва 
функ ци ја као да се на ла зи у стал ној прет њи да се осна жи 
сми сао до ко јег се, та ко ђе, не до ла зи. Те шко да ће ика да до
ћи до јед но гла сне по твр де о пра вом зна че њу ри ја ли ти ја и 
ствар ном ис хо ду ме диј скопо ли тич ких ма ни пу ла ци ја. Так
ми че ње по ста је по се бан им пе ра тив, но вац и сла ва има ју 
сво ју уло гу, али су шти на, ипак, оста је те шко не у хва тљи ва. 
Не ма тзв. „кри ста ли за ци је сре ди шта” (Ро ман Ин гар ден), 
не ма кон зи стент них иде ја. Не зна се ка ква је пра ва уло га 
ствар не на пе то сти. За то и не ма гле да о ца ко ји су спо соб ни 
да уо че има нен ци ју ри ја ли ти ја јер је она са кри ве на иза има
ги нар них зи до ва ко ји ма се за ма гљу је по глед  на из вор ни 
ствар но сни и по ли тич ки сми сао. 

У чи је име се од ви ја ри ја ли ти? Ка ко гле да о цу мо же би ти за
ни мљи во не што што под се ћа на дра му, а ни је дра ма; филм 
са раз ли чи тим жан ров ским озна ка ма, а ни је филм; во двиљ, 
гро теск ни сме хо трес, ва шар ску за ба ву, а да се у то ме не 
садржи го то во ни ка ква естет ска вред ност. За што су гле да о
ци ма уоп ште по треб ни та кви пред ви дљи воне пред ви дљи ви 
са др жа ји? Шта се де ша ва у људ ском ис ку ству ако се сва
ко днев но ба ви жи во ти ма дру гих (обич них и мо гу ће је по
зна тих)? Ри ја ли ти ји ма се пре ки да жи вот ни ток по је ди них 
лич но сти са обе ћа њем да мо гу да ре ше сво ја ма те ри јал на 
пи та ња ко ја се че сто до жи вља ва ју као „жи вот на”. Од из бо ра 
је лов ни ка до из бо ра вре ме на за „жур ку”, све је уна пред од
ре ђе но. Уо би ча је ни то ко ви се пре ки да ју и ју на ци по чи њу да 
се ба ве не чим дру гим што ма ло или ни ма ло не за ви си од њи
хо ве во ље. Све пред ви ђе но не при па да ау тен тич но њи хо вом 
жи во ту, али ипак по сто је упо ри шне тач ке у ствар но сти. Све 
је на си му ли ра ној „енер ги ји” и ра ђа њу но вих емо ци ја за сно
ва них на на сил ном из два ја њу из кон тек ста. Ју на ци у ри ја
ли ти уно се де ло ве сво јих бив ших кон тек ста, али и ства ра ју 
но ви, па ра лел ни, си му ли ра ни, ква зи по ли тич ки, надзира ни. 

1 Рад у окви ру про јек та По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и 
гло бал ном кон тек сту (179076).
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Оту да је је дан од кључ них мо ме на та од нос из ме ђу на мет
ну тих за да та ка и тзв. опу шта ња, из ме ђу на ме шта ња и не
пред ви љи во сти, из ве сно сти и не из ве сно сти. Жи вот се у том 
све де ном кон тек сту си ро ма ши и од у зи ма му се пра ви сми
сао иа ко се чи ни да је све за ни мљи во, на „по себ ним за да
ци ма” и пу но сми сла. Оквир то ме да ју на ме ште ни апла у зи, 
из ве шта че ни смех и ис фор си ра не сва ђе. Уме сто су бјек ти ма, 
осо бе у ри ја ли ти ју се до жи вља ва ју као објек ти по год ни за 
ма ни пу ла ци ју сва ке вр сте. Ри ја ли ти, та ко, по ста је по себ на 
„ма ши на за пр ља ње”.2

Скри ве но по ли тич ко и по ли ти ка скри ва ња

Суд би не лич но сти уме ша них у ри ја ли ти нас, ме ђу тим, рет
ко до ди ру ју и уз бу ђу ју као што се де ша ва у ствар ном жи во ту 
или у умет нич ком де лу. Нај пре за то што је реч о, при вид но, 
вла сти том из бо ру за сно ва ном, нај че шће, на „при ма мљи вој 
нов ча ној по ну ди” или по ну ђе ној по пу лар но сти. Не ко уз бу
ђе ње се не пре ста но оче ку је, али се оно упор но пре о бра жа ва 
у тре нут ну па те ти ку или фри вол ну обич ност ко ја има ви ше 
скри ве них по ли тич ких са сто ја ка: 

1. При ла го ђе на, углав ном по ја ча на осе ћај ност, го то во 
увек де лу је као да је тек у на стан ку. На ја вљу ју се не из ве
сни да ни и „бе са не но ћи” пу не афе ка та. По сле њих, ме
ђу тим, не до ла зи до ка тар зе већ пре до очај ног за си ће ња 
ба нал ним ре ше њи ма и ис хо ди ма. 

2. У ри ја ли ти ји ма је уоч љи ва не пре ста на глад за нео бич
но шћу, а ју на ци се ре а ли зу ју као про јек ти ис под обич
но сти. Стал на те жња за ужи ва њем оме та се до гра ни ца 
фру стра ци је. Жеђ за по се до ва њем се, обич но, пре о бра ћа 
у то да нас дру ги по се ду ју већ тре нут ком од лу ке да се уђе 
у ри ја ли ти.

3. Нај зад, што ма ње до ла зи до ис пу ње ња оче ки ва ња то 
је ве ће и тра гич ни је на сто ја ње да се лич но сти из бо ре за 
вред но сти за ко је се де кла ра тив но за ла жу, а у ства ри су 
ве о ма да ле ко од њих.

Окол но сти у ко ји ма се на ла зе иза бра не лич но сти ри ја ли ти ја 
иза зи ва ју стал ну по жу ду пре ма свим екс тра ва ган ци ја ма ко је 
се на ја вљу ју а за ко је ни су спо соб не. Ри ја ли ти је сте, оту
да, ста ње по вр шних, при вид но, бур них осе ћај но сти, на о ко 
пу но ди на мич но сти, али са стал ном че жњом пре ма ис ти ца
њу ко је се рет ко де ша ва и у че му до бром иа ко се мо гућ ност 
до бра стал но на ја вљу је. За то се ис ти ца ње усме ра ва, нај пре, 

2 Ан то нић, С. (2011) Ви ши јев ска Ср би ја, Бе о град, „Чи го ја штам па”,  
стр. 67.
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пре ма про во ка ци ји ра ди по бе де. На тај на чин до ла зи до при
мет ног за сто ја „нор мал но сти” и оче ки ва ног сва ко дне вља 
ко је се сва ко днев но не де ша ва. Ри ја ли ти је, у ства ри, пун до
га ђа ња у ко ји ма се ни шта не де ша ва. Стал но не ко до ла зи и 
од ла зи, али као да ни ко ни је ни до шао ни оти шао. Су прот но 
од ап сур ди зма у Бе ке то вој дра ми Че ка ју ћи Го доа где „ни ко 
не до ла зи и ни ко не од ла зи”, али се стал но не што уз бу дљи во 
оче ку је. Ни је, оту да, слу чај но што су че сти го сти по ли тич ке 
ри ја ли ти фи гу ре (Во ји слав Ше шељ, Не над Ча нак, Мар јан 
Ри сти че вић, Бо шко Ни чић, Алек сан дар По жгај, Ра ка Ра до
вић...). Тек по сле њих се, осим вла сти тог пред ста вља ња, ни
шта не де ша ва. То ра ђа стал ни осе ћај про ма ше но сти ко ји 
не мо же да се не за вр ши у тра ги ко мич ном јер сви из во ђа чи 
ри ја ли ти рад ње као да уна пред зна ју све тај не и рас пле те. 
Упр кос то ме, го то во сва ка лич ност де лу је аут сај дер ски, као 
да ма ло шта зна и као да зна по гре шно о пра вом. Њој као 
да уна пред ве ру ју и дру ге лич но сти и аут сај де ри зо ва на и 
ријали ти зо ва на пу бли ка.

Све че му се при да је зна чај у сва ко днев ном жи во ту од јед ном 
по ста је бе зна чај но јер се од и гра ва у на мет ну тим, не сло бод
ним окол но сти ма и оме ђе ном ап стра хо ва ном, хер ме ти зо ва
ном, про сто ру. Глу мље на искре ност и пре те ћи „ка ран ти ни” 
чи не уче сни ке раз о ча ра ним и про ма ше ним већ на по чет ку.
Та кво вр лу да ње и не си гур ност осе ћај но сти до во ди че сто до 
ра ди кал них про ме на по чет них ста во ва. Љу ба ви и мр жње 
су ис хи тре не, при ја тељ ства на мет ну та и глу мље на, ве зе 
при вре ме не већ на по чет ку за сни ва ња. По чет ни по е тич ки 
став је об ли ко ван у ду ху фра зе ма „што на ум, то на друм”, 
„немати дла ке на је зи ку”, „има ти ср це”... 

У ри ја ли ти ји ма се жи вот сво ди на пра ег зи стен ци ју ре то рич
ког еле мен та,  без есте ти зо ва ног сло ја. „Ри ја ли ти је за ми
шљен као пси хосо ци јал ни екс пе ри мент”3, твр ди се у не ким 
из у ча ва њи ма. Сво је вр сни ого ље ни прак ти ци зам ра ђа по себ
не су ко бе. Ју на ци без у спе шно по ку ша ва ју да се на мет ну том 
игром вра те у ре ал ност не зна ју ћи да се не мо же игра ти нео
б у зда но у не сло бод ним оме ђе ним про сто ри ма. Та ко до ла зи 
до по ја ве са мо за бо ра вља ња. Лич но сти на тај на чин по ста ју 
не ке дру ге не пре ста но се ла жно пред ста вља ју ћи и пре и спи
ту ју ћи, без у спе шно тра га ју ћи за сво јим из гу бље ним „ја”. 
Че сте су по ја ве агре сив но сти и на ја ве мо гу ћих на си ља, па 
и не при зна ва ња ау тен тич но сти ту ђег при сту па. Бур на ис пи
ти ва ња и тра га ња, као и на гла сми ре ња ути чу на стал но ме
ња ње кул ми на ци ја. До ла зи се до си ту а ци ја и лич но сти ко је 

3 Ra du lo vić, L. i Er dei, I. (2017) Ve li ki brat vas gle da / Vi gle da te Ve li kog bra
ta, fe no men (nad)gle da nja i im pe ra tiv gle da no sti u ri ja li ti pro gra mu, Etno
an tro po loš ki pro ble mi, Be o grad, str. 23.



66

ДОБРИВОЈЕ СТАНОЈЕВИЋ и МАРКО ЂОРЂЕВИЋ

се ни су ни оче ки ва ле ни слу ти ле. При су ству је се спо зна ји 
ствар не не свар но сти ко јом се ре ме ти  при род на ре ак ци ја. 
Раз вој „иде ал ног би ћа” не пре ста но се спу та ва и по ти ску је, 
али се спу та ва и раз вој „ствар ног би ћа”. Уда ља ва ње ствар
но сти од си ту а ци ја у ко ји ма се при по ве да о ствар но сти ис
хо ду је оса мо ста љи ва њем си  му ла ци је као дру ге ау тен тич но
сти. У су ко бу нео ства ре но сти, оно га што је иде ал но и оно га 
што је ствар но, у осу је ће њу њи хо вих ис пу ње ња, ра ђа се по
себ на ри ја ли ти ма ска. Ри ја ли ти ма ска је сте спе ци фич ни не
спо ра зум из ме ђу иде ал ног ли ца ко ме се те жи да би су бјект 
се бе при ка зао у бо љем све тлу и ствар ног ли ца ко је ни ка ко 
не мо же да се не при ка же у свом нај го рем из да њу. Оту да 
ри ја ли ти ма ска као по тре ба да се ли це пред ста ви као уло га 
„ри ја ли ти игра ча”. При то ме је ри ја ли ти ма ска нео п ход на да 
би се оправ да ли сви по ступ ци ко ји од у да ра ју од мо рал них 
нор ми, да кле без “дис курс них и мо рал них прин ци па”4 па су, 
оту да, за ни мљи ви ји за пу бли ку жед ну не мо рал но сти и, на
су прот, жељ ну мо ра ли са ња. И јед ну и дру гу при вла че крај
но сти као мо гућ ност ула же ња у ого ва рач ке жан ро ве ствар
но сти ко ји се про вла че ме ди ји ма и ру мор ном ко му ни ка ци
јом при че му се скре ће па жња, ако за тре ба и ка да затреба, од 
те ма шкакљи вих за ру ко ва о це ствар но сти ма.

Жр тве ри ја ли ти ја при ста ју на уло гу жр тве, па и по ли тич ке 
жр тве, са свим до бро вољ но, са ма ло или ни ма ло про ти вље
ња, не пре ста но тра же ћи ис пу ње ње сво јих пре ко мер них оче
ки ва ња и то упра во у оно ме скри ве ном што ни ка ко не за слу
жу ју. По ли ти ка скри ва ња иза, че сто еро ти зо ва не, „маске” 
по ста је по себ на скри ве на по ли ти ка ко јом се оства ру ју 
ци ље ви ван ри ја ли ти ја. Јер, ци ље ви ри ја ли ти ја се налазе, 
редов но, ван ри ја ли ти ја.

Под гре ва ње

Ри ја ли ти до жи вљај је сте не пре ста но „под гре ва ње”, ам пли
фи ка ци ја, стра сти, осе ћа ња и је зи ка. Да би ри ја ли ти имао 
сми сла мо ра ју по сто ја ти раз ли чи та, че сто су прот ста вље на 
гле ди шта. Су бјект се увек на ла зи из ме ђу ствар но сти по
лу по ни жа ва ју ћег ста ња у ко је је до ве ден и по себ ног сна о 
мо гу ћој по пу лар но сти и сла ви сте че ној на би ло ко ји на чин. 
Ле стви ца етич ких, естет ских и је зич ких вред но сти се не
пре ста но спу шта. На то пло ти уза јам них под гре ја ва ња не
пре ста но се ши ри до рас пр сну ћа. Сва ко сни жа ва ње мо рал не 
ле стви це је сте оправ да ње за но во па да ње и сле де ће „под гре
ва ње”. Реч је, сва ка ко, и о прин ци пу ујед на ча ва ња у па да њу 

4 Ste pa nov, S. (2016) Aser tiv nost, re le vant nost i ža nr ana li za pred iz bor nih 
poli tič kih go vo ra, No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet.
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да би гру па мо гла да бу де, бар оквир но, хо мо ге на. На клац
ка ли ци је зич ких вред но сти пре о вла да ва ју вул га ри зми ко ји
ма се ве о ма бр зо сти же у „ср це та ме” пре ма ко ме се не ми
нов но те жи. Да би се за бо ра ви ла ствар ност не сло бо де, мо ра 
се по то ну ти у сан о из вор но сти под гре ја ног ри ја ли ти све та.

Ри ја ли ти про грам про це сом „под гре ва ња” је зич ких ата ви
за ма по ста је мај ка ко ја као да успа вљу је сво ју раз у ла ре ну 
и обе сну де цу. Ри ја ли ти  де ца не пре ста но из ра жа ва ју сво
је умно го стру че не раз ма же но сти. По што је сва ка раз ма же
ност по себ на, ра ди се на не пре ста ном „под гре ва њу” хи ро ва. 
При том, се хи ро ви то сти су ко бља ва ју до не слу ће них об ли ка, 
по не кад и до иви це фи зич ког су ко ба ко ји се, ако до ње га до
ђе, за сад, спре ча ва у, при вид но, по след њем тре нут ку. За то 
што сва ка же ља не мо же би ти ис пу ње на, ну жно до ла зи до 
су ко ба ко ји се по не кад ре ша ва ју си сте мом de us in mac hi na. 
Же ље се, нај пре, бр зо „под гре ва ју”, а за тим на гло спу та ва ју 
са обра зло же њем да ће се јед ном об и сти ни ти. Од ла га ње и 
уте ха је су, уства ри, но во „под гре ва ње”. Као што и не ги ра ње 
ри ја ли ти „за ве ре” је сте увек део но ве за ве ре. Та ко стал но 
по ти ски ва ње обес ти ра ђа осло ба ђа ње на глих афек тив но сти 
у је зи ку. На тај на чин ри ја ли ти ју нак се не по вла чи не го по
ку ша ва да на дру ги на чин до ђе до оства ре ња же ље чак и 
на су прот су прот ста вље ним же ља ма дру гих лич но сти. С об
зи ром на уро ђе ну по тре бу о по вре ме ној оса мље но сти и осу
је ће њу те по тре бе, је дин ке ни су спо соб не за то ле ран ци ју и 
уступ ке. И што се ви ше јо гу не и про ти ву ре че дру ги ма, ју на
ци ри ја ли ти ја се до жи вља ва ју као оја ча ни сим бо ли про гра
ма у ко ме се на ла зе. За ми шље но је да све има свој ства ствар
них до га ђа ја. Уме сто то га, до га ђа се да се ре кон струк ци јом 
до га ђа ја ни ка да не осло ба ђа од по ли тич ке кон струк ци је од 
ко је се по ла зи. Оту да ни је слу чај но што је пр ви „уво зник” 
ри ја ли ти ја по ли ти чар Дра ган Ђи лас, а на ста вљач и не у мор
ни мул ти пли ка тор „по ли тич ки чо век свих вре ме на” Жељ ко 
Ми тро вић.

Јед но став не су обес ти по де ти ње них ју на ка ри ја ли ти ја. Они 
же ле у све му да бу ду пр ви у пра ву и то од мах. Уко ли ко на и
ђу на не пре мо сти ве пре пре ке поч ну да вре ђа ју или да пла чу. 
Та ко се ма шта ни по ло жај хар мо ни зи ра са по зи ци јом оно га 
ко ји вре ђа или увре ђе но пла че. Јер и је дан и дру ги ми сле да 
су у пра ву. Иа ко је у „под гре ја ним” ре то рич ким си ту а ци јама 
те шко из гра ди ти или об но ви ти спо соб ност етич ког од но са, 
не пре ста но се по зи ва упра во на мо рал ну ди мен зи ју стал них 
су ко ба. Ре ла ти ви за ци ја етич ких и ре то рич ких нор ми од ви
ја се у по е тич ком ди ја па зо ну „ко во ли во ли, ко не во ли не 
воли”. 
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У „под гре ја ним” окол но сти ма спо соб ност етич ке и ре то
рич ке ре цеп ци је се бит но ме ња. Су о че ни са на из ме нич ном 
сме ном умно же них и ми ни ја ту ри зо ва них „го вор них жан ро
ва” (Ми ха ил Бах тин), од ша пу та ња на ја сту ку до же сто ких 
сва ђа, ју на ци су у стал ној опа сно сти ма сме не на глих кли
мак са и ан ти кли мак са. На тај на чин ни ка ко да на ђу пра ве 
мо рал не и ре то рич ке вред но сти. „Ма ни пу ла циј ском упо тре
бом је зич ких сред ста ва по ти че се на же ље но по на ша ње и 
ти ме ин стру мен та ли зи ра за успјех вла сти тог дје ло ва ња.“5 
Срод но као и у по ли тич ком дис кур су. Бр зе и нео че ки ва не 
ве зе има ју сво ју са да шњу суд би ну „уну тра” и оче ки ва ну 
„на по љу”. Искре ност се сма тра јед ном од глав них вр ли на, 
али она је че сто глу мље на и, та ко ђе, „под гре ја на”. Ју на ци 
не пре ста но по сти жу су про тан ефе кат упра во у мо мен ту ка
да по ку ша ва ју да бу ду, на вод но, „ис кре ни”. За по че те ве зе и 
гра ђе ње ими џа мо гу би ти пре ки ну те у сва ком тре нут ку. Оту
да и не ма при род не не из ве сно сти. Све ре ак ци је су, на кра ју, 
оче ки ва не и ра ђе не по исто вет ном по ли тич ком сце на ри ју да 
се пу бли ка за ба ви и за бо ра ви на те ку ћу ствар ност.  

Ри ја ли ти ју на ци у стал ном убр за ном „под гре ја ном” ко шма
ру не из ве сно сти осе ћа ња, сме не да на и но ћи, гу бе ори јен
та ци ју и го то во не по и ма ју да око ло има и дру гих же ља 
осим вла сти тих. Етич ки и ре то рич ки ре ла ти ви зам, оту да, 
не ма свој при род ни по че так и крај. У истом мо мен ту де лу
је, исто вре ме но, да све по чи ње и све се за вр ша ва. Та ко се 
уну тар јед но га ри ја ли ти ју на ка од ви ја су коб ста рих и но во
у сво је них вред но сти. Он то не уви ђа и на сто ји да про на ђе 
ре то рич ку стра те ги ју ко јом би се мо гло оправ да ти етич ки 
обрт. Та ко до ла зи до но вих су ко ба и дру га чи јих не до след но
сти. Ма ло где се ви ше рас пра вља о до след но сти од рас пра ва 
ко је во де уче сни ци ри ја ли ти про гра ма бу ду ћи да се ли стом 
за ла жу за сло бо ду, а уна пред при ста ју на број на оме ђе ња 
ко ја их, по не кад, спу та ва ју чак до тле да не мо гу да на пу сте 
ри јали ти про грам иа ко то же ле.

Ју на ци ри ја ли ти ја стал но има ју сво је из бо ре, гла са ња, ма ле 
и ве ли ке за вр шни це. То их др жи у ста њу не пре ста не буд
но сти и нео бе ћа ва ју ће, из ми чу ће бес ко нач но сти. Из ну тра 
се оме та ју ће окол но сти сла бо уо ча ва ју, па ри ја ли ти су бјект 
не осе ћа осу је ће ње сво јих по гле да и вред но сти, ако их има. 
Они све вре ме об ли ку ју, до ра ђу ју и ме ња ју си стем вред но
сти, а да су то га ма ло све сни. У под гре ја ном „так ми чар ском 
ду ху” оправ да ва ју сво је не до след но сти при ну ђе ни да се на
гло опре де љу ју и та ко до дат но су ко бља ва ју. Пре сек ста ња: 

5 Ha ber mas, J. Tu ma če nje uz po jam ko mu ni ka cij skog dje lo va nja, u: Te o ri ja 
druš tva u Frank furt skoj ško li, ur. Ka tu na rić, V. (1990), Za greb, „Na pri jed”, 
str. 602.
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по лу по зна те лич но сти се га ђа ју сто ли ца ма и вре ђа ју уз фу
ри о зни тру бач ки сонг. Та ко по ста ју по зна ти је упра во због 
стал ног сни жа ва ња сте пе на то ле ран ци је.

У но вим су ко би ма ју на ци се ча сте да су „оме те не у раз
воју”, да су „де мент не”, ме ђу соб но се стал но упо зо ра ва ју 
да се не „про во ци ра ју”. Ше та ју ћи об на же ни, ју на ци се бо ре 
исто вре ме но и са сво јим јав ним и при ват ним би ћем. По губ
ни ути сак при ре ци пи ра њу ових су ко ба је сте у то ме што се 
стал ним „под гре ва њем” ра ђа ју ла жни су ко би и ком про ми
си ко ји ма се про из во де из ну ђе не сва ђе и сва ђа лач ка ре то
рич ност. Ис хо ди та квих кон струк ци ја на ла зе се у то ме да, 
на кра ју, не мо гу да пре тен ду ју на ста тус ствар ног до га ђа ја. 
Псе у до до га ђај се ни ка ко не мо же пред ста ви ти као ствар ни 
не при стра сном су ди ји ре ци пи јен ту. Он хо ће увек да ви ди и 
дру го, по ли тич ко, ли це ствар но сти ван зи ди на ри ја ли ти ја.

Ома мље ност и сва ђа ње

У чи ну са мо ре цеп ци је вла сти тог при су ства у ри ја ли ти про
гра му лич но сти до би ја ју им пул се од сво јих бив ших мо рал
них пред ста ва ко је же ле да са чу ва ју и но вих на мет ну тих 
вред но сти. Тог су ко ба су бјект ни је увек све стан јер је од јед
ном су о чен са дру гим не а у тен тич но сти ма и раз дра жу ју ћим 
аут сај дер стви ма. Та кве окол но сти мо гу да ли че на сво је вр
сно ста ње ло ше га сна ко ји се ни ка ко не за вр ша ва. Ова кав 
сан се рет ко за вр ша ва пра вим бу ђе њем. За вр ше так се од и
гра ва у но вом ко шма ру ко ји ју нак тре ба да са вла да бо ре ћи 
се свим оме ђе но сти ма сво је не а у тен тич но сти. Ни је, оту да, 
са свим ја сно ка ко се би ра ју ри ја ли ти лич но сти. По сва ђа
лач ким на ви ка ма, по пр га во сти, не кул ти ви са но сти, иде а ли
зо ва ној сли ци ко ја тре ба да се раз би је (при мер уче ство ва ња 
по зна тих лич но сти) или по сли ци ано ним но сти ко ја тре ба 
да се иде а ли зу је? Бу ђе ње из јед ног сна и ула зак у дру ги сан 
ра ђа ста ње стал не ома мље но сти ко је до во ди до сва ђа ња и 
на ту ра ли зо ва них ре то рич ких инер ци ја обич но оме ђе них 
вул га ри зми ма. Ре то рич ка ка ко фо ни ја ри ја ли ти про гра ма по
сто ји као ре ме ти лач ки чи ни лац ко јим се стал но до при но си 
драм ској на пе то сти. „Али, чим по ку ша очу ва ти јед ну исти
ну сви је та, чо век је и не хо ти це пре тва ра у исти ну о сви је ту, 
на и ме сво ју исти ну.”6

Ко ме је по треб на та ква ре то рич ка на пе тост? При ти сак ре
ци пи јент ске ма се ко ја би да та квим про гра мом за ме ни не
до стак дра ме у вла сти том жи во ту или да за ме ни сво ју дра
му за ту ђу слич ну, ја чу или дру га чи ју, мо жда улеп ша ну 

6 Bi ti, V. (1981) Baj ka i pre da ja, po vi jest i pri po vi je da nje, Za greb, Sve u či liš na 
na kla da Li ber, str. 163.
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наслућујућим „срећ ним за вр шет ком”. Ри ја ли ти про грам 
тра је ме се ци ма и ну ди се као члан по ро ди це ко га тре ба на
гра ди ти или из ве сти из за блу де. Ка ко се афек тив ност ре то
рич но сти по ја ча ва, јер реч је о је зи ку а не о до га ђа ји ма, та ко 
ра сте и при ти сак да се опре де ли мо. Су штин ски, ни шта се не 
де ша ва. „Ни ко не до ла зи, ни ко не од ла зи”, као у Бе ке то вој 
дра ми Че ка ју ћи Го доа, иа ко се чи ни да је све дру га чи је. Баш 
као и у по ли тич кој ствар но сти. Ни шта се не де ша ва (све се 
сво ди на то да Ми је смо, а ви да ни сте), а све се чи ни као да 
се де ша ва ју ве о ма ва жне ства ри. У ри ја ли ти про гра му две 
су ко бље не исти не (пра ве и глу мље не ствар но сти) ди вер ги
ра ју по при ро ди сво је из вор но сти: ствар но и по сре до ва но 
сре ди ште.

Де кла ра тив на на ме ра уе сни ка ри ја ли ти ја по не кад је у то ме 
да се „мла ди по у че” ка ко не ва ља ра ди ти, ка ко да из бе га ва ју 
дру штве не по ро ке а, уства ри, пре се на вик ну на но ве по ро
ке не го што се од ри чу ста рих. За ни мљи во је да се емо тив но 
чи шће ње ових ју на ка, у јед ном од ри ја ли ти про гра ма, од ви ја 
на тзв, фар ми и то у шта ли. Ни је те шко за кљу чи ти шта сто ји 
у по за ди ни зна че ња та квог про сто ра.

За ми шље но „чи шће ње” од ви ја се у са мо хва ли у све из о па
че ни јим об ли ци ма. Оно што ри ја ли ти, евен ту ал но, мо же по
ну ди ти ми сле ћем по сма тра чу је сте свест о „там ној стра ни 
људ ске при ро де”. У ри ја ли ти ји ма рет ко има по вла че ња и то
ле ран ци је, глум ци до кра ја игра ју сво је уло ге. Твр до гла вост 
до во ди до сво је вр сног ре то рич ког из о па ча ва ња иза ко јег 
сле ди ла тент на фи зич ка агре сив ност (по ли ва ње во дом, по
ми ја ма, фе ка ли ја ма...). Ор га ни за то ри, при вид но упо зо ра ва
ју да се све за вр ши на вер бал ном су ко бу. Али те шко је из бег
ну ти су коб ако се он од и гра ва из ме ђу уми ре ног ма чомена 
и под ја ре не ма чоже не. Ре то рич ке ре ак ци је су не у ме ре не 
обре ме ње не вул га ри зми ма (ла жеш, ре тард, де бил чи но...) и 
под се ћа ју на остра шће ну по ли тич ку бор бу. Нај пре су ре то
рич ке ре ак ци је по ли ти ча ра под се ћа ле на ри ја ли ти про гра
ме, по том се од и грао обрт. Реч је о по себ ном при ла го ђа ва њу 
за оно што сле ди. Те жња за укла па њем но си со бом, нај че
шће, при ла го ђа ва ње но во на ста лим окол но сти ма. При ла го
ђа ва ње се од ви ја у ан ти кли мак су: уче сни ци се рав на ју пре
ма нај го рем не би ли се оства рио ре ци про ци тет. Бу ду ћи да 
су за тво ре ни, уче сни ци ри ја ли ти ја по сте пе но има ју ис кри
вље не пред ста ве о од но си ма и ре то рич ким од го вор но сти
ма. На тај на чин све ви ше уче ству ју у на стан ку ра зно ли ких 
на мет ну тих не спо ра зу ма. „Гне здо” ри ја ли ти ја има по себ ну 
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ва ло ри за ци ју. „По зи тив но го во ре ћи, не ма ни чег ап сурд ни јег 
од људ ских вред но ва ња сли ке гне зда.”7

За кљу чак: Љут ња, агре сив ност и  
ко ро ни за ци ја ствар но сти

Мно ги од уку ћа на ри ја ли ти про гра ма до ђу са из ве сним оче
ки ва њи ма, али и љут њом ко ја се по сте пе но по ја ча ва и до
во ди до сте пе на, на пре ре то рич ке а, по том, и фи зич ке агре
сив но сти. Ма ло ко се по вла чи и бе жи јер је у не при род ним 
окол но сти ма, за шти ћен ка ме ра ма и све до ци ма. Та ко се по ја
ча ва ме ђу соб на вер бал на и сва ка дру га агре сив ност, ма да се 
увек зна да у то ме има из ве сне си му ла ци је и глу ме. Љут ња 
је увек пра ће на из ве сним фру стра ци ја ма, за ви шћу, ина том, 
љу бо мо ром, нар ци со ид но шћу, па и мр жњом. Оту да је ме
сти мич ни „го вор мр жње” са мо део укуп не афек тив не ска ле, 
а ри ја ли ти про грам, нај пре, пол тич ки кон структ.

Кад су у пи та њу осе ћа ња и по на ша ња ко ја се ис по ља ва ју 
у ри ја ли ти про гра му, као и вер бал но ис по ља ва ње осе ћа ња, 
сва ки од ју на ка жи ви у „под гре ја ној” и скри ве но по ли ти зо
ва ној ат мос фе ри. У тој „под гре ја но сти” на ла зи се де ли мич
но оправ да ње за по на ша ње ко је не мо же би ти ши ре при хва
тљи во. Оту да ове осо бе че сто по вла че „знак је да ко сти из
ме ђу осе ћа ња и по на ша ња”. „Уви ђа њем да осе ћа ти и по на
ша ти се ни је јед но исто, осо ба до би ја сло бо ду да би ра ка ко 
ће из ра зи ти сво је осе ћа ње.”8 Љут ња и агре сив ност до би ја ју 
свој ме та фо рич ки за о крет, а ри ја ли ти про грам има по ли тич
ку слу жбу из јед на ча ва ња ра зно ли ког, ка ља ње нео ка ља них, 
сво је вр сну оп шту ко ро ни за ци ју ствар но сти. Пaрадоксално 
је да ће ју на ци ри ја ли ти ја, бу ду ћи већ од пре у „ка ран ти ну”, 
мо жда над жи ве ти ствар ност ко ју су оку жи ли.

Мо же се, сва ка ко, го во ри ти о пер спек ти ви ри ја ли ти ја и ње
го вом гле ди шту пре ма уну тра и пре ма спо ља. И тек ту се 
мо же тра жи ти  од го вор на пи та ње где по чи ње и где мо же 
за вр ши ти ри ја ли ти. Све оста је ствар из бо ра, ко ће уче ство
ва ти, ка ко ће ре а го ва ти, ко ће гле да ти и ка ко вред но ва ти ри
ја ли ти са да шњост и усло ве ко ји су до ве ли до ње. Чак ни јед
на са мо во ља ни је јед на ка дру гој. Ри ја ли ти ко ро ни за ци јом се 
ствар ност ујед на ча ва. Ри ја ли ти про грам се мо же чи та ти и 
као мeтафорички  за о крет ка пра о бли ку ко ро ни за ци је.

Ри ја ли ти на ства ри гле да, још увек, са све де ног гле ди шта 
скри ве не ко ро ни за ци је. Ствар је у то ме да се ва ља но сагледа 

7 Ба шлар, Г. (1969) По е ти ка про сто ра, Бе о град, Кул ту ра, стр. 131.
8 Mi li vo je vić, Z. (2008) Emo ci je; psi ho te ra pi ja i raz u me va nje emo ci ja, No vi 

Sad: Psi ho po lis in sti tut, str. 31.
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оквир но на че ло ри ја ли ти за ци је ко јим се усме ра ва ју раз ли
чи те пер спек ти ве ствар но сти. Гле ди ште „ори ђи на ла” и ста
но ви ште „клов на”.9 А оно се, не ка ко, увек на ла зи у по ли
тич ком по љу и ствар је дис курс не ма ни пу ла ци је по ли тич ког 
го во ра. Нај пре сво јим из гле дом, сво јим на гла ше но те а трал
ним ге сто ви ма и ми ми ком, ка рак тер ним цр та ма без из ра зи
ти је те жње ка ду хов ном. И док у скло пу ри ја ли ти ја лич но
сти на сто је да се пред ста ве као су бјек ти, уну тар ри ја ли ти 
дра ме они су објек ти, јер њи хо вим по ступ ци ма, ре дов но, 
упра вља не ко спо ља. 
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Abstract
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shows are properly considered, the effect is, in the end, always in the 
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РЕЖИРАНАРЕАЛНОСТ 
ИЛИРЕПКОЈИЈУРИПСА

Сажетак: Рад се ба ви ана ли зом кул ту ро ло шких, пси хо ло шких и ко
му ни ко ло шких обра за ца ко ји ма се мо же об ја сни ти по пу лар ност и 
при јем чи вост пу бли ке ко ја кон зу ми ра ри ја ли ти про гра ме. Ови про
гра ми су у на шој сре ди ни по че ли да се еми ту ју 2006. го ди не кроз 
фор мат Ве ли ког Бра та, и од та да њи хо ва гле да ност не опа да. У 
ра ду смо се ба ви ли  спе ци фич но сти ма овог те ле ви зиј ског фор ма
та, ко му ни ка ци о ним про це си ма ко ји пу тем тен ден ци о зно усме ра
ва них уло га и обра за ца по на ша ња до во де до же ље них „ис хо да” 
као и пси хо ло шким пер спек ти ва ма ко је мо гу по ја сни ти мо ти ва
ци ју пу бли ке да се ин вол ви ра у кон зу ма ци ју ових са др жа ја. Не ка 
од пси хо ло шких об ја шње ња по пу лар но сти ових про гра ма мо гу се 
об ја сни ти ви со ким сте пе ном иден ти фи ка ци је са ак те ри ма ко ји 
екс тер на ли зу ју нај ин тим ни је са др жа је из свог уну тра шњег све та 
као и ана литчким ко цеп том Сен ке ко ја се од но си на ин фе ри ор не и 
не при хва тљи ве уну тра шње са др жа је ко ји су део људ ске при ро де 
и че сто се про јек ту је на мар ги на ли зо ва не гру пе. Ко нач но смо се 
ба ви ли ши рим дру штве ним кон тек стом ко ји по го ду је одр жа ва њу 
и „не го ва њу” ове фор ме јав ног дис кур са. 

Кључнеречи: ри ја ли ти про гра ми, груп на ди на ми ка, пси хо ло шки 
про це си, екс тер на ли за ци ја

Увод

Ри ја ли ти про гра ми по ста ли су са став ни део са др жа ја ко
мер ци јал них те ле ви зи ја у Ср би ји од 2006. го ди не. Сте кли 
су ве ли ку по пу лар ност, са пар го ди на за ка шње ња у од но су 
на ори ги нал не про гра ме у све ту. По пра ви лу, ови те ле ви
зиј ски са др жа ји ре а ли зу ју се пре ма ку пље ним ли цен ца ма, 
ко је про пи су ју све бит не стан дар де про дук ци је, од из бо ра 
так ми ча ра, пре ко опре ме про сто ра у ко јем се про грам од
и гра ва, до дра ма тур ги је, ко јом се кре и ра и кон тро ли ше ко
му ни ка ци ја и ди на ми ка од но са ме ђу уче сни ци ма. Иа ко су 

Ј. С. МАТИЋ, Д. ИЛИЋ и Ј. М. ЂОРЂЕВИЋ



75

Ј. С. МАТИЋ, Д. ИЛИЋ и Ј. М. ЂОРЂЕВИЋ

у све ту рија ли ти про гра ми до жи ве ли зна чај не тран сфор ма
ци је, да нас у Ср би ји на две ко мер ци јал не те ле ви зи је го то
во не пре кид но се еми ту ју ри ја ли ти еми си је („За дру га” на 
те ле ви зи ји Пинк и „Па ро ви” на те ле ви зи ји Хе пи) и њи хо ва 
гле да ност не опа да.

Циљ на шег ра да је ана ли за кул ту ро ло шких, пси хо ло шких 
и ко му ни ко ло шких обра за ца ко ји ма се мо же об ја сни ти по
пу лар ност и при јем чи вост пу бли ке ко ја кон зу ми ра ова кве 
са др жа је. У ра ду ће мо се ба ви ти спе ци фич но сти ма овог 
те ле ви зиј ског фор ма та, ко му ни ка ци о ним про це си ма ко ји 
пу тем тен ден ци о зно усме ра ва них уло га и обра за ца по на ша
ња до во де до же ље них „ис хо да” ко ји по ве ћа ва ју гле да ност 
(кон фликт, сек су ал ни са др жа ји), као и мо гу ћим пси хо ло
шким пер спек ти ва ма ко је у од ре ђе ној ме ри мо гу по ја сни ти 
мо ти ва ци ју пу бли ке да се ин вол ви ра у кон зу ма ци ју ових са
др жа ја ( гле да ње са др жа ја, ко ме н тари са ње на дру штве ним 
мре жа ма, гла са ња, фа во ри зо ва ња од ре ђе них ак те ра).

Да би смо бо ље раз у ме ли фе но ме но ло ги ју ри ја ли ти про гра
ма, ва жно је да раз мо три мо њи хо ве осо бе но сти ко је се по
себ но ти чу пи та ња фор ма та, уче сни ка ри ја ли ти про гра ма, 
дра ма тур ги је, као и ши рег дру штве ног кон тек ста у ко ме се 
они ре а ли зу ју и на ко ји не ми нов но вр ше ути цај. Са ста но ви
шта ана ли зе ме ди ја, у Ср би ји мо же мо го во ри ти о сле де ћим 
осо бе но сти ма ри ја ли ти про гра ма.

Пи та ње фор ма та

Пр ви фор мат ри ја ли ти про гра ма од но сно, по че так еми то ва
ња у Ср би ји био је „Ве ли ки брат”, ко ји је 2006. го ди не по чео 
да се еми ту је на те ле ви зи ји Б92. Про грам је про из во ди ла 
Emo tion про дук ци ја по ли цен ци En de mol Shi ne Gro up из Хо
лан ди је. У овом слу ча ју до шло је до нео бич ног „иска ка ња” 
из уо би ча је не про грам ске ше ме те ле ви зи је Б92, по зна те пр
вен стве но по ин фор ма тив ном про гра му и еми си ја ма по пут 
„Ин сај де ра” ко је су се ба ви ле ис тра жи вач ким про јек ти ма. 
Ри ја ли ти про грам је та ко ви ђен  као „го ри во” за по ди за ње 
гле да но сти ка на ла. Ова по гре шна пре ми са по ка за ла се као 
фа тал на, ма да су је при ме ти ли уред ни ци бри тан ских те
ле ви зи ја где је та ко ђе еми то ван Ве ли ки Брат. На и ме, ови 
про гра ми по сво јој при ро ди „ме та ста зи ра ју” кроз оста так 
про грам ске ше ме и по ста ју до ми нан тан са др жај1. Сли ко ви
то ре че но, уме сто пса ко ји ју ри свој реп, ри ја ли ти про грам 

1 Ra du lo vić, L. i Er dei, I. (2017) “Big Brot her is watching you”/”You are 
watching Big Brot her”. The phe no me non of (over)watching and the im pe ra
ti ve of ra tings on a re a lity show, Be o grad, Is su es in Et hno logy and An thro po
logy 12 (1), рр. 19–50.
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по ста је реп ко ји ју ри пса. На да ље, јед но крат ним ула га њем 
у сце но гра фи ју до би ја се прил ли ка да се го ди на ма екс
плоатише  про грам и ви ше од 10 са ти днев но. 

Ова вр ста са др жа ја у Ср би ји је на и шла на плод но тло за хва
љу ју ћи не до вољ но ја сно де фи ни са ној за кон ској про це ду ри 
и не пре ци зним за кон ским огра ни че њи ма, ко ја да нас у на шој 
зе мљи прак тич но и не по сто је. Не ма санк ци о ни са ња због 
еми то ва ња екс пли цит них са др жа ја или го во ра мр жње, не ма 
огра ни че ња у вре ме ну еми то ва ња (сву да, па чак и у окру же
њу ри ја ли ти про гра ми се еми ту ју тек на кон 22 ча са).  Не ма 
санк ци о ни са ња ни ти огра ни че ња у ве зи са мар ке тин шким 
са др жа ји ма. Ка зне за пре ко ра че ње огра ни че ња у огла ша ва
њу су сим бо лич не и рет ке. До да нас је у са мо јед ном слу ча ју 
из ре че на ме ра јед но днев не за бра не еми то ва ња про гра ма, у 
слу ча ју Хе пи те ле ви зи је.

Зна чај и ва жност ри ја ли ти про гра ма за ко мер ци јал не те
ле ви зи је у Ср би ји по ка зу је не у спе шан по ку шај над ле жног 
ми ни стра да огра ни чи еми то ва ње и ускла ди га са прак сом 
у ЕУ. По ку шај је про пао, огра ни че ње је опи са но као цен
зу ра, а над ле жно ре гу ла тор но те ло за кон тро лу елек трон
ских ме ди ја РЕМ, по ка за ло се као моћ ни је од над ле жног 
ми нистарства. 

Уче сни ци ри ја ли ти ја

На по чет ку је из бор так ми ча ра вр шен пси хо ло шком три ја
жом, ме ђу тим, то ком го ди на, у стал ној по тра зи за сен за ци
о на ли змом, кан ди да ти по ста ју осо бе са „за ни мљи вом би о
гра фи јом” из тран зи ци о ног со ци јал ног ми љеа.

До да нас су уче сни ци би ли и још увек је су осо бе са од ре ђе
ним пси хо ло шким про бле ми ма, ма ло лет не осо бе, па чак и 
бе бе ко је су до шле на свет то ком ри ја ли ти про гра ма.

У Ср би ји по сто ји круг про фе си о нал них уче сни ка ри ја ли ти 
про гра ма („ри ја ли ти игра ча”) ко ји уче ству ју у не ко ли ко уза
стоп них се зо на и по ста ју естрад не зве зде. Са про дук ци јом 
се пот пи су је уго вор ко јим се ка жња ва ју: фи зич ки кон такт 
(ту ча), вре ђа ње на вер ској или на ци о нал ној осно ви (јер су 
уче сни ци са те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је) и раз го вор о 
по ли ти ци. Вр ло је за ни мљи во да се ме ђу ста нов ни ци ма са 
про сто ра бив ше Ју го сла ви је, пот пу но уки да по ли ти ка као 
те ма.  Ово мо же мо ту ма чи ти и као по ли тич ку упо тре бу ова
квих про гра ма, јер се јав ни про стор ис пу ња ва би зар ним са
др жа јем, чак и ка да се у њи ма по ја вљу ју по ли ти ча ри као 
уче сни ци или го сти про гра ма. За то се ри ја ли ти про гра ми 
че сто опи су ју као об лик со ци јал не ане сте зи је.
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То ком исто ри је ри ја ли ти про г рама, на ро чи то „Ве ли ког 
брата” на те ле ви зи ји Б92, би ло је по ку ша ја да се пу тем из
бо ра уче сни ка ме ња ју од ре ђе ни сте ре о ти пи. На по чет ку 
је ве ли ку па жњу иза зва ло по ја вљи ва ње при пад ни ка раз
ли чи тих на ци о нал но сти у истом про гра му, из зе ма ља ко је 
су то ком де ве де се тих го ди на би ле укљу че не у рат не су ко
бе. Сле де ћи ко рак би ло је уче шће при пад ни ка раз ли чи тих 
дис кри ми ни са них дру штве них гру па. Ту су би ле осо бе са 
ин ва ли ди те том, при пад ни ци ЛГБТ за јед ни це, дру гих ра са, 
ром ске ма њи не, ма ли љу ди итд.

Ова кав из бор уче сни ка мо же се по ве за ти са ана ли тич ким 
пој мом Сен ке, ко ји је у пси хо ло ги ју пр ви увео Карл Гу став 
Јунг. 

Ге не рал но са др жа ји Сен ке су са др жа ји чо ве ко ве при ро де 
ко ји се про це њу ју као не мо рал ни, не при хва тљи ви, не до па
дљи ви све сном „Ја”. Сен ка је на лич је Ја (ега). У про це су 
адап та ци је на спо ља шњи свет, Ја ан га жу је Сен ку да де ла пу
тем ак тив но сти ко је су за све сно ја не при хва тљи ве, а да при 
том лич ност не упад не у мо рал ни кон фликт2. Без зна ња Ја, 
ове ин стан це де ла ју из Сен ке. Ови са др жа ји ни су до ступ ни 
ин тро спек ци ји и осо ба те шко мо же да их пре по зна као сво
је све сне од лу ке или из бо ре, че сто се бра ни да их при хва ти 
као чи ње ни це или по ступ ке ко ји има ју од ре ђе ну функ ци ју 
за лич ност. Сен ка се нај че шће ве зу је за са др жа је агре сив не 
и сек су ал не при ро де, за екс трем но ин си сти ра ње на соп стве
ним ин те ре си ма и по тре ба ма и ка да се ти ме угро жа ва дру ги 
у од но су, али те са др жа је Сен ке мо ра мо раз ли ко ва ти од оно
га што на зи ва мо „зло” а у чи јем је сре ди шту на де лу ар хе
тип ска Сен ка ко ја је сте оте ло тво ре на у ар хе ти пу зла3 и као 
та ква по ја вљу је се у ми то ви ма, ле ген да ма и бај ка ма, а та ко
ђе је де лат на и кроз екс трем но де струк тив не по ступ ке од ре
ђе ног бро ја љу ди, код осо ба са из ра же ним ан ти со ци јал ним, 
од но сно пси хо пат ским по на ша њем, али и код „нор мал них” 
осо ба у од ре ђе ним ар хе тип ским кон тек сти ма. Љу ди че сто 
са др жа је соп стве не Сен ке ви де у дру ги ма од но сно про јек ту
ју Сен ку на дру ге осо бе. Због чи ње ни це да са др жа ји Сен ке 
има ју пред знак „не га тив ног иден ти те та”, љу ди обич но има
ју сле пу мр љу ка да је њи хо ва соп стве на Сен ка на де лу. Осо
ба је по ви ше но не тр пе љи ва на од ре ђе не аспек те по на ша ња 
дру гог, че сто те „дру ге” опи су ју као екс трем но не га тив не и 
не до па дљи ве, и има ју по тре бу да се дис тан ци ра ју од тих са
др жа ја. По не кад их та кве осо бе и екс трем но при вла че, али 

2 Jung, C. G. (1966) Two Es says on Analyti cal Psycho logy Col lec ted Works, 
Vo lu me 7, Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press.

3 Fon Franz, M. L. (1995) Sha dow and Evil in Fa iry Ta les, Bo ston & Lon don: 
Shamb ha la.
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и у та квим од но си ма има ју сле пу мр љу на са др жа је соп
стве не Сен ке, а ка да се са овим са др жа ји ма су о че, осе ћа ју 
се из у зет но раз о ча ра но или де пер со на ли зо ва но, збу ње но и 
кон фу зно. Ко лек тив ни „но си о ци” Сен ке су упра во мар ги на
ли зо ва не и обес пра вље не гру пе у ко је се про јек ту је све што 
је ин фе ри ор но, не а де кват но и не при хва тљи во. У том кон
тек сту оне мо гу би ти вр ло про во ка тив не за пу бли ку, ко ја са 
јед не стра не фор ми ра вр ло ве ли ку со ци јал ну дис тан цу, али 
и раз ви ја ду бо ка и ин тен зив на екс трем на осе ћа ња, би ло да 
су она не га тив на или да во де ка не кри тич ној иде а ли за ци ји.

Ри ја ли ти про гра ми су за не ке од пред став ни ка мар ги на ли
зо ва них гру па би ли пр ва при ли ка да се по ја ве у ме ди ји ма, 
у ве о ма гле да ним про гра ми ма. Оста је отво ре но пи та ње кон
тек ста, али је то мо жда је ди ни до при нос ри ја ли ти про гра ма 
де мо кра ти за ци ји ме ди ја и дру штва.

Дра ма тур ги ја

Ри ја ли ти про грам је ста ри тер мин ко ји је за ме нио тач ни ји – 
ре жи ра на ре ал ност. 

Ве ли ки брат, као фран ши зни шоу има књи гу пра ви ла за сце
на ри сте, та ко зва ну „Би бли ју” ко јом се ини ци ра и во ди со ци
јал на ди на ми ка то ком про гра ма.

Да на шњи ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји су мо ди фи ко ва ни, 
јер шоу во ди ано ним ни ау то ри тет. У слу ча ју те ле ви зи је Хе
пи то је „Про дук ци ја”, док је „Ве ли ки Шеф” за ду жен за те
ле ви зи ју Пинк. Ови „ау то ри те ти” обра ћа ју се уче сни ци ма, 
од ре ђу ју за дат ке, на гра де и ка зне, од кла сич них си ту а ци ја 
со ци јал не де при ва ци је, пре ко по де ле на гру пе из ме ђу ко јих 
се ства ра тен зи ја, до спе ци јал них за да та ка за по је ди нач не 
так ми ча ре.

У сва кој зе мљи, по сто је спе ци фич ни на чи ни за „по ди за
ње гле да но сти”, у кон зер ва тив ним сре ди на ма то је нај че
шће не при ме рен са др жај са ма ње или ви ше екс пли цит ном 
сексуалном те ма ти ком4.

Не ке од про дук ци ја има ју та ри фи ра не по ступ ке так ми ча ра 
ко ји се на гра ђу ју бо ну си ма. 

Ва жно је ис та ћи да се успе шност те ле ви зиј ског про гра ма 
ме ри вр ло кон крет ним ре зул та том – гле да но шћу. То је ујед
но циљ про гра ма, јер до но си за ра ду, али по ста је и ме ри ло 
ква ли те та ко мер ци јал них са др жа ја. По овом кри те ри ју му 

4 Mi lin Per ko vić, S. i Ma to vić, M. (2014) Ri ja li ti pro gra mi u Sr bi ji i “ne pri
me re ni sa dr žaj”, Go diš njak Fa kul te ta po li tič kih na u ka 8, Be o grad: Fa kul tet 
po li tič kih na u ka.
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до бро је оно што је гле да но! Пре ма тим ре зул та ти ма, по ка
за ло се то ком го ди на да је у на шој сре ди ни нај ве ћи и нај ин
три гант ни ји из вор со ци јал не ди на ми ке сва ђа. До бар и ис ку
сан уче сник или уче сни ца по зна ти су по жуч ним сва ђа ма, 
по то ме ка ко ре а гу ју у кон флик тним си ту а ци ја ма. Дру гим 
ре чи ма, на ша пу бли ка је мно го ви ше за ин те ре со ва на за сва
ђу и кон фликт не го за сек су ал не са др жа је. 

Сва ђа у овом об ли ку пот пу но пра ти кон флик те у Скуп шти
ни, или на по ли тич кој сце ни Ср би је. Ри ја ли ти про грам је 
од ли чан при мер не по сто ја ња ди ја ло га у јав ном дис кур су у 
на шој сре ди ни.

Про дук ци ја за то по ку ша ва да из гра ди и пре по зна ар хе тип
ске си ту а ци је у од но си ма ме ђу уче сни ци ма, ко ји ће иза зва ти 
нај сна жни је ре ак ци је уче сни ка. Љу бав не три ја де, скри ве не 
љу бав ни ке, бор бу ал фа муж ја ка или жен ки за до ми на ци ју, 
труд но ћу (же ље ну или не же ље ну), од нос пре ма де ци, ро
ди те љи ма, су пру жни ци ма и спољ ном све ту ис кљу чу ју ћи 
нарав но по ли ти ку.

Основ на си ту а ци ја у на шим ри ја ли ти про гра ми ма си му ли ра 
тра ди ци о нал ни раз го вор за сто лом, око ко јег су, као на не кој 
вр сти по ро дич ног оку пља ња, так ми ча ри и так ми чар ке, „љу
ди за сто лом” ко ји се сва ђа ју. За ви сно од гле да но сти од ре ђе
них тер ми на, про дук ци ја мо же да пра ти ин те рес пу бли ке за 
од ре ђе ни об лик ди на ми ке и за тим усме ра ва про грам и те ме 
у том прав цу.

Ши ри дру штве ни кон текст

Ри ја ли ти про гра ми уз та бло и де и еми си је ко је се ба ве „од
је ци ма и ре а го ва њи ма” ства ра ју по себ ну ре ал ност, са ју на
ци ма, хе ро ји ма и ан ти хе ро ји ма. До га ђа ји из ри ја ли ти про
гра ма до би ја ју ста тус и трет ман ствар них до га ђа ја, па се 
ти ме „оку пи ра” јав ни про стор. Та ко се ства ра про стор ме та
реално сти, у ко јој се жи вот при ка зу је као бор ба ис кљу чи во 
за соп стве ни ин те рес. Ри ја ли ти про грам је ме та фо ра дру
штве не тран зи ци је где су нај а гре сив ни ји, нај бе зо бра зни ји и 
они без скру пу ла по пра ви лу нај у спе шни ји. 

Јед на од нај дра стич ни јих по сле ди ца на гле да о це је на ме та
ње мо де ла ко му ни ка ци је ко ји не до зво ља ва ди ја лог. Кри тич
ко јав но мне ње би ва за ме ње но ма ло гра ђан ском „јав но шћу” 
ко ја до би ја при ли ку да ко мен та ри ше по ступ ке и осо би не 
лич но сти ко је су од по чет ка иза бра не као „за ни мљи ве” и 
„кон тро верз не”.

Ту има мо ду жни ке из коц кар ни ца, стар ле те, про сти тут ке, 
тран зи ци о не би зни сме не, ма крое, и слич не пред став нике 
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мар ги на ли зо ва них гру па. Глав на ре ак ци ја пу бли ке тре ба би
ти „згра жа ва ње” над мо рал но упит ним по ступ ци ма. Овим 
се су жа ва про стор за ба вље ње би ло ко јом зна чај ном дру
штве ном те мом у ме ди ји ма.

У пси хо ло шком сми слу, ри ја ли ти про гра ми при ка зу ју све 
нај ва жни је об ли ке ин ди ви ду ал не и со ци јал не па то ло ги је. 
Основ на осо бе ност је екс тер на ли за ци ја свих на гон ских са
др жа ја, јер се то до жи вља ва као „при род ност”. Так ми ча ри 
без за др шке ис по ља ва ју агре си ју, од вер бал не до фи зич ке, 
што до во ди до по ме ра ња гра ни ца до зво ље не агре сив но сти у 
од но си ма. Мо гло би се ре ћи да агре сив но по на ша ње по ста
је до ми нан тан на чин ко му ни ка ци је, сво је вр сни на ра тив чи ја 
пра ви ла так ми ча ри усва ја ју. Ту је та ко ђе и сек су ал ност ко ја 
се отво ре но при ка зу је. Гле да о ци та ко у ри ја ли ти про гра ми
ма ви де по на ша ње ли ше но кон тро ле, лич ност „без су пер е
га”, у про сто ру где је та кво по на ша ње до зво ље но и по жељ
но. Та ко ри ја ли ти зве зде по ста ју мо де ли за иден ти фи ка ци ју, 
а сет „вред но сти” ко је они из ра жа ва ју по ста је при хва тљи ви
ји по пу ла ци ји ко ја их гле да и ко ја се са њи ма иден ти фи ку је 
. Уче ње по мо де лу је је дан од нај сна жни јих на чи на усва ја ња 
од ре ђе них обра за ца по на ша ња5, а ју на ци ри ја ли ти про гра
ма, сво јом при сут но шћу у вир ту ел ној ре ал но сти кон зу ме на
та (24 ча сов но еми то ва ње), по ста ју све зна чај ни ји мо де ли за 
усва ја ње од ре ђе них уло га.

Ри ја ли ти про гра ме не мо же мо по сма тра ти и раз у ме ва ти не
за ви сно од со ци јал ног и дру штве ног кон тек ста у ко ме су 
на ста ли. Мо дер но до ба је до ба „гра нич не ор га ни за ци је лич
но сти”6, гло ба ли за ци ја и про ме на си сте ма вред но сти до ве
ли су и до не ке вр сте ре де фи ни са ња кон цеп та нор мал но сти 
и со ци јал но при хва тљи вог, као и до ре де фи ни ци је адап ти
ви них за да та ка. До ла зи до екс тер на ли за ци је свих пси хо ло
шких са др жа ја, кре и ра се јав ни дис курс у ко ме је све лич но 
и ин тим но исто вре ме но и до ступ но. До ба нал ног се кре и
ра екс тра верт ни дру штве ни кон те кс т7 ко ји до пре ма ње од 
се дам де сет го ди на ни је био за ми слив као кул ту ро ло шки 
образац. 

Сиг мунд Фројд, тво рац пси хо а на ли зе, пр ви је об ја снио ко ји 
то не све сни кон флик ти до во де љу де у ста ње бло ка де и анкси
о зно сти8. Та да шњи ка ко ре ли ги о зни та ко и културолошки и 

5 Ban du ra, A. (1962) So cial Le ar ning thro ugh Imi ta tion, Uni ver sity of Ne bra
ska Press: Lin coln, NE.

6 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio.

7 Jung, K. G. (1987) O psi ho lo gi ji ne sve snog, No vi Sad: Ma ti ca srp ska.
8 Freud, S. (1923) The ego and the id. SE, 19, pp. 166.
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со ци јал ни кон текст ко ји је био обе ле жен тра ди ци јом и кон
зер ва ти ви змом, био је вр ло плод но тле за раз вој не у ро за и 
анк си о зно сти, про во ци ра ју ћи код љу ди ко ји би се су о ча ва
ли са од ре ђе ним ин стик ти в ним са др жа ји ма осе ћа ња сти да 
и кри ви це. Основ ни адап тив ни за да так љу ди у том пе ри оду 
био је да ин стик тив ни део сво је при ро де, пре све га сек су
ал ност и агре си ју9 по ти сну, од но сно ис ка жу на со ци јал но 
при хва тљив на чин. 

Уну тра шњи кон фликт и не у ро зе пред ста вља ле су тен ден ци
ју да се не све сни им пул си про би ју и то је све сно Ја до жи
вља ва ло као прет њу.  Функ ци ја Ја би ла је да не ка ко об у зда 
и на со ци јал но при хва тљив на чин ин те гри ше зах те ве и да 
(несве сног) док је Су пер его био ту као мо рал ни сто жер, 
чувар ко лективних и лич них вред но сти. 

У но вом кон тек сту у ко ме се ре а ли зу ју и ри ја ли ти про гра ми,   
не по сто ји би ло ка ква бра на од пре пла вљи ва ња им пу сли ма, 
док су функ ци је Су пер ега то ли ко осла бље не да не по сто
ји чак ни као „опо ме на” за не при хва тљи ве пул зи је. Пи та ње 
је да ли у од ре ђе ном кон тек сту кон зу мен ти на је дан ис кри
вљен на чин пре у зи ма ју уло гу тог мо ди фи ко ва ног Су пер ега 
(са пот пу но из ме ње ним се том вред но сти ко је је по треб но 
са чу ва ти) и да ли сво јим „на гра ђи ва њем и ка жња ва њем ак
те ра” усме ра ва ју и име ну ју шта је у ре ду а шта не. Са дру ге 
стра не из ло же ност екс пли цит ним сце на ма ве за но за сек су
ал ност, пред ста вља мо ди фи ка ци ју пра сце не и „по гле да кроз 
кљу ча о ни цу”, али баш та екс пли цит ност и пре пла вље ност 
ре ду ку је про стор за фан та зи ра но и има ги на тив но.

Ре ли ги о зни ли бе ра ли зам и етич косо ци јал ни плу ра ли зам 
кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка10, до но се нам без број мо гу
ћих из бо ра, не при хва тљи во по ста је при хва тљи во, са мно го 
ма ње пред ра су да и ли ми та раз ви ја се то ле ран ци ја на раз
ли чи то сти, сек су ал ност и агре си ја пре ста ју да бу ду зо не 
кон фли ка та, а ли бе ра ли за ци ја у овој обла сти (хо мо сек су
ал ни бра ко ви, де кри ми на ли за ци ја про сти ту ци је, ек трем ни 
жи вот ни сти ло ви) до во де до мно го ве ћег и раз ли чи ти јег 
бро ја со ци јал но при хва тљи вих об ли ка из ра жа ва ња соп стве
них по тре ба ко је из ла зе из окви ра „кон фликт не зо не”. Са 
свим овим по ја ва ма, фо кус се пре ба цу је са тра ди ци о нал
ног „како” ин те гри са ти не при хва тљи ве са др жа је, на пи та
ње „шта иза бра ти од мно штва мо гућ но сти”. Са јед не стра не 
има мо не бро је не из бо ре, са дру ге стра не код љу ди има мо 

9 Freud, A. (1936) The ego and the mec ha nisms of de fen se, New York: In ter na
ti o nal Uni ver si ti es Press.

10 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio.
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све ве ће при су ство ахе до ни је, гу бит ка сми сла и свр хе а уну
тра шња пра зни на је до ми нант на те ма са ко јој се су сре ће мо 
у пси хо те ра пиј ским ор ди на ци ја ма.

Ово ли ко оби ље мо гућ но сти нас са јед не стар не до во ди у 
пси хо ло шку си ту а ци ју по хле пе за кон зу ми ра њем све га што 
је по ну ђе но11 а са дру ге стра не то ли ко ал тер на ти ва во ди у 
не си гур но сти и ам би ва лен ци ју око то га шта иза бра ти. Не
пре кид но пре пла вљи ва ње но вим са др жа ји ма су жа ва про
стор за ау тен тич но раз у ме ва ње, про ми шља ње и ин те гра ци ју 
соп стве них по тре ба, Основ на ди ле ма мо дер ног до ба је сте 
ег зи стен циј лна ди ле ма ко ја по ста вља пи та ња свр хе, сми сла 
и иден ти те та12.

Ме ђу уче сни ци ма је при лич но ла ко утвр ди ти им пли цит ни, 
или екс пли цит ни си стем вред но сти, ко ји у зна чај ној ме ри 
пре сли ка ва си стем вред но сти ши ре за јед ни це. У том сми
слу ри ја ли ти про грам мо же мо по сма тра ти као „дру штве ну 
ре тор ту „про сеч ног гра ђа ни на.

У свом де лу „Ду бин ска пси хо ло ги ја и но ва ети ка”, Ерих 
Ној ман13, ана ли тич ки пси хо лог и пси хо те ра пе ут, из но си 
сво је ви ђе ње да је про блем зла је дан од нај ве ћих про бле
ма мо дер ног чо ве ка, по ве зу ју ћи те му зла са ана ли тич ким 
кон цеп том Сен ке, на гла ша ва ју ћи њен  ко лек тив ни аспект. 
Мо дер на епо ха нам по ка зу је да је чо век у тех но ло шком и 
на уч ном сми слу пре ва зи шао мно ге за ми сли ве гра ни це до
стиг ну ћа и да пу тем раз во ја све сти по ме ра гра ни це до не
за ми сли вих раз ме ра. Али је то та ко ђе епо ха у ко јој је ве о ма 
су же на мо гућ ност да овај тех но ло шки раз вој ко ре ли ра са 
пси хо ло шким. Ко ли чи на де струк ци је на гло бал ном ни воу, 
свет ски и ло кал ни ра то ви и ко ли чи на су ро во сти ко ја је у то
ме при сут на, су о ча ва ју нас упра во са том не спо соб но шћу, 
и са сна жним про бо јем људ ског зла на по вр ши ну. То је ко
лек тив ни фе но мен, раз ли чи та ра ци о нал на об ја шње ња, об ја
шње ња ко ја да је на ша свест: иде о ло шка, по ли тич ка, со ци о
ло шка, са ста но ви шта ду бин ске пси хо ло ги је ни су до вољ на 
да об ја сне ову де струк ци ју и фе но ме не ко ји уз њу иду. 

За пра во оно са чи ме смо су о че ни је „мо рал но лу ди ло”, ко је 
за нај дра стич ни ју кон се кве нцу мо же има ти гу би так прин ци
па етич ног. Про блем су о ча ва ња мо дер ног чо ве ка са де струк
ци јом има сво ју ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну фор му. 

11 Klein, M. (1983) Za vist i za hval nost, Za greb: Na pri jed.
12 Proc ha ska, J. O. and Nor cross, J. C. (2003) Systems of psychot he rapy. A tran

sthe o re tic hal analysis, Thomp son, Bro oks / Co le Stam ford, CN.
13 Ne u mann, E. (1969) Depth Psycho logy and a New Et hics, New York: G. P. 

Put nam’s Sons. 
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Ка да ко лек тив на ре ал ност из гу би вред но сти, ка да се по ја
ви кри за вред но сти, ка да се вред но сти ин тен зив но ре ла ти
ви зу ју, он да и ин ди ви дуе из гу бе ко лек тив ну ори јен та ци ју, 
осе ћа ју се не моћ ним јер не ма ју ви ше ко лек тив не од го во ре и 
ко лек тив не мо де ле за бив ство ва ње. Та ко је ин ди ви дуа укљу
че на у кон фликт где ви ше не ма ин сти ту ци је ко ја мо же да је 
осло бо ди, већ са ма мо ра да па ти и из на ла зи лич не мо гућ
но сти за сво ју суд би ну. Јед на од нај ва жни јих Ној ма но вих 
по став ки је да мо дер на пси хо ло ги ја има за да та к да по мог не 
про цес ин ди ви ду а ци је на гло бал ном ни воу, а не са мо да се 
ба ви лич ним те ма ма по је ди на ца14. Ово пред ста вља и ве ли
ки иза зов, јер смо су о че ни са „не по зна тим” и мо ра мо тра
га ти за но вим од го во ри ма ка ко би смо на гло бал ном пла ну 
покуша ли да иза дје мо из де струк тив них обра за ца.

У кон тек сту те „ко лек тив не ре ал но сти” вр ло је за ни мљи во 
по сма тра ти ко је уло ге за у зи ма ју уче сни ци ри ја ли ти про
гра ма, сход но сво јим скло но сти ма, по лу, агре сив но сти, 
или зах те ви ма про дук ци је. Са дру ге стра не, те уло ге од го
ва ра ју ко лек тив ном оче ки ва њу кон зу ме на та, ко ји ће баш 
та кву ди на ми ку и кон сте ла ци је од но са на гра ди ти ви со ком 
гледаношћу и фре квент ном ре спон зив но шћу. 

Пу бли ка има мо гућ ност да би ра фа во ри те и из ба цу је оне 
ко ји им ни су за ни мљи ви. Очи глед но, од ре ђе ни так ми ча
ри има ју ве ћи по тен ци јал за иден ти фи ка ци ју, па пу бли ка у 
њи ма пре по зна је осо би не лич но сти ко је су им бли ске. За
ни мљи во је на гла си ти да ис тра жи ва ња гле да но сти, чак на 
днев ном ни воу по ка зу ју да су про сеч ни гле да о ци ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји ста ри је осо бе, че шће же не из су бур ба них 
сре ди на. Без об зи ра на екс тра ва гант но по на ша ње, ко је има 
за циљ да при ву че па жњу гле да ла ца, нај по пу лар ни ји „ли
ко ви” су они чи је су осо би не и од но си са дру ги ма пу бли
ци пре по зна тљи ви. Нај че шће су то уче сни ци три ја де же на 
– муж – љу бав ни ца, и то су од но си са ко ји ма се кон зу мен ти 
у нај ве ћој ме ри мо гу иден ти фи ко ва ти.

За то су ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји у сво јој су шти ни кон
тра дик тор ни. Не пре кид но се при ка зу ју же сто ке рас пра ве 
око ире ле вант них те ма, сло бод но се ис ка зу је агре си ја или 
сек су ал ност у изо ла ци ји и ре жи ра ним усло ви ма и ко нач но 
у ва ри је те ти ма ме ђу соб не ин тер ак ци је ме ђу уче сни ци ма, 
публи ка не по гре ши во пре по зна је и на гра ђу је оне ко ји игра
ју тра ди ци о нал не ар хе тип ске уло ге. 

14 Ne u mann, E. (1954) The Ori gins and Hi story of Con sci o u sness, Prin ce ton: 
Prin ce ton Uni ver sity Press.
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Ри ја ли ти про гра ми су по кре ну ли још јед но ва жно дру штве
но пи та ње. На и ме, овај те ле ви зиј ски жа нр је из бри сао гра
ни цу из ме ђу при ват ног и јав ног дис кур са, ка ко у ко му ни ка
ци ји, та ко и у ме диј ској пре зен та ци ји. Уче сни ци ових еми
си ја тр гу ју соп стве ном при ват но шћу, од но сно вла сти том 
ин ти мом. „Ри ја ли ти игра чи” су на ро чи то ве шти у тој про да
ји, ко јом сти чу не са мо ма те ри јал ну до бит (у ви ду не дељ ног 
хо но ра ра), већ и по пу лар ност, од но сно сим па ти је пу бли ке. 
Да нас је та ме диј ска при сут ност до вољ на да ак те ру до не се 
до бит – он или она „по ста ју по зна ти”.

Из јед на ча ва ње при ват ног и јав ног, или тач ни је, при ват но ко
је по ста је јав но, сва ка ко ли чи на пор но граф ско от кри ва ње. 
Ак те ри не са мо да се фи зич ки раз го ли ћу ју, ту је и емо ци о
нал на пор но гра фи ја ко ја у од ре ђе ној ме ри мо же из гле да ти 
као не ка вр ста „ка тар зе”, али ко ја до во ди са мо до тре нут ног 
олак ша ња, без мо гућ но сти би ло ка квог уви да или про ме не, 
већ ис кљу чи во ре пе ти ци је дис функ ци о нал ног обра сца по
на ша ња и по нов ног „од и гра ва ња” про бле ма тич них си ту а ци
ја. Уме сто ми ни мал не кон струк тив не про ме не ов де има мо 
стал ну ре пе ти ци ју дис функ ци о нал них ин тер на ли зо ва них/
екс тер на ли зо ва них кон фли ка та.

Ова осо би на ри ја ли ти про гра ма мо же се пре по зна ти као део 
ши ре ме диј ске прак се. Да на шњи ме ди ји, чак и ка да је реч 
о та ко зва ном „озбиљ ном” или ин фор ма тив ном про гра му 
све ви ше гу бе гра ни цу из ме ђу при ват ног и јав ног обра ћа ња 
кон зу мен ти ма. По ли ти ча ри ши ром све та, не са мо у кам па
ња ма пред из бо ре, обра ћа ју нам се као „обич ни” љу ди, а у 
но ви на ма и пор та ли ма ве сти из зе мље и све та сто је по ред 
љу бав них или ерот ских аван ту ра стар ле та. Гу бље ње гра
ни ца су до дат но убр за ле дру штве не мре же, од но сно на чин 
ко му ни ка ци је ко ји је пот пу но ли чан, чак ка да се, ре ци мо, 
ра ди о тви то ви ма До нал да Трам па о нај ва жни јим свет ским 
про бле ми ма. Слу чај но или не, он је ви ше го ди на био зве зда 
ри ја ли ти про гра ма у ко јем је ме ђу кан ди да ти ма би рао свог 
аси стен та. 

Мо жда се по пу лар ност ри ја ли ти про гра ма де ли мич но мо
же об ја сни ти и ко ри шће њем спе ци фич ног на чи на ко му ни
ка ци је ко ји је бли зак и по знат гле да о ци ма, упра во због сво је 
ого ље но сти и гу бит ка гра ни ца лич ног и ин тим ног. Ого ље
на при ват ност је „хра на” ових еми си ја, али је она по ста ла 
до ми нант ни об лик (дис курс) дру штве не ко му ни ка ци је у 
разли чи тим обла сти ма и на раз ли чи тим ни во и ма. 

Ве о ма је за ни мљи во да пе ри од ли бе ра ли зма и плу ра ли зма, 
осло ба ђа дру штво од сте га тра ди ци о нал них вред но сти, уно
си све ви ше ли бе ра ли за ци је нор ма тив них при ти са ка ка да су 
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у пи та њу лич ни стил жи во та и лич ни, спе ци фич ни из бо ри, 
али су и нај бла же фор ме ан ти со ци јал ног по на ша ња вр ло 
стро го санк ци о ни са не а ко лек тив ни при ти сак ја чи не го ика
да. Те ме као што су го вор мр жње, по ли тич ка не ко рект ност, 
пол но за сно ва на дис кри ми на ци ја оки ну те су и на ми ни
мал не из во ре ко ји ин кли ни ра ју ка тра ди ци о нал ном мо де лу. 
Ов де се до па ра док са до во де за кон ски окви ри ко ји се нпр. 
од но се на го вор мр жње, док „ко ла те рал ни до би ти ни ци кла
у зу ле про тив го во ра мр жње је су ма њин ске гру пе ко је су под 
кри тич ком лу пом јав ног мње ња, али ко је нај че шће не ма ју 
со ци јал ну моћ да ме ња ју за ко не. Ов де би спа да ле на при мер 
мор бид но го ја зни љу ди, хо мо сек су ал ци и тран срод не осо бе, 
осо бе ко је се ба ве про сти ту ци јом или не ке ра сне и ет нич ке 
ма њи не”15

У том кон тек сту би и ри ја ли ти про гра ми као и њи хо ви уче
сни ци ко ји има ју вр ло че сто не ке од го ре на ве де них ка рак
те ри сти ка, мо гли да се схва те као „ме диј ска ин тер вен ци ја” 
чи ји је циљ „про мо ци ја и при бли жа ва ње” као и бо ље раз
у ме ва ње ових мар ги на ли зо ва них гру па. На жа лост, уме сто 
про сто ра за ин те гра ци ју, ко ја би се мо гла отво ри ти уко ли ко 
би те ме тих про гра ма би ле ре ле вант не и уко ли ко би се од
но си ле на не ке ва жне аспек те њи хо вог функ ци о ни са ња, ми 
има мо са мо ре пе ти ци ју зо на кон фли ка та и по нов ну екс тер
на ли за ци ју по сто је ћих про бле ма са ко ји ма се ове мар ги на
ли зи о ва не гру пе су о ча ва ју. Сва ка ин те гра ци ја под ра зу ме ва 
про стор за ди ја лог, а про грам ска ше ма ри ја ли ти еми си ја 
кре и ра све са мо не мо гућ ност ди ја ло га.

Одр жа ва ње и „не го ва ње” ове фор ме јав ног дис кур са је за
пра во ре ла ци о но и кон тек сту ал но пи та ње, отва ра про стор 
за раз у ме ва ње по тре ба ко је сто је иза ко лек тив ног ура ња ња 
у ого ље ну при ват ност и при мар не про це се гру пе ко ју оп
сер ви ра мо. Мо жда је јед на од ал тер на ти ва тра га ње за кон
струк тив ни јим и сми сле ни јим на чи ни ма ин тер гри са ња ових 
са др жа ја ка ко на лич ном та ко и на ко лек тив ном ни воу. Мо
жда ће со ци јал на пси хо те ра пи ја, ко ја је све по треб ни ја и 
при сут ни ја као од го вор на со ци јал не и дру штве не по тре бе 
за јед ни це ко ја па ти, би ти је дан од на чи на да раз у ме мо сво је 
ин стик тив но би ће, а да не оста не мо за гла вље ни у ди на ми ци 
по ти ски ва ња или од и гра ва ња.

15 Di vac Jo va no vić, M. i Švra kić, D. ( 2016) Gra nič na lič nost i nje na raz li či ta 
li ca, Be o grad: Clio, str. 46.
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DIRECTED REALITY OR A TAIL  
THAT CHASES THE DOG

Abstract

This paper provides an analysis of cultural, psychological and 
communication patterns that could be used to explain popularity and 
receptivity of the audiences that consume reality programmes. These 
programmes have started broadcasting in 2006, through the format 
of Big Brother. They have gained great popularity since then, and the 
number of viewers has not decreased. In order to better understand 
the phenomenology of reality programmes, closely analysed their 
characteristics, especially concerning their format, both the selection 
and characteristics of reality programme participants, the dramaturgy 
and the wider social context these shows are realized in. The authors  
are dealing with specific characteristics of this television form, 
communication processes that lead to the desired “outcomes” necessary 
for increasing the viewership, by tendentiously directed roles and 
behaviour patterns (conflict, sexual content) as well as with possible 
psychological perspectives that could, to a certain extent, explain 
the motivation of the audience to engage in the consumption of such 
content (watching the content, commenting on social networks, voting, 
favouring certain participants). Some of the psychological explanations 
for the popularity of such programmes could be found in the high level 
of identification with the participants who externalize most intimate 
contents of their inner worlds, and also in the complete equalization 
of the private and public sphere, as well as in the analytical concept 
of a Shadow that is related to the inferior and inacceptable parts of the 
human nature. Our Ego recognizes such content as “someone else’s” 
and connects it more frequently with the behaviour of others than with 
our own behaviour. Very often, the bearers of those projections are 
representatives of the socalled marginal groups, therefore the selected 
participants of reality shows “provide” the space for Shadow projection. 
Finally, we analysed the wider social context suitable to sustain and 
„nourish” this form of public discourse. This is actually a relational and 
contextual question that opens a space for understanding of the needs 
that underlie the collective dipping into naked privacy and primary 

processes of the group that we observe through reality programmes. 

Key words: reality programmes, group dynamic, psychological  
processes, externalization
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РИЈАЛИТИПРОГРАМИ– 
АПСУРДМЕДИЈСКЕ 

СЛОБОДЕИЛИИЗРАЗ 
МЕДИЈСКОГТРЖИШТА

Сажетак: По ла зе ћи од пре ми се да је са др жај ме ди ја пре те жно 
од ре ђен еко ном ском осно вом си сте ма у ко ји ма функ ци о ни шу, у 
ра ду се ис пи ту је фе но мен ри ја ли ти про гра ма као део ши ре тен
ден ци је тран сфор ма ци је ме диј ског про сто ра у по ље са др жа ја за
бав ног ка рак те ра, што да ље олак ша ва ко мо ди фи ка ци ју це ло куп не 
ме диј ске сфе ре. Ко ри сте ћи из во ре у обла сти ме диј ске по ли ти ке 
и ети ке ме ди ја, као до ку мен те ак ту ел них де ша ва ња у ме диј ском 
про сто ру Ср би је, ана ли зи ра се струк ту ра ри ја ли ти про гра ма уз 
ука зи ва ње на ин те ре сант ну, ма да при кри ве ну ве зу овог ме диј ског 
жан ра и нор ми нео ли бе рал ног рад ног окру же ња. Основ ни циљ ра
да је да се ис тра жи у ко јој ме ри и на ко ји на чин се ко мо ди фи ка ци
јом ре ал но сти и при ват но сти љу ди, под из го во ром оства ри ва ња 
ме диј ске сло бо де, на ру ша ва ју основ ни прин ци пи етич ког де ло ва ња 
ме ди ја у дру штву. 

Кључнеречи: ри ја ли ти про грам, ети ка ме ди ја, ме диј ске сло бо де, 
нео ли бе ра ли зам, ме диј ске по ли ти ке

Увод

Због ве ли ког успе ха ко ји оства ру ју у гле да но сти, ри ја ли
ти те ле ви зиј ски про гра ми су пред мет број них ди ску си ја 
у јав но сти у Ср би ји о со ци јал ним, кул тур ним и по ли тич
ким им пли ка ци ја ма на дру штво. По пр ви пут се ужи во на 
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телевизији мо гу ви де ти пси хо ло шке кри зе, на си ље, пор но
гра фи ја, при ме ри бр зо по те зне сла ве и не у спе ха као ис ку ство 
ко је при па да ствар ним, људ ским при ча ма. Иа ко зна ча јан део 
јав но сти кри ти ку је са др жај ко ји се овим пу тем пла си ра у 
ме диј ски про стор, пред мет ових рас пра ва ни је са мо естет
ске при ро де, већ и по ли тич ке, јер се у кру гу до но си о ца од
лу ка раз ли чи то гле да на пи та ње етич ке од го вор но сти. Због 
не до стат ка по ли тич ке во ље и оте жа них мо гућ но сти за кон
тро лу са др жа ја ко ји се овим пу тем пла си ра у јав ност, основ
на ди ле ма је у ко јој ме ри та кви са др жа ји од ра жа ва ју иде ју 
о ме диј ским сло бо да ма, а у ко јој пре ла зе етич ке, естет ске и 
прав норе гу ла тор не гра ни це.

У ра ду се по ла зи од тврд ње да се фе но мен ри ја ли ти про
гра ма у Ср би ји не сме по сма тра ти из ван еко ном ског окви ра 
у ко јем је на стао и у ко јем се раз ви ја. Да кле, твр ди се да је 
жа нр ри ја ли ти про гра ма део ши ре тен ден ци је тран сфор ма
ци је ме диј ског про сто ра у по ље са др жа ја за бав ног ка рак те
ра, што олак ша ва ко мо ди фи ка ци ју це ло куп не ме диј ске сфе
ре. Кроз исто риј скоком па ра тив ну ана ли зу раз во ја ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји, кри тич ку ана ли зу њи хо вог са др жа ја и 
нор ми ко је уре ђу ју ме диј ски про стор, на сто ја ћу да ука жем 
на про блем ети ке еко ном ског мо де ла у од но су на ко ји је овај 
ме диј ски фор мат устро јен. Да ље, у ра ду се ис пи ту ју спе ци
фич но сти ри ја ли ти про гра ма ко ји су про из ве де ни и еми то ва
ни у ме диј ском про сто ру Ср би је, узи ма ју ћи у об зир основ ни 
етич ки за да так ме ди ја да спо зна ју и пре зен ту ју ре ал ност на 
дру штве ноод го во ран на чин ко ји ува жа ва људ ско до сто јан
ство и људ ска пра ва. Са др жај и фор ма по ме ну тих ри ја ли ти 
се ри ја ла спрег ну ти су са кон крет ним мо де ли ма фи нан си ра
ња, од но си ма јав ног и при ват ног ин те ре са и усло ви ма ра да 
у Ср би ји. Раз у ме ва ње ко ре ла ци је ових еле ме на та у од но су 
на нео ли бе рал ни при ступ у об ли ко ва њу со циоеко ном ског 
окру же ња пред ста вља основ ни циљ ра да. 

Еко ном ски кон текст раз во ја ри ја ли ти  
про гра ма као те ле ви зиј ског жан ра

Ри ја ли ти као жа нр не пред ста вља но ви ну у ме диј ској сфе ри, 
јер се пр ви при ме ри мо гу на ћи у пе де се тим го ди на ма ХХ 
ве ка. Нај по зна ти ји ме ђу њи ма је еми си ја „Кра љи ца на је дан 
дан”1 чи ја је рад ња уте ме ље на на екс пло а та ци ји ин тим них 
жи вот них при ча не за по сле них же на, ко је де ле сво је ис по
ве сти о фи нан сиј ским или емо тив но те шким ис ку стви ма у 
на ди да ће осво ји ти на гра ду. Ин стру мен та ли за ци ја осе тљи
вих те ма у ко мер ци јал не свр хе ука зу је на ду бо ке дру штве не 

1 Ви де ти ви ше пре ко: https://www.you tu be.co m/watch?v=nWYyJ7Fh1c 
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про бле ме – у овом слу ча ју, со ци јал но ра сло је но дру штво и 
де гра ди ра ну уло гу же не у по ро ди ци. Иа ко при па да дру гом 
вре ме ну, овај при мер ука зу је на ма три цу ко ја се мо же пре
по зна ти и у са вре ме ним ри ја ли ти про гра ми ма. Ома со вље ње 
овог ме диј ског жан ра по чи ње тек с кра ја де ве де се тих ка да 
је пр ви пут у мно гим европ ским зе мља ма еми то ван ри ја ли
ти про грам „Ве ли ки брат” (Big Brot her, енг.). У Ср би ји је 
сни ман и еми то ван од 2006. го ди не у про дук ци ји Емо ушн 
(Emotion Pro duc tion), као пр ви ли цен ци ра ни ри ја ли ти про
грам. У до ма ћој те ле ви зиј ској по ну ди, нај ве ћу па жњу јав но
сти иза зва ли су „Мал ди ви”, „Па ро ви”, „Фар ма” и „Задруга”, 
као но ви ји фор ма ти ове вр сте про гра ма то ком ко јих се про
грам про фи ли сао као при ли ка за ис по ља ва ње етич ких, 
естет ских и кул тур но не при хва тљи вих са др жа ја. 

По зна ти ри ја ли ти фор ма ти се кон стант но мо ди фи ку ју апро
при ја ци јом дру гих ме диј ских фор ма та. Упр кос то ме, мо гу 
се од ре ди ти ње го ве основ не ка рак те ри сти ке и то нај пре 
као про из во да ин ду стри је ме ди ја, тј. ма сов не кул ту ре ко ја 
има ве ли ку уло гу у струк ту ри ра њу вре ме на ре ци пи је на та и 
об ли ко ва њу кул тур них по тре ба. По сма тра но на тај на чин, 
основ ни пред мет по ну де је при ступ ис ку ству по зна тих или 
не по зна тих љу ди у ре а ли стич ном окру же њу ко је углав ном 
ни је во ђе но сце на ри јом. Да кле, мо же се ре ћи да ри ја ли ти 
про гра ми пред ста вља ју је дан вид „ко мо ди фи ка ци је ре ал но
сти”2. У Ср би ји (и у све ту) је то тр жи ште ве ли ко, а раз ло зи 
ње го вог ра ста се че сто об ја шња ва ју по тре бом за за до во ље
њем по тра жње. У ци љу по сти за ња што бо љег реј тин га, по
треб но је одр жа ти за бав ни ка рак тер про гра ма, али и „ауру 
ре ал но сти”,3 јер се ис ку ство по сма тра ња ау тен тич но сти 
тре нут ка на те ле ви зи ји по ка за ло као глав на атрак ци ја за пу
бли ку. Ис тра жу ју ћи осо бе но сти ри ја ли ти те ле ви зи је, те о ре
ти чар ка ме ди ја Ка трин Лам би (Cat ha ri ne Lumby) ука зу је на 
су бли ма ци ју еле ме на та раз ли чи тих ТВ фор ма та у ри ја ли ти 
про гра му – укр шта ју се си ро ви сним ци и ин тер пре та тив
ни гла со ви што на ли ку је ин фор ма тив ном про гра му, ана ли
за људ ске при ро де мо же се упо ре ди ти са до ку мен тар ним 
про гра мом, док кре и ра ње си ту а ци је у ко јој пу бли ка по се
ду је ин фор ма ци је о уче сни ци ма, ко је они не ма ју, на гла сак 
на људ ским од но си ма, емо ци ја ма и ка рак те ри ма на ли ку је 
форма ту те ле ви зиј ских са пу ни ца.4

2 De ery, Ј. (2004) Re a lity TV as Adver ta in ment, Po pu lar Com mu ni ca tion: The 
In ter na ti o nal Jo ur nal of Me dia and Cul tu re, р. 5.

3 Исто, стр. 6.
4 Lumby, C. and Probyn, E. eds. (2004) Re mo te Con trol, New Me dia, New  

Et hics, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, р. 14.
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Основ на жан ров ска по став ка овог про гра ма је у скла ду 
са тен ден ци јом ши ре тран сфор ма ци је ме диј ског про сто
ра у по ље са др жа ја за бав ног ка рак те ра ко ји омо гу ћа ва ла
ко сти ца ње про фи та. Ка ко на во ди Лу ис Ал вин Деј, јед на 
од пред но сти ма сов не про из вод ње за бав ног про гра ма је та 
што се „ши ро ки спек тар са др жа ја мо же учи ни ти до ступ ним 
по ма лим тро шко ви ма” и на тај на чин „пру жи ти ужи ва ње 
по тро ша чи ма свих со циоеко ном ских кла са”.5 У том про
це су се не мо же за не ма ри ти ути цај ко ји има ју еко ном ски 
ин те рес и ко мер ци јал ни мо ти ви ме диј ске про дук ци је. По
је ди ни ре фе рент ни ау то ри у обла сти те о ри је ме ди ја (An na 
McCarthy, 2007; Nick Col dry, 2008) ука зу ју на ин те ре сант
ну, ма да при кри ве ну, ве зу ри ја ли ти про гра ма и нор ми по на
ша ња у нео ли бе рал ном рад ном окру же њу. Бри тан ски ау тор 
Ник Колдри (Nick Co ul dry) озна ча ва нео ли бе ра ли зам као 
„си стем су ро во сти, јер на чин на ко ји ор га ни зу је дру штве не 
ре сур се и људ ски рад зах те ва од оних ко ји уче ству ју стал
ну ло јал ност, под вр га ва ње над зо ру и спољ ној ди рек ти ви [...] 
уз то, од истих по је ди на ца зах те ва да при хва те крх кост и 
не по сто ја ност мо гућ но сти ко је им се пру жа ју”.6 Су ров од
нос не јед на ких дру штве них по зи ци ја о ко ји ма го во ри је 
основ ни прин цип ри ја ли ти про дук ци је. Ри ја ли ти је нај јеф
ти ни ји ме диј ски са др жај у по гле ду про из вод ње, а ујед но и 
нај за хвал ни ји за мар ке тин шку екс пло а та ци ју. Ис пла ти вост 
про дук ци је се огле да у екс пло а та ци ји рад них од но са, јер 
уче шће „обич них” љу ди, на ма мље них обе ћа њем бр зо по те
зне сла ве, ни је фи нан сиј ски зах тев но. Пра ви ла омо гу ћа ва ју 
са мо јед ном од њих да осво ји нов ча ну на гра ду, што као тро
шак пред ста вља из у зет но ма ли део при хо да ко је еми то ва
ње оства ру је. Ујед но, не по сто ји по тре ба за ан га жо ва њем 
про фе си о нал них сце на ри ста, глу ма ца или дру гог по моћ ног 
осо бља, а још ма ње по тре бе за пре го во ри ма са син ди ка ти ма 
или слич ним удру же њи ма рад ни ка ко ји шти те рад на пра ва. 
Ри зик у по гле ду успе ха про дук ци је је ми ни ма ли зо ван − по
чет на ула га ња су скром на, уло же но вре ме у про дук ци ју је 
ма ње од уо би ча је ног, а ци клус еми то ва ња при лич но кра так 
− па у слу ча ју да фор мат не успе, гу би так ни је ве ли ки. 

Са др жај ме ди ја и зна че ња ко је но се њи хо ве по ру ке су пре
те жно од ре ђе ни еко ном ском осно вом ор га ни за ци ја у ко ји
ма се про из во де.7 Сход но то ме, ко мер ци јал ни ме ди ји мо ра ју 

5 Al vin Day, L. (2006) Et hics in Me dia Com mu ni ca ti ons Ca ses and Con tro ver
si es, Bel mont: Thom son Wad sworth, р. 16.

6 Co ul dry, N. (2008) Re a lity TV or The Sec ret The a ter of Neo li be ra lism,  
Re vi ew of Edu ca tion, Pe da gogy, and Cul tu ral Stu di es, р. 3.

7 Cur ran, J., Gu re vitch, M. and Wo ol la cott, J. (1982) The Study of the Me dia: 
the o re ti cal ap pro ac hes in: So ci ety and the Me dia, Gu re vitch, M., Ben nett, 



92

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ

да за до во ље по тре бе огла ши ва ча и про из ве ду са др жа је ко
ји мак си мал но по ве ћа ва ју гле да ност, што се мо же сма тра ти 
раз ло гом екс пло а та ци је при ка зи ва ња сце на на си ља, сек са, 
си ро ма штва и др. Да кле, по ред са др жа ја чи је при ка зи ва ње 
је пла ће но од стра не огла ши ва ча, оп шти је фор ме ко мо ди
фи ка ци је ко је се мо гу ви де ти у ри ја ли ти про гра ми ма су ко
мо ди фи ка ци ја ре ал но сти и при ват но сти, тј. ко мо ди фи ка ци
је ре ла ци је уче сник − гле да лац. Кроз ана ли зу са др жа ја ко ји 
се пла си ра пу тем ри ја ли ти еми си ја, уо ча ва се ди рект на ве
за из ме ђу основ ног брен да овог жан ра − по себ ног при сту
па „ствар но сти” − и во а је ри зма, над зо ра и пор но гра фи је, 
свих ма ни фе ста ци ја при ми тив них же ља ко је те ле ви зиј ски 
продуцен ти ко ри сте у ци љу за ра де.

Ме ди ји из ме ђу тр жи шног при ти ска и  
јав не од го вор но сти

Ма сов ни ме ди ји има ју из ра зи то ве ли ки ути цај у де мо крат
ском дру штву, јер гра де од но се из ме ђу гра ђа на и њи хо вих 
по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них ин сти ту ци ја, а по
се бан зна чај има ју у пре но су кул тур них вред но сти. Њи ма се 
ус по ста вља ју по жељ ни обра сци вред но сти и при ка зу ју стан
дар ди при хва тљи вог по на ша ња, ко је од го ва ра мо рал ним на
че ли ма са вре ме ног тре нут ка. По ана ло ги ји с оста лим ви до
ви ма при ва ти зо ва ња јав не сво ји не, при ва ти за ци ја ме диј ске 
сфе ре је из ме ђу оста лог до при не ла и ка пи та ли стич ком при
сва ја њу до ме на про то ка ин фор ма ци ја, ко је да нас „по чи ва ју 
на еко ном ским, тј. ли бе рал ним тр жи шним вред но сти ма, а 
не на иде ји сло бо де ин фор ми са ња”.8 На ци о нал не фре квен
ци је, ко је пред ста вља ју јав но до бро, зло у по тре бља ва ју се у 
про па ганд не свр хе за рад обез бе ђи ва ња по ли тич ке по др шке 
у еко ном ском екс пло а ти са њу ме диј ског про сто ра. Зва нич
ни из ве шта ји Слу жбе за над зор РЕМа по ка зу ју да ко мер ци
јал не те ле ви зи је у Ср би ји у кон ти ну и те ту, го ди на ма, кр ше 
про пи са не нор ме за до де лу на ци о нал них фре квен ци ја, а да 
на ко мер ци јал ним те ле ви зи ја ма с на ци о нал ном фре квен
ци јом то ком прет ход не три го ди не ни је еми то ван ни је дан 
ми нут кул тур ноумет нич ког про гра ма, ина че обавезног за 
до бијање до зво ле. 

С дру ге стра не, за ба ва је по сво јој при ро ди ви ше знач на 
и не мо ра има ти пре ци зно обра зло же ње. Етич ки иза зов 
про дук ци је и еми то ва ња про гра ма за бав ног ка рак те ра на 

T., Cur ran, J. and Woollacott, J. Cul tu re, Lon don and New York: Ro u tled ge,  
р. 18.

8 Vuk sa no vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja me di ja: on to lo gi ja, este ti ka, kri ti ka II,  
Be o grad: In sti tut FDU i Či go ja štam pa, str. 66.
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телевизији се сто га огле да у не до у ми ци да ли ме ди ји има ју 
оба ве зу да „уна пре ђу ју укус и про мо ви шу вр ли ну” или је 
до вољ но да „да ју пу бли ци оно што же ли”, чак и уз ри зик 
осна жи ва ња дис функ ци о нал них ста но ви шта и по на ша ња.9 
У усло ви ма ли бе рал них мо де ла по ли ти ка по је ди них за пад
них де мо кра ти ја у ко јем су ме ди ји пре пу ште ни тр жи шту и 
где не по сто ји из два ја ње из јав них сред ста ва за про грам ску 
де лат ност ме ди ја, ве ро ват но је те же да ти од го вор на ово пи
та ње. Ме ђу тим, у Ср би ји се рад те ле ви зи ја ко је не по шту
ју етич ке стан дар де бар де ли мич но фи нан си ра из сред ста ва 
др жав ног бу џе та10, а не мо же се пре ви де ти чи ње ни ца да су 
то еми те ри ко ји има ју до зво лу за на ци о нал ну фрек вен ци ју.

Ри ја ли ти уни вер зум: ствар на или  
кон стру и са на сли ка дру штва?

Ка да го во ри мо о ети ци ри ја ли ти про гра ма, го во ри мо о „ети
ци ре пре зен та ци је”.11 Да кле, у пра ће њу овог жан ра цен трал
на пре о ку па ци ја оног ко по сма тра усме ре на је ка пи та њу 
шта је ствар на, а шта је кон стру и са на сли ка. Ва жно етич ко 
пи та ње ко је про ис ти че из ове не до у ми це је пи та ње од но са 
„обич них” љу ди, као пу бли ке или уче сни ка про гра ма, и ме
диј ских про ду це на та ко ји про гра мом упра вља ју. Тре ба има
ти у ви ду да се ри ја ли ти про грам као жа нр у са др жај ном 
сми слу углав ном осла ња на „ме диј ске ама те ре”, а да се кроз 
но ву про дук ци ју кон стан то ис пи ту ју гра ни це прет по став ки 
о вред но сти при ват но сти, ути ца ја пу бли ке и об ли ка по на
ша ња ко ји се сма тра ју при хва тљи вим за јав ну по тро шњу. 
Иа ко пред ста вља ју „од о зго” (topdown, енг.) оквир за ре гу
ла ци ју ме ди ја, етич ки ко дек си мо гу у из ве сном сми слу за
шти ти ти ин те ре се „обич них” љу ди, али ће то увек за ви си ти 
од њи хо ве при ме не. 

Убр за ним ра стом по пу лар но сти ри ја ли ти про гра ма, раз ви ја 
се низ под жан ро ва, ко ји се мо гу кла си фи ко ва ти у не ко ли
ко сло бод них ка те го ри ја: до ку мен тар ни ри ја ли ти про гра ми; 
тран сфор ма ци је лич но сти или обје ка та; љу бав ни про гра ми; 
токшоу про гра ми; про гра ми о нат при род ним по ја ва ма; и 
нај зад, ели ми на ци о ни ри ја ли ти про гра ми, ко ји пред ста вља
ју пред мет овог ра да. Фор мат ри ја ли ти про гра ма је у те мат
ском, а сва ка ко и мо рал ном сми слу не у тра лан фор мат, по пут 
се ри је или до ку мен тар ног фил ма. Ме ђу тим, у до маћим, али 

9 Al vin Day, L. (2006) Et hics in Me dia Com mu ni ca ti ons Ca ses and Con tro ver
si es, Bel mont: Thom son Wad sworth, р. 24.

10 Што по ка зу је до ку мен та ци ја Упра ве за тре зор до ко је је до шао Цен
тар за ис тра жи вач ко но ви нар ство Ср би је (ЦИНС), ви де ти ви ше: https://
www.cins.rs/pinkpo no vodo biokre ditodao fija /. 

11 Lumby, C. and Probyn, нав. де ло, стр. 12.
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и свет ским при ли ка ма, че сто се мо же ви де ти да „за бав ни” 
са др жа ји ко ји ма се по пу ња ва ју ти фор ма ти не од го ва ра ју 
основ ним на че ли ма ети ке ме ди ја. Ако ри ја ли ти про гра ме 
по сма тра мо у од но су на основ на на че ла ме диј ског де ло ва
ња о ко ји ма го во ри Да ни јел Кор ни (Da niel Cor nu) нај о чи ти ји 
пре сту пи се ти чу исти не као цен трал не вред но сти у ме диј
ској сфе ри и по што ва ња људ ске лич но сти и до сто јан ства, 
би ло да су у пи та њу уче сни ци или гле да о ци. Због на ру ша
ва ња гра ни це из ме ђу јав ног и при ват ног, нај о чи глед ни ји 
при мер оглу ша ва ња о етич ки ко декс од но си се на на че ло о 
по што ва њу при ват ног жи во та.12 И прав нич ка док три на и ве
о ма ши ро ко при хва ће но схва та ње за ко но дав ства пра ве раз
ли ку из ме ђу јав не сфе ре у жи во ту по је дин ца − ко ја мо же 
би ти пред мет ле ги тим не па жње ме ди ја, и при ват не или ин
тим не сфе ре у жи во ту по је дин ца, ко ја при па да са мо ње му. У 
ци љу ука зи ва ња на спор не етич ке од ли ке, зна чај но је ис та ћи 
не ко ли ко фе но ме на ко ји су на ста ли као спе ци фич ност до ма
ће про дук ци је ри ја ли ти про гра ма, а ко је се мо гу иш чи та ти 
из са др жа ја ко ји ће би ти по сма тран у од но су на: 1) фор мат 
про гра ма и пра ви ла игре; 2) струк ту ру уче сни ка; 3) си ту а
ци о ну стра те ги ју про дук ци је; и 4) вре мен ски оквир, што су 
ре фе рент не тач ке раз ли ко ва ња или слич но сти про дук ци ја 
ри ја ли ти про гра ма ко ји су еми то ва ни у Ср би ји. 

У окви ру па ра ме тра струк ту ре уче сни ка мо гу ће је уви де ти 
да су уче сни ци нај че шће би ра ни ме ђу не по зна тим љу ди ма 
на осно ву јав ног по зи ва, а да се уста ље но шћу при ка зи ва ња 
овог про гра ма по ред пу бли ке, из гра ђи ва ли и по жељ ни про
фи ли уче сни ка. Ка ко је реч о про гра му за бав ног ка рак те ра, 
чи ји је ка па ци тет ино ва тив но сти по треб но стал но осве жа ва
ти, про стор за спон та ност у из бо ру уче сни ка је био све ма
њи. У ци љу оси гу ра ва ња гле да но сти, број уче сни ка се знат
но уве ћа ва, уво ђе њем но вих игра ча, са уна пред од ре ђе ним 
за да ци ма, ко ји би тре ба ло да по пра ве реј тинг. 

Дру гу прет по ста вље ну ка те го ри ју уче сни ка чи не ри ја ли ти 
зве зде, што је све о бу хват но име за љу де раз ли чи тих ис ку
ста ва ко ји ни су ну жно по зна ти по спе ци фич ним до стиг ну
ћи ма у не ком по љу поп кул ту ре или ин ду стри је за ба ве, већ 
је нај че шће реч о „љу ди ма са мар ги не”, љу ди ма са кри ми
но ге ним до си је и ма, љу ди ма ко ји су јав но сти по зна ти са дру
штве них мре жа или по ба вље њу про сти ту ци јом. На при мер, 
пред по че так ри ја ли ти про гра ма За дру га 2, у ме ди ји ма се 
спе ку ли са ло да се оче ку је пре вре мен из ла зак Кри сти ја на 
Го лу бо ви ћа из за тво ра, ка ко би био је дан од уче сни ка. Та ко
ђе, не ко ли ко пу та је био уче сник Па ро ва, а из за тво ра му је 

12 Kor ni, D. (1999) Eti ka in for mi sa nja, Be o grad: Clio.
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омогу ће но да во ди те ле фон ску ко му ни ка ци ју с уче сни ци ма 
овог ри ја ли ти про гра ма. Раз у ме ва ње син хро ни ци те та и та
ча ка пре пле та ри ја ли ти уни вер зу ма са све том из ван, до пу
шта сум њу у по сто ја ње по ли тич ке мо ти ва ци је и стра те ги је 
ко ја пру жа пот по ру овој про дук ци ји, а за си гур но ука зу је на 
фе ти ши за ци ју мар ги не. Уз њих, иден ти фи ку је се и гру па 
љу ди ко ји су се про сла ви ли уче шћем у ри ја ли ти про гра ми
ма, а ко ји ма је та уло га по ста ла за ни ма ње, па ви ше вре ме на 
про во де у ри ја ли ти про гра ми ма не го у ре ал ном окру же њу. 
По сле дич но про мо ви са њу сте ре о тип них уло га по жељ них 
уче сни ка ко ји има ју при ли ку да се оку ша ју у сти ца њу по
пу лар но сти, кре и ра но је но во за ни ма ње „би ти по знат” на
су прот уо би ча је ној прак си сти ца ња по пу лар но сти кроз по
ка зи ва ње та лен та, вред но сти и да ва ња до при но са раз во ју 
дру штва.

Кључ не од ли ке фор ма та и пра ви ла игре ко је од ре ђу ју сва ки 
од њих су изо ла ци ја уче сни ка у од но су на спо ља шњи свет, 
чи ме се по сти же ап со лут на упу ће ност уче сни ка јед них на 
дру ге; као и ком пе ти тив ност, ко јом се у кон ти ну и те ту оси
гу ра ва ин тен зи тет де ша ва ња уну тар гру пе. Циљ је да се 
ин ду ку је рад ња ба зи ра на на ин тер ак ци ји раз ли чи тих пси
хо ло шких про фи ла уче сни ка у огра ни че ном про сто ру. Це
ло ку пан про цес је пра ћен ка ме ра ма и еми то ван ужи во или 
ре тро ак тив но, као пре глед да на. По сма тра но с по зи ци је у 
ко јој се мо гу са гле да ти фор ма ти ко ји ће се ка сни је раз ви
ја ти, „Ве ли ки брат” чи је је еми то ва ње у Ср би ји от по че ло 
2006. го ди не као фран ши за, мо же се сма тра ти при лич но бе
за зле ним про гра мом у по гле ду по што ва ња етич ких нор ми 
струк ту ри ра ња ри ја ли ти фор ма та. Основ на раз ли ка се ти че 
од но са ко ји је кре и ран ме ђу уче сни ци ма − док су у пр вим 
фор ма ти ма уче сни ци са мо кроз удру же ни рад и по ста вља ње 
за јед нич ких крат ко роч них ци ље ва мо гли да оства ре на гра ду 
(по ве ћа ње не дељ ног бу џе та, ви ше хра не, ви ше за ба ве), у ка
сни јим је све сно про мо ви са на не ма шти на и бор ба за оп ста
нак, као окол но сти ко је об ли ку ју од но се уку ћа на. Тај прин
цип је по себ но раз ви јен у ри ја ли ти про гра му „За дру га”, где 
ли дер гру пе рас по ла же за јед нич ким бу џе том и до де љу је га 
на осно ву су бјек тив них кри те ри ју ма оста лим уче сни ци ма у 
од но су на вред но сне ка те го ри је та ко да се мо же де си ти да 
по вла шће ни уче сни ци до би ју ви ше нов ца, ко ји се он да ко
ри сти за хра ну то ком не де ље. Ка ко би оп ста ли, уче сни ци 
су при мо ра ни да кра ду јед ни од дру гих, раз ви ја ју стра те
ги је оп стан ка ко је се ба зи ра ју на уце њи ва њу, прет ња ма и 
сплет ка ре њу, да кле, нај ни жим вред но сним стра те ги ја ма ко
је љу ди по зна ју. Не ма ње ва жно, име овог ри ја ли ти про гра
ма је из ве де но из пој ма за дру жног ор га ни зо ва ња (за дру гар
ства) ко ји озна ча ва рав но прав ност и со ли дар ност у по гле ду 
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распо де ле за јед нич ких до ба ра, чи ме се ус пут но ути че на 
дис кре ди то ва ње овог пој ма у јав ном дис кур су. 

Циљ те ле ви зиј ских про гра ма ко ји су про из ве де ни да би 
при ву кли пу бли ку је ис кљу чи во да за др же па жњу и омо гу
ће ре кла ми ра ње. За рад што бо љег ко мер ци јал ног учин ка, 
раз ви ја не су стра те ги је кре и ра ња дру штве них си ту а ци ја чи
јим би се екс пло а ти са њем ути ца ло на по ве ћа ње гле да но сти. 
Основ на стра те ги ја ти че се од ре ђи ва ња уло га уче сни ци ма у 
од но су на њи хо ве ка рак тер не осо би не, ко је про дук ци ја од
ре ђу је ода би ром оста лих уче сни ка. У при ли ка ма ко је ути
чу на пси хич ку ста бил ност, по пут за то че но сти, из глад њи
ва ња, на мер ног про во ци ра ња, уче сни ци ма сла би кон тро ла 
по на ша ња, што пред ста вља по ље за кре и ра ње су ко ба. Кроз 
садржај ди ја ло га уче сни ка на слу ћу је се да про дук ци ја ко ри
сти и стра те ги је уце не сма ње њем или уки да њем хо но ра ра, 
што је те шко до ка за ти, јер су њи хо ви уго во ри тај ни. Уко
ли ко је то, пак, исти на, то би пред ста вља ло не дво сми сле но 
кр ше ње За ко на о ра ду и мо рал них на че ла, јер њи хо ва рад
на пра ва не ма ко да за сту па. Пот пу ну изо ло ва ност уче сни ка 
у од но су на оста ле сег мен те њи хо вог жи во та, про дук ци ја 
ко ри сти ка ко би ути ца ла на ток раз во ја си ту а ци ја из ме ђу 
уче сни ка. Еми си је ко је су у по чет ку при ка зи ва не с основ
ном функ ци јом пре гле да де ша ва ња уну тар ри ја ли ти ја, да
нас се ко ри сте за при вре ме ни из ла зак уче сни ка из про гра ма. 
По пут про ла за из ме ђу два све та, по ста ле су је дан од глав
них ин стру ме на та за уно ше ње не ми ра ме ђу уче сни ци ма и 
креира ње но вих за пле та. 

Тра ја ње ри ја ли ти про гра ма је по сте пе но ра сло у од но су на 
њи хо ву при сут ност у ме диј ском про сто ру. У по је ди ним про
гра ми ма до ма ће про дук ци је (Па ро ви, Мал ди ви) тра ја ње је 
не де фи ни са но, та ко да се де ша ва да уче сни ци про ве ду пре
ко го ди ну да на у ри ја ли ти про гра му. Сме њи ва њем се зо на и 
про дук ци јом ри ја ли ти зве зди − тј. љу ди ко ји сти чу ин стант 
по пу лар ност уче шћем у ри ја ли ти про гра му и на ста вља ју да 
за основ но за ни ма ње има ју уче шће у ме диј ски по сре до ва ној 
ре ал но сти − ства ра ју ути сак да се зо не има ју нео гра ни че но 
тра ја ње. Та ква пер цеп ци ја ни је слу чај на, она је усло вље ња 
ре ци кли ра њем уче сни ка, мо де ла по на ша ња, по пу лар них 
про грам ских са др жа ја, али не рет ком си ту а ци јом да уче сни
ци по из ла ску из јед ног, на ста вља ју жи вот у дру гом ри ја ли
ти про гра му. На тај на чин се кре и ра јед на вр ста кон ти ну и
те та ко ји мо же мо раз у ме ти као ме тапро грам, јер иа ко си ту
а ци о но устро је ни та ко да се раз ли ку ју, они кре и ра ју је дан 
ри ја ли ти уни вер зум. Сто га цео фе но мен не мо ра мо по сма
тра ти сег мен тар но, већ као јед ну це ли ну ко ја де ли са др жај, 
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ор гани за ци ју и фор му, а ко ји пре ва зи ла зи фор мат се ри ја ла 
ко ји има огра ни че но тра ја ње. 

Ре гу ла ци ја ме диј ске сло бо де као  
иза зов ме диј ских по ли ти ка

У др жа ва ма у ко ји ма по сто ји бри га о обра зо ва њу и мо рал
ном вас пи та њу љу ди, сва ко пи та ње ко је се ти че дру штве не 
ствар но сти се мо ра сма тра ти по ли тич ким пи та њем. Ме диј
ска ин ду стри ја ко ја је „за сно ва на на сен за ци о на ли зму за рад 
ко мер ци јал них ци ље ва, ни је ин ду стри ја ко ја се мо же на да
ти да ће дру штво учи ни ти бо љим”.13 Не ки од мо да ли те та 
од го вор но сти, етич ког по сло ва ња и де ло ва ња ме ди ја, ре гу
ли са ни су про фе си о нал ним етич ким кон тек сти ма меди ја. У 
Ср би ји је Ре гу ла тор но те ло за елек трон ске ме ди је овла шће
но прав но ли це за спро во ђе ње утвр ђе не по ли ти ке у обла
сти пру жа ња ме диј ских услу га, уна пре ђи ва ња ква ли те та и 
ра зно вр сно сти услу га елек трон ских ме ди ја и пру жа ње до
при но са очу ва њу, за шти ти и раз во ју сло бо де ми шље ња и 
из ра жа ва ња у ци љу за шти те ин те ре са јав но сти у обла сти 
елек трон ских ме ди ја и за шти те ко ри сни ка услу га елек трон
ских ме ди ја, у скла ду са од ред ба ма За ко на о елек трон ским 
ме ди ји ма.

Ме диј ска сло бо да и ту ма че ње де мо кра ти је у  
ме диј ском про сто ру Ср би је

Пре ма ре то ри ци јав них на сту па и ис ка за у ме ди ји ма раз ли
чи тих чи ни ла ца у лан цу медијскe индустријe у Ср би ји − од 
до но си о ца од лу ка и еко ном ских екс пе ра та, до оних ко ји се 
про из вод њом ме диј ских са др жа ја ба ве − де мо кра ти ја у ме
диј ском про сто ру, и кул ту ри уоп ште, че сто се по и сто ве ћу је 
с нео ли бе рал ним при сту пом у об ли ко ва њу со циоеко ном
ског окру же ња. Сход но та квом ви ђе њу кул тур не де мо кра
ти је, ме ди ји про из во де и еми ту ју са др жа је за ко је ве ру ју да 
од го ва ра ју прет по ста вље ним по тре ба ма хе те ро ге не пу бли
ке, а из бир љи ва пу бли ка на тр жи шту про су ђу је о ва жно сти 
по сто ја ња та квог са др жа ја. 

У том сми лу зна чај но је спо ме ну ти при мер јав не по ле ми ке 
из ме ђу ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња и вла сни ка ко мер
ци јал не те ле ви зи је у Ср би ји, јер ого љу је два до ми нант на 
ста но ви шта у до ма ћим при ли ка ма ко ја зна чај но ути чу на 
при ступ ре ша ва њу пи та ња ри ја ли ти про гра ма. По ле ми ка 
је во ђе на пу тем јав них пи са ма об ја вљи ва них у ме ди ји ма, а 
про за ич ни тон из ја ва от кри ва да иза све га не ма ја сне на ме ре 

13 Tju rou, Dž. (2009) Me di ji da nas. Uvod u ma sov ne ko mu ni ka ci je II, Be o grad: 
Clio, str. 240.



98

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ

да се ути че на по бољ ша ње ста ња. Рас пра ву је по кре ну ла из
ја ва ми ни стра Ву ко са вље ви ћа да ће на ста ви ти да по зи ва све 
те ле ви зи је ко је ко ри сте на ци о нал ну фре квен ци ју да у сво
јим про гра ми ма „сма њу ју ко ли чи не про ста клу ка, вер бал не 
и те ле сне пор но гра фи је и дру гих ска ред них об ли ка по на ша
ња”.14 Из са др жа ја рас пра ве се мо же за кљу чи ти да зва нич на 
по ли ти ка ми ни стар ства за ду же ног за ин фор ми са ње, ко ја је 
усме ре на ка цен тра ли за ци ји упра вља ња ме диј ским про сто
ром у ци љу сти ца ња овла шће ња да „санк ци о ни ше ло ше вла
да ње ме ди ја”, пот пу но за о би ла зи за ко ном оси гу ра не над ле
жно сти не за ви сног ре гу ла тор ног те ла и до во ди у пи та ње 
де мо крат ске прин ци пе ре гу ла ци је ме диј ског тр жи шта.

Ана ли зи ра ју ћи при ме ње не пси хо ло шке за ко не на со цио –
по ли тич ке стра те ги је па си ви за ци је ак тив них по ли тич ких 
би ћа, Но ам Чом ски (No am Chomsky) ис ти че не ко ли ко стра
те ги ја ма ни пу ла ци је пу тем те ле ви зиј ских са др жа ја, и то: 
стра те ги ју дис трак ци је или оме та ња упо тре бом не ва жног, 
ко јом се од вра ћа па жња јав но сти од ва жних пи та ња и про
ме на о ко ји ма од лу чу је по ли тич ка и еко ном ска ели та; за тим, 
охра бри ва ње осред њо сти као по жељ не вред но сти, уз уки да
ње по др шке про мо ци ји кул ту ре и на у ке; и нај зад, ства ра ње 
осе ћа ја кри ви це, кроз убе ђи ва ње по је ди на ца да од го вор ност 
за соп стве ну не сре ћу по сле ди ца њи хо вог оскуд ног зна ња, 
огра ни че них спо соб но сти или не до вољ ног тру да. Циљ је 
да се гра ђа нин као по ли тич ки су бјект од го во ри од по тра ге 
пра вих узро ка ло ших усло ва жи во та и по бу не про тив еко
ном ског си сте ма. У де ло ва њу ко мер ци јал них еми те ра се ове 
стра те ги је не сум њи во мо гу пре по зна ти, а по твр ду то ме да
ју и ре ак ци је вла сни ка те ле ви зи је „Пинк” на из ја ву ми ни
стра кул ту ре и ин фор ми са ња. Он ис ти че да „иа ко жи ви мо у 
ли бе рал ној епо хи де мо кра ти је ко ја ни је са вр ше на, али ко ја 
има сво ја пра ви ла”, ме ђу ко ји ма је нај ва жни је то да „на род 
вр ши из бор све га па и те ле ви зиј ског про гра ма”, те да ми
ни стар ство не мо же да ути че на во љу гра ђа на да пра те свој 
оми ље ни про грам. Бу ду ћи да је у пре пи сци спо ме ну та и од
го вор ност Ре гу ла тор ног телa за елек трон ске ме ди је, Оли ве
ра Зе кић, чла ни ца Са ве та РЕМа, је на те ле ви зи ји из ја ви
ла да то те ло не ће раз ма тра ти, ка ко је на ве ла, „не су ви сле, 
и пре све га не за ко ни те, на зо ви, пред ло ге ми ни стра кул ту ре 
и ин фор ми са ња” по зи ва ју ћи се на пра во сва ког гле да о ца да 
„би ра ме диј ске са др жа је ко је ће пра ти ти”. Раз от кри ва ју ћи 
спре гу ка пи та ла и по ли ти ке, ова си ту а ци ја упра во по ка зу је 
да на род ни је у мо гућ но сти да сло бод но би ра, а да је у кон

14 Ми ни стар Ву ко са вље вић је го во рио у окви ру де ба те „Је ли ствар но 
леп ше с кул ту ром?” одр жа не у Кул тур ном цен тру „Па ро брод“; Ви де ти 
више на:  http://uk sta ri grad.rs /je li stvar nolep sesakul tu rom/. 
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тек сту нео ли бе рал ног со циоеко ном ског по рет ка кон тро ла у 
ру ка ма при ват них ли ца чи ји је основ ни ин те рес усме рен ка 
про фи ту. Си ту а ци ја је до дат но усло жње на, јер овла шће ни 
др жав ни ор га ни из бе га ва ју ћи од го вор ност, ста ју на стра ну 
ко мер ци јал них еми те ра ко ји не по шту ју за кон. Ре фе ри шу ћи 
на ову си ту а ци ју, ау то ри те ти у овој обла сти ука зу ју да је реч 
о „си сте мат ској агре си ји кроз про ста штво, кроз уби ја ње во
ље за од лу чи ва њем, спо соб но сти за кри тич ким ми шље њем 
и сен зи би ли за ци ју за не што до бро, вред но, пра вич но, исти
ни то.”15 Ка да је реч о уло зи ме ди ја у об ли ко ва њу дру штве не 
и по ли тич ке ствар но сти у де мо крат ским дру штви ма, Но ам 
Чом ски ис ти че две раз ли чи те, су прот ста вље не кон цеп ци
је де мо кра ти је ме ди ја. Пре ма јед ној, де мо крат ско дру штво 
је оно у ко јем јав ност има сред ства да на осми шљен на чин 
уче ству је у упра вља њу соп стве ним про це си ма, а сред ства 
за ин фор ми са ње су до ступ на и бес плат на. Док је ал тер на
тив но по и ма ње оно да се јав но сти мо ра за бра ни ти да упра
вља соп стве ним про це си ма, а сред ства ин фор ми са ња мо ра
ју би ти уско и стро го кон тро ли са на, што мо жда зву чи као 
нео бич на кон цеп ци ја де мо кра ти је, али ва жно је раз у ме ти да 
је она пре вла да ва ју ћа.16

За ову те му ва жно је спо ме ну ти ини ци ја ти ве гра ђа на и по
кре та ње пе ти ци ја за уки да ње и о гра ни ча ва ње при ка зи ва ња 
ри ја ли ти про гра ма ко је се из го ди не у го ди ну из но ва по кре
ћу. На род ној скуп шти ни је пре да то пре ко 40 хи ља да пот пи са 
гра ђа на ко ји ма се тра жи из ме на за ко на о елек трон ским ме
ди ји ма та ко да се оне мо гу ћи еми то ва ње ри ја ли ти про гра ма 
ужи во, а уве ћа еми то ва ње кул тур ноумет нич ког про гра ма и 
про гра ма на ме ње ног де ци и мла ди ма. Та ко ђе, у зва нич ном 
са оп ште њу пе ти ци је се ис ти че да ни је реч о уки да њу ри ја
ли ти про гра ма, већ по што ва њу за ко на.17 Ис по ста вља се да је 
у јав ном дис кур су фо кус про бле ма еми то ва ња ри ја ли ти про
гра ма при мар но усме рен ка ње го вој естет ској при ро ди, ко ја 
се сма тра не при клад ном и не по жељ ном у ме диј ском про сто
ру. У та квом при сту пу раз у ме ва њу овог фе но ме на про пу
шта се при ли ка да се са гле да ју ши ри по ли тич ки и еко ном
ски про бле ми ко ји об ли ку ју сва ко днев ни жи вот, угро жа ва ју 
јав ни ин те рес и при ва ти зу ју пра во на од лу чи ва ње, а који 

15 Ци тат је из ве ден из го во ра проф. др Див не Вук са но вић у еми си ји Црве
на ли ни ја – о са да шњо сти и бу дућ но сти ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји, 
https://www.you tu be.co m/watch?v=0EdQEs59Pqs, 54’15’’, при сту пље но у 
ју ну 2019. го ди не.

16 Chomsky, N. (1997) Me dia Con trol: The Spec ta cu lar Ac hi e ve ments of  
Pro pa gan da, Se ven Sto ri es Press, р. 5.

17 Ви де ти: https://pe ti ci je.sr bi ja u po kre tu.or
g/?fbclid=IwAR1DH3F9scAdWQ24D5ia IUY2Bk 93MkVujQ
LlJWVflmCr2JsfdmjBywRPg
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превази ла зе све об ли ке не до лич ног по на ша ња уче сни ка ри
ја ли ти про гра ма, ко ји у кон тек сту ши рег про бле ма пред ста
вља ју ла ку ме ту. Да кле, ва жно је ука за ти на си стем ко јем 
је до зво љен прав ни и еко ном ски ле ги ти ми тет да про на ла зи 
пла ће не про та го ни сте ко ји ће за но вац при ста ја ти да уче
ству ју у ин ду ко ва њу нај јеф ти ни јих и нај ба нал ни јих са др жа
ја у ци љу оства ри ва ња глед но сти и про фи та ко мер ци јал них 
еми те ра, чи ји је по вла шћен ста тус у Ср би ји омо гу ћен кроз 
ди рект ну спре гу с но си о ци ма вла сти. 

За кљу чак

У струч ној јав но сти се ри ја ли ти про гра ми че сто озна ча ва ју 
као бу дућ ност те ле ви зи је. Пост мо дер ни стич ки при ступ по
зајм љи ва ња и ком би но ва ња еле ме на та по зна тих те ле ви зиј
ских фор ма та ко ји је за сту пљен у ри ја ли ти про гра му, до но си 
и спе ци фич ност ко ја овај жа нр из два ја у од но су на оста ле, а 
то је да нај ди рект ни је ус по ста вља ре ла ци ју од но са ме диј ске 
ин ду стри је и „обич них” љу ди. То су окол но сти ко је се мо гу 
сма тра ти по пу но но вим, на ро чи то за уче сни ке ко ји се све 
че шће би ра ју из ре до ва ано ним них. Тра си ра ју ћи пут за раз
ли чи те ин тер вен ци је у ор га ни за ци ји дру штве них ре сур са и 
људ ског ра да, овај хи брид ни фор мат пред ста вља те рен на 
ко јем се мо гу ис по љи ти екс пло а та тор ски ме ха ни зми ме диј
ске ин ду стри је, што пред ста вља но ве етич ке иза зо ве у ме
диј ском про сто ру. У ра ду се по ка зу је да те ле ви зи ја у окру
же њу „ко мо ди фи ко ва не ре ал но сти”, под стак ну те нео ли бе
рал ном тран сфор ма ци јом јав ног у при ват но, мо же да слу жи 
ин стру мен та ли за ци ји еко ном ског и ду хов ног сиромаштва у 
ко мер ци јал не свр хе. 

Услед уру ша ва ња ре гу ла тор них си сте ма и не по сто ја ња по
ли тич ке во ље у Ср би ји за уна пре ђе ње ста ња у ме ди ји ма 
ра сте не по ве ре ње гра ђа на у исти ни тост ин фор ма ци ја, ма
ни пу ла ци ја ме диј ским са др жа јем и зло у по тре ба ме ди ја у 
про па ганд не свр хе је све че шћа, а ме ди ји све ви ше по ста
ју ин стру мен ти за оства ри ва ње еко ном ске до би ти. У та
квим окол но сти ма, ис ти ца ње ри ја ли ти про гра ма као је ди
ног мо де ла за осна жи ва ње дис функ ци о нал них об ли ка по
на ша ња пу тем ме ди ја, мо же се ту ма чи ти као нео д го во ран 
став пре ма јав ном ин те ре су. Уко ли ко је циљ оства ри ва ње 
кон крет ног по ма ка у по гле ду уна пре ђе ња ме диј ске сфе ре, 
дру штво ко је бри не о мо рал ном вас пи та њу и обра зо ва њу 
сво јих гра ђа на мо ра мно го ши ре и од го вор ни је са гле да ти 
дру штве нополитич ку си ту а ци ју да нас, ко ју из ме ђу оста лог 
конституише и ме диј ски про стор. 

Спре га ин те ре са вла сти и при ват ног ка пи та ла на сто ји да 
уки не иде ју о ме диј ској сло бо ди као про сто ру исти не, 
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интегри те та и од го вор но сти у ци љу па си ви за ци је гра ђа на 
као ак тив них по ли тич ких су бје ка та. Сход но то ме, ме диј
ска сло бо да се до во ди до ни воа ап сур да и зло у по тре бе ме
диј ског про сто ра, у ко јем је мо гу ће ис по ља ва ти про за ич на 
пре ко ра че ња дру штве но при хва ће ног ко дек са по на ша ња 
у јав ном про сто ру ме ди ја, чи ја пре на гла ше на кон тро верз
ност за ма гљу је ре ал не од но се екс пло а та ци је не по сред них 
уче сни ка, њи хо вог ра да, ма те ри јал ног ста ту са, пат ње и кр
ше ња основ них људ ских пра ва, уз све прет ход но ис пи та не 
по сле ди це на пу бли ку. Као је ди ни си гу ран пут пре ва зи ла же
ња на ве де них спе ци фич них и оп штих про бле ма ко ји по га
ђа ју сфе ру ме ди ја, на ме ће се по тре ба за ја ча њем кри тич ког 
ми шље ња и раз во ја све сти гра ђа на, ка ко би се осве сти ле и 
раз у ме ле ко ре ла ци је ин стру ме на та вла сти и при ват ног ка пи
та ла ко ји ма се кроз ме диј ски про стор ути че на об ли ко ва ње 
со циоекономског окру же ња и уки да ње јав ног ин те ре са.
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REALITY SHOWS 

ABSURDITY OF THE MEDIA FREEDOM OR  
EXPRESSION OF THE MEDIA MARKET

Due to great success they have achieved, reality TV programmes have 
been subject of public debates in Serbia, regarding their social, cultural 
and political implications for the society. For the first time, psychological 
crises, violence, pornography, examples of fleeting fame and failure can 
be seen on live television, as experiences associated with real, human 
stories. Although a significant part of the public criticizes such content 
for being marketed in the media space, the subject of these discussions 
is not only aesthetical but also political, because the decisionmakers 
have different views on the issue of ethical responsibility. Caused by the 
lack of political will and by the hindered ability to control the content 
that is publicly aired, the basic dilemma refers to the extent to which 
such content reflects the idea of media freedoms, i.e. to which extent 
they cross the ethical, aesthetical and legalregulatory boundaries. The 
paper argues that the phenomenon of reality programmes in Serbia 
should not be viewed outside the economic framework in which 
they were created and in which they are being developed. Thus, it is 
argued that the genre of programming is part of a broader tendency 
to transform the media space into a field of entertainment, which 
facilitates the commodification of the entire sphere of the media. 
Through a historicalcomparative analysis of the development of reality 
programmes in Serbia, a critical analysis is given of their content and 
standards governing the media space, the problem of the ethics of the 
economic model in relation to which this media format is organized. 
Furthermore, the paper examines the specifics of reality programmes 
produced and broadcast in the Serbian media space, considering that 
the basic ethical task of the media is to recognize and present reality 
in a socially responsible manner, respecting human dignity and human 
rights. The content and form of the aforementioned reality series 
are linked to specific financing models, publicprivate relations and 
working conditions in Serbia. Understanding the correlation of these 
elements with the neoliberal approach in shaping the socioeconomic 

environment, is the fundamental objective of this paper.

Keywords: reality programmes, media ethics, media freedoms, neolib
eralism, media policies
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СРБИЈИ
Сажетак: Стил из ра жа ва ња на ме ди ји ма је по себ но по ље на уч ног 
ис тра жи ва ња. Ја сност сти ла под ра зу ме ва да се ко ри сте из ра зи 
ко ји су по доб ни за ис ка зи ва ње од ре ђе не ин фор ма ци је, али у ри ја ли
ти про гра ми ма не ма су штин ски ва жних чи ње ни ца ко је тре ба из
ра зи ти ја сно. Оту да про ис ти че мо гућ ност на ру ша ва ња свој ства 
ја сно сти сти ла и упо тре ба лек сич ког фон да ко ји ни је по до бан за 
јав ност, као што су вул га ри зми. Све ве ћа упо тре ба вул га ри за ма 
при мет на је у ри ја ли ти про гра ми ма За дру га и Па ро ви, што су 
ри ја ли ти еми си је на две ко мер ци јал не те ле ви зи је са на ци о нал ном 
фре квен ци јом у Ср би ји са нај ве ћом гле да но шћу и нај ду жим еми
то ва њем то ком да на и го ди не. Ис тра жи ва ње уло ге вул га ри за ма у 
тим еми си ја ма омо гу ћу је ду бљи увид у уре ђи вач ке по ли ти ке, дис
кур зив на пра ви ла и кре а тив не сло бо де оних ко ји од лу чу ју о то ме 
шта се го во ри и ка ко се го во ри на ме ди ји ма. У овом ис тра жи ва њу 
на пра вље на је ком па ра тив на сту ди ја два нај гле да ни ја ри ја ли ти 
про гра ма и ука за но је на не ко ли ко пра вил но сти у ве зи са вул га
ри зми ма ко је се од ви ја ју на јед ном или дру гом про гра му, уз кон
тек сту ал ни осврт на дру штве ну, мо рал ну и ства ра лач ку уло гу 
из ража ва ња у ри ја ли ти про гра ми ма.

Кључнеречи: стил, вул га ри зам, ри ја ли ти, ме ди ји, јав ни дис курс
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Увод1

Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји по сто је већ ско ро две де це ни је. 
Од скром них по че та ка Ве ли ког бра та и слич них про гра ма 
ко ји су на сто ја ли да ука жу на пра ви ла људ ске пси хе, да на
шњи ри ја ли ти про гра ми зва нич но не про па ги ра ју пси хо
ло шке игре, иа ко се оне под ра зу ме ва ју. Ка да је реч о из ра
жа ва њу у ри ја ли ти про гра ми ма, оно је са свим ре лак си ра но 
у сми слу је зич ких нор ми и стан дар да, али че сто слу жи за 
оства ри ва ње ин те ре са – би ло да је реч о ин те ре су по је дин
ца да се сви ди пу бли ци и до би је на гра ду или ме диј ске ку ће 
ко ја на сто ји да при ву че што ви ше гле да ла ца на сво је ка на ле.

До ма ће ко мер ци јал не те ле ви зи је у Ср би ји ре дов но екс пло
а ти шу мо гућ но сти ри ја ли ти про гра ма. Та ква про дук ци ја је 
јеф ти на: сце но гра фи ја не мо ра да бу де лук су зна, во ди те
љи су углав ном већ за по сле ни на те ле ви зи ји, а уче сни ци за 
из ве сни хо но рар успе шно по пу ња ва ју са те и са те про гра
ма уну тар ко шу љи це од 24 са та, те те ле ви зи ја не пла ћа ау
тор ска пра ва са мо стал ним про дук ци ја ма за еми си је, ни ти 
ау то ри ма за фил мо ве, се ри је и му зи ку ко је би мо жда еми
то ва ла уме сто ри ја ли ти ја. Ула га ње у ри ја ли ти про гра ме се 
те левизи ја ма ви ше стру ко ис пла ти.

Из ра жа ва ње по је ди на ца у ри ја ли ти про гра ми ма за ви си од 
до де ље не уло ге у ри ја ли ти ју (во ди тељ или уче сник2), лич
них осо би на (ка рак те ра, по ре кла, ста ту са и сл.), али и ин
те ре са због ко јег уче ству ју. За да так во ди те ља је да се во ди 
пра ви ли ма ме диј ске ети ке, да бу де обра зо ван за ко му ни ци
ра ње у јав но сти и опре мљен је зич ким сред стви ма ко ја од го
ва ра ју по слу ко ји ра ди. Уче сни ци ри ја ли ти про гра ма има ју 
ве ће сло бо де у из ра жа ва њу, али то не зна чи да ће све што 
ка жу би ти еми то ва но без цен зу ре. Уред ни ци и про ду цен ти 
има ју мо гућ ност мон ти ра ња ви део исе ча ка, ком пи ло ва ња 
пи шта ња или цвр ку та пре ко то на ка да уче сни ци псу ју или 
ре кла ми ра ју не што, а не тре ба пре ви де ти и уго вор на огра ни
че ња оно га о че му уче сни ци не сме ју да го во ре у про гра му. 
Ри ја ли ти са др жа ји не до спе ва ју у јав ност са мо по сред ством 
не по сред ног еми то ва ња, већ и по сред но, у та бло ид ним ме
ди ји ма ко ји се ба ве за ба вом, жи во ти ма по зна тих и оних ко ји 
то при жељ ку ју да бу ду.

1 Рад у окви ру про јек та По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и 
гло бал ном кон тек сту (179076).

2 Под уло гом уче сни ка сма тра мо пред ви ђе но струк тур но ме сто ли ка, по
што те ле ви зи је пред ви ђа ју рад но ме сто при по ве да ча за ри ја ли ти – ри ја
ли ти не мо же да има сце на рио од ре чи до ре чи, али мо же да се пред ви ди 
ко ће би ти про та го ни сти, ан та го ни сти и из ког угла ће то чи ни ти.
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У све тлу све ве ће при сут но сти ри ја ли ти про гра ма у ме диј
ским са др жа ји ма у Ср би ји, ва жно је ис тра жи ти ко је су стил
ске ка рак те ри сти ке из ра жа ва ња спе ци фич ног за ри ја ли ти 
про гра ме – упо тре бе вул га ри за ма. За да так овог ра да је да 
на осно ву до са да шњих ре зул та та са мо стал ног ис тра жи ва
ња пред ста ви мо основ не ре то рич ке и стил ске ка рак те ри
сти ке дис кур са у ко јем се вул га ри зми оства ру ју као го вор ни 
чин и да на уч ној и струч ној јав но сти ука же мо на стил ско
реторичке и дис кур зив не усло ве у ко ји ма су вул га ри зми да
ти као ле ги тим но сред ство ко му ни ка ци је.

У на став ку тек ста би ће ре чи о ме то до ло ги ји са мо стал ног 
ис тра жи ва ња, те о риј ском окви ру ко јим је овај рад уоб ли
чен и за кључ ци ма о пра вил но сти ма ко је је мо гу ће уви де ти у 
упо тре би вул га ри за ма у ри ја ли ти ји ма у Ср би ји.

Ме то до ло ги ја ра да

Стил скоре то рич ка ана ли за са др жа ја омо гу ћу је уви де у ра
зно вр сност из ра жа ва ња, не са мо у ве зи са по је ди нач ним 
стил ским сред стви ма, већ и у ве зи са ра сло ја ва њем из ве
сних по сту па ка. Вул га ри зам ни је је дин стве на ка те го ри ја, 
по што се од но си на „увре дљи вост (ко ја је) од лу чу ју ћа у 
псов ци, би ло да се ра ди о јед ној ре чи, син таг ми или ре че
ни ци”.3 Ана ли за са др жа ја ри ја ли ти про гра ма еми то ва них 
на две ко мер ци јал не те ле ви зи је са на ци о нал ном фре квен ци
јом спро ве де на је од по чет ка еми то ва ња но вих се зо на до 1. 
мар та 2020. године. ТВ Пинк еми ту је но ву се зо ну ри ја ли ти 
се ри ја ла За дру га од 6. сеп тем бра 2019, а ТВ Хе пи еми ту
је но ву се зо ну ри ја ли ти се ри ја ла Па ро ви од 12. сеп тем бра 
2019. године.

Кон цепт два ри ја ли ти ја је сли чан, уз не знат не раз ли ке у об
ли ко ва њу оба ве за уче сни ка. Оба ри ја ли ти ја за сни ва ју глав
ни про грам на (жу стрим) ди ску си ја ма уче сни ка оку пље них 
око сто ла у глав ној про сто ри ји, док је дан во ди тељ мо де ри ра 
раз го во ром на ли цу ме ста, а дру ги из дру гог сту ди ја. Већ те 
слич но сти до вољ не су да за упо ре ђи ва ње упо тре бе вул га ри
за ма у ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји иза бе ре мо баш та два 
про гра ма. Пе ри од узор ко ва ња је за оба ри ја ли ти ја од ре ђен 
од по чет ка се зо не до 1. мар та 2020, то ком ко јег је бе ле же
на лек си ка вул га ри за ма, ре то рич ка струк ту ра у ко ји ма су 
упо тре бља ва ни, кон текст упо тре бе, као и ме ђу соб ни од нос 
учесни ка из ме ђу ко јих се ко ри сте.

3 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
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Глав на прет по став ка овог ис тра жи ва ња је да су вул га ри зми 
у ри ја ли ти про гра ми ма упо тре бље ни по сред но. То зна чи да 
они ко ји их ко ри сте же ле да се ко ри сте вул га ри зми ма, али 
по што зна ју да ће оп сце но из ра жа ва ње би ти цен зу ри са но, 
по сред ним стил ским по ступ ци ма оства ри ће из ра жа ва ње ко
је тре ба свр ста ти у вул га ри зме. По моћ на хи по те за је да се 
по сред ност вул га ри зма оства ру је ме та фо ром, ана ло ги јом и 
по ре ђе њем.

Те о риј ска про ми шља ња о вул га ри зми ма

О вул га ри зми ма се у срп ском на уч ном дис кур су пи ше већ 
не ко вре ме (нпр. број не пу бли ка ци је Свен ке Са вић), али 
је упо тре ба вул га ри за ма у ме ди ји ма углав ном ана ли зи ра на 
ус пут но, у окви ри ма ши рих је зич ких ис тра жи ва ња. До са
да спро во ђе на ис тра жи ва ња је су из обла сти лек си ке, пси
хо ло ги је, кул ту ро ло ги је, со ци о лин гви сти ке, а у ме диј ским 
сту ди ја ма је ма ло та квих тен ден ци ја. Ме ђу тим, уло га вул
га ри зма у ме ди ји ма је до вољ но ве ли ка и вред на из у ча ва ња 
јер се вул гар но ре дов но од ви ја по сред ством нај гле да ни јих 
еми сија на те ле ви зи ја ма са на ци о нал ном фре квен ци јом.

Вул га ри зам је реч са вул гар ним зна че њем ко ју ко ри сте „си
ро ви и су ро ви љу ди”4. Вул га ри змом у овом ра ду сма тра мо 
ре чи или син таг ме ко је су не по доб не за јав ну ко му ни ка ци
ју јер су упо тре бље не у увре дљи вом или про во ка тив ном 
кон тек сту. На зив по ти че из ла тин ског је зи ка – vul gi зна чи 
на род, све ти на, ру ља5. Из те име ни це из во ди се при дев vul
ga ris – оби чан, сва ки да шњи, прост. Да кле, вул га ри зо ва ни 
је зик је онај ко ји при па да нај ни жим и нај ма ње обра зо ва ним 
слојеви ма дру штва.

Си но ним за вул га ри зам мо же би ти псо ва ње, на че му се лек
сич ка и лин гви стич ка ис тра жи ва ња нај че шће за др жа ва ју. 
Псо ва ње је реч до ма ћег по ре кла, на ста ла у ар ха ич ним фа
за ма раз во ја је зи ка, што го во ри мно го о ду го веч но сти по
ступ ка псо ва ња у кул ту ри на ро да. Псо ва ње по ти че од ста
ро сло вен ског ко ре на ре чи пьсъ (пас), те пьсо ва ти, што не ки 
ау то ри ту ма че као да се „ви ше не обра ћа мо чо ве ку не го псу, 
не го чо ве ку као псу”.6 То ту ма че ње је ве ро ват но да то за об
лик гла го ла ка да је пре ла зан, тј. ка да по сто ји обје кат рад
ње (псо ва ти не ко га), ма да гла гол мо же би ти и не пре ла зан, 
те је пре ма об ли ку твор бе гла го ла мо гу ће за кљу чи ти и да 
псо ва ти чи ни псом оно га ко псу је, а не обје кат ко ји псу је. 

4 Жи во тић, Р. (2001) Из ра жа ва ње но ви на ра, Бе о град: КУМ.
5 Avis, A. (prir.) (1998) Srp skola tin ski i la tin skosrp ski reč nik = Le xi con  

ser bi cola ti num la ti noser bi cum, Ze mun: JRJ.
6 Кр стић, П. (2014), нав. дело.
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Тај је зич ки сплет на ших пре да ка по твр ђу је се и са вре ме ним 
не у ро ло шким и пси хи ја триј ским ис тра жи ва њи ма, пре ма ко
ји ма људ ски мо зак за псов ку не ак ти ви ра цен тар за го вор, 
већ лим бич ки део нер вног си сте ма (од го во ран за ин стинк те, 
љу бав ни зов, ври сак, плач, ре жа ње или дру ге ру ди мен тар не 
емо ци о нал не екс це се)7.

У исто риј ским за пи си ма на ше на род не кул тур не ба шти не, 
ва жно је пре по зна ти ка ко су вул га ри зми тре ти ра ни и ка кав 
кон текст им је дат. Већ у Ду ша но вом за ко ни ку (1349) вул га
ри зми су би ли стро го ка жња ва ни. Чак три чла на се од но си 
на псов ке: „Вла сте лин ко ји опсу је и осра мо ти вла сте ли чи ћа 
да пла ти сто пер пе ра и вла сте ли чић, ако опсу је вла сте ли на, 
да пла ти сто пер пе ра и да се би је шта по ви ма”.8 „И ако вла
сте лин или вла сте ли чић опсу је се бра, да пла ти сто пер пе ра; 
ако ли се бар опсу је вла сте ли на или вла сте ли чи ћа, да пла ти 
сто пер пе ра и да се осму ди.”9 „Ко опсу је епи ско па или ка лу
ђе ра или по па, да пла ти сто пер пе ра.”10 Уоч љи во је да су сви 
сло је ви би ли за шти ће ни од псов ки, без об зи ра на по ре кло и 
обра зо ва ње – јер псо ва ње угро жа ва људ ско до сто јан ство и 
јав ни мо рал. По ре ђе ња ра ди, ка зна од сто пер пе ра (ко ли ко 
из но си ка зна пред ви ђе на за псо ва ње) би ла је вред ност ка зне 
за ха ра ње ца ри не или двор ске ка се. Да кле, ште та од пре сре
та ња тр го вач ке по шиљ ке за тр жи ште це лог цар ства ко је мо
же да иза зо ве оп шту глад и ште та од пљач ка ња др жав ног бу
џе та због ко јег опа да ква ли тет жи во та у цар ству из јед на че не 
су са ште том ко ја на ста је псо ва њем и не до лич ним је зи ком 
што, по сле дич но, уни жа ва јав ну кул ту ру и ин те лек ту ал ни 
ни во це лог цар ства.

У Срп ском рјеч ни ку Ву ка Ка ра џи ћа је гла гол псо ва ти об ја
шњен са „сва ђа ти се псов ка ма”11. Пре ма Ву ку, не ма псо ва
ња без сва ђе. Има ју ћи у ви ду да је Ву ко во де ло би ло за сно
ва но на на род ном је зи ку, упо тре ба гла го ла псо ва ти са мо у 
контек сту сва ђе свр ста ва тај по јам у не га тив не по ја ве.

До са вре ме ног до ба, вул га ри зми у прак си, али и те о ри ји, до
би ли су дру га чи је об ли ке. Си но ним но схва та ње вул га ри за
ма, псов ки и оп сце них ре чи је стан дард но и оче ки ва но, иа
ко сва ка на у ка да је до при нос ту ма че њу тих пој мо ва из угла 

7 Ис тра жи ва ње Де парт ма на за пси хи ја три ју Уни вер зи те та у Пит сбур гу у 
Пен сил ва ни ји, ви дети: Кр стић, П. (2014), нав. дело.

8 Ду ша нов за ко ник, члан 50, https://www.har mo ni us.org /sr/prav niiz vo ri/
ju go i stoc naevro pa/jav nopra vo/sr bi ja/Du sa nov_za ko nik.pd f, по се ће но 10. 
мар та 2020.

9 Ду ша нов за ко ник, члан 55.
10 Ду ша нов за ко ник, члан 95.
11 Ка ра џић, В. (1977) Срп ски рјеч ник, Бе о град: Но лит, стр. 619.
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сво јих ме то да и ци ље ва. Псов ка је де фи ни са на као го вор ни 
чин „ко јим се из ра жа ва нај че шће ло ша кон вер за циј ска на
ви ка”.12 Да кле, вред но сна осу да у де фи ни са њу тог пој ма је 
убла же на, иа ко и да ље по сто ји. Са вић и Ми тро пре по зна
ле су усло ве од ко јих за ви си да ли се и ка да псо ва ње од
ви ја: пол, уз раст, со ци јал но окру же ње, обра зо ва ње, при сут
ност тре ће осо бе, са го вор ни ци тре ба да бу ду по зна ти јед но 
другом.13

Псо ва ње се об ја шња ва и као „ван је зич ка рад ња у је зич кој 
облан ди”14 или вул гар ност као „ре ла тив на агре сив ност у 
вер бал ној фор ми”15. У ова квим де фи ни ци ја ма при мет но је 
да се те о ре ти ча ри опре де љу ју за кон тек сту ал ни при ступ и 
ду бин ско об ја шње ње по ри ва за псо ва њем. Та кво је и обра
зло же ње да је то „из раз не моћ ног ме та фи зич ког бе са”.16 

У умет но сти, али и пси хо ло ги ји, вул га ри зам и псов ке има ју 
ка тар зич ну уло гу. Тре бје ша нин сма тра псов ку де лом груп
ног иден ти те та, те да тре ба из у ча ва ти пси хо лин гви стич ку 
стра ну оп сце ног јер су у ње му по хра ње ни ар ха ич ни сло је ви 
је зи ка.17 Је зик је си стем ко ји скри ва, али и от кри ва по је дин
ца и кул ту ру јед ног дру штва. Мно ги кул ту ро ло шки по гле ди 
на окол но сти у ко ји ма се упо тре бља ва ју вул га ри зми ука зу ју 
на њи хо ве из ме ње не уло ге и мо гу ће раз ло ге за њи хов на ста
нак. Та ко се псов ка тре ти ра као фол клор ни жа нр, а пред ви ђа 
се да се ко ри сти у функ ци ји: „из не на ђе ња, од бра не, увре де, 
на па да, оду ше вље ња, из ра за со ли дар но сти, бо ла, стра ха...”18 
Вул га ри зми не на ста ју са ми од се бе, ни ти се ко ри сте као го
вор ра ди го во ра. Псов ка је „не из бри си во ата ви стич но на
сле ђе, ен дем ски је зич ки из ра штај на стао на му ка ма, пат њи, 
екс це си ма, ду хо ви то сти и од бра ни од ли це мер ја”.19 Оту да 
мо же мо да раз ма тра мо вул га ри зме у ри ја ли ти про гра ми ма 

12 Са вић, С. и Ми тро, В. Псов ке у срп ском је зи ку, у: Раз го вор ни срп ски 
је зик, (1998) књи га 3, Но ви Сад.

13 Исто.
14 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 

Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
15 Гла вач, Б. (2006) Псов ке, Но ви Сад: Про ме теј.
16 Пе три че вић, М. (2000) Секс за бес, Бе о град: Ениг ма. http://ma ri ja pe tri ce

vic.co m/ci ta nje.ph p?m=1&t=psov ke, по се ће но 23. мар та 2020.
17 Тре бје ша нин, Ж. Псов ке и о псов ка ма у ме ди ји ма, у: Раз го вор ни срп ски 

је зик, (1998) књи га 3, Но ви Сад, стр. 39–62.
18 Ман дић, М. и Ђу рић, Љ. Псов ка као фол клор ни жа нр: на при ме ру је бем 

ти сун це, Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка II, (2015) Бе о град: Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, стр. 291–316. 

19 Сто ја ди но вић, Љ. (2018) Псов ка и ње на чед ност, Бе о град: Пе шча ник. 
https://pe sca nik.ne t/psov kainje naced nost/, по се ће но 13. ја ну а ра 2020.
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и као ду бин ски по рив за осло бо ђе њем дру штве них сте га у 
прав цу но вог дис кур зив ног по рет ка.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра ми ма

На ме ди ји ма тре ба го во ри ти ја сно, тач но, кон ци зно, за ни
мљи во и склад но. Од на ве де них, у ри ја ли ти про гра ми ма че
сто из о ста ју ско ро сви еле мен ти до брог из ра жа ва ња. Осим 
жи во сти сти ла, ко ја се не ка да оства ру је уме ре ним вул га ри
змом, у ри ја ли ти ју не тре ба оче ки ва ти свој ства до брог сти
ла. И ту тре ба има ти у ви ду да вул гар но на ри ја ли ти про гра
му обич но ни је уме ре но, ни ти суп тил но. Ре то рич ка струк
ту ра ри ја ли ти про гра ма до зво ља ва мно га ме ста на ко ји ма 
ће би ти мо гу ће про го во ри ти вул гар но. Чак се и са во ди тељ
ских ме ста под сти че та кав раз го вор или обра ћа ње уче сни ка. 
„Спек такл је не пре ки дан, пот пун и бе сра ман.”20 Ако је реч 
о гле да но сти и за ра ди од из ра жа ва ња у ри ја ли ти ју, све је 
до зво ље но.

Као што је већ ре че но, због за кон ских огра ни че ња псов ке и 
вул гар но сти ће би ти тон ски по кри ве не, што не оне мо гу ћу је 
уче сни ке да екс пе ри мен ти шу са из ра жа ва њем у вул гар ном 
кон тек сту. Раз ви је ни осе ћај за си но ни ме ко ји го вор ни ци ис
ка зу ју по ста је упа дљив ка да је не што у је зич ком из ра жа ва
њу за бра ње но или ус кра ће но. Ра до је Си мић сма тра да по
сто ја ње је зич ких ва ри ја ци ја ни је по ка за тељ ква ли те та са мо 
по се би, те да су си но ни ми ви шак је зич ких сред ста ва, али 
су и „жа ри шта стил ске мо ћи и пра ва упо ри шта стил ске ефи
ка сно сти је зи ка”.21 Исто та ко, по сто је ста но ви шта да су се 
по сто је ћи псо вач ки сло жа ји пре тво ри ли у „мр тве ме та фо
ре”22 већ ти ме што се по на вља ју и до би ја ју уста ље на ме ста 
у оп штој упо тре би ме ђу љу ди ма. Псов ке ио на ко ка рак те ри
шу „јед но став на и пре по зна тљи ва син так сич ка струк ту ра 
и ве ли ка фре квен ци ја упо тре бе истих лек се ма”.23 При ро да 
обра ћа ња у ри ја ли ти про гра ми ма иза зи ва га ше ње по тро ше
них фра за (чак и ка да су вул гар не) и ства ра ње но вих из ра за 
кре а тив ним апа ра том го вор ни ка. Ако је реч о не чи јем из гле
ду, по лу, сек су, тзв. ри ја ли ти игра чи ће сма тра ти да тре ба 
на зва ти ства ри пра вим име ном, али ће из бе га ва ти „фи зи о
ло шку лек си ку”24 – већ ће углав ном осми сли ти но ви стил 

20 Бал, Ф. (1997) Моћ ме ди ја, Бе о град: Клио, стр. 103. 
21 Си мић, Р. (2010) Сти ли сти ка срп ског је зи ка, Бе о град: Ја сен, стр. 79.
22 Кр стић, П. (2014) О че му го во ри мо ка да го во ри мо о псо ва њу, Бе о град: 

Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју.
23 Са вић, С. и Ми тро, В. нав. де ло.
24 Ман дић, М. и Ђу рић, Љ. нав. де ло.
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ко јим може да се шо ки ра. При ро да вул га ри зма је да тен ден
ци о зно уз не ми ри.

„При ро да је асти ли стич на; стил ску вред ност има ју људ
ске ми сли о при ро ди и ре чи по мо ћу ко јих се осми шља ва ју 
при род на фак та“.25 Стил ске вред но сти се у овом ра ду ана
ли зи ра ју на већ об ја шње ном узор ку ри ја ли ти про гра ма Па
ро ви и За дру га, без мо рал не осу де оно га о че му се го во ри, 
већ ис кљу чи во ис тра жу ју ћи о на чи ни ма на ко је се го во ри 
у рија ли ти про гра ми ма на те ле ви зи ја ма са на ци о нал ном 
фреквенци јом.

Ка да се оче ку је из ра жа ва ње вул га ри зми ма? Ста на Ри стић 
пи ше да је то у окол но сти ма агре си је, те ра ња од се бе, вре ђа
ња, ни по да шта ва ња, рав но ду шно сти, те ра њу ина та и гру бог 
од би ја ња тра же не услу ге.26 Да кле, реч је о ши ро ком спек
тру мо гу ћих од го во ра на сти му лус ко ја се из ра жа ва ју ре то
рич ком по др шком вул га ри зма. Ри стић још те о ре ти зу је да је 
псов ка искре на и да је она у нај че шћем слу ча ју „не е тич на 
од бра на етич но сти”27. У овом ста но ви шту мо же се про на ћи 
ма ла не до след ност – чак и ка да би се по је дин цу до зво ли ло 
да има пра во да из рек не вул га ри зам као од го вор на не е тич
ност (и то јав но, нпр. у ри ја ли ти про гра му), шта би он да 
би ло са мо и ни ци ја тив но ко ри шће ње вул га ри за ма као при
мар ног сред ства? Бог да но вић твр ди да је основ ни ко му ни ка
циј ски план псов ке кон фликт ни го вор.28 Не тре ба пре ви де ти 
да кон фликт не ка да иза зо ве или чак за поч не јед на за ин те ре
со ва на стра на ка да ци ља но упо тре бља ва вул га ри зме. Да кле, 
вул га ри зам ни је са мо ка тар за и ком пен за ци ја за из гу бље ни 
меч у де ба ти, већ и упо тре бљи во сред ство у ди ску си ји из ме
ђу два не јед на ко мо рал на так ма ца. Вул га ри зам има свој ство 
да шо ки ра и за то је ујед но и ре то рич ки обрт.

У на став ку тек ста би ће ре чи о по да ци ма до би је ним ис тра
жи ва њем два ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји. Сва ки од њих би
ће по себ но ана ли зи ран, а за тим ће ком па ра тив ном ана ли зом 
би ти при ка за но ко је су слич но сти и раз ли ке из ме ђу њих, 
тј. ка ква је про сеч на упо тре ба вул га ри за ма у ри ја ли ти про
гра ми ма. Због екс тен зив но сти пе ри о да узор ко ва ња, тј. мно
штва ра зно вр сних вул га ри за ма ко ји су би ли еми то ва ни од 
сеп тем бра 2019. до мар та 2020, сви при ме ри упо тре бе вул
га ри за ма из ри ја ли ти про гра ма би ће све де ни на ка те го ри је 

25 Си мић, Р. (2010), нав. де ло, стр. 31.
26 Ри стић, С. Дис курс псов ки у срп ском је зи ку, у: Дис курс и дис кур си, ур. 

Ва сић, В. (2010) Но ви Сад, стр. 199. 
27 Исто, стр. 202.
28 Бог да но вић, Н. Псов ка на ша на су шна, у: Оп сце на лек си ка (1998) Ниш: 

Про све та, стр. 5–11. 
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ко је ће би ти по себ но об ја шње не и, по по тре би, илу стро ва не 
при ме ри ма.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра му Па ро ви

Ри ја ли ти еми си ја Па ро ви на ста ла је као ствар но сни про грам 
у ко јем по зна ти па ро ви из ствар ног жи во та де ле про стор за 
жи вот из ве сно вре ме и ис пу ња ва њем за да та ка ко је им про
дук ци ја за да сти чу пред ност у од но су на дру ге па ро ве. Да
нас тај ри ја ли ти не ма ни ка кве ве зе са по чет ним за ми сли
ма, те је од не ка да шњег ри ја ли ти ја у 22. се зо ни остао са мо 
на зив Па ро ви. Им пли ци ра се да би у за тво ре ном про сто ру 
(„ви ли Па ро ва”) мо гло да се де си да не ко по ста не пар, али 
так ми ча ри не ула зе у игру као па ро ви. Про ме ном пра ви ла 
игре, упо тре ба вул га ри за ма је по ста ла сло бод ни ја и, у не
ким од но си ма, оче ки ва на. У на став ку би ће да те дис курс не 
ка те го ри је у ко ји ма су се по ја ви ли вул га ри зми и чи ме су 
допуње ни или из ме ње ни.

Основ не оп сце не ре чи – они из ра зи ко ји су по кри ве ни то ном 
цвр ку та пти ца, иа ко се у ре жи ји че сто „омак не” да ско ро 
це ла реч или син таг ма бу ду еми то ва не пре не го што се за чу
је цвр кут; уче сни ци тем пи ра ју упо тре бу ова квих из ра за за 
еми то ва ње ужи во јер је та да ма ња ве ро ват но ћа да бу ду цен
зу ри са ни. (Ви ди ти се п*, Сне жа ме хва та за д*, Не бу ди г*, 
Мо гу да те *ам пр чим до ују тру...).

Име но ва ње пол них ор га на ме та фо ром – де ша ва се у раз
го во ри ма у ко ји ма уче сни ци (углав ном му шког по ла) на го
ва ра ју уче сни це да се де си сек су ал ни од нос или јав но, за 
сто лом, у про гра му то ком ког се ди ску ту је, као пр ва оп ту
жба и по кре та ње те ме о сек су ал ним ак тив но сти ма уче сни ца 
од стра не тре ћих ли ца (не ко од уче сни ка пре при ча ва да ли 
је не ко дру го дво је уче сни ка има ло од нос јед но с дру гим). 
При мет но је да уче сни це не по кре ћу пи та ње ко с ким има 
од но се, не го је то ис кљу чи во те ма ко ју ће по кре ну ти му шки 
уче сник. (Ма сто ре, ка ква јој је љу би чи ца?, Ти мог да бра не
ћеш ви де ти за три жи во та, иди та мо за до во љи се жва ком 
уме сто ку су ра.) Уче сни це ра ди је го во ре о не че му што су 
ви де ле, ис ку си ле или по же ле ле да ви де и ис ку се. (Ушла сам 
у ку па ти ло и оне све сти ла се. Ка кву он окла ги ју има!, Он не 
зна да во зи трак тор, ни је са се ла, али оре од лич но кад има 
Ка ва са ки.)

Вре ђа ње уче сни ка ме ђу соб но – то ком жу стрих по ле ми ка, 
уче сни ци се пре пи ру у де чи јем дис кур су (по јед но ста вље не 
ре че ни це, по зи ва ње на ау то ри тет дру гог ко ји је не што ви
део, над ви ки ва ње да би се ис та кли...). На гли пре кид тог де
чи јег сти ла пре пи ра ња обич но се де си ка да је дан од дво је 



113

ЛИДИЈА МИРКОВ

по ле ми ча ра же ли да ди на ми зу је ди ску си ју и упо тре би са
свим гру бу реч ко јом ће по ни зи ти про тив ни ка, не за ви сно од 
те ме раз го во ра. (Ни си пра ла па зух два ме се ца, смр диш као 
г*, Шта ме гле даш као жи ра фа?, Ла жеш и ово ни је пр ви 
пут да си уско чи ла у туш ка би ну с не ким са мо ове се зо не!)

На пад во ди тељ ке на уче сни це – Спе ци фич ност ТВ Хе пи је 
по на ша ње во ди те ља ко ји, чи ни се, пре у зи ма ју уло ге уче сни
ка ри ја ли ти ја ви ше не го не у трал ног во ди те ља. Осим што 
да ју лич не ути ске и ста но ви шта о уче сни ци ма и до га ђа ји
ма, по ста вља ју су ге стив на пи та ња и са гле да о ци ма уме ју да 
де ба ту ју о уче сни ци ма. Иа ко про бле ма тич но са ста но ви шта 
ме диј ске ети ке, све то не би спа да ло у вул гар ност док се 
не ана ли зи ра ви ше аспе ка та. Во ди тељ ка у сту ди ју је че сто 
об на же них ра ме на, ко ле на и де кол теа, чак и у зим ском пе
ри о ду и ка да јој је вид но хлад но пред ка ме ра ма. Не до лич но 
обла че ње на те ле ви зи ји, ко ја је ви зу ел ни ме диј, са свим је 
не по жељ но јер алу ди ра на го ло ти њу ка квој је ме сто у пор
но гра фи ји. Во ди тељ ка из бе га ва да го во ри ру жне ре чи и не 
по ста вља се пре ма уче сни ци ма као да су рав но прав ни по 
обра зо ва њу, учин ци ма, скло но сти ма, при пад но сти итд. Ме
ђу тим, де сио се је дан екс цес. У јед ној од ди ску си ја уче сни ка 
би ло је ре чи о то ме да ли је јед на так ми чар ка би ла укљу че на 
у про сти ту ци ју док је ра ди ла у ино стран ству. Пре ма ре чи ма 
уче сни це, оста ла је за ро бље на у ино стран ству без до ку ме
на та јер ју је по зна ник пре ва рио. Иа ко је реч о ри ја ли ти ју, 
во ди тељ би тре ба ло да пре по зна да је реч о осе тљи вој те ми 
тра фи кин га, те да због пу бли ке (ако већ не због уче сни це) 
па зи шта ће о то ме ре ћи. Во ди тељ ка, са по зи ци је мо ћи над 
уче сни ци ма, по че ла је да го во ри на шпан ском је зи ку да би 
се ис та кла да и то зна, при том из го ва ра ју ћи на шпан ском 
нај вул гар ни је из ра зе ко је на срп ском је зи ку ни ка да ни је ре
кла у про гра му (Eres una *uta? Tu fue *ualquiera, dicelo). На 
овом при ме ру уви ђа се тен ден ци ја овог ри ја ли ти ја да се вул
га ри зми охра бре и уве ду у што ви ше слу ча је ва, укљу чу ју
ћи и го вор во ди те ља. То што се го во ри шпан ским уме сто 
српским је зи ком не чи ни вул га ри зме ма ње вул гар ним.

За бра ње на упо тре ба од ре ђе них ре чи – Не за ви сно од ин ци
ден та са во ди тељ ком ко ја псу је уче сни цу, да се при ме ти ти 
да су не ке ре чи за бра ње не у ри ја ли ти ју Па ро ви. Мо жда по
у че ни прет ход ним се зо на ма и по тен ци јал ним те ма ма, не ки 
уче сни ци, а и во ди тељ ке, пот пи са ли су уго вор о то ме ко је 
ре чи не ће упу ћи ва ти јед ни дру ги ма. Ни смо има ли увид у 
уго вор, али је по по сту па њу про дук ци је и да тим ка зна ма ја
сно да се по ми ња ње по ро ди це, фи зич ки кон такт и на зи ва ње 
уче сни ца сек су ал ним рад ни ца ма стро го ка жња ва. Те ма про
сти ту ци је ни је за бра ње на; али је за бра ње но ре ћи не кој од 
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уче сни ца у дру гом ли цу јед ни не да се ти ме ба ви или се ба
ви ла. Очи гле дан при мер за то је ка да је је дан уче сник же лео 
да у про гра му ужи во пи та уче сни цу чи ме је за слу жи ла да 
јој гост из ино стран ства за по знан ство од по ла са та по кло ни 
ау то мо бил, она је по гле да ла у пла фон и гла сно из го во ри ла 
„Про дук ци јо, сми је ли он ово да го во ри?” Од мах се по ја ви
ло обез бе ђе ње, од ве ло так ми ча ра у изо ла ци ју на 24 ча са, а 
ка сни је му је из ре че на де сет пу та ве ћа нов ча на ка зна не го за 
дру ге пре кр ша је и су ма је пре ба че на на ра чун ње ног хо но
ра ра. Пре ћут но или уго во ром, об у зда ва се ми зо ге ни реч ник 
ко ји са ри ја ли ти ја ла ко скли зне у сва ко днев ни је зик обич ног 
чо ве ка, а ода тле и у ру бри ке цр не хро ни ке.

Ни је дан уче сник ри ја ли ти ја не ма мо но пол на вул га ри зме – 
сви су кре а тив ни да се што ква ли тет ни је опсу ју и из вре ђа ју.

Вул га ри зми у ри ја ли ти про гра му За дру га

Ри ја ли ти про грам За дру га је мла ђи од Па ро ва, али је на
сле дио не ко ли ко слич них фор ма та ко је је (као и За дру гу) 
осми слио вла сник ТВ Пинк, на ко јој се тај ри ја ли ти про
грам еми ту је. На зив је, за раз ли ку од Па ро ва, и да ље сми
слен јер се са рад ња и за ра ђи ва ње на осно ву за да та ка сво ди 
на ме ђу соб но ис по ма га ње уче сни ка. Па ра докс је што се баш 
у тим окол но сти ма и из о би љу до ко ли це уче сни ци нај ви ше 
ко ристе сва ђа лач ким не при стој ним реч ни ком.

Основ не оп сце не ре чи – оне ко је су по кри ве не пи шта њем. 
Исто за кон ско цен зу ри са ње од ви ја се и на ТВ Пинк па не 
чу ди што зву ко ви по кри ва ју не до лич не ре чи ка да се ко ри сте 
у ба нал ном сми слу (Не ко ме је зи ну ло д* за хо но рар, Је*еш 
па ре, хо ћу ку ћи!, Не мој да си му пу*ила док сте ов де, сни
ма се све). За ни мљи во је при ме ти ти да се так ми ча ри, ка да 
го во ре ин тим но, тј. не са на ме ром да го во ре јав но пу бли
ци, сра ме жљи во ко ри сте на зи ви ма пол них ор га на чак и ка да 
о њи ма не по сред но же ле да го во ре (Је л’ и те бе свр би у... 
та мо до ле?) Еу фе ми змом се за о би ла зи вул га ри зам, али то 
важи са мо за лич ну ко му ни ка ци ју бли ских љу ди.

Иро ни са ње уз вул га ри зам – во ди те љи не да не бра не раз го
во ре о про сти ту ци ји уче сни ца, не го по ста вља ју пи та ња на 
осно ву ко јих дру ги уче сни ци тре ба о то ме да ди ску ту ју. Та
ко је јед на так ми чар ка у јед ном та квом ди ја ло гу на пи та ње 
ко се про сти ту и ше од уче сни ца на бро ја ла све так ми чар ке 
са ко ји ма не го во ри (а то су ско ро све) и до да ла „Из ви ња
вам се ако сам не ко га за бо ра ви ла”. До да ва ње стил ских фи
гу ра вул га ри зми ма омо гу ћа ва јед ном уче сни ку да го во ри 
екстензивно и при ву че ви ше гла са ча.
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Вре ђа ње уче сни ка ме ђу соб но или прет ње – у овом ри ја ли
ти ју че сти су фи зич ки окр ша ји, ин ци ден ти и дру га скан
да ло зна на ру ша ва ња те ле сног ин те гри те та уче сни ка. То
ме, без из у зет ка, прет хо ди сал ва вул га ри за ма. (Слу шај ти, 
дро*о..., Џу ке ло пр ља ва, Је*ем ти се ме кр ва во, Је*аћу ти 
мај ку у пи**у, Уби ћу те на мр тво, ф*** – ком би но ва ње са 
пле оназмом).

На пад на ро ди те ље и по ре кло – По што су ро ди те љи не ких 
так ми ча ра по зна те лич но сти или су и са ми уче сни ци у ри
ја ли ти ју, ла ко је сро чи ти на ра тив ни вул га ри зам: По што ра
диш на мо сту, мо ра да су те та мо оста ви ли кад си би ла 
ма ла; Ма му сво ју пи тај што је ле гла у мој кре вет, ја се не 
се ћам да сам је звао; Ти си ку ка ви ца, као и они што те ни су 
абор ти ра ли.

За бра ње на упо тре ба од ре ђе них ре чи – не ма осно ва да се за
кљу чи да су не ки из ра зи за бра ње ни, по го то ву ка да се узме 
у об зир да су не ки уче сни ци у срод ству и да не ма чак ни 
ограни че ња у по гле ду из но ше ња по ро дич них окол но сти.

Ни је дан уче сник ри ја ли ти ја не ма мо но пол на вул га ри зме – 
али су не ки уче сни ци по зва ни у ри ја ли ти због опре мље но
сти го вор ног апа ра та да бр зо, пр ља во и че сто сро че псов ке 
ко је су рет ке, упе ча тљи ве и пам тљи ве и ко је по ста ју ви рал
не на ин тер не ту у об ли ку сни ма ка или ша љи вих мон та жа и 
ме ма.

Ком па ра ци ја ре зул та та ис тра жи ва ња

Ако би не ко ван ових про сто ра гле дао ри ја ли ти про гра
ме Па ро ви и За дру га, ла ко би за кљу чио да оби лу ју вул га
ри зми ма. То не чу ди ако има мо у ви ду да псу је мо ви ше и 
разноврсни је од дру гих на ро да.29

По сто ји мно го слич но сти из ме ђу дис кур са ко ји по ста вља
ју две ана ли зи ра не те ле ви зи је, али су раз ли ке та ко ђе ја сне. 
За јед нич ко је, нпр., то што се уче сни ци осло ба ђа ју у ко ри
шће њу оп сце них ре чи ка ко се ри јал од ми че. Све ра зно вр сни
ји на чин из ра жа ва ња, ви ше епи те та, сло же ни је ре че ни це и 
при че по чи њу да се од ви ја ју пред очи ма гле да ла ца док они 
не до сег ну вр ху нац свог де ло ва ња.

Та ко ђе, то пла људ ска при ча је из вор вул га ри за ма. У Па ро
ви ма су то при че так ми ча ра ко ји су би ли де ца без јед ног или 
оба ро ди те ља, че сто пла чу и иза зи ва ју са жа ље ње, те вул га
ри зми у та квим окол но сти ма по ста ју из раз не мо ћи. У За
дру зи, ме ђу тим, реч је о так ми ча ри ма из дис функ ци о налних 

29 Шип ка, Д. (2000) Оп сце не ре чи, Но ви Сад: Кор нет и Про ме теј.
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по ро ди ца, би ло да је реч о де ци по зна тих или де ви јант них 
љу ди. Уни ште не по ро ди це не мо гу да об ли ку ју це ло ви те 
лич но сти па су вул га ри зми ко ји су из го во ре ни у За дру зи 
кул ми на ци ја не кон тро ли са них осе ћа ња и че сто упо зо ре ње 
за фи зич ко на си ље ко је сле ди.

Тре ћа слич ност је то што су вул га ри зми и псов ке у оба ри
ја ли ти ја ско ро увек фор му ли са не из пер спек ти ве му шког 
до ми нант ног го вор ни ка, чак и ако вул га ри зам из го ва ра 
жен ска осо ба (на би јем те на *, пун ми је к* те бе...). Од нос 
надређено сти му шкар ца оста је не так нут, чак и ка да су же не 
уго во ром за шти ће не од ми зо ге них фло ску ла.

Раз ли ке та ко ђе по сто је. Од нос во ди те ља пре ма по сто ја њу 
вул га ри за ма у етру ви ди се по то ме што на ТВ Хе пи во ди те
љи не опо ми њу уче сни ке за не до лич не ис ка зе, а на ТВ Пинк 
се то по вре ме но де си. Во ди тељ ка на ТВ Хе пи је да ла се би 
оду шка да се вул гар но из ра жа ва на шпан ском је зи ку, а дру
ге во ди тељ ке су се по вре ме но ко ри сти ле ме та фо ра ма да би 
под ста кле раз го вор о те ма ма од ко јих се оче ку је да за го ли
ца ју ма шту пу бли ке. На ТВ Пинк во ди те љи из сту ди ја др же 
дис тан цу пре ма уче сни ци ма и не ма раз ме не вул га ри стич ке 
паљ бе из ме ђу уче сни ка и њих. Тек ако се не ки во ди тељ на ђе 
у ис тој про сто ри ји са уче сни ци ма, мо же да се де си да уче
сни ци по бр ка ју сво је уло ге. У ри ја ли ти про гра му на Пин ку 
ско ро ни шта ни је за бра ње но. Уче сни ци мо гу да го во ре и ра
де шта по же ле, све док то не угро жа ва те ле ви зи ју на ко јој 
се еми ту је. По што је ја сно да у Ср би ји не ма од го ва ра ју ћих 
санк ци ја за псо ва ње у етру, и Пинк и Хе пи ко ри сте ту мо гућ
ност, са мо на раз ли чи те на чи не. Ути сак о упо тре би вул га ри
за ма на Пин ку је да се та мо уче сни ци осло ба ђа ју енер ги је 
на тај на чин и за гре ва ју за да ље окр ша је. На ТВ Хе пи, чи ни 
се, ко ри сте вул га ри зме за за при ча ва ње, по кре та ње тра че ва и 
ди ску си ја, при ча, на ра ти ва, не чуј но до де љи ва ње уло га (ко 
је љу бав ни ца, а ко дон жу ан) и ин те лек ту ал но над ме та ње 
по гре шним сред ством.

За кљу чак

Ри ја ли ти про гра ми ни ка да ни су слу жи ли да уна пре де дру
штво. Ипак, њи хо ва уло га у дру штву је ва жна: они рас крин
ка ва ју и де ма ски ра ју око ре ле сло је ве кул тур них и је зич ких 
на ви ка – не због то га што ствар но при ка зу ју ре ал ност, не го 
за то што се ау тен тич ни кре а тив ни по ри ви по је дин ца од ви ја
ју у уло га ма ко је су му сце на ри јом и уло гом до де ље не. По
чет на хи по те за у овом ис тра жи ва њу је би ла да су вул га ри
зми у ри ја ли ти про гра ми ма упо тре бље ни по сред но, тј. да ће 
они ко ји их ко ри сте по сред ним стил ским по ступ ци ма оства
ри ти из ра жа ва ње ко је тре ба свр ста ти у вул га ри зме. Та хи по
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те за је до ка за на јер пре о вла ђу ју по сред не фор ме у од но су 
на не по сред ни, звуч но цен зу ри са ни вул га ри зам. По моћ на 
хи по те за је би ла да се по сред ност вул га ри зма оства ру је ме
та фо ром, ана ло ги јом и по ре ђе њем. Ме та фо ра је до ми нант
на стил ска фи гу ра уз ко ју се по ве зу ју вул га ри зми. Ана ло
ги ја и по ре ђе ње по сто је, али не у до вољ ној ме ри да би смо 
сма тра ли да су јед на ко за сту пље ни у од но су на ме та фо ру. 
По моћ на хи по те за је са мо де ли мич но по твр ђе на. Овим ис
тра жи ва њем уста но вље но је не ко ли ко обра за ца упо тре бе 
вул га ри за ма на две те ле ви зи је. Док су на ТВ Хе пи би ли спе
ци фич ни име но ва ње пол них ор га на ме та фо ром, обра ћа ње 
во ди тељ ке на не до ли чан на чин и да је упо тре ба од ре ђе них 
пој мо ва за бра ње на, на ТВ Пинк су спе ци фич но сти у ве зи са 
по на ша њем по је ди на ца, те по сред но и са њи хо вом упо тре
бом вул га ри за ма. ТВ Пинк је ре гру то ва ла за За дру гу дво је 
по зна тих ри ја ли ти псо ва ча, уче сни ци ко ри сте вул га ри зме 
као вен тил под при ти ском за тво ре ног про сто ра пре фи зич
ког об ра чу на, а без оч но вре ђа ње је ва жни је од иро ни је, иа ко 
је има. Са гле да ва ње ри ја ли ти про гра ма омо гу ћа ва нам бо ље 
раз у ме ва ње це лог ме диј ског си сте ма јер ту са зна је мо ка ко 
нас као пу бли ку ви де ме диј ски маг на ти на чи јим те ле ви
зи ја ма се еми ту ју ти ри ја ли ти се ри ја ли, тј. уви ђа мо у ко ју 
дис кур зив ну ни шу по ку ша ва ју да нас сме сте. Де ма ски ра ње 
пр вих је зич ких сло је ва нам по ма же и у то ме да схва ти мо ко
јим стра те ги ја ма се так ми ча ри бо ре за на ше па жње, те да је 
мо гу ће и од вул га ри зма на пра ви ти ја ко и убо ји то ре то рич ко 
сред ство, са мо ако не ко има до вољ но јак ин те рес и во љу да 
се у том сме ру рас при ча ва.
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THE ROLE OF VULGARISM IN  
REALITY SHOWS IN SERBIA

Abstract

The style of expression in various media is a particular field of scientific 
research. Clarity of style implies that expressions appropriately convey 
certain information, but in reality programmes there are no essential 
facts that need to be expressed clearly. This implies the possibility of 
impairing the clarity of style and the use of a nonpublic lexical stock, 
such as vulgarisms. The increasing use of vulgarisms is evident in the 
reality programmes of Zadruga and Parovi, which are aired on the 
two Serbian commercial television stations with national frequency 
with the highest viewership, ratings and the longest daily and annual 
broadcasting times. Exploring the role of vulgarism in these shows 
provides a deeper insight into the editorial policies, discursive rules 
and creative freedoms of those who decide what is said and how it is 
said in the media. In this paper, a comparative study of the two most 
viewed reality programmes was made and several certainties regarding 
vulgarisms occurring on one or the other programme were highlighted, 
with a contextual review of the social, moral and creative role of 

expression in the reality programmes.
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ЦРТИЦЕОТИРАНИЈИИ 
ОЧАЈУ–РИЈАЛИТИ 

ПРОГРАМИ
Сажетак: По ку ша ва ју ћи да те мељ но са гле да мо фе но мен ри ја ли
ти про гра ма у Ср би ји ука зу је мо на ак ту ел ну спре гу ду ха па лан ке 
и нај пер фид ни јих по ли тич коме диј ских ин ста ла ци ја кри ми нал но
фа ми ли ја ри стич ког бал кан ског нео ли бе ра ли зма. Гло бал на ин ду
стри ја да нас има  циљ да по је дин ца за ба ви до тач ке по ли тич ке и 
сва ке дру ге оба мр ло сти, па је та ко и функ ци ја ра зних се ри ја и ТВ 
про гра ма (ри ја ли ти) пре вас ход но за бав на. Уз све оп шту де гра да
ци ју обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, до шло је до сла бље ња кри тич ког 
апа ра та и сни жа ва ња ни воа то ле ран ци је, а на тај на чин сва ка вр
ста са др жа ја, ма ко ли ко ба на лан или лош био, на ла зи сво ју пу бли
ку ко ја не ма по тре бу за по бу ном бу ду ћи да је ње на па жња ве о ма 
пер фид но усме ре на на мар ги нал не те ме. Ин си сти ра ње на три ви
јал ним те ма ма на ши рем пла ну ре зул ти ра по ли тич ком апа ти јом 
и оп штом не за ин те ре со ва но шћу за пи та ња од ши рег интере са.

Кључне речи: ри ја ли ти про грам, фе но мен, кул ту ра, по ли ти ка, 
дру штво, обра зо ва ње, нар ци си зам

Увод
Ми смо из гна ли ле по ту, Гр ци су уста ли на оруж је због ње. 

Ал бер Ка ми   

„Кул ту ра ни је са мо оно што чи та мо,  пи ше мо, што сли ка мо, 
зи да мо – већ је кул ту ра и по глед, и осмех, и по на ша ње, и 
ге сти ку ла ци ја и го вор” – ре чи су Иве Ан дри ћа. За пи тај мо се 
шта би ре као наш вр ли књи жев ник да ко јим слу ча јем види 
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на шу ствар ност: но ви не, ТВ про грам, ри ја ли ти је, све ово са 
чим нам де ца од ра ста ју, је зик на ших по ли ти ча ра, уоп ште 
ни во кул ту ре да нас, ово вре ме „бу ке и бе са” – у ко јем тре
ба га ла ми ти ја че од дру гих да би те чу ли, пра ви ти што ве ћу 
гу жву око се бе да би те ви де ли... Где је по ста ло нор мал но 
да се јед но ми сли, дру го го во ри, тре ће ра ди... Ни ки та Ми
ли во је вић сјај но асо ци ра ју ћи, на во ди ре чи кон зу ла Да ви ла 
из Трав нич ке хро ни ке (ми сле ћи на там ни бо сан ски ви ла јет): 
„Тре ба бе жа ти одав де, и то што пре. Јер, ов де се гу би и по
нос и ра зум и уло же на сна га, а не до би ја ни шта...”

Зна че ње ко је је кул ту ра ду го има ла, као по се бан до мен по
све ће них, као по ље у ко ме су сва људ ска дру штва струк ту и
ра ла свет на осно ву ду бљег сми сла, не ста је у пост мо дер ном 
све ту. Пост кул ту ру чи ни ме ђу деј ство но вог ти па кул ту ре у 
вре ме ну ин фор ма тич котех но ло шке ре во лу ци је и гло бал не 
екс пан зи је мул ти на ци о нал ног ка пи та ли зма. Го во ри мо о по
пу лар ној кул ту ри, кул ту ри сва ко днев ног жи во та у са вре ме
ном ме ди ја ли зо ва ном све ту при ла го ђе ном за ко ни ма по тро
шач ке кул ту ре. Го во ри мо о обич ним че сто три ви јал ним и 
ба нал ним ства ри ма, ко је су у нај ду бљој ве зи са еко но ми јом, 
иде о ло ги јом и по ли ти ком. 

„Обра зов ни су став на мјер но је про јек ти ран да би про из во
дио про сјеч не умо ве, оне спо со био уну тар њи жи вот, ус кра
тио уче ни ци ма знат ни је спо соб но сти во ђе ња и јам чио по
слу шне и не цје ло ви те гра ђа не – све да би се на род учи ни ло 
упра вљи вим” – пи ше Џон Га то (John Taylor Gat to)1. Да би се 
упра вља ло ми ли он ским ма са ма по треб но је љу де од ма лих 
но гу ли ши ти ра до зна ло сти, зна ти же ље, флек си бил но сти, 
пу сто лов но сти (по гле дај те де цу ка ква су пре но што кре ну 
у шко лу) и исто вре ме но их за ту пљи ва ти иди от ским про гра
ми ма или их за тр па ва ти бес ко нач ним ко ли чи на ма по да та ка 
и ти ме до би ја мо не си гур не, де мо ра ли са не, изо ло ва не по је
дин це без ве ре у лич ну ини ци ја ти ву и кри тич ко про ми шља
ње све та око се бе. 

Ста тус ме диј ске зве зде, ма кар и крат ко тра јан, пред ста вља 
кључ ни па ра ме тар успе ха у Ср би ји. Глав ни ју на ци гло
бал них ме ди ја 21. ве ка по ста ле су лич но сти ко је су сла ву 
сте кле за хва љу ју ћи де та љи ма из свог при ват ног жи во та. 
Мно ги од тих љу ди чак и не ма ју про фе си о нал ну би о гра фи
ју, али су због спрем но сти да де ле сво ју при ват ност с не
по зна ти ма сте кли сла ву и но вац. Цен трал но пи та ње сту ди је 

1 Gat to, J. (2010) Oruž je za ma sov no po u ča va nje: Pu to va nje na stav ni ka kroz 
mrač ni svi jet oba ve znog ško lo va nja, Za greb: Al go ri tam https://2012tran
sfor ma ci ja svi je sti.com/skol stvoobra zo va njeili tipro gra mi ra nje/oru zjeza
ma sov nopo u ca va nje
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„Звезде супер мар кет кул ту ре” Ма је Ву ка ди но вић2 је сте ути
цај та бло и ди за ци је ме ди ја на ства ра ње дру штве ног си сте ма 
вредности. 

За раз ли ку од прет ход них де це ни ја ка да су ин фор ма ци је о 
по зна ти ма би ле углав ном ве за не за та бло и де, спе ци ја ли зо
ва не ча со пи се, по пу лар не ма га зи не и од ре ђе не те ле ви зиј ске 
про гра ме, у пр вим де це ни ја ма но вог ми ле ни ју ма са др жа ји о 
јав ним лич но сти ма пре пла ви ли су го то во це ло ку пан ме диј
ски про стор. Ме диј ска кул ту ра ви со ко ра зви је ног по тро шач
ког дру штва по чи ва на ко мер ци ја ли за ци ји и та бло и ди за ци
ји. За хва љу ју ћи ри ја ли ти про гра ми ма обич ни љу ди до би ја ју 
мо гућ ност да по ста ну ме диј ске лич но сти. Да би се из бе гле 
по губ не ма ни пу ла ци је ве ли ки за да так пред на ма је ме диј ско 
опи сме ња ва ње гра ђа на, ту ма че ње ме диј ских по ру ка, ко је су 
че сто су бли ми нал не.

Иа ко се о оно ме што се гле да ли шту та квим про гра ми ма пла
си ра че сто де ба ту је, ре гу ла тор на те ла још ни су ус пе ла да 
ствар ност ри ја ли ти ја уве ду у гра ни це до брог уку са и здра
вог ра зу ма. Ми ло мир Ма рић, глав ни уред ник Хе пи те ле ви
зи је, ка же да по здра вља тих 55.000 гра ђа на Ср би је ко ји су 
пот пи са ли пе ти ци ју про тив ри ја ли ти ја, али да пет ми ли о на 
гле да те про гра ме. 

У че му је спе ци фич ност до ма ћих ри ја ли ти про гра ма? Као 
пр во, ри ја ли ти ја има сву да на све ту. Као дру го, ве ро ват но је 
да чак и гра ђа ни Же не ве ви ше во ле да гле да ју не ке швај цар
ске „Па ро ве” од опе ре „На бу ко”. У це лом све ту је кич за ба ва 
по пу лар ни ја од пра ве умет но сти. Ако по гле да мо ли сте про
да је књи га, увек је не ка од вер зи ја Џе ки Ко линс про да ва ни ја 
од Џо на та на Френ зе на. Али раз ли ка из ме ђу Ср би је и све та 
је у то ме што ов де не по сто ји ни шта осим тог тре ша, код нас 
су за раз ли ку од све та та бло и ди и ри ја ли ти го то во је ди ни 
сег мент жи во та.

Текст „Ово ни је текст о За дру зи 2, ово је текст о по ср ну лој 
др жа ви” Бо ри са Три ва на на сај ту NO IZZа из вор но je об ја
вљен 7. сеп тем бра 2018.: „ ..Ко ле ги ни ца ми је ју че ре кла ка
ко је њен све кар по ме рио ра ни је за ка за ну опе ра ци ју јер ни је 
хтео да про пу сти све ча ни по че так „нај ве ћег и нај ску пљег 
ри ја ли ти ја на све ту ика да.” Иа ко је вр ло ко мот но пљу ва ти 
ри ја ли ти је и окри ви ти их за ста ње у дру штву, од то га што 
нам се де ца дро ги ра ју до то га за што је про ки сло мле ко у 
фри жи де ру, то јед но став но ни је та ко. Мо жда је нај пре ци
зни је ре ћи да су ри ја ли ти ји пре сек ста ња у овом че мер ном 

2 Vu ka di no vić, M. (2013) Zve zde su per mar ket kul tu re: me dij ska sla va u po tro
šač kom druš tvu, Be o grad: Clio
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дру штву ко је смо до ве ли до иви це ту ге и ја да. Ми тро вић 
мо жда ни је учи нио мно го на уз ди за њу ове на ци је и очу ва
њу и ства ра њу кул тур ног на сле ђа, али и да ље ми слим да 
ка да би све ти на хте ла да гле да Бе ли ни је ву Нор му, Пинк би 
пу штао ари ју Ca sta di va 24 са та днев но ако тре ба. Јер то је 
оно што ко мер ци јал ни еми те ри ра де, да ју све ти ни оно што 
же ли, а не оно што јој тре ба, а све ти на јед но став но же ли да 
гле да ка ко Зо ри ца Мар ко вић об у че на у мла зно оде ло ша ма
ра Ле пог Ми ћу ко ји на гон до ли ју ри Ста ни ју на гли се ру по 
Има ги на ри ју му.”3 

Исто ри ја иде је ри ја ли ти про гра ма ста ра је ви ше од ве ка. Још 
је Х. Џ. Велс (Her bert Ge or ge Wells) пи сао о Ве ли ком Бра ту 
ко ји нас све по сма тра и пра ти шта ра ди мо. Пре ма овој иде ји 
је и на стао ри ја ли ти про грам Ве ли ки брат хо ланд ске про ду
цент ске ку ће Ен де мол. Ри ја ли ти ка квог да нас пре по зна је мо 
(ком би на ци ја игре, са пу ни це, до ку мен тар не дра ме – жан
ров ски ве о ма сло жен) на стао је још 70их го ди на 20. ве ка 
у Ве ли кој Бри та ни ји и САД. По сле хо ланд ског ри ја ли ти ја 
ова ква вр ста про гра ма је по ста ла по пу лар на ши ром све та. 

Еми то ва ње ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји је по че ло пре 17 го
ди на ка да је Пинк по чео са при ка зи ва њем Ле те ћег стар та  
а убр зо на кон то га и РТС са еми си јом Јед но став ни жи вот. 
За тим је сти гао Ве ли ки брат на Б92 у ко ме је по бе дио пи ја
ни ста (Иван Љу ба) а уче сни ци би ли све не ки оби чан при
сто јан свет. Ове су еми си је ка ко је вре ме од ми ца ло ме ња ле 
свој об лик и по ста ја ле су све сен за ци о нал ни је и екс пли цит
ни је у са др жа ји ма ко је ну де. Пом пе зне на ја ве но вих се зо на 
ових еми си ја су тра ја ле не де ља ма пре њи хо вог по чет ка и 
осим спе ку ла ци ја о то ме ко ји ће ри ја ли ти игра чи оти ћи у 
ко ји ри ја ли ти шоу, пи са ло се и да се ра ди о про јек ти ма ко
ји до са да ни су ви ђе ни на на шим про сто ри ма и за чи ју је 
ре а ли за ци ју из дво је но ви ше ми ло на евра. Пре ма на ја ва ма 
Жељ ка Ми тро ви ћа, вла сни ка Пин ка, са мо за но ву се зо ну За
дру ге је са гра ђен „бај ко вит има ги на ри јум” ко ји пред ста вља 
ком би на ци ју „Ве не ци је, Фи рен це и Мо на ка у по ку ша ју да 
се спо је три епо хе – по че так 16ог, 20ог и 21ог ве ка.” На
и ме, за по тре бе За дру ге са гра ђе на је кне же ви на са око сто 
обје ка та, мор ским за ли вом, бро до ви ма, гли се ри ма, олд тај
ме ри ма, мла зним оде ли ма и умет ни на ма од не про це њи ве 
вред но сти.4

3 Ви де ти: Tri van, B.  Ovo ni je tekst o Za dru zi 2, ovo je tekst o po sr nu loj dr ža vi 
(7. sep tem bra 2018), sajt NO IZZa https://no izz.rs /kon tra/ovo ni jeteksto
za dru zi2ov oje tekstopo sr nu lojdr za vi/kz 87pc 4

4 Ви де ти: An to nić, K (01. 11. 2018) Ri ja li ti pro gra mi, uzrok ili po sle di ca sta
nja u druš tvu?  https://www.ma si na.rs /?p=7729
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У по след њих не ко ли ко го ди на ри ја ли ти еми си је иза зи ва ју 
по де ље не и све гла сни је ре ак ци је у јав но сти. Ско ро сва ка 
но ва се зо на је за со бом до но си ла рас пра ве о ути ца ју ко ји 
ове еми си је има ју на дру штво, а по нај ви ше на мла ђе ге не
ра ци је. Ипак, ра ри тет је да је са но вом се зо ном по ле ми ку 
по кре нуо ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан Ву ко са
вље вић, ко ји је из ја вио ка ко сма тра да „ри ја ли ти про гра ми 
тре ба да бу ду пред мет по себ не прет пла те” јер су „сра мо та за 
ме диј ску сце ну” те „ду хов но и мен тал но уни шта ва ју је дан 
на род“. У ду ху ова квих кри ти ка о ри ја ли ти ју као про гра му 
ко ји „уби ја сна гу јед ног на ро да” на ста вља ју и мно ги глум
ци, по пут Бра ни сла ва Ле чи ћа ко ји на во ди да ова ква вр ста 
про гра ма „сро за ва кре ди би ли тет чо ве ка”. Мо ме нат да из ло
жи свој ко мен тар на ак ту ел ну те му је ис ко ри стио и бив ши 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Иван Та со вац, ко ји ис ти
че да се про тив ри ја ли ти ја „не тре ба бо ри ти ди рект но већ 
ства ра њем ква ли тет ни јих са др жа ја”. Вла сник Пин ка Жељ ко 
Ми тро вић су ве ре но од го ва ра: „Ови из ка ме ног до ба мо ра ју 
још да про чи та ју до ста ли те ра ту ре из обла сти ли бе рал ног 
ме диј ског тр жи шта. До та да, не ка ми ми ни стар бу де здра
во и до бро”, по ру чу ју ћи Ву ко са вље ви ћу да „ни је ни ка кав 
ми ни стар, већ ’ин кви зи тор’ са вре ме ног до ба.” Прет ход них 
го ди на све до ци смо пот пи си ва ња пе ти ци ја и одр жа ва ња 
про те ста за за бра ну ових сту пи да ри ја. На рав но, све је без
у спе шно.5 

На про те сте и све кри ти ке ко је му се упу ћу ју на ра чун по
тен ци ра ња ри ја ли ти про гра ма Жељ ко Ми тро вић је у сво ју 
од бра ну нај че шће из но сио став ка ко је „ме диј при ват на сво
ји на и да се ни ко не мо же ме ша ти у при ват но вла сни штво и 
ње го ву уре ђи вач ку по ли ти ку” а на стра ну ова квих оправ да
ња је ста ла и пре ми јер ка Ана Бр на бић не дав но из ја вив ши 
ка ко ри ја ли ти ни је спе ци фич ност Ср би је, од но сно да се „не 
мо же мо ба ви ти про гра ми ма при ват не те ле ви зи је.” Њи хо ве 
из ја ве су тач не и за пра во пред ста вља ју про дукт при ва ти за
ци је ме ди ја и под ре ђи ва ње про из вод ње ме диј ског са др жа ја 
тр жи шној ло ги ци. То зна чи да је ве ћи на ме ди ја при ну ђе на 
да про из во ди оне са др жа је ко ји се ис пла те, а то су у овом 
слу ча ју за бав ни и ри ја ли ти про гра ми. На осно ву ово га се 
мо же ре ћи да је јав ни ин те рес из бри сан из ме ди ја он да ка да 
је обе руч ке при хва ће на ло ги ка о све мо ћи тр жи шта.

„Љу ди ма тре ба об ја сни ти ства ри. Иде ја је да се при ват ним 
те ле ви зи ја ма да је кон це си ја и да оне сво јим про гра мом тре
ба да обо га те по ну ду ко ју Јав ни сер вис не мо же да об у хва ти. 
У за ко ну о елек трон ским ме диј има по сто је од ред бе да ти 

5 Исто.
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про гра ми мо ра ју да по ве ћа ва ју кул тур ну и ду хов ну по ну ду. 
Ако се ова кви са др жа ји (ри ја ли ти про гра ми) сма тра ју де
лом кул тур не и ду хов не по ну де, он да смо ми код дру штво 
у про бле му” 6 ка же Ву ко са вље вић. Оста је у ва зду ху пи та
ње за што се он да из два ја ју сред ства по ре ских об ве зни ка 
за функ ци о ни са ње ре гу ла тор них те ла ако она не ма ју ни ка
кву ре ал ну моћ да уче ству ју у об ли ко ва њу при хва тљи вог 
и на од ре ђе ном си сте му мо рал них вред но сти за сно ва ном 
култур ном обра сцу.

Кри ти ке ко је до ла зе на ра чун ри ја ли ти про гра ма се пре ма 
њи ма од но се као пре ма го ру ћем дру штве ном про бле му, та ко 
да се по ста вља пи та ње ка ква би си ту а ци ја у дру штву би ла 
ка да би се ри ја ли ти еми си је уки ну ле. Да ли би он да обра сци 
по на ша ња ко је смо гле да ли у тим еми си ја ма пре ко но ћи би
ли уки ну ти и из на ших окру же ња? Да ли би сви стра стве ни 
гле да о ци тих еми си ја од јед ном по че ли ма сов но да по се ћу ју 
по зо ри шта и кон цер тне са ле? Од го вор је, на рав но, не га ти
ван. По ку ша ва се при кри ти не до ста так по ну де би ло ка кве 
ал тер на ти ве.  На и ме, го то во исти са др жа ји се мо гу ви де ти и 
у фил мо ви ма, раз ли чи тим ин тер нет сај то ви ма, дру штве ним 
мре жа ма а на по слет ку и на ули ци. Дру гим ре чи ма, зна чај
ни је је по ста ви ти пи та ње шта мо же ути ца ти на раз вој кри
тич ког пре и спи ти ва ња пла си ра них са др жа ја? Осим то га, 
ква ли тет са мог обра зо ва ња је ди ску та би лан и окре нут ко мо
ди фи ка ци ји, а не јав ном ин те ре су (за шта је пра ви при мер 
не дав но уве ден ду ал ни си стем шко ло ва ња). Са овим је на 
кра ју по ве зан и по ло жај рад ни ка, чи ји се да ни сво де на це
ло днев не, ло ше пла ће не, ру тин ске по сло ве. У та квој си ту а
ци ји, не чу ди што ве ћи на гра ђа на Ср би је би ра да у сло бод но 
вре ме гле да еми си је чи ји је са др жај јед но ста ван и не зах те ва 
би ло ка кав ми са о ни и ин те лек ту ал ни на пор.

Со ци о ло зи и ана ли ти ча ри ме ди ја се сла жу да три ка рак те
ри сти ке пред ста вља ју су шти ну ри ја ли ти ја: во а је ри зам (од 
стра не пу бли ке), ег зи би ци о ни зам (уче сни ка) и ин тер ак ци
ја (иден ти фи ка ци ја пу бли ке са уче сни ци ма). Сва ка од њих 
по кре ће ве о ма сло же на кул ту ро ло шка, пси хо ло шка и со ци
о ло шка пи та ња око ко јих се струч ња ци не мо гу у пот пу но
сти сло жи ти. Сто га ни у струч ној јав но сти још увек не ма 
са гла сно сти о то ме шта у сво јој су шти ни пред ста вља ју ри
ја ли ти про гра ми: мо дер не гла ди ја тор ске игре, ре ал ну или 
без о па сну за ба ву, шан су за афир ма ци ју та лен та и кре а тив
но сти или мо жда лек за сми ре ње бо ла мо дер ног чо ве ка 
(свакоднев ни стрес). 

6 http://www.nspm.rs/hro ni ka/vla danvu ko sa vlje vicupro ble musmo ako je
ri ja li tide okul tur nepo nu deal isla zemsesaanombr na bicda vla danetre
badaseme saura dpri vat nete le vi zi je.html
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Без об зи ра на вул гар но сти, на си ље, не мо рал и сва ко дру го 
не нор мал но по на ша ње ко је већ де це ни ју про мо ви шу ја сно 
је да за ко но да вац не ће да их санк ци о ни ше јер те ле ви зи је 
ко је еми ту ју ри ја ли ти део про гра ма по све ћу ју ис кљу чи во 
бру тал ној про па ган ди вла да ју ће пар ти је пр вен стве но кроз 
бла ће ње по ли тич ких про тив ни ка и не ис то ми шље ни ка. Оно 
што је сва ка ко за ни мљи во је да осим Да на са и По ли ти ке 
сви пор та ли пре о ста лих шест днев них но ви на пре но се шта 
се де ша ва у ри ја ли ти ма. Од го вор ност је на ме ди ји ма ко ји их 
пре но се а све се де ша ва јер до кра ја ни је де фи ни са но да ли 
је он лајн из да ње штам па ног ме ди ја елек трон ски ме диј или 
штам па ни.

Уку пан ни во дру штве не све сти у Ср би ји сро зан је на ми
ни мум. До ми нант на свест у Ср би ји је вул га ри зо ва на, ба
на ли зо ва на, три ви ја ли зо ва на па он да и та бло и ди зи ра на. И, 
на жа лост, ни на ко ји на чин ни је су зби ја на од по ли тич ке и 
кул тур не ели те.

Сви ри ја ли ти про гра ми у су шти ни пред ста вља ју је дан озби
љан пси хо ло шки екс пе ри мент кон тро ле ума, ко ји слу жи не
ком дру гом. На ив но је ми сли ти да ове еми си је слу же са мо 
да се не шко ло ван на род, оби чан, оча јан, огор чен што не ма 
по сла, нов ца, бу дућ но сти, за ба ви и ора спо ло жи. Ме ђу тим, 
из над све га то га сто ји јед на мно го опа сни ја ствар. Ри ја ли ти 
про гра ми за пра во су по лу ге свет ских цен та ра мо ћи ко ји же
ле да нас кон тро ли шу и да ути чу на на ше ми сли – да се ба ве 
кон тро лом на шег ума. 

До ми на ци ја про фи та као основ не вред но сти у ме диј ској 
сфе ри ни је по сле ди ца са мо ко мер ци јал не усло вље но сти, 
већ она про из ла зи и из пре вла сти од ре ђе ног по ли тич ког 
обра сца ко ји је одав но сра стао са естра дом, а са да по ста је 
и део све о бу хват ног про це са пре тва ра ња на шег по ли тич
ког жи во та у ве ли ки ри ја ли ти про грам. У то смо се мо гли 
уве ри ти то ли ко пу та гле да ју ћи пре но се за се да ња На род не 
скуп шти не, сва ко днев не кон фе рен ци је за штам пу пре ми је ра 
Ср би је или сним ке са дру штве них мре жа, где се по ли ти ча ри 
по ја вљу ју као стар ле те или естрад не зве зде.

Не тре ба пра ви ти по себ не ана ли зе ме ди ја да би се до шло 
до јед но став ног за кључ ка о ствар ној свр си ових про гра
ма. Она је са др жа на у ре чи ма јед не од уче сни ца ри ја ли ти ја 
–  „Имам са мо три прох те ва – да је дем, спа вам и тро шим 
па ре.” У овом ис ка зу се мо же пре по зна ти на лич је дик та та 
све оп ште и су ро ве ко мер ци ја ли за ци је ко ја про жи ма све то
ко ве на шег жи во та. Као да се оства ру је ста ра иде ја о ко ва њу 
но вог чо ве ка, а ја сно је да су ри ја ли ти про гра ми онај ка луп 
за фор ми ра ње бе сло ве сне ма се ко ја за до во ља ва са мо го ле 
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ег зи стенци јал не ин те ре се, уз све отво ре ни ју бру та ли за ци
ју и гло ри фи ка ци ју про ста клу ка и нај при зем ни јих стра сти.

Го во ре ћи о укуп ној кул ту ри без на ђа на овом про сто ру, о 
до ми нант ном мо де лу кул тур ног жи во та у Ср би ји и о пот
пу ном рас ко ра ку из ме ђу обра зов ног и кул тур ног си сте ма 
да нас код нас, да ле ко се жним по сле ди ца ма ме диј ског фа во
ри зо ва ња вред но сти, Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић на ро чи то 
на гла ша ва да жи ви мо у кул ту ри по ни же ња, стра ха и без на
ђа. „Дру штво у ко јем ме ди ји ства ра ју вред но сти је ано мич
но дру штво, дру штво ко је ни је у ста њу да са мо кроз сво је 
кул тур не и обра зов не си сте ме про ду ку је вред но сти ко је ће 
да де ли нај ве ћем бро ју љу ди, дру штво под ло жно ма ни пу ла
ци ја ма, а ка ко прак тич но жи ви мо пред екра ни ма (ТВ, ком
пју тер, смарт фон), то нам је ме диј ска пи сме ност нео п ход на 
да би смо се од бра ни ли од ла жи, ксе но фо би је, је зи ка мр жње, 
пор но граф ског дис кур са.”7

Зо ран Па но вић до да је: „Ано ми ја је јед на од кључ них ре чи 
срп ског ра зо ре ног дру штва. Ано ми јом (по јам је упра во увео 
Емил Дир кем) озна ча ва се рас та ка ње дру штве них нор ми, 
кон фу зи ја мо рал них вред но сти, хи по кри зи ја, де лин квент
ност, иг но ри са ње и зло у по тре ба прав ног по рет ка, ства ра ње 
пи ра ми де не фор мал не мо ћи, оту ђе ње по је дин ца. Баш као 
да нас – дез о ри јен ти са ни чла но ви дру штва тра га ју за со ци
јал но по жељ ним обра сци ма по на ша ња. Или се пре пу шта ју 
ни хи ли зму.”8

Још од сре ди не осам де се тих го ди на про шлог ве ка по пу ли
стич ка ко му ни ка ци ја (при ла го ђа ва ње на ро ду) осва ја ме диј
ски и кул тур ни про стор Ср би је. „Ја сно је да кул тур на по ли
ти ка не сме да бу де ни по пу ли стич ка ни ели ти стич ка. Са да
шње дру штве не ели те кул ту ра и не за ни ма по себ но. Ово је 
вре ме про цва та, злат ног до ба по пу ли зма  уоп ште у за пад ном 
све ту. Зна ча јан аспект по пу ли зма је сте на ти ви зам, ет ни ци
за ци ја, раз ли чи ти об ли ци ло ка ли за ма, мек до нал ди за ци ја и 
умре жа ва ње кул ту ре спек та кла. Ин тер нет је омо гу ћио још 
ве ћу уни фи ка ци ју –гло ба ли за ци ју уку са ве ћи не. Ми ли он ски 
број пре гле да по сто ва по је ди них ју на ка Ју тју ба (нпр. Ба ка 
Пра се) ука зу ју на то до ко је ме ре су по пу ли стич ки са др жа ји 
(по себ но они с вре ђа њем) по пу лар ни и пре о вла ђу ју ћи. Ми
ле на Дра ги ће вић Ше шић сма тра да су пре су дан ути цај за 
ши ре ње по пу ли зма има ли и елек трон ски ме ди ји, а по себ
но та бло и ди. Ге не ра циј ски јаз се про ду био, па ви ше де де 

7 За рић, Г.  (1. мај 2018)  Оста ви све и чи тај, РТС 3,    https://www.you tu be.
co m/watch?v=FxeT2q_G0FE

8 Pa no vić, Z. (22. fe bru ar 2020) Ano mi ja kao sud bi na, Da nas   https://www.
da nas.rs /ko lum na/zo ranpa no vic/ano mi jakao sud bi na/
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и унуци не се де за јед но пред те ле ви зо ром да гле да ју „ка ко 
бо га ти пла чу”, већ је јед на ге не ра ци ја у За дру зи, дру га у Па
ро ви ма, а тре ћа на Ин ста гра му и Ју тју бу – сву где је вред но
сно исти оквир: на си ље и ми зо ги ни ја, на ци о нал на ме га ло
ма ни ја и ксе но фо би ја – све се то осна жу је јер ме ђу соб ни су
ко би по ве ћа ва ју гле да ност, гле да ност до но си но вац, а новац 
је је ди на дру штве норе ле вант на вред ност.”9

„Да нас ка да за ви сно од ин те лек ту ал них и ду шев них пре
фе рен ци мо же мо слу ша ти не ке од нај за ни мљи ви јих и нај
о бра зо ва ни јих љу ди да на шњи це и њи хо ве Ју тјуб на сту пе 
пот пу но је де пла си ра но жа ли ти се на ин фор ма циј ску бу ку 
и па као су ђе ња, лин чо ва ња и нај ек стрем ни јих стра сти ко је 
се сва ко днев но укр шта ју јер као што би ра мо про грам мо
же мо да би ра мо ин тер нет са др жај и на кра ју та ко вр ши мо 
и ода бир сво јих ми сли. Чо век сам би ра гра ни це оно га што 
ула зи у ње го ву ау ру и ње гов ин фор ма циј ски про стор” пи ше 
Иси до ра Бје ли ца и на ста вља: „Ка ко до ћи до све сти да тре ба 
да све де мо ра чу не са ми са со бом да ли же ли мо да бу де мо из
ло же ни и уву че ни у кр во лоч не игре сва ђа и су ђе ња у вир ту
ел ном про сто ру, да по ста не мо ин фор ма циј ска жр тва...? Јер 
као што смо кроз исто ри ју оста ли за пи та ни ко су сви они 
љу ди ко ји су ста ја ли у го ми ли и на ви ја ли док су љу де у аре
ни је ли ла во ви, па ко су сви они ко ји су апла у ди ра ли док су 
љу де јав но спа љи ва ли и ги љо ти ни ра ли на тр го ви ма, ја сно 
је да је по ли гон сен ке и нео све шће но сти огро ман и да сва ки 
ни ски кр во жед ни по рив увек има свој глас у гла ви ко ји му 
оправ да сво је при су ство и емо тив ни на ви јач ки ан га жман.”

Из „Реч ни ка су ви шних ре чи” Гор да не Ђе рић10 ја сно је да је 
ве за из ме ђу је зи ка и дру штве не ствар но сти то ли ко ја ка да 
го вор ни ци по не кад не успе ва ју да раз лу че ре чи од пој мо ва 
ко ји су њи ма име но ва ни, па као глав ну су ви шну реч срп ског 
је зи ка из два ја ју „ри ја ли ти шоу”, на во де ћи ви ше од два де
сет обра зло же ња за свој из бор: „нај јеф ти ни ји ово вре ме ни 
опи јум за на род”, „оку па ци ја ба нал но шћу и про ста клу ком”, 
„ко лек тив на хип но за”, „во а је ри зам као на ци о нал на ди сци
пли на”, „так ми че ње у псо ва њу и вре ђа њу”, „по ка за тељ оп
ште бес по сле но сти, ис пра зног тро ше ња вре ме на, бе жа ња од 
ре ал но сти; чист еска пи зам”…11 пи ше Рај на Дра ги ће вић.

9 Ђор ђе вић, М. (2. но вем бар 2019) Гло ба ли зо ван укус ве ћи не, По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так.

10 Ви де ти: Дра ги ће вић, Р.  (12. ја ну ар 2020) Реч ник ко ји од у зи ма ре чи, По
ли ти ка http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/445660/Rec nikko jiod u zi mare ci

11 Исто. Лин гви ста и ан тро по лог Гор да на Ђе рић при ку пи ла је но во ком
по но ва не тво ре ни це и из ра зе ко је је пу тем ан ке те спро ве де не ме ђу сво
јим при ја те љи ма и ко ле га ма, из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка, и 
об ја ви ла као „Реч ник су ви шних ре чи”. Ис пи та ни ци су пре ма соп стве
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Бла же но не зна ње ум ној пат њи не ста са лих

Шта би ре кле на ше ба ке и мај ке кад би ви де ле оно ли ке мла де 
љу де ко ји се де ме се ци ма, го ди на чак у ри ја ли типро сто ри ма 
до ко ни, љу де ко ји не ма ју по тре бу да чи та ју, сли ка ју, сви ра ју, 
да за по сле ру ке и мо зак, да ве зу, ши ју, штри ка ју, по пра вља ју 
или кр пе – да бу ду ко ри сни... Ово ни је жал за до брим, ста
рим тра ди ци о нал ним вре ме ни ма, већ жал за време ни ма кад 
се раз ли ко ва ло зна ње од не зна ња. 

Пи та мо се ода кле кре ну ти, шта чи ни ти да би се на ше дру
штво тр гло, из ву кло се из мо рал не ка љу ге, кре ну ло на пред... 
На рав но, од са мог по чет ка, од обра зо ва ња и вас пи та ња. Вас
пи та ва ње мо ра да бу де про цес и ин ди ви ду а ли за ци је и ин
те гра ци је, да кле по ми ре ње ин ди ви ду ал не је дин стве но сти 
са со ци јал ним је дин ством. Про цес ра шће ња и раз во ја je 
ве о ма сло жен про цес при ла го ђа ва ња су бјек тив них осе ћа ња 
објек тив ном све ту од ко га у ве ли кој ме ри за ви си лич ност 
и ка рак тер, као и на чин ми шље ња љу ди. Вас пи та ње естет
ског сен зи би ли те та је у овом про це су од фун да мен тал ног 
зна ча ја; јер, са мо ако су чу ла на ко ји ма се за сни ва и свест 
и ин те ли ген ци ја и спо соб ност ра су ђи ва ња до ве де на у хар
мо ни чан од нос са спо ља шњим све том, мо же се сма тра ти 
да је из гра ђе на ин те гри са на лич ност. Хер берт Рид (Her bert 
Read) у сво јој те о ри ји естет ског вас пи та ња „Вас пи та ње кроз 
умет ност” пи ше дa нај бли жа па ра ле ла струк ту ри лич но сти 
де те та ни је ми са о на струк ту ра ло ги ча ра, већ умет ни ка. Рид 
гра ди соп стве ну кон цеп ци ју мо рал но сти за сно ва ну на мо
гућ но сти иден тич не осно ве ети ке и есте ти ке, ко ју на ла зи мо 
и код Ши ле ра. Циљ вас пи та ња, као и умет но сти, тре ба да 
бу де да са чу ва ор ган ску це ло ви тост чо ве ка и ње го вих мен
тал них спо соб но сти. Пи та ње мо рал ног деј ства умет но сти 
при сут но је у мно гим пе да го шким те о ри ја ма. На при мер, 
пред став ни ци ан тич ке пе да го шке ми сли тре ти ра ли су умет
ност у не раз двој ној ве зи с мо рал ним вас пи та њем. И ка сни
ји те о ре ти ча ри, па и фи ло зо фи (Кант, Хе гел) при да ва ли су 
овом пи та њу по се бан зна чај. 

За пи тај мо се да ли др жа ва Ср би ја ви ди умет ност и ин те лек
ту ал но ства ра ла штво као би тан део стра те ги је свог раз во ја? 
Док Ру си де цу пред школ ског уз ра ста во де у ре дов не по се те 
Ер ми та жу, уче ћи их ле по ти од ма лих но гу (спек тар умет
нич ких пред ме та у Скан ди на ви ји и Хо лан ди ји), код нас се 
у основ носред ње школ ском си сте му сма њу је број ча со ва из 
ху ма ни стич ких пред ме та. Јав ни и ме диј ски про стор оби лу ју 
са др жа ји ма ко ји под сти чу нај при зем ни је чул не надража је. 

ним кри те ри ју ми ма су ди ли ре чи ма и на свој на чин ту ма чи ли син таг му 
„сувишна реч”.
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Ири на Су бо тић на гла ша ва да је обра зо ва ње пре пу ште но 
слу чај но сти ма и ло шим при ме ри ма, не са мо у Ср би ји не го у 
це лом све ту. Мла ди се исе ља ва ју, а др жа ва ни шта не чи ни да 
их за др жи, уско ро ће мо оста ти без обра зо ва них љу ди. Ду ал
но обра зо ва ње фор ми ра по лу шко ло ва не љу де ко ји на бр зи
ну сти чу зна ње да би по ста ли рад ни ци не ке ино стра не фир
ме. Све је ин стант, по вр шно. Ча со ви умет но сти из ба че ни 
су из на ших шко ла, а са да је тај део обра зо ва ња препуштен 
до број во љи по је ди них на став ни ка.12 

По гле дај мо ка ква нам је си ту а ци ја у по зо ри шти ма. Пра ва 
по зо ри шна пу бли ка ви ше не ста ну је ов де – то су они обра
зо ва ни љу ди ко ји су се ма хом исе ли ли из ове зе мље или не
ра до из ла зе из сво јих ку ћа. Но ве тен ден ци је, са мо љу би ве 
и пре тен ци о зне уда ља ва ју про сто ду шне гле да о це из са ла. 
Бе о град би тре ба ло да има бар 20 ин сти ту ци о нал них по зо
ри шних и де се так не фор мал них. По зо ри ште мо же по ста ти 
ла бо ра то ри ја но вих фор ми, иде ја, но ве осе ћај но сти и но вог 
ви ђе ња све та. 

У 21. ве ку упр кос ра сту оп штег са зна ња и тех но ло ги ја, чо
ве чан ство, ап сурд но, зна чај но на за ду је, љу ди све ма ње зна
ју и раз у ме ју... Ка ко до ла зи до то га...? Жак ле Гоф (Jac qu es 
Le Goff) у сво јој сту ди ји „Сред ње ве ков на ци ви ли за ци ја за
пад не Евро пе” за па њу ју ће пре ци зно ука зу је на ме ха ни зме 
ко ји упра вља ју и на шим вре ме ном и жи во ти ма. Ка ко је мо
гло до ћи до про па сти над моћ не ан тич ке ци ви ли за ци је пред 
по лу ди вљим, кул тур но и тех но ло шки на зад ним вар вар ским 
пле ме ни ма...? 

Ко рен тог про це са Ле Гоф не от кри ва у ру ши лач ким на је зда
ма вар ва ра и еко ном ском сло му, не го у но вим ин те лек ту ал
ним на ви ка ма – оби ча ју хри шћан ских ау то ра тог до ба да у 
ну жди по се жу за ан тич ком гра ђом, ин те лек ту ал ним ору ђем 
грч корим ског све та и да га као ка ме ње сру ше них хра мо ва 
угра ђу ју у сво ја де ла. Кључ но је што кле ри ци ра ног сред њег 
ве ка не ко ри сте из вор ни ан тич ки ма те ри јал – они уоп ште 
не чи та ју Ци це ро на или Квин ти ли ја на, не го по пу лар не ком
пи ла ци је, фи ло зоф ске дај џе сте ко ји су на ста ја ли у по зном 
Риму. 

Ово нас ите ка ко под се ћа на не ке са вре ме не по ја ве: јед ном 
ус по ста вљен, про цес ба на ли за ци је се не ће за у ста ви ти, а 
кул ту ра сред њег ве ка по ста је спек тар по јед но ста вље ња, ла
ког шти ва, што упо ре до пра ти оп шти пад кул ту ре, пи сме но
сти и тех но ло шких зна ња. Схва та мо да ци ви ли за ци ју Ри ма 

12 Ђор ђе вић, М. (8. фе бру ар 2020) Умет ност не мо ра да бу де ле па, 
Политика, Кул тур ни до да так. 
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ни су сру ши ли Ван да ли, Остро го ти или Ху ни, ко ји су са мо 
по ха ра ли бла га и ру ши ли ан тич ке гра ђе ви не – ци ви ли за ци ја 
ан ти ке уда ви ла се у соп стве ним „дај џе сти ма”. Да би, на кон 
ње, то чи ни ла и сва ка сле де ћа!13

Пи та мо се за што, упр кос на у ке и тех но ло ги је, све ви ше љу
ди жи ви све го ре. За што то ли ко љу ди да нас не ма по сао, или 
ра ди до из не мо гло сти да би скр стио крај с кра јем. Ре ак ци
ја на жи вот у ко јем обич не ства ри по ста ју лук суз че сто је 
ане сте зи ра ност, бек ство у не зна ње и апа ти ју, што ви ди мо 
по ка фи ћи ма и по ри ја ли ти ји ма – бек ство од жи во та и ње
го вих иза зо ва у „бла же но не зна ње”. Свим тим мла ђа ним 
пи том ци ма на че лу пи ше „што ма ње знам, ма ње се нер ви
рам“. Мла деж же ли да се скло ни од ру жне стра не чо ве чан
ства (зна ње о исто ри ји, ра то ви ма) у – не зна ње. 

Свет да нас жи ви ка ко жи ви из ме ђу оста лог и за то што се 
све ви ше љу ди тру ди да све де ми шље ње на нај ма њу мо гу
ћу ме ру. Да нас се ни ко не сти ди не зна ња, мла ди по нај ма ње. 
По што је бу дућ ност у ве ћем де лу све та све не из ве сни ја, шта 
ће нам по у ке про шло сти? Ам не зи ја је за јед нич ки име ни тељ 
свих на ро да – да ни је та ко, зар би љу ди у то ли ко зе ма ља 
де мо крат ски вра ћа ли на власт оне ко је су их уби ја ли, упро
па шћа ва ли, пљач ка ли, са мо не ко ли ко го ди на по сле ка та кли
змич них кри за? Кад у шко ла ма де ца по ста ну ап со лут но за
шти ће на од ру жних исто риј ских на ра во у че ни ја, кад њи хо во 
мен тал но здра вље бу де ап со лут но за шти ће но од раз ми шља
ња, мо жда ће свет за и ста по ста ти јед но ве ли ко, крот ко ста
до по слу шних по тро ша ча, „ум ној пат њи не ста са ло” (Бра на 
Петро вић), ни чим уз не ми ра ва но, иде а лан на род о ко јем са
ња ју сви ап со лу ти сти, по пу ли сти и дру ги де ма го зи све та.14

Од ра ста ње омла ди не у мен тал но  
не зре лом дру штву

Кључ ни фак тор од ра ста ња мла дих је фор ми ра ње њи хо вог 
иден ти те та, ства ра ње пој ма о са мом се би. На у ка (по го то во 
ло го те ра пи ја) упо зо ра ва да зе мље нео ли бе ра ли зма при пре
ма ју мно штво на чи на да чо ве ка обез ли че ка ко би гу бит ком 
сво га Ја по стао вер ни по слу шник у функ ци о ни са њу си сте
ма. У све ту ша ка моћ ни ка до ми ни ра ве ћи ном обез ли че них 
љу ди. А чо век без свог иден ти те та гу би сми сао жи во та, по
ста је вер ни по да ник си сте ма, да но ноћ но услу жен ри ја ли ти 
за ба ва ма, по вла чи се и уз ком пју тер. Гу би так сми сла жи во та 

13 Ви де ти: Буб ње вић, С. (11. ја ну ар 2020) Сви та ње мрач ног до ба, По ли ти
ка, Кул тур ни до да так. 

14 Ан ђић, Б. ( 16. но вем бар 2019) Ум ној пат њи не ста са ли, По ли ти ка,  
Кул тур ни до да так.
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иза зи ва не у ро зе, агре сив ност, ал ко хо ли зам, дро ги ра ње, па и 
са мо у би ства.15 Од ра ста ње мла дих од ви ја се у сен ци обез ли
ча ва ња и усме ра ва ња на вир ту ел ни жи вот. По ре чи ма Хан са 
Маг ну са Ен цен сбер ге ра (Hans Mag nus En zen sber ger) „ко је 
го спо дар, а ко слу га не ре ша ва се са мо на осно ву то га ко 
рас по ла же ка пи та лом и оруж јем, не го ко рас по ла же све шћу 
дру гих.”

Мен тал но не зре ло дру штво, пре ма, Ери ху Фро му, (а то би 
да нас био нео ли бе ра ли зам) ка рак те ри ше не спо соб ност да 
се во ли и ра ди, ства ра не по ве ре ње ко је пре тва ра чо ве ка у 
ору ђе упо тре бе и екс пло а та ци је, ли ша ва га осе ћа ња сво га 
ја. Уме сто да мла ди љу ди са фор ми ра ним иден ти те том бу ду 
сло бод ни го спо да ри свог жи во та, они се по вла че, изо лу ју. 
Ве о ма је зна ча јан и Фро мов став да ду шев но здра вље чо
ве ка не зна чи ње го во при ла го ђа ва ње дру штву, већ дру штва 
чо веко вим по тре ба ма. 

Кад је у пи та њу ду шев но здра вље, да нас у дру штву до ми
ни ра три ја да пси хо со ци јал не ам не зи је, нар ци со ид них про
по ве ди и кљу ка ња чо ве ко ве ду ше ле ко ви ма, нар ко ти ци
ма... Мо гли би смо ре ћи умрт вља ва њем из ме ђу оста лог и 
ријалити про гра ми ма. 

Гро те ска као на го ве штај ха о са

Све ово што нам се да нас до га ђа на пла ну ду ше и дру штва (и 
ри ја ли ти) je гро теск но, а гро те ска је на го ве штај ха о са ко ји 
се це ри кроз од ре ђе ну не до вр ше ну по ја ву; гро те ска наста је 
из пре о бра жа ја. 

Љу ди се ши ром све та све ви ше уса мљу ју. У Ср би ји је сва
ко ше сто до ма ћин ство јед но чла но. Мла ди бе же у са мо ћу – 
Фром би ре као да бе же од сло бо де. Сло бод ном во љом ула зе 
у за тво ре –ри ја ли ти је. Па ра цел зус је још ре као да „бо лест 
и те го бе до ла зе из при ро де дру штва, а здра вље до ла зи из 
краљев ства ду ше.”

Иа ко се не пре кид но по ве ћа ва чо ве ко ва ства ра лач ка моћ 
над при ро дом, он осва ја све мир и но ве тех но ло ги је, и да ље 
сва ки тре ћи чо век на зе мљи гла ду је, а нај ви ше љу ди стра
да упра во од тех но ло шке пре мо ћи, фи зич ки, или пси хич ки 
кроз оту ђе ње. Са вре ме ни чо век је све ви ше оту ђен од се
бе, сво је око ли не, све ви ше те жи са мо и зо ла ци ји, вир туелна 

15 Ви де ти: Ђор ђе вић, Ж. (7. сеп тем бар 2019) Све су мор ни је од ра ста ње ти
неј џе ра, По ли ти ка, Кул тур ни до да так; Пре ма ис тра жи ва њи ма Со ци о ло
шког ин сти ту та у Бе о гра ду, у уз ра сту од 1530 го ди на сва ка дру га осо ба 
кон зу ми ра ал ко хол, а 14 од сто њих опи ја се ви ше пу та не дељ но; сва ки 
ше сти ти неј џер ко ри сти не ку вр сту дро ге. 
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кому ника ци ја га си ње го ве емо ци је и страст, он по ста је 
неуро ти чан, нар ци со и дан.

Ако наш да љин ски упра вљач за у ста ви мо и за ви ри мо у би
ло ко ји ри ја ли ти – епи зо ду (Па ро ви, За дру га...) мо мен тал но 
смо за пљу сну ти бу ком и бе сом, ви ком, отро вом, увре да ма,  
мр жњом, сва ђа ма, бе сом ко ји пре ти да еска ли ра у ту чу... Бе
сни и при ми тив ни се утр ку ју...Нор мал ност као да је из оп
ште на из на шег јав ног, ме диј ског жи во та. Во ди тељ ка Па ро
ва из ја вљу је, се де ћи по ред стар ле те Ти ја не Ај фон, да је ова 
ри ја ли ти игра чи ца до бро до шла да уђе у про грам кад год то 
за же ли, али, она, ето, за и ста не ма вре ме на за то, ису ви ше је 
за у зе та!

Нар ци си зам и гнев ни мла ди свет

Са вре ме на кул ту ра је по ста ла хи пер нар ци си стич ка; у њој 
се из дво је ни по је дин ци, не спо соб ни да по ка жу за ни ма ње за 
би ло шта осим за се бе, так ми че за моћ и бо гат ство. Па ра
докс са вре ме ног тре нут ка је у то ме што упр кос све оп штој 
умре же но сти и не пре ста ној ко му ни ка ци ји не до ста је истин
ска по ве за ност и емо ци о нал на ис пу ње ност ме ђу људ ских 
од но са. Са вре ме ни свет је дез ин те гри сан и фраг мен ти сан.

Учи мо де цу да је успех ва жни ји од са о се ћај но сти, вред ну је
мо их на осно ву оце на, до зво ља ва ју ћи им че сто да ми сле да 
су бо гом да ни и да ни је ва жно ка ко се по на ша ју. Ома ло ва жа
ва мо ду би ну и ин тим ност у људ ским од но си ма и по сра мљу
је мо здра во из ра жа ва ње емо ци ја и ра њи во сти. На ви ка ва мо 
се на нар ци си зам. „Ком би на ци ја не уч ти во сти, еко ном ске 
не си гур но сти, дру штве них ме ди ја, ри ја ли ти про гра ма, ди
вље ња ми ли јар де ри ма, свет ским ли де ри ма и њи хо вом су ро
вом дис кур су зна чи да по ста је мо не ми и да им до зво ља ва мо 
да се та ко по на ша ју.”16

Де цу ро ђе ну и од ра слу у ди ги тал ном до бу, по сле ми ле ни
ја ла ца, аме рич ка на уч ни ца Џин Твен ги (Jean M. Twen ge) 
на зи ва Ај генерацијoм (енг. iGen) при че му ај озна ча ва ја, 
ин тер нет, ин ди ви ду а ли зам, илу зи ју и ин стант. Пре о ку пи
ра ни су со бом и сли ком о се би ко ју при ка зу ју дру ги ма, ко
нек то ва ни на ин тер нет 24 са та 7 да на у не де љи, оп сед ну ти 
Ин ста гра мом и нај но ви јим апли ка ци ја ма, во ђе ни илу зи ја
ма о ин стант успе ху. Њи хов дру штве ни жи вот од ви ја се он
лајн, без смарт фо на им је жи вот не за ми слив јер су им ту и 
при ја те љи, парт не ри и по слов ни са рад ни ци, све им је ту. 
Њи хо ва кон цен тра ци ја је крат ко трај на та ко да не чу ди што 

16 Дур ва су ла, Р. Оста ти или оти ћи – ка ко пре жи ве ти ве зу са нар ци сом, у: 
Кад ре пер уми сли да је бог, Сте ва но вић, Ј. (18. ја ну ар 2020), По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так. 
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ове ге не ра ци је раз ви ја ју авер зи ју пре ма штам па ној ре чи, 
пре ма чи та њу и књи зи, услед че га се бе ле жи ка та стро фа
лан пад ни воа оп штег обра зо ва ња. Оту ђе ни, фру стри ра ни и 
уса мље ни, скло ни анк си о зно сти и де пре си ји, они су на ру бу 
нај о збиљ ни је кри зе мен тал ног здра вља.  

Из ра ња ју но ви узо ри као про дукт ме диј ске кул ту ре и ка пи
та ли стич ке ма три це; ови идо ли ова пло ће ње су основ них 
иде ја ових па ра диг ми – нар ко ти за ци је јав но сти до гра ни ца 
пот пу не оту пе ло сти и не пре ста не ре про дук ци је ка пи та ла.  
На тај на чин ин ду стри ја за ба ве и се ли бри ти кул ту ра, као 
огле да ло са вре ме ног ма сов ног дру штва, по ста ју основ на 
упо ри шта вред но сних и мо рал них на че ла. Да нас су ка фи
ћи, тр жни цен три и ри ја ли ти про гра ми пре пу ни мла дих љу
ди ко ји се де ћи за јед но са ми че ка ју да им се не што де си...17 
Чека ју ћи Го доа...

Не ми нов но се на ме ће ар хе тип ве чи тог де ча ка и ве чи те де
вој чи це (Pu er ae ter nus, Pu el la ae ter na), ко је је пр ви кон ста
то вао Јунг, а по том по дроб но опи са ла ње го ва уче ни ца Ма
ри ја Луј за фон Франц (Ma rieLo u i se von Franz). Ма ко ли ко, 
спо ља гле да но, њи хов жи вот из гле да ин тен зи ван и ис пу њен, 
он ипак ни је истин ски про жи вљен, ови мла ди љу ди ни ка да 
се су штин ски не пре да ју ни јед ној си ту а ци ји или од но су, јер 
ни ка да до кра ја ни су у соп стве ном те лу и емо ци ја ма.18

Фон Фран цо ва ана ли зи ра књи гу Бру на Ге ца (Bru no Go etz) 
„Кра љев ство без про сто ра”, штам па ну у Не мач кој 1919. 
го ди не, ко ја ан ти ци пи ра на ци зам. Тврд ња да су за чет ни ци 
ти ран ских и уби лач ких по ли циј ских си сте ма (на ци зам и ко
му ни зам) углав ном Pu e ri по дроб но је раз ра ђе на у сту ди ји 
„Pu er ae ter nus: ар хе тип ве чи тог де ча ка”: „Код љу ди ко ји од
би ја ју да од ра сту, са зру и су о че се с про бле ми ма, де струк
тив но не све сно се све ви ше на го ми ла ва, па та кве осо бе лак
ше би ва ју за хва ће не ди со ци ја ци јом у ма сов ним по кре ти ма.” 
Не за о би ла зно је за па жа ње да је вре ме на стан ка Ге цо вог де ла 
– „вре ме крај њег ко лек тив ног оча ја ња, бес циљ но сти и дез
о ри јен ти са но сти – умно го ме на лик да на шњем тре нут ку.”19

От куд то ли ко гнев них мла дих љу ди на дру штве ним мре жа
ма – хеј те ра..? Ево, нпр. ка ко (не ки) сред ње школ ци пре при
ча ва ју „Или ја ду”, по ре чи ма Љу би це Ар сић: „Ка да глав ном 
тер ми на то ру (хра бри Ахил) у ра ту ко ји тра је ко глад на го
ди на не ки ва жан тип (краљ Ага мем нон) пре от ме ри бу, овај 

17 Ви де ти: Ђур ђе вић, Ч. М. (23. но вем бар 2019) Ге не ра ци ја ја, По ли ти ка, 
Кул тур ни до да так.

18 Жи жо вић, О. (14. де цем бар 2019) Пси хо ло ги ја ане сте зи ра ња жи во та, 
По ли ти ка, Кул тур ни до да так.

19 Исто.
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пр ви та ко гад но по ди ле ји ше да на пу шта све оп шти пи чвајз, а 
ње го ва еки па без ње га од мах кре ће да рик ња ва.”20

От куд то ли ка ко ли чи на агре си је у љи ди ма? До ми ник Мој си 
(Do mi ni que Moïsi) у „Ге о по ли ти ци емо ци ја” за па жа да су у 
за пад ној кул ту ри пре о вла ђу ју ће, су штин ске емо ци је – страх 
и по ни же ње – ди рект ни узроч ни ци на ра ста ју ћег гне ва. По
ни же ње је не моћ, по сле ди ца осе ћа ња да не ма те кон тро лу 
над сво јим жи во том, да сте ли ше ни бу дућ но сти. Ге не ра ци је 
мла дих љу ди (и не са мо они) фру стри ра ни су и угро же ни 
не за по сле но шћу, под ми тљи вим дру штвом, оп штом еро зи
јом мо ра ла. Бес је по сле ди ца слав не про шло сти ко је ви ше 
не ма, глу пе и дво лич не са да шњо сти ко ја тре ба да се из бег не 
и бес циљ не бу дућ но сти, ко ју је бо ље пре спа ва ти.21

Пи сац Џон Озборн (John Ja mes Os bor ne) је сво јим де лом 
„Освр ни се у гне ву” (1956) на ја вио епо ху па сив не ге не ра
ци је ко ја у че ка њу бо љих вре ме на тра ћи вре ме злат не мла
до сти по ка фи ћи ма, ри ја ли ти ји ма... Гнев има но вог про по
вед ни ка и у ли ку Ми ше ла Уел бе ка (Mic hel Ho u el le becq) у 
чи јем де лу се за о штра ва чо ве ко ва от це пље ност и не при па
да ње. Ње го ви умор ни и пре ста ри про та го ни сти на гла ша ва ју 
ан та го ни зам пре ма све ту, од ба цу ју ћи да уче ству ју у ла жном 
хе до ни зму и так ми че њу на крат ке ста зе. Иза ње го вог при
вид ног бла зи ра ног ден ди зма про ви ру је ме лан хо лич на мр зо
во ља, га ђе ње и за вист. Свет је там ни ца из ко јег ва ља по бе ћи 
по сред ством вир ту ел них мре жа или ствар ним пу то ва њем, 
или бар за вишћу пре ма они ма ко ји су мо гли от пу то ва ти. 22 

Осе ћа ње стра ха, ма ски ра но не пре ста ним ту ље њем да жи вот 
не ма сми сла у осно ви је мо дер ног вла да ња. Пла ши нас те ро
ри зам, ре це си ја, кли мат ске про ме не, за га ђе ност хра не, ра то
ви, на си ље, не за по сле ност, бо ле сти, ви ру си... Пла ши нас и 
глу пост, ко ја је агре сив на и не уз ми че, не до пу шта уз не ми
ра ва ње. Ако јој не ко ста не на но гу, бе сно кре ће у на пад да 
спа ли на ло ма чи, ба ци у там ни цу, за тво ри у луд ни цу... Бе сни 
глу па ци су опа сни и тре ба их се кло ни ти... Ме ђу гнев ним 
при ми тив ци ма и нео бра зо ва ним ка ба да хи ја ма те шко је очу
ва ти ви спре ност ду ха, про ниц љи вост, му дрост.23 А та квих је 
мно го ме ђу тзв. ри ја ли ти игра чи ма.

Ис тра жу јем фе но мен ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји 21. ве ка  
јер је и то на чин да раз у мем вре ме у ко јем жи вим. Ал фред 

20 Ар сић, Љ. (11. ја ну ар 2020) Освр ни се у гне ву, По ли ти ка, Кул тур ни 
дода так. 

21 Исто.
22 Исто.
23 Исто.
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де Ми се у да нас вр ло ак ту ел ној дра ми „Ло рен ца чо”24 ко ја се 
зби ва у 16. ве ку за пра во го во ри о то ме ка ко ти ра ни ја во ди 
у де ка ден ци ју и ду го роч но уни шта ва тки во дру штва. Ти ра
ни ја је по шаст у ко јој сви гу бе, и они ко ји мал тре ти ра ју и 
они ко ји су мал тре ти ра ни. Ко рум пи ра ност ко ја увек пра ти 
ап со лу ти стич ку власт уби ја на ду у про ме ну, бо љи жи вот, 
сло бо ду. Гнев ра сте. Љу ди гле да ју око се бе не прав ду с ко јом 
не зна ју да се но се. За кон шти ти зло чин це и раз врат ни ке, а 
ка жња ва ча сне гра ђа не. Тра жи се спо соб ност, а не вр ли на. 

Ho mo fa ber, чо век тво рац, чо век ко ји не што про из во ди и 
ства ра, јед на је од де фи ни ци ја људ ског би ћа. До нај но ви
јег вре ме на, рад је у ве ћи ни слу ча је ва под ра зу ме вао зној и 
труд. Да нас се зној у раз ви је ном све ту про ли ва по нај ви ше у 
те ре та ни, то ком по ди за ња те ре та ко ји ни че му не слу жи и тр
ча ња по ста зи ко ја ни куд не во ди. У це лом све ту опа да ју сви 
ви до ви људ ског дру же ња и су сре та ња. Ho mo lu dens, чо век 
ко ји се игра, пот пи сао је чо ве катвор ца. Са ку пља ње ис ку
ста ва и за ба ва по ста ли су осо ви на око ко је се вр ти све ви ше 
по је ди нач них жи во та.25 – А то се нај бо ље ви ди у ри јали ти 
про гра ми ма. 

Фи ло зо фи ја и кул ту ра па ла нач ког  
бал кан ског ка пи та ли зма

Кон стан ти но ви ће ва „Фи ло зо фи ја па лан ке” од се дам де
се тих, пре ко де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, те мељ на 
је за раз у ме ва ње и ак ту ел ног са ве за ду ха па лан ке и нај о
крут ни јих по ли тич косо ци јал них и ме диј ских ин ста ла ци ја 
нео ка пи та ли стич ког из ра бљи ва ња, за пре по зна ва ње спе
ци фич не по ли тич ке кул ту ре ау то ри та ри зма, оли гар хиј ског, 
кри ми нал нофа ми ли ја ри стич ког, па ла нач ког бал кан ског 
капитали зма.

Уз све оп шту де гра да ци ју обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, до
ла зи до сла бље ња кри тич ког апа ра та и сни жа ва ња ни воа то
ле ран ци је, а на тај на чин сва ка вр ста са др жа ја, ма ко ли ко 
ба на лан или лош био, на ла зи сво ју пу бли ку ко ја не ма по тре
бу за по бу ном бу ду ћи да је ње на па жња вр ло лу ка во усме ре
на на мар ги нал не те ме. Гло бал на ин ду стри ја да нас се би за 
циљ за да је да по је дин ца за ба ви до тач ке по ли тич ке и сва ке 

24 Дра му је Бо рис Ли је ше вић по ста вио про шле го ди не на сце ну Ју го
словен ског драм ског по зо ри шта.

25 Мар ко вић, П. (4. мај 2019) Оно си што ра диш? По ли ти ка, Кул тур ни 
дода так. 
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дру ге оба мр ло сти, па је та ко и функ ци ја ра зних се ри ја и ТВ 
програ ма (ри ја ли ти) пре вас ход но за бав на.26

Пи та мо се ко ли ко се ма сов ни ме ди ји и маг на ти ко ји сто је 
иза њих раз ли ку ју од рим ских им пе ра то ра ко ји су ор га ни зу
ју ћи гла ди ја тор ске бор бе скре та ли па жњу јав но сти са дру
штве но зна чај них про бле ма ну де ћи им уме сто то га јеф ти ну 
за ба ву. Ин си сти ра ње на три ви јал ним те ма ма на ши рем пла
ну ре зул ти ра по ли тич ком апа ти јом и оп штом не за ин те ре со
ва но шћу за пи та ња од ши рег ин те ре са. 

Пре 80 го ди на Џорџ Ор вел (Ge or ge Or well) је об ја вио сво је 
де ло „1984” и од та да по јам ор ве ли јан ски озна ча ва те жњу 
али и прак су у ко јој се по ли ти ке кон тро ли шу про па ган дом, 
тај ним над зо ром, дез ин фор ма ци ја ма, по ри ца њем исти не, 
ма ни пу ла ци јом про шло сти. Ова књи га и да нас шо ки ра сво
јим да ле ко се жним оп сер ва ци ја ма. У ен гле ски је зик уве ла 
је не ко ли ко но вих ре чи/пој мо ва, као што је нпр. pro le feed 
за хо мо ге ни зо ва ну, кон стру и са ну, по вр шну ли те ра ту ру, 
филм, му зи ку (и ри ја ли ти) ко ји се ко ри сте за ин док три на
ци ју и кон тро лу – до пот пу не по слу шно сти. И, на рав но, Big 
Brother је вр хов ни дик та тор ко ји ви ди све и сва ко га. 

Нео ли бе рал ни ка пи та ли зам ге не рал но ру ши чо ве ко во до
сто јан ство, али на ша спе ци јал ност је си стем ко ји об је ди њу
је ис точ њач ку, осман ску ко руп ци ју и ен гле ску би ро кра ти ју, 
што га чи ни го то во не са вла ди вим. Ка ко нам из гле да Ср би ја 
да нас – пу сти, ис пра жње ни пре де ли ко ји све до че о про па
сти, ра су лу, за пу ште но сти, ди вља при ро да пре кри ва раз
ваље не огра де и на пу ште не фа бри ке, на пу ште на ог њи шта... 

Жи вот од да нас до су тра –  
ра сту ћа апа ти ја, на си ље и оба мр лост

Ка та стро фа лан је пад кри те ри ју ма у кул ту ри, ра ван на ци о
нал ној ка та стро фи. До га ђа нам се ег зо дус де се ти на хи ља да, 
па и сто ти на већ, нај о бра зо ва ни јих, нај ви тал ни јих, нај бо
љих  мла дих љу ди, од ла зе чи та ве фа ми ли је из Ср би је и свих 
ексјугословенских ре пу бли ка. Да ли смо пот пу но све сни 
те чи ње ни це... И шта са да ... ко ће оста ти...? Олош вла да 
над по ште ним све том. По на вља се ни че ан ско веч но вра ћа ње 
истог на овим про сто ри ма. За у век оста ју мрач не ме та фи зич
ке си ле ко је вла да ју на ма. 

Са вре ме ни пост мо дер ни свет ли шен је ве ли ких на ра ти ва и 
иде а ла, култ них лич но сти и ја ких озна чи те ња по пут на ци је, 
ре ли ги је или по ли ти ке. По тра га за бек ством од су мор не и 

26 Ђур ђе вић, Ч. М. (29. јун 2019) Хле ба и ига ра пре сто ла, По ли ти ка, 
Култур ни до да так. 
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муч не сва ко дне ви це (као што је ри ја ли ти) ни је ни шта но во, 
још од вре ме на ста рог Ри ма пре по зна та је као ва жан аспект 
жи во та због че га се власт тру ди ла да обез бе ди сво јим гра ђа
ни ма до вољ но „хле ба и ига ра”.

Дру штве не мре же (нај ви ше Ин ста грам) да ју нај че шће три
ви јал ним те ма ма глав но ме сто, на во де ћи, пре ма ре чи ма Жи
ла Ли по вец ког (Gil les Li po vetsky), по је дин це да сма њу ју 
емо ци о нал ни на бој ин ве сти ран у јав ни про стор или тран
сцен дент не сфе ре и упо ре до да по ве ћа ва ју при о ри тет при
ват не сфе ре. На тај на чин скре ће се па жња са ва жних пи та
ња и ја вља се све оп шта дру штве на и по ли тич ка оба мр лост, 
бес циљ ност. 

Гло бал ни ка пи та ли зам на ме ће кул ту ру стра ха и ка та стро
фе, про гла ша ва ју ћи пој мо ве вре ме на и веч но сти за ме та
фи зич ке спе ку ла ци је, а ну де ћи са мо „са да” и „ов де”. Све 
ра ши ре ни је ко ри шће ње ра зних пси хо ак тив них суп стан ци, 
на ро чи то у пе ри о ду адо ле сцен ци је у ве зи је са по тре бом за 
пре ва зи ла же њем стра ха. Ни ка ко ни је бе ниг на ни упо тре ба 
ал ко хо ла (кад би у ри ја ли ти ји ма би ла до зво ље но сва ко днев
но ко ри шће ње ал ко хо ла, са свим си гур но би се уче сни ци без 
пре стан ка опи ја ли).

Фројд је го во рио да је на си ље тре ну так не спо ра зу ма из ме ђу 
ис ку ства и је зи ка. Оно што се на ма де ша ва у жи во ту, ни је 
ис ка за но у је зи ку. Де ца ни су на у че на да ме ђу соб но раз го ва
ра ју, да се по ве ра ва ју, да уче да пат ња ни је не што за бра ње
но, и за то се та за том ње на пат ња пре тва ра у агре си ју.27 Си
гур на сам да у ри ја ли ти ула зе не срећ ни, они ко ји су у жи во
ту оста ли глад ни љу ба ви, за не ма ре ни; свој бол из ражавају 
не ар ти ку ли са но, кроз гнев, сва ђе.

Ка ко ис тра ја ти у бор би за истин ске вред но сти кад на сва
ком ко ра ку по бе ђу ју агре сив ност, не ком пе тент ност, гру бост, 
при ми ти ви зам, вул гар ност? Нор мал ног чо ве ка – при стој ног, 
вас пи та ног, осе тљи вог, са о се ћај ног, до брог, ча сног, вред ног, 
обра зо ва ног – иза сва ког ћо шка вре ба и че ка би ло по ру га, 
ома ло ва жа ва ње, би ло пре ва ра или пљач ка – од стра не оних 
не нор мал них, оних ко ји су за вла да ли ... 

Со фи сти ци ра но зло

Кон цепт суб вер зив ног не све сног пред ста вља огро ман Фрој
дов до при нос пси хо ло ги ји и ан тро по ло ги ји. У чо ве ко вом 
уму је кључ но и пре суд но не све сно – а све сно је тек пе на 
на по вр ши ни уз бур ка ног оке а на не све сног. Овим ду бо ким 

27 Ђор ђе вић, М. (8. фе бру ар 2020) Умет ност не мо ра да бу де ле па, 
Политика, Кул тур ни до да так. 
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исти на ма о чо ве ку стра те зи Big Brot herа мај стор ски ма
ни пу ли шу, игра ју ћи се с њим, по ни жа ва ју ћи га до ср жи за 
ма ло до ла ра/ди на ра... Очи глед на чо ве ко ва скло ност злу, 
окрут но сти и де струк тив но сти на сле ђе на је пре ди спо зи ци ја 
ко ја са мо спрем но че ка по вољ ну при ли ку. У са мој ср жи чо
ве ка уко ре њен је агре сив ни на гон, уро ђен и не у ни штив, чи
јем се за до во ље њу су прот ста вља кул ту ра сво јим мо ралним 
за бра на ма. 

Два по след ња ве ка учи ни ла су зло та ко обич ном, сва ко днев
ном по ја вом, то ли ко да се го то во из гу би ла раз ли ка из ме ђу 
до бра и зла. Лаш Фр. Х. Свен сен у сво јој сту ди ји „Фи ло зо
фи ја зла” кон ста ту је да да нас не ма ни Хи тле ра ни Ста љи на 
ни њи хо вих ло го ра, али да зла има још ви ше; са мо се на 
пр ви по глед чи ни да је оно прог на но из на ше ци ви ли за ци је, 
јер су ме ди ји пре у зе ли не ка да шњу уло гу зло чи на ца, при у
штив ши гле да о цу да ужи во гле да сам чин зла. Гле да лац чак 
че сто жи ви у илу зи ји да  је то са мо вир ту ел ни свет ко ји се 
ње га не ти че. Ра ди кал но зло из на ци зма и ста љи ни зма за ме
ни ло је со фи сти ци ра но зло ко је ни је та ко ужа са ва ју ће, али 
је све при сут но. То је за пра во нај по губ ни је, то на ви ка ва ње 
на зло ко је ви ше и не при ме ћу је мо. У то ме је про блем це ле 
на ше ци ви ли за ци је – зло је пр вен стве но мо рал на ка те го ри ја 
и ти че се људ ског де ла ња. 

Да ли смо све сни тре нут ка, оно га што нам се до га ђа, што 
са ми се би чи ни мо, по нај ви ше сво јим не чи ње њем...? Да ли 
ће мо на, кра ју, да се по бу ни мо про тив по сто је ћег ста ња, или 
ће мо као Каф кин Јо зеф К. мир но спу сти ти гла ву под се чи во 
не по зна тих уби ца...? За што љу ди же ле да па те и да се му че 
у ри ја ли ти ји ма...?  Ра ди се о сво је вр сном ма зо хи зму: ри ја ли
типро сто ри су аре не у ко је уба цу ју љу де (до бро вољ но?) да 
би их рас ко ма да ли. Свет је ис ко чио из згло ба и да на шњем 
Хан су Ка стор пу мо жда је нај бо ље на ни кад не оздра ви. У 
то ме је сва иро ни ја на шег вре ме на.

При та јен, амор фан, не чу јан али ра за ра ју ћи страх, све оп
шти, по тмуо – увла чи се у сва ку чо ве ку по ру. Не у ро за, страх 
и де пре си ја по при ма ју огром не раз ме ре у це лом све ту. Све
срд но се ра ди на уни шта ва њу по тре бе да се са зна свет, да 
се уду би мо у оно што нам се до га ђа, бом бар до ва њем са вре
ме ним ме ди ји ма, по крет ним сли ка ма. Ствар ност је за и ста 
ор ве ли јан ска, и по не ки од нас од би ја ју да је ви де, не мо гу 
то да под не су.... 

Ср би ја на ко ле ни ма: фа у стов ска по год ба

На ше  кул тур не при ли ке огле да ло су на ше ак ту ел не др жа
ве. У ри ја ли ти ји ма нам по ру чу ју да смо сви ми олош, све 
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би смо учи ни ли за но вац, а то је фа у стов ска по год ба, озве
ри ња ва ње. (Брач ни пар ула зи у ри ја ли ти да би за но вац и 
по пу лар ност ва ра ли је дан дру гог...и љу ди са свим озбиљ но 
ко мен та ри шу и на ви ја ју за њих.)

Жи ви мо у та квој др жа ви у ко јој  Пред сед ник  за ве ли ки 
др жав ни пра зник Сре те ње (15. фе бру ар 2020) да је ве ли ки 
ин тер вју јед ном та бло и ду (Ин фор мер) и го сту је на Пин ку и 
Хе пи ју у тер ми ни ма из ме ђу две ри ја ли тисе си је јер зна да 
су то ње го ви гла са чи. До шли смо до тле да Игор Ју рић28 на 
дру штве ним мре жа ма опо ми ње: „Чу вај те де цу из око ли не 
Ужи ца и По же ге” јер је по сле 14 го ди на пу штен из за тво ра 
си ло ва тељпе до фил! Мо ли пра во суд не ор га не да ре а гу ју! О 
че му он да бри не и че му слу жи по ли ци ја, др жа ва...?

Де ца ни су при о ри тет овог дру штва. То је лаж. По гле дај те 
са мо сло ган На пред не стран ке за ово го ди шње из бо ре: „За 
на шу де цу!” Ка ква фар са – за њи хо ву де цу, да! Ин ве сти то ри 
су, на жа лост, иде ал овог дру штва. И бо га ти љу ди – њи ма је 
све до зво ље но и све им се при ла го ђа ва.29 Од ра ста ње де те та 
и ње го во фор ми ра ње у чо ве ка сва ка ко ни је при о ри тет овог 
дру штва. Де ца су мар ги на ли зо ва на, оте ра на у игра о ни це. На 
ме сту њи хо вих игра ли шта гра де се бе тон ске згра де и убе
ђу ју нас да се на тај на чин град раз ви ја – та ко што ће се 
бо га ти ма омо гу ћи ти да ку пе ста но ве на пре сти жним ло ка
ци ја ма! Окру же ње је ток сич но, пре пу но на си ља и агре си је, 
еко ло шки за га ђе но. Вред ност ди пло ма се до во ди у пи та ње. 
Мла ди су пре пу ште ни од врат ном те ле ви зиј ском про гра му и 
ка на ли ма (ри ја ли ти) од ко јих се нор ма лан чо век је жи.30 

Ми са да при ча мо о мра ку на шег дру штва, али ка да по гле
да мо, чи тав свет је у мра ку. Свет про ла зи кроз пе ри од ко ји 
по ма ло ли чи на пре да по ка лип тич но ста ње. Све ово под се ћа 
на пе ри од у ко јем је свет био пред Дру ги свет ски рат: по пу
ли зам, на ци о на ли зам, ра то ви, мр жња, бо ле сти. Ве ро ват но је 
то га би ло и ра ни је, али да нас су нам ин фор ма ци је до ступ не, 
са њи ма се ин ду ку је мо. 

„Ср би ја је оп ко ље на и око ва на ри ја ли ти ји ма, а љу ди у цркву 
иду са мо кад ки ша па да. Ду хов ни жи вот се раз ви ја на ми
ни му му, а ин фор ма тив ноква зи е мо ци о нал ни жи вот из бри
сао је гра ни цу из ме ђу оно га што је ре ал но и оно га што ни
је. Нај ни жи ни во ба нал но сти се жи ви кроз ор ве ли јан ски 

28 ТВ Но ва С, еми си ја Ме ђу на ма, 5. фе бру ар 2020, https://www.you tu be.
co m/watch?v=4vAkNZhkvOI

29 Ре чи Бо ри са Ли је ше ви ћа у: Тре бје ша нин, Г. Б. (18. мај 2019) Иде ал овог 
дру штва ни су де ца не го ин ве сти то ри, По ли ти ка, Кул тур ни до да так.

30 Исто.
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стадијум, а то су те за дру ге и ри ја ли ти про гра ми,” ре чи су 
Еми ра Ку сту ри це.31
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REALITY PROGRAMMES

Abstract

In an attempt to thoroughly observe the phenomenon of reality 
programmes in Serbia, we point to the current fusion of the small 
town spirit and the most pervasive politicalmedia installations of the 
criminalfamiliaristic Balkan neoliberalism. Today, global industry 
aims to entertain the individual to the point of political and other 
lethargy, and thus the function of various series and TV programmes 
(reality shows) is primarily entertaining. With the overall degradation 
of education, science and culture, we have witnessed a weakening of 
the critical apparatus and lowering of tolerance. Thus, every kind of 
content, however banal or bad, finds its audience needing no rebellion, 
since its attention is very cunningly focused on marginal topics. 
Insisting on trivial issues on a broader scale results in political apathy 

and general disinterest in issues of broader interest.

Keywords: reality programme, phenomenon, culture, politics, society, 
education, narcissism
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ОДБРАНИТИСТВАРНОСТ 
ОДРЕАЛНОСТИ

Сажетак: Ри ја ли ти про гра ми пред ста вља ју огле да ло ду хов ног 
пре о бра жа ја ци ви ли за ци је. У тек сту се ре зи ми ра ју исто риј ски 
усло ви, иде је и иде о ло ги је ко ји су ма ње или ви ше по сред но ути
ца ли на об ли ко ва ње са вре ме не, ма сов не кул ту ре и ри ја ли ти про
гра ма као јед ног ње ног сег мен та. Та ко ђе, по ста вље но је пи та ње 
од го вор но сти ин те лек ту а ла ца у овом сле ду ства ри, а по нај ви ше 
њи хо ве од го вор но сти у про це су бри са ња ја сних гра ни ца из ме ђу 
елит не и по пу лар не кул ту ре. Ту ма че ње кул ту ре као це ли не људ ске 
де лат но сти, без вред но сних озна ка и од ре ђе ња, зна чај но је до при
не ло ра ђа њу илу зи је о ње ној де мо кра тич но сти. По себ но се у тек
сту на гла ша ва ка рак тер са вре ме не ци ви ли за ци је као ци ви ли за ци је 
(без) смр ти, те се у овом кљу чу, у кљу чу се ку ла ри за ци је кул ту ре 
ко ја је би ла мо гу ћа упра во за хва љу ју ћи „про го ну” мр твих и смр ти  
ту ма чи сим бо лич ки ни во ри ја ли ти про гра ма.

Кључнеречи: спек такл, ри ја ли ти, се ку ла ри за ци ја, са хра не јав них 
лич но сти, смрт

Пи та ње од го вор но сти

Ни сам струч њак за ме ди је, ни ти сам се те мељ ни је ба ви ла 
њи хо вим про у ча ва њем, па ти ме ни про у ча ва њем ри ја ли ти 
про гра ма. Ме ђу тим, да ле ко од то га да ме ова те ма оста вља 
рав но ду шном. Не мо гу ће је иг но ри са ти кон цепт ко ји  го то
во у пот пу но сти об ли ку је мејн стрим по пу лар не кул ту ре 

АЛЕКСАНДРА ПАВИЋЕВИЋ
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друштва у ко јем жи вим и ко ји, као ка ква на бу ја ла ре ка пре
ти да по то пи ма ло број на пре о ста ла остр ва сло бод ног ми
шље ња и де ла ња. Исто вре ме но, ри ја ли ти про гра ми пред ста
вља ју огле да ло ду хов ног пре о бра жа ја ци ви ли за ци је – што 
је сте ипли цит на нит ко ју пра тим у сво јим ис тра жи ва њи ма 
раз ли чи тих дру штве них  фе но ме на. Због то га, иа ко раз ми
шља ње о њи ма иза зи ва те ско бу, овај крак ти есеј за по чи њем 
пи та њем ма ло бо рој ном, али, ве ру јем – ре ле вант ном –  чи та
лач ком ау ди то ри ју му. За што нас то ли ко чу ди и са бла жња ва 
ово су мор но ста ње по пу лар не кул ту ре? Ни смо ли упра во ми 
– ин те лек ту ал ци –  ан тро по ло зи, кул ту ро ло зи, ко му ни ко ло
зи и дру ги пре га о ци на по љу умет но сти и на у ке, на сто је ћи 
да де кон стру и ше мо тра ди ци је и ре ла ти ви зу је мо гра ни це, 
од ри чу ћи се мо гућ но сти про на ла же ња исти не, зна чај но до
при не ли му та ци ји по пу лар не кул ту ре? Ни смо ли упра во ми 
омо гу ћи ли да она по ста не не са мо кул ту ра ма се не го и кул
ту ра ко ја вла да јав ним про сто ром и због ко је се не пре ста но 
скла ња мо у раз ли чи те еска пи стич ке зо не?

Ко је све крив

До бро, не баш са мо ми. При ча је по че ла мно го пре нас, а ми 
смо је инерт но пре у зе ли од сво јих прет ход ни ка, при хва та ју
ћи на сле ђе не по зи ти ви стич ке по гле де на свет као не у пи т не 
ин тер пре та тив не окви ре. У њи ма се, по угле ду на при род не 
на у ке (ко је од кра ја 19. ве ка пре у зи ма ју до ми на ци ју у од
но су на фи ло соф ско ми шље ње), „објек тив ност” ме ри „ег
закт но шћу” до ка за, те ти ме фи ло соф ска, па и етич ка истина/
суд би ва ју у пот пу но сти де пла си ра ни.  Но, по зи ти ви зам је 
већ био по сле ди ца ра ци о на ли стич ких, ан ти кле ри кал них, 
па и ате и стич ких иде ја  ко ји ма је вра та отво ри ла ега ли та
ри стич ка иде о ло ги ја Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је. Иа
ко је, ра ђа ње мо дер не де мо кра ти је ис пр ва би ло ствар но вог 
кон цеп та уре ђе ња др жа ва, а по нај ви ше уки да ња цр кве ног 
мо но по ла на исти ну и прав ду, иде ја вла да ви не на ро да се не
ми нов но пре ли ла и на ду хов не хо ри зон те ко је, ко рак по ко
рак, осва ја ју до ла зе ће ге не ра ци је. За пра во, про ме на ко ју је 
омо гу ћи ла Ре во лу ци ја би ла је при мар но ду хов не при ро де. 
Рас кид са ре ли гиј ским тра ди ци ја ма (чи ји су но си о ци би ле 
хри шћан ске цр кве), те ин си сти ра ње на се ку лар но сти др жа
ва отво ри ле су вра та се ку ла ри за ци о ним про це си ма ко ји се 
ни су за у ста ви ли са мо на за кон ским окви ри ма и фор ми ра њу 
гра ђан ства већ су се од ра зи ли на чи та ву кул ту ру. Осло ба
ђа ње кул ту ре ње них са крал них из во ра, зна чи ло је за пра
во ње но ли ша ва ње основ них (ме та фи зич ких) ко ор дина та 
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иден ти те та хришћанскe цивилизацијe.1 Сла бље ње ве ре у 
вас крсе ње и оно стра но оправ да ње људ ског усу да, би ло је 
оквир ду хов ног пре о бра жа ја, ко ји је, ме ђу тим, био мо гућ 
за хва љу ју ћи јед ном дру гом про це су – про це су про го на смр
ти и мр твих и из сва ко дне ви це дру штва и из, ка ко Бо дри јар 
ка же „сим бо лич ке цир ку ла ци је гру пе”.2 „Ово из оп ште ње“, 
на ста вља он  прет хо ди свим дру гим... и на ла зи се у те ме љи
ма са ме ра ци о нал но сти на ше кул ту ре”.3

На слич ном тра гу је и  Роб Ве де рил, бри тан ски пси хо а на
ли тар, ко ји сма тра да се по ти сну та смрт не ми нов но вра ћа 
(из не све сног – прим АП) и по при ма „ужа сне раз ме ре у ре
ал ном... Исто ри ја овог, бра то у би лач ког ве ка (ми сли се на 
20.век)  упра во то по твр ђу је”.4 Ве де рил иде и ко рак да ље, 
оп ту жу ју ћи на у ку (и на уч ни ке, јер без њих  не ма ни на у
ке) за гло бал ну де ка ден ци ју и де струк ци ју. „По вра так смр ти 
нај ја сни је ће мо ви де ти ако за ви ри мо у мо дер ну на у ку. Због 
ње ног стре мље ња ка ра ци о нал ном и ње не до ми на ци је у чо
ве ко вој ре ал но сти, она је од у век би ла во зи ло ко јим се смрт 
мо ра вра ти ти. По зи ти ви зам је три јум фо вао над свим об ли
ци ма ме та фи зич ке ми сли ко ји се са да сма тра ју ира ци о нал
ним и не на уч ним [...] а Мар ку зе је ја сно на зна чио да је на
у ка не раз двој но по ве за на са ства ра њем сред ста ва ма сов ног 
раза ра ња”.5

Кул ту ра ни је де мо крат ска

Да ли је ово пре те ра но у од но су на те му овог из ла га ња? Ми
слим да ни је! Ако не бу де мо у ста њу да раз у ме мо ко ре не 
са да шњег ду хов ног и мен тал ног ста ња би ће мо у стал ној 
опа сно сти да за ње га окри вљу је мо дру ге – др жа ву, по ли ти
ча ре, ме на џе ре, про ду цен те, сит не и круп не про фи те ре... те 
да не пре ста но вр ши мо або ли ци ју соп стве не од го вор но сти. 
Ве ли ке иде о ло шке про ме не увек су би ле у ру ка ма ин те лек
ту ал них ели та. Ни у јед ном вре ме ну и ни у јед ном дру штву 
кул ту ра ни је би ла де мо крат ска тво ре ви на. Ње не гра ни це 
и са др жа је од ре ђи ва ли су по све ће ни по је дин ци – у тра ди
ци о нал ним дру штви ма то су би ли, ка ко пи ше Јан Асман, 
ша ма ни и вра че ви, док у мо дер ним ову уло гу пре у зи ма ју 
про фе со ри, на уч ни ци, умет ни ци. Мо дер на је сте на ја ви ла, а 
пост мо дер на и оства ри ла из ве сну де мо кра ти за ци ју ку лтуре, 

1 Пе ра, М. (2010) За што се мо ра мо зва ти хри шћа ни, Ли бе ра ли зам,  
Евро па, Ети ка, Бе о град: Слу жбе ни гла сник.

2 Bo dri jar, Ž. (1991) Sim bo lič ka raz me na i smr ti, Gor nji Mi la no vac, str. 141.
3 Исто, стр. 141.
4 Ve de ril, R. (2005) Ko laps kul tu re, Be o grad: Clio, str. 122.
5 Исто, стр. 123.
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али је ово зна чи ло са мо ре ла ти ви за ци ју гра ни ца из ме ђу по
пу лар не и елит не ку лтуре, те ве ћу до ступ ност раз ли чи тих 
кул тур них те ко ви на. У ово ме је пре суд на уло га при па ла 
експан зи ји ме ди ја, по себ но елек трон ских, ко ји су по ста ли 
нај не по сред ни ји и нај е фи ка сни ји на чин фор ми ра ња по тре
ба, уку са и ста во ва ау ди то ри ју ма. Иде ја да је са да пу бли ка 
она ко ја сло бод но би ра и од ре ђу је са др жај ме диј ског про
гра ма, са мо је део ме диј ске илу зи је, иза ко је се на ла зи чи ње
ни ца да је ме ди ја ли за ци јом це ло куп не ствар но сти за пра во 
омо гу ћен ве ћи и ди рект ни ути цај др жа ве (и ра зних ин те ре
сних гру па) на по је дин ца.6 Да кле, кул ту ру и да ље кре и ра ју 
ели те (раз ли чи тих вр ста), ко је су ме ђу тим рет ко јед но гла
сне, по себ но у но ви је вре ме ко је би смо мо гли да озна чи мо и 
као вре ме ти ра ни је де мо крат ске по ли фо ни је.

Пре ци и по том ци

Но, не по сред ни је од овог исто риј ског то ка ства ри, на ста ње 
са вре ме не кул ту ре ути цај је има ло (и још увек има) на чел
но ан тро по ло шко гле ди ште о кул ту ри као је дин стве ној тво
ре ви ни, гле ди ште ко јим је уки ну то пра во (ан тро по ло га) на 
вред но сни став.7 Де фи ни са ње кул ту ре као це ли не људ ског 
бив ство ва ња, а не као на чи на кон струк тив ног и кре а тив ног 
про ми шља ња ствар но сти, као де лат но сти ко ја про ши ру је и 
пот по ма же људ ску сло бо ду и ау тен тич ност,8 не ми нов но је 
до ве ло до оспо ра ва ња при ма та „елит не” кул ту ре у од но су 
на ма сов ну. У ово ме је нео спор ну уло гу има ло и ома со вље
ње обра зо ва ња ко је је, ка ко пи ше Лаш (Chri stop her Lash), 
„за по че ло као обе ћа ва ју ћи по ку шај де мо кра ти за ци је ви со ке 
кул ту ре по вла шће них кла са, а за вр ши ло се за ту пљи ва њем 
са мих по вла шће них”.9

Прет ход ни ци срп ске мо дер не и глав ни екс по нен ти но вог од
но са пре ма (тра ди ци о нал ној) кул ту ри би ли су До си теј Об
ра до вић и Вук Ка ра џић, обо ји ца ан ти кле ри кал но ори јен ти
са ни. Док је До си теј био кри ти чар Цр кве, на род них оби ча ја 
и оп ште за о ста ло сти ста нов ни штва Ср би је, те се за ла гао 
за све о бу хват ну ра ци о на ли стич копро све ти тељ ску ак ци ју, 

6 Па ви ће вић, А. (2018), нав. де ло.
7 О по тре би да се фор ми ра ми шље ње без вред но сног су да, сјај но пи ше 

Ц.С Лу ис (Cli ve Sta ples Le wis), још 1944. го ди не, у књи зи „Уки да ње чо
ве ка” (The Abo li tion of Man), кри ти ку ју ћи ре фор ме сред њо школ ских уџ
бе ни ка ен гле ског је зи ка у Бри та ни ји; Le wis, C. S.  (1944) The Abo li tion 
of Man. Re flec ti ons on Edu ca tion with Spe cial Re fe ren ce to the Te ac hing of 
En glish in the Up per Forms of Scho ols, Lon don: Ox ford Uni ver sity Press.

8 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 14.
9 Laš, K. (1986) Nar ci stič ka kul tu ra. Ame rič ki ži vot u do ba sma nje nih oče ki va

nja, Za greb, str. 143, 144.
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Вук је же лео и ус пео да срп ски на род пред ста ви у нај бо
љем све тлу европ ској пу бли ци за хва љу ју ћи бо га том фол
кло ру и на род ној књи жев но сти ко је је та да шња европска 
ин те лектуал на ели та пре по зна ва ла као дра го це не при ме ре 
иде а ли зо ва ног на род ног ду ха. Вук је био у су ко бу са ви шом 
цр кве ном је рар хи јом због пре во ђе ња Но вог за ве та и те жње 
да се цр кве не слу жбе при бли же обич ном на ро ду. Ипак, иа
ко су ње го ве ре фор ме до при не ле при бли жа ва њу кул ту ре 
ши рим сло је ви ма ста нов ни штва и њи хо вом опи сме ња ва њу, 
оне су ути ца ле и на бри са ње раз ли ка из ме ђу елит не и по
пу лар не кул ту ре и, ма да са свим по сред но, омо гу ћи ле оп
шту дру штве ну, кул тур ну и ре ли гиј ску се ку ла ри за ци ју и 
профанизаци ју.10

Ко ли ко год да је ре ла ти ви зо ва ње гра ни ца из ме ђу елит не и 
по пу лар не кул ту ре у јед ном тре нут ку исто ри је би ло при
влач но и чи ни ло се са свим оправ да ним (уо ста лом, зар се 
не се ћа мо са но стал ги јом Вуд сто ка и фил ма „Ко са”, хи пи 
по кре та и свих оних умет нич ких и ме диј ских кре а ци ја ко
ји ма је на ја вљи ва но ко нач но осло ба ђа ње од тра ди ци о нал
них фор ми, уско гру до сти, пу ри та ни зма, двој них стан дар да, 
те три јумф чо ве ка у ери Во до ли је), то ли ко се та флуид ност 
вре ме ном ис по ста ви ла као коб на. Осво је на сло бо да се по ка
за ла као пре те шко бре ме за чо ве ка ко ји је, бу ду ћи „осло бо
ђен“ тра ди ци о нал них ду хов них упо ри шта (цр кве, по ро ди це, 
за јед ни це) остао сам/уса мљен пред олуј ним уда ри ма но вих 
де ху ма ни зу ју ћих иде о ло ги ја. Ка ко је уоп ште би ло мо гу ће и 
на тре ну так по ве ро ва ти да ће сек су ал на ре во лу ци ја, фе ми
ни зам, тран сфор ма ци ја по ро ди це и уки да ње свих вр ста ау
то ри те та за вр ши ти са мо ис пу ње њем њи хо вих не сум њи вих 
ху ма ни стич ких на че ла?! Зар ни је би ло ја сно да ће с овим 
ра ди кал ним иде о ло шким ин тер вен ци ја ма би ти трај но пре
се че на нит пре но ше ња зна ња о кул ту ри, те да ће у но вим 
дру штве ним усло ви ма, у кул ту ри без оба ла,  про ми ску ти тет 
– и ду хов ни и те ле сни – по ста ти но ва, при хва тљи ва и што је 
и нај го ре –  на ме тљи ва – нор ма по на ша ња. 

Смрт – спек такл или ри ја ли ти?

Вра ти мо се на по ље про ми шља ња смр ти, као те мељ ног 
дога ђа ја на ко јем на ста је култ/ура. 

У јед ном тек сту у Кул тур ном до дат ку днев ног ли ста По ли ти
ка,11 уче ству ју ћи у ме диј ској де ба ти о ри ја ли ти про грамима, 

10 Па ви ће вић, А. (2016) Пла ме на те ла. Спа љи ва ње мр твих у Ср би ји. 
Од па ган ског ри ту а ла  до мо дер не кре ма ци је, Бе о град: Ет но граф ски 
институт, Клио, стр. 62, 63.

11 Па ви ће вић, А. (2018), нав. де ло.
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на пи са ла сам да је је дан од пр вих, ме диј ских ри ја ли ти ја би
ла са хра на ен гле ског кра ља Џор џа VI, ко ју је, 1952. го ди не, 
пре ко ТВ апа ра та пра ти ло око че ти ри ми ли о на гле да ла ца.12 
Са да бих до не кле ре ви ди ра ла тај став, ма кар у ме то до ло
шком сми слу. Пр во, ми слим да  са хра не јав них лич но сти 
ра ди је тре ба ту ма чи ти као спек та кле не го као ри ја ли ти је. 
Иа ко ове две фор ме раз два ја тан ка, и че сто не у бе дљи ва ли
ни ја, раз ли ке су бит не за раз у ме ва ње су шти не јед не од но сно 
дру ге фор ме. И спек такл и ри ја ли ти ну де од ре ђе ну сли ку 
ствар но сти, па та ко и уче сту вју у ње ном кре и ра њу. У том 
сми слу  спек такл је исто вре ме но и ри ја ли ти, док обр ну та 
јед на чи на не ва жи. Спек такл се мо же по сма тра ти и као до
га ђај из дво јен из ре ал но сти, ко ји (при кло ни ћу се ов де Де
бо ро вом ту ма че њу) пред ста вља вид ри ту ал ног по на ша ња и 
ми шље ња. Он има утвр ђе ну ри ту ал ну/би ро крат ску струк
ту ру, функ ци ју, уна пред од ре ђе но вре ме тра ја ња и са др жај.13 
Спек такл са жи ма вре ме и иде је, пре но си од ре ђе ну по ру ку 
и до но си ка тар зу. Ри ја ли ти, са дру ге стра не, пре тен ду је да 
се по и сто ве ти са ствар но шћу уки да ју ћи је у пот пу но сти и 
трај но. Ри ја ли ти је је ди на ствар ност и за гле да о це и за уче
сни ке. Њи хо ви ме ђу соб ни од но си, иа ко до не кле про дук циј
ски „ис пла ни ра ни”, за пра во су ли ше ни дру штве них окви ра, 
вре мен ских огра ни че ња, естет ских и етич ких нор ми. Спек
такл, кроз струк ту ри ра ни са др жај де лу је на свест ко ја за тим 
ољу ђу је чу ла. Не струк тур и са ни ри ја ли ти на ра тив (уко ли ко 
се ов де о на ра ти ву уоп ште мо же го во ри ти) те че у обр ну том 
сме ру. Он де лу је на чу ла ко ја за тим обез љу ђу ју свест. Ри
ја ли ти ево ци ра „при род но” (не кул тур но, ани мал но) ста ње, 
иа ко се у ак ци ји уда љу је и од ње га, не по шту ју ћи чак ни 
пра ви ла вр сте. Спек такл опе ри ше сим бо ли ма и ме та фо ра
ма. Он су бли ми ра кул тур на зна че ња, док је ко му ни ка ци ја у 
ри ја ли ти ју не по сред на и ба нал на.14 Она ни шта не са кри ва, 
али ни шта и не от кри ва. Не сло бо да по сто ји и у спек та клу и 
у ри ја ли ти ју, али са дру га чи јим функ ци ја ма, им пли ка ци ја ма 
и по сле ди ца ма. У спек та клу она се огле да у ну жно сти да 
се по шту ју пра ви ла ри ту ал ног по на ша ња и да се кон зу ми ра 
упра во по ну ђе ни са др жај. Ме ђу тим, уло га тог суб вер зив ног 
или кон тра кул тур ног са др жа ја (јер ри ту ал је при вре ме на 
не га ци ја сва ко дне ви це) је упра во да афир ми ше по сто је ћу 

12 Ше шић Дра ги че вић, М. При ват ни жи вот у вре ме ну те ле ви зи је, у: При
ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, ур. Ри сто вић, М. (2007), Бе о град: 
Клио, стр. 733–770.  

13 Лу кић Кр ста но вић, М. (2010) Спек та кли XX ве ка. Му зи ка и моћ, Ет но
граф ски ин сти тут СА НУ: По себ на из да ња, стр. 72.

14 Ša ba no vić, E. Me dij ski ko mer ci ja li zam, spek ta ku lar ne pred sta ve i sa vre me ni 
in di vi du um, Kul tu ra – ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu po li
ti ku, br. 126, Be o grad: Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 79.
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кул ту ру и да, на кон ка тар зе, уче сни ка, обо га ће ног ис ку
ством кре а ци је, вра ти у њу. Не сло бо да је у ри ја ли ти ју пот
пу на и ко нач на. Уче сник је трај но за ро бљен, јер је из ван тог 
формата ње го во по сто ја ње крај ње спор но.15 

Је дан од пр вих фу не рал них спек та ка ла у мо дер ној исто ри
ји Ср би је би ла је се кун дар на са хра на Ву ка Ка ра џи ћа 1897. 
го ди не, ко ме су, у ме ђу вре ме ну, из гле да опро ште ни гре си 
не по слу шно сти и не ло јал но сти Цр кви. Или је и Цр ква у 
ме ђу вре ме ну од у ста ла од ес ха то ло шких усме ре ња на сто је
ћи да се при ла го ди исто риј ском тре нут ку. Сва ка ко, Ву ко ви 
по смрт ни оста ци до не ти су из Бе ча и по ло же ни у пор ти Са
бор не цр кве. Ков чег је пу то вао во зом ко ји је у свим ве ћим  
гра до ви ма на пу ту до че као мно го број ни на род, же ле ћи да 
по след њи пут це ли ва овог но во про сла вље ног ве ли ка на. У 
не ким ме сти ма је све ча ност би ла уве ли ча на и хор ским пе ва
њем. 16 Овај до га ђај је ор га ни зо ван у са рад њи Цр кве и др жа
ве, а при су ство вао му је ве ли ки број гра ђа на Ср би је. Истом 
при ли ком об но вљен је и гроб До си те ја Об ра до ви ћа, а не ко
ли ко да на ра ни је и гроб срп ског фи ло ло га Ђу ре Да ни чи ћа, 
на Та шмај дан ском гро бљу. На Ву ко вом по гре бу слу же но је 
пра во слав но опе ло, а над гро бом су бе се ди ли ар хи е пи скоп 
срп ски и ми тро по лит бе о град ски Ми хај ло и ми ни стар про
све те и цр кве них по сло ва Ан дра Ни ко лић. То ком по ла га ња 
ве на ца на гроб, ме шо ви ти хор удру же них пе вач ких дру шта
ва пе вао је, за ову при ли ку спре мље ну, пе сму Јо ва на Јо ва но
ви ћа Зма ја, по ком по зи ци ји Јо си фа Ма рин ко ви ћа. Овај до га
ђај као и мно ги дру ги ко ји су сле ди ли и чи ји је циљ био кре
и ра ње јед не но ве кул ту ре се ћа ња, би ли су усме ре ни ка про
сла вља њу ва жних лич но сти исто ри је срп ске кул ту ре. Ипак, 
чи тав про је кат и чи та ву ту „спо ме нич ку” епо ху од ли ко ва ла 
је и сна жна по ли тич костра те шкоиде о ло шка иде ја и же ља 
да се Ср би ја кре и ра и пред ста ви као на пред на, ци ви ли зо ва
на и мо дер на европ ска др жа ва. Овај њен иден ти тет тре ба
ло је пр вен стве но су ге ри са ти соп стве ном на ро ду, за шта је 
масов но по се ћен по греб ни спек такл био иде ал на при ли ка.

Слич но је би ло и са са хра на ма јав них лич но сти то ком дру ге 
по ло ви не 20. ве ка. Нај пре по греб Јо си па Бро за Ти та 1980. 
го ди не, ко ји је пу тем ТВ пре но са и лич ним при су ством ис
пра ти ло ви ше ми ли о на љу ди, па са хра на Зо ра на Ђин ђи ћа 
2003. и па три јар ха Па вла 2009. го ди не. Чак је и са хра на Сло
бо да на Ми ло ше ви ћа 2006. го ди не би ла сво је вр сни по греб ни 

15 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 45; Ве де рил, нав. де ло, стр. 100.
16 Па ви ће вић, А. (2011) Жи ва де ла мр твих те ла. Смрт и ре ли ги ја на ци је 

у Ср би ји 19. ве ка, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 59/1, стр. 
7–17, 13; Га ври ло вић, А. прир. (1897) Спо ме ни ца о пре но су пра ха Бу ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа из Бе ча у Бе о град, Бе о град, стр. 51, 52.
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спек такл иа ко у ње му ни је уче ство ва ла др жа ва (што је би ло 
ви дљи во у флу ид ној и до кра ја не из ве сној струк ту ри чи та
вог про це са по смрт ног уми ра ња – од  об ја ве смр ти и по ле
ми ке око ме ста на ко јем је тре ба ло да се на ла зи Ми ло ше ви
ћев гроб, па до са хра не у дво ри шту по ро дич не ку ће, ис под 
др ве та ли пе). То ком ових спек та клу ра них до га ђа ја ни је са
мо про мо ви сан на ста вак жи во та по ли тич ких иде ја, ли ка и 
де ла ве ли ких по кој ни ка и њи хо вих за слу га за ко лек тив но –  
на ци о нал но – до бро. Њи хов циљ је био и ко лек тив но про
жи вља ва ње смр ти, ри ту ал но пре ва зи ла же ње опа сно сти од 
де ста би ли за ци је др жа ве и нај зад по вра так у жи вот, у  сва ко
дне ви цу, ко ја је са да би ла осми шље на по ру ка ма до би је ним 
то ком по смрт ног спек та кла.17 

Ко је све мр тав?

У ри ја ли ти ји ма, ба рем оним пр вен стве но „за бав ног” ка рак
те ра, о смр ти не ма мно го го во ра. За пра во не ма га уоп ште. 
Ка да у ин тер нет пре тра жи вач уку ца те пој мо ве ри ја ли ти и 
смрт, по ја ви се све га не ко ли ко ин фор ма ци ја о смр ти чла на 
по ро ди це не ког од уче сни ка ри ја ли ти ја или при ча о по тре
сној ис по ве сти  уче сни ка ко јем је пре ви ше де це ни ја умро 
не ко бли зак. Је ди на смрт, ко ја је и са ма по ста ла ри ја ли ти је
сте уби ство пе ва чи це и не ка да шње уче сни це јед ног од се ри
ја ла, Је ле не Мар ја но вић. Ова смрт је, ме ђу тим би ла са мо по
вод за на ста вак сплет ка ре ња о жи ви ма, док је са ма погиби ја 
по ста ла ефе мер на.

За што је то та ко? За што у про гра му ко ји од сли ка ва/кре и
ра ствар ност не ма спо ме на смр ти иа ко је она са став ни део 
ствар ног жи во та. Је дан од го вор се на ме ће по ау то ма ти зму 
и он се укла па у за бо рав смр ти и про гон мр твих ко ји ка
рак те ри ше са вре ме ну ци ви ли за ци ју и о ко јем смо го во ри ли 
ра ни је у тек сту. Ни је исто при ка за ти смр ти у игра ном фил
му и  до ве сти  је у ри ја ли ти чи ја је уло га да бу де за ба ван и 
да пла си ра од ре ђе ну ро бу, иде је, да фор ми ра по тре бе, те да 
њи ма ма ни пу ли ше.18 У овом кон тек сту иде ја смр ти не де лу
је баш сти му ла тив но. На про тив, мо жда би мо гла да де лу је 
и отре жњу ју ће, а тре зве ност је не по жељ на. Ме ђу тим, осим 
ове ар гу мен та ци је, раз ло ге за не по сто ја ње го во ра о смр ти у 
ри ја ли ти фор ма ту тре ба тра жи ти и на ни воу сим бо лич ког. 

17 Па ви ће вић, А. (2009)  Да ни жа ло сти и вре ме успо ме на. Смрт, са хра на и 
се ћа ње/пам ће ње јав них лич но сти у Ср би ји у вре ме со ци ја ли зма и по сле 
ње га, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 57/1, стр. 223–238.

18 Mi lin Per ko vić, S. i Ma to vić, M. (2014) Ri ja li ti pro gra mi u Sr bi ji i „ne pri me
re ni sa dr žaj“, Go diš njak FPN, br. 11, str. 131146, 133; https://www.ce eol.
co m/se arch/ar tic lede tail?id =46847; При сту пље но 3. мар та 2020.
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Ри ја ли ти на ста ју у до ба оп штег опа да ња кре а тив но сти и 
мо рал не дез о ри јен ти са но сти. Они пред ста вља ју „хи пер
реа ли стич ку, пре ви ше де таљ ну ре про дук ци ју ствар но сти”.19 
Они су знак да је до шло до оп штег уру ша ва ња мо гућ но сти 
сим бо лич ког из ра жа ва ња и са жи ма ња. Уче сни ци ри ја ли ти
ја при ста ју да се из ло же раз ли чи тим вр ста ма по ни же ња јер 
же ле иза ђу из ано ним но сти. За њих је то је ди ни на чин да 
по твр де сво је по сто ја ње. Они се од ри чу тра га ња за исти ном, 
са мо по сма тра ња, од го вор но сти за се бе и за дру ге.  Они се 
од ри чу сло бо де иа ко има ју илу зи ју да су сло бод ни ји од дру
гих. Њи хов из бор (ако се ов де о из бо ру мо же го во ри ти) је
сте да по сто је са мо као по сма тра ни, иа ко вр ло бр зо пре ста ју 
и то га да бу ду све сни.20 Њи хо ва „хи пе рак тив ност, ма ни ја и 
без об зир ност ода ју јед но уми ра ње, ода ју уми ра ње Ја”.21 А 
ка ко би и за што би мр тви – јер љу ди без сло бо де, без из бо
ра, без све сти о се би је су мр тви – го во ри ли о смр ти? „Ми 
зна мо”, пи ше Бо дри јар, „шта зна че та ме ста ко ја се не мо гу 
на ћи: ако фа бри ка ви ше не по сто ји то зна чи да се рад од ви ја 
сву да – ако за твор ви ше не по сто ји то зна чи да се хап ше ње 
и за тва ра ње од и гра ва ју уну тар чи та вог про стор/вре ме  дру
штва... ако  гро бље ви ше не по сто ји, то зна чи да су чи та ви 
са вре ме ни гра до ви пре у зе ли ње го ву функ ци ју: они су мр тви 
гра до ви, гра до ви смр ти. А ако је ве ли ка опе ра тив на ме тро
по ла до вр ше ни об лик чи та ве јед не ку тлу ре, он да је, јед но
став но ре че но, на ша кул ту ра, кул ту ра смр ти“.22 До да ћу још 
и ово: ако се о смр ти не го во ри, то је мо жда за то што смо 
већ мр тви.

И за то је на ше пи та ње на кра ју, као и на по чет ку – да ли ри
ја ли ти на ја вљу ју не ку но ву ствар ност или од сли ка ва ју ону 
ко ја већ по сто ји? Да ли је мо гу ће за шти тити сво ју соп стве
ну, ин ди ви ду ал ну, по је ди нач ну ствар ност од смр ти ко ја се 
вра ћа из ко лек тив ног не све сног и пре ти да нас по то пи? Да 
ли је мо гу ће по вра ти ти моћ ри ту а лу/спек та клу ко ји нас пу
тем сим бо ла по ве зу је са смр ћу, а за тим, осна же не вра ћа у 
жи вот? Или смо осу ђе ни на веч но и не про мен љи во ста ње 
уми ра ња од ко јег нас мо же из ба ви ти са мо фи зич ка смрт? 
Са чу вај нас Бо же та квог из ба вље ња!

Од го вор на ова пи та ња углав ном је сте и би ће ствар ин ди
ви ду ал них из бо ра и мо гућ но сти по је ди на ца и ма њих гру па 
да за шти те сво ја остр ва сми сла и на де. Услов за пра вље ње 
ар хи пе ла га би ло би пре ва зи ла же ње ужа сне ин те лек туал не 

19 Бо жо вић, нав. де ло, стр. 25.
20 Исто, стр. 45.
21 Ве де рил, нав. де ло, стр. 99.
22 Бо дри јар, нав. де ло, стр. 141, 142.
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ароган ци је, су рев њи во сти и по хле пе ко ја, на жа лост ка рак те
ри ше ве ли ки део до ма ће ин те лек ту ал не ели те. Из над свега, 
за за јед нич ки од го вор на по ста вље на пи та ња нео п ход на је 
ве ли ка жр тва, са мо о дри ца ње и свест о нео п ход но сти слу же
ња дру гом и дру ги ма – свест ко ја као да све ви ше по су ста је 
пред све том екс трем ног ин ди ви ду а ли зма и субјекти ви зма. 
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MIRRORS OF DEATH – IS IT POSSIBLE TO DEFEND 
REALITY FROM REALITY

Abstract

Reality shows are mirrors of spiritual metamorphosis of our civilization. 
The text summarizes historical conditions, ideas and ideologies which 
have, more or less indirectly, shaped the contemporary mass culture 
and reality programmes as its specific segment. It also raises the 
question of responsibility of intellectuals in such course of events and 
particularly their responsibility in the process of erasing clear lines that 
separate elite and popular culture. Defining culture as human activity 
in general, without valuing it, has significantly contributed to creating 
an illusion of its democratic nature. This paper particularly emphasizes 
the character of contemporary civilization as a civilization of/without 
death, thus interpreting, along the same lines, the symbolic level of 

reality programmes. 
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ВЕЛИКОГБРАТАИСУРВАЈВЕРА
Сажетак: Тр жи шна ори јен та ци ја гло бал ног дру штва усло ви ла 
је те жњу ка про из во ди ма ла ке за ба ве. Иа ко те ле ви зи ја ни је све
моћ на ни у гло бал ном дру штву, она ипак има ве ли ког ути ца ја на 
пу бли ку оп сед ну ту тех ни ком и екран ском сли ком ко ја је угро зи ла 
оста ле вр сте из ра жа ва ња ми сли и осе ћа ња љу ди. Убр зан тех но
ло шки раз вој отво рио је пу бли ци пут ка но вом на чи ну до сти за
ња сла ве и по пу лар но сти што је до ве ло до тзв. се ле бри ти за ци је 
обич них љу ди. Рад го во ри о при сут но сти и ак ту ел но сти ри ја ли ти 
шоу про гра ма у гло бал ном ме диј ском све ту, о по пу лар но сти ми
крозве зда, „но во ком по но ва них кул тур них мо де ла”, ју на ка мо дер
ног до ба чи је се про во ка тив но и агре сив но по на ша ње пре ли ва из 
ри ја ли ти ја у ре ал ну сва ко дне ви цу. По ста вља се пи та ње: да ли ри
ја ли ти про гра ми пред ста вља ју још јед ну у ни зу бе за зле них за ба ва 
гло бал не пу бли ке или су опа сност пост мо дер ног дру штва, сво је
врсна манипу ла ци ја, ме диј ски опи јат?

Кључне речи: ри ја ли ти про гра ми, ме ди ји, гло бал но дру штво, 
целе то и ди

Увод

При сут ност и ак ту ел ност ри ја ли ти шоу про гра ма1 у гло бал
ном ме диј ском све ту, по пу лар ност уче сни ка у овим еми
си ја ма, њи хо ва стал на про во ка тив на и агре сив на по на ша
ња ко ја се пре ли ва ју у ре ал ну сва ко дне ви цу, усло ви ли су 

1 Енгл. је зик: пред ста ва ствар но сти.

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ



155

ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ

много бројне по ле ми ке у јав но сти по во дом еми то ва ња ова
квих са др жа ја. Кри ти ке ри ја ли ти ја кре ћу се од оних ко је ове 
ме диј ски про из ве де не про гра ме са гле да ва ју као ис кри вље не 
до га ђа је из ре ал ног жи во та, при ка зу ју ћи их као пред ста ве, 
а не као пра во зби ва ње, до оних ко ји ис тра жу ју обра зов ни 
ни во овог ме диј ског са др жа ја или све при ка зу ју као за бав
но так ми че ње2. Не ки ана ли ти ча ри, ме ђу тим, по ста вља ју 
пи та ња о то ме да ли је реч о во а је ри зму пу бли ке, ег зи би
ци о ни зму уче сни ка у про гра му и ко ли ко има ин тер ак ци је 
из ме ђу ове две ка те го ри је; да ли су за и ста гле да о ци то ли ко 
оп чи ње ни ме диј ским са др жа ји ма да се ла ко и бр зо иден ти
фи ку ју са ак те ри ма ри ја ли ти ја? Да ли ти се ри ја ли не га тив но 
ути чу на по на ша ње љу ди или пред ста вља ју њи хов опо ра
вак од су ро ве сва ко дне ви це и дру штве не не прав де? Ко ли ко 
ме ди ји иза бра ним уче сни ци ма пру жа ју мо гућ ност за ра де и 
по пуларно сти, а ко ли ко унов ча ва ју њи хов при ват ни жи вот? 

Иа ко кри тич ка јав ност ука зу је на гу ше ње сло бо де ми сли, 
не ху ма но тре ти ра ње уче сни ка и по и гра ва ње њи хо вим осе
ћа њи ма, на про мо ви са ње „иде о ло шких вред но сти ко је се 
оства ру ју ма ни пу ла ци јом про фи ли ма нај за ни мљи ви јих 
уче сни ка”3, ве ћи на гле да ла ца и да ље се од но си пре ма овом 
теле ви зиј ском жан ру као пре ма бе за зле ној за ба ви.

Због све га то га на пр ви по глед ни је ја сно да ли ри ја ли ти 
про гра ми пред ста вља ју још јед ну у ни зу бе за зле них за ба ва 
гло бал не пу бли ке или су опа сност пост мо дер ног дру штва, 
сво је вр сна ма ни пу ла ци ја, ме диј ски опи јат? Јед но је си гур
но. Ри ја ли ти су до бро ис пла ни ра на, ре жи ра на те ле ви зиј ска 
еми си ја нај че шће ко мер ци јал них ме ди ја са на ци о нал ном 
фре квен ци јом ко ја из гле да као про мо ци ја ствар ног жи
во та уче сни ка, а уства ри је ор га ни зо ва на ис кљу чи во ра ди 
профита. 

Ути цај ме ди ја у гло бал ном дру штву

По Ма клу а но вом (Mar shall McLu han) ста ву о по ве за но сти 
раз во ја ма сме ди ја и ства ра ња свет ског дру штва, гло ба ли
за ци ја по сма тра на као укуп ност дру штве них од но са са вре
ме ног пост мо дер ног све та усло вље на је раз во јем те ле ко му
ни ка циј ских тех но ло ги ја, што с јед не стра не, под ра зу ме ва 
сти ца ње и уве ћа ва ње ма те ри јал них до ба ра на гло бал ном 
тр жи шту и ства ра ње ме ђу на род них еко ном ских ин сти ту ци
ја; по сма тра на кроз при зму кул тур ног раз во ја, гло ба ли за ци
ја пред ста вља укуп ност људ ског зна ња, ис ку ства, обра сце 

2 Hil lard, R. L. ( 2008) Wri ting for Te le vi sion, Ra dio and New Me dia, Thom son 
Wad sworth, p. 253.

3 Vu ka di no vić, М. (2013) Zve zde su per mar ket kul tu re, Be o grad: Clio, str. 173.
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ми шље ња и де ло ва ња.4 Тран сна ци о нал не кор по ра ци је као 
вла сни ци штам па них, елек трон ских и дру штве них ме ди ја 
по де ли ле су гло бал но тр жи ште кон тро ли шу ћи ин ду стри ју 
за ба ве. Ме диј ски оли го по ли су та ко од обра зов них уста но
ва пре у зе ли уло гу пре но си о ца кул тур них обра за ца што је 
ре зул ти ра ло но вим на чи ни ма кре и ра ња дру штве них мо де
ла по на ша ња и ми шље ња љу ди. Уме сто да пре зен ту ју ин
фор ма ци је у окви ру де мо крат ске ко му ни ка ци је, ме ди ји су 
у усло ви ма хо мо ге ни за ци је кул ту ре по че ли да ша љу по ру ке 
о по жељ ном, ме диј ски об ли ко ва ном жи вот ном сти лу ко ји 
на ма сов ну пу бли ку де лу је са вр ше но и за во дљи во. Тр жи
шна ори јен та ци ја гло бал ног дру штва усло ви ла је те жњу ка 
про из во ди ма ла ке за ба ве; ко мер ци ја ли за ци ја ин фор ма тив
ног про гра ма у скла ду са in fo ta in mentом  по при ма за бав ни 
ка рак тер, док се у по ру ка ма обра зов них еми си ја по ве зу ју 
за ба ва и еду ка ци ја кроз edu ta in ment; по ја ва но вог жан ра 
adver ta in menta у раз ли чи тим ме диј ским са др жа ји ма спа ја 
огла ша ва ње и за ба ву. Иа ко те ле ви зи ја ни је све моћ на ни у 
гло бал ном дру штву, она ипак вр ши ве ли ки ути цај на сво ју 
пу бли ку ко ја је оп сед ну та тех ни ком и сли ком у дру штву у 
ко ме је екран ска сли ка угро зи ла оста ле вр сте из ра жа ва ња 
ми сли и осе ћа ња љу ди.5

Ме ди ји и њи хов ути цај на про из вод њу ма сов ног по на ша ња 
пу бли ке не пре кид но су у цен тру ис тра жи вач ког ин те ре со
ва ња, због то га што су у ста њу да ме ња ју вред но сти и тра
ди ци о нал ну струк ту ру дру штва. Мно го број на ис тра жи ва ња 
хе ге мо ниј ског ути ца ја ме ди ја и по пу лар не кул ту ре ука за ла 
су на то да у екран ском све ту „де гра ди ра ју ћих за ба ва” ко
је су се сме њи ва ле у раз ли чи тим пе ри о ди ма раз во ја ме ди ја 
сход но тех но ло шком на прет ку до ла зи до еро зи је пи сме но
сти, до ква ре ња је зи ка, по пла ве го ло ти ње, од су ства ем па
ти је, вр шњач ког на си ља што се од ра жа ва на по ве ћа ње не
га тив них по ја ва у дру штву. Ана ли зу ефе ка та ме диј ског ути
ца ја на пу бли ку пра ти ле су од ре ђе не фа зе раз во ја ме ди ја6: 
по чев од пр ве по ло ви не про шлог ве ка и ве ро ва ња да ме ди ји 
мо гу да ути чу на све ре ци пи јен те ко ји при ма ју по ру ке по 
си сте му на дра жај − ре ак ци ја, за тим фа зе без ме диј ског ути
ца ја (1940–1965) по кон цеп ту се лек тив не па жње и се лек тив
не пер цеп ци је ко ји под ра зу ме ва да исти са др жа ји до во де до 
раз ли чи тих ту ма че ња пу бли ке, до фа зе из осам де се тих го
ди на XX ве ка у ко јој је вла да ло ми шље ње да ме ди ји снажно 

4 Mi len ko vić, V. (2019) Me di ji, kul tu ra, po li ti ka – u epo hi glo ba li za ci je,  
Be o grad: Vi so ka ško la za ko mu ni ka ci je, str. 15.

5 Исто, стр. 78.
6 McQu a il, D. (2000) McQu a il’s Mass Co mu ni ca tion The ory, Lon don/

Thousand Oaks, Ca/New Del hi, рp. 416–422.
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ути чу на ак тив ну и зах тев ну ма сов ну пу бли ку. Да глас Мек 
Квејл (D. McQu a il)7 уво ди фа зу тран сак циј ске иде је о ути ца
ју ме ди ја као ета пу у раз во ју ме диј ских ефе ка та у ко јој осим 
ме ди ја пу бли ка има ја ку по зи ци ју, јер ути че сво јим же ља ма 
на ме диј ску про из вод њу при кон стру и са њу ме диј ске ре ал
но сти. Стју арт Хол (Stu art Hall) сма тра да пу бли ка раз у ме 
и „бу квал не и ко но та тив не на зна ке дис кур са”,8 али по ру ци 
мо же да на ме ни и са свим су прот но зна че ње што на во ди на 
за кљу чак да раз ли чи та пу бли ка ин фор ма ци је мо же де ко ди
ра ти: у окви ру до ми нант не вер зи је у скла ду са ме диј ским 
ту ма че њем, су прот но од ме диј ске пред ста ве до га ђа ја у сми
слу опо зи ци о ног де ши фро ва ња или ме шо ви тим ту ма че њем 
што под ра зу ме ва до го во рен, из ба лан си ран на чин де ко ди ра
ња по ру ке. Иа ко схва та ња о по зи тив ним/не га тив ним осо би
на ма и ре ак ци ја ма ме ди ја ни су уса гла ше на, за кљу чу је се да 
сва ка ино ва ци ја на ста ла као ре зул тат тех но ло шког раз во ја 
има сво је по зи тив не и не га тив не ефек те. 

Про блем за сту пље но сти на си ља у ме ди ји ма нај че шће је 
ис тра жи ван ме диј ски ути цај ко ји је увек иза зи вао нај ви ше 
стреп њи, не до у ми ца и по ле ми ка. Кри ти ке су се од но си ле на 
сма ње ње ни воа обра зо ва ња мла дих, њи хо ве (не)пи сме но
сти, ква ре ње је зи ка, под све сно де ло ва ње ре кла ма, по пла ве 
го ло ти ње,9 уз тврд ње да је то ме до при не ло по ве ћа но при су
ство сли ка на си ља у ме ди ји ма. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ме
диј ског ути ца ја кре та ли су се од оних ко ји су ука за ли на чи
ње ни цу да де ца ими ти ра ју агре сив но по на ша ње ко је ви де на 
те ле ви зи ји10 до оних ко ји су твр ди ли да за ве ћи ну, те ле ви зи
ја ни је ни по себ но штет на ни ти на ро чи то ко ри сна;11 од оних 
чи ји су ре зул та ти по ка за ли да по сма тра ње на си ља по кре
ће агре сив но раз ми шља ње, емо ци је и агре сив не ак ци је12 
до оних ко ји ни су ус пе ли по у зда но да до ка жу по ве за ност 
агре сив но сти и гле да ња на си ља13,14. Ана ли за при ка зи ва ња 

7 McQu a il, D. нав. де ло, стр. 416–422.
8 Hоl, S. Ko di ra nje, de ko di ra nje, u: Stu di je kul tu re, pri re di la Đor đe vić, J. 

(2008), Be o grad: Slu žbe ni gla snik, str. 275285.
9 Brigs, A. i Ko bli, P. (2005) Uvod u stu di je me di ja, Be o grad: Clio, str. 396.
10 Ban du ra, A. So cial cog ni ti ve the ory of mass co mu ni ca tion, in: Me dia Eff ects: 

Advan ces in The ory and Re se arch, edi tors Bryant, J. and Zil lman, D. (1994), 
New York: Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, Inc, pp. 6190.

11 Schramm, W., Lyle, J. and Par ker, B. E. (1961) Te le vi sion in the Li ves of Our 
Chil dren, CA: Stan ford Uni ver sity Press.

12 Ber ko witz, L. (1993) Ag gre sion: Its Ca u ses, Con sec qu an ces and con trol, 
New York: McGrawHill Bo ok Com pany.

13 Hu e smann, L. R. and Eron, D. L. (1986) Te le vi sion and the Ag gres si ve Child: 
A CrossNa ti o nal Com pa ri son, Hills da le, NJ: Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, 
pp. 201238.

14 Brigs, A. i Ko bli, P. нав. де ло, стр. 399–401.
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насиља у ме ди ји ма мо ра узи ма ти у об зир раз ли ке у осми
шља ва њу агре сив них сце на, њи хо ву ду жи ну и тер ми не у ко
ји ма су при ка за ни. До ку мен ти ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
и на ци о нал них стра те ги ја за бор бу про тив на си ља15 пре по
ру чу ју да та кви сним ци у ме ди ји ма мо гу тра ја ти са мо пар 
се кун ди и то ван pri me ti mea, јер ме диј ске сли ке под сти цај
но де лу ју на пу бли ку ко ја сво је агре сив не ак ци је ор га ни зу је 
по већ ви ђе ном сце на ри ју. Пра те ћи раз вој но вих тех но ло ги
ја, ана ли зе ефе ка та ме ди ја про ши ри ле су по ље свог ис тра
жи ва ња на по сма тра ње кул тур ног кон тек ста и ‘ак тив но сти’ 
пу бли ке с об зи ром на мо гућ но сти ин тер ак тив ног ко му ни
ци ра ња. Ис тра жи ва ња о ре цеп ци ји пу бли ке ис ти чу на ро чи
ту уло гу по је ди них фор ма та и про грам ских струк ту ра као 
што су са др жа ји ко ји об ра ђу ју по ро дич не те ме. Низ про је
ка та ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та у Гла зго ву од но си ла су 
се на ро чи то на на чи не при ка зи ва ња на ра ти ва у ме ди ји ма 
и ука за ла су на то ка ко ме ди ји пред ста вља ју ћи јав ну те му, 
струк ту ри шу схва та ње до га ђа ја и ути чу на сум ње, ве ро ва
ња, се ћа ња, раз го во ре, по на ша ња, иден ти тет.16

У том кон тек сту, по сто је три основ на ни воа ути ца ја ри ја
ли ти про гра ма на гло бал ну пу бли ку17. На пр вом ме сту то 
је опа сност од за ди ра ња у при ват ност уче сни ка и огром
ног ин те ре со ва ња ау ди то ри ју ма упра во за ову сфе ру жи во
та љу ди. Мно го број ни при ме ри по ка зу ју да су по бед ни ци 
так ми чењ ња они ли ко ви ко ји су нај ви ше екс по ни ра ли сво ју 
при ват ност, а не уче сни ци ко ји су ис пу ња ва ли за дат ке из 
фор ма та ри ја ли ти ја у ко ме су уче ство ва ли. Дру ги раз лог 
ве ли ког ути ца ја овог ме диј ског фор ма та на пу бли ку је
сте ко мер ци ја ли за ци ја про гра ма кроз по ја ву но вог жан ра 
advertain menta ко ји у овим са др жа ји ма по ве зу је огла ша ва
ње и за ба ву. Тре ћи ефе кат ко ји ри ја ли ти про гра ми оства ру ју 
је сте гу бље ње кон так та са ствар но шћу, јер осми шља ва ју ћи 
ове еми си је про ду цен ти сво је кре а ци је (се лек то ва не и мон
ти ра не сни мље не де ло ве из жи во та уче сни ка) ба зи ра ју на 
са др жа ји ма из ре ал ног све та по ста вља ју ћи ак те ре у си ту а
ци је у ко ји ма се сва ко од њих по на ша сход но свом ка рак те ру 
или так ми чар ском пла ну. Пу бли ка се иден ти фи ку је са сво
јим фа во ри ти ма, па, с вре ме ном, то по ста је при ли ка за бег 
од ствар но сти. По гре шно схва тив ши сли ке ко је сва коднев но 

15 Пре по ру ке Ме ђу на род не фе де ра ци је спорт ских но ви на ра и На ци о нал не 
стра те ги је за бор бу про тив на си ља и не до лич ног по на ша ња 2013−2018. 

16 Brigs, A. i Ko bli, P. нав. де ло, стр. 427.
17 Co hen J. and We i man, G. (2008), Who’s Afraid of Re a lity Shows: Eks plo ring 

the Eff ects of per ce i ved In flu en ce of re a lity Shows and the Con cern Over 
The ir So cial Eff ects on Wil ling ness to Cen sor, Com mu ni ca tion Re se arch, No 
3, vol. 35, p. 385.
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про мо ви шу ме ди ји, оче ки ва ња пу бли ке че сто мо гу би ти не
ра е ал на, зах те ви та ко ђе, што се од ра жа ва на њи хо во по на
ша ње. По је ди нац „по ста је роб си му ли ра не ствар но сти”,18 а 
не обра зо ва на осо ба ко ја у сва ком тре нут ку мо же да пре по
зна ма ни пу ла тив не ин фор ма ци је, да их кри тич ки са гле да и 
од ба ци. 

Ри ја ли ти − ка ко је по че ло?

Сма тра се да је Скри ве на ка ме ра (Can did camerа) Але на 
Фан та (Al len Funt) про је кат АБЦ др жав не те ле ви зи је из 
1948. го ди не по слу жи ла као основ за ка сни ји раз вој ри ја
ли ти шоу про гра ма. Упра во за овај се ри јал еми си ја ве зу ју 
се по че ци во а је ри зма и ег зи би ци о ни зма као фе но ме на у 
ма сов ним ме ди ји ма. Ста ње аме рич ког дру штва ше зде се
тих го ди на  у до ба „хлад ног ра та” по го до ва ло је  не го ва њу 
оп чи ње но сти при ват ним сва ко днев ним жи во том19. С јед не 
стра не, те ле ви зи ја тог до ба фор си ра ла је пот пу но но ви ме
диј ски свет у ко ме се не по ста вља гра ни ца из ме ђу при ват ног 
и јав ног, а с дру ге стра не, раз вој тех но ло ги је омо гу ћио је 
сва ком гра ђа ни ну да по мо ћу по ро дич них сни ма ка са кућ ног 
ви деа обез бе ди се би и уку ћа ни ма не ко ли ко ми ну та сла ве. 
У тим окол но сти ма, Скри ве на ка ме ра је до жи ве ла огром ну 
по пу лар ност и по ста ла узор еми си ји Нај сме шни ји кућ ни ви
део (Ame ri ca’s Fun ni est Ho me Vi de os) у ко јој је пу бли ка сла ла 
сним ке при ка зу ју ћи део свог жи во та у ма сме ди ји ма. 

Ри ја ли ти као хи брид ни те ле ви зиј ски жа нр у ко ме се при
ка зу ју ствар не лич но сти и до га ђа ји ра ди за ба ве гле да ла ца, 
по стао је свет ски по знат кра јем про шлог ве ка еми то ва њем 
Ве ли ког бра та (Big Brot her) хо ланд ске про дук циј ске ку ће 
„Ен де мол” у ко ме „глас од о зго” упра вља жи во ти ма љу ди у 
ку ћи. За тим се по ја вио и се ри јал Пре жи ве ли (Sur vi vor) ко ји 
је је дин ствен по то ме што је при ка зи вао уче сни ке/так ми ча
ре и њи хо ву бор бу да пре жи ве у усло ви ма ван ци ви ли за
ци је. Оча ра на раз ли чи тим са др жа ји ма про гра ма тзв. re a lity 
те ле ви зи је, ма сов на пу бли ка пре ста је да одва ја фик ци ју 
од ствар но сти20 и пре пу шта се пра ће њу жи во та уку ћа на у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма: сва ко днев ни по ро дич ни жи вот 
(An Ame ri can Fa mily, се ри ја БиБиСија The Fa mily из се
дам де се тих го ди на XX ве ка), не ре ше ни кри ми на ли стич ки 

18 Jev to vić, Z. Me ta mor fo za no vi nar stva, u: Knji ga za me di je, me di ji za knji gu, 
pri re di la Vuk sa no vić, D. (2008), Be o grad: Clio (109130), str. 111.

19 Nam kos se, B. B. (2009) „Ri a li ti” te le vi zij ski for mat sa po seb nim osvr tom na 
emi si ju „Ve li ki brat”, CM − ča so pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem, god. IV, 
br 10, No vi Sad: Pro to kol, Be o grad: FPN, str. 51.

20 Hill, A. (2005) Re a lity TV: Au di en ces and Po pu lar Fac tual Te le vi sion,  
Lon don: Ro u tled ge, p. 2.
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слу ча је ви, пара нор мал не по ја ве, те о ри је за ве ре (Un sol ved 
Myste ri es) или нај ду жи се ри јал ко ји пра ти ак тив но сти аме
рич ких по ли ца ја ца (COPS). МTВ је по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, шест ме се ци пра тио жи вот сед мо ри це 
Њу јор ча на у апарт ма ну на Мен хет ну у окви ру та да нај по пу
лар ни је ри ја ли ти еми си је Ствар ни свет (The Real World) са 
гле да но шћу од не ко ли ко сто ти на хи ља да гле да ла ца. По сле 
Ве ли ког бра та са ано ним ним и ВИП уче сни ци ма ко ји је у 
Ср би ји по чео са при ка зи ва њем 2006. го ди не, нај гле да ни ји 
ре а литy про гра ми би ли су: Фар ма, Двор, Мал ди ви, Ме њам 
же ну, Рад на ак ци ја, За дру га, Па ро ви итд.

Те ле ви зиј ском тр жи шту ну ђе но је још мно го про гра ма из 
раз ли чи тих обла сти жи во та: стан дард ни ри ја ли ти про гра ми 
у ко и ма уче сни ци жи ве у изо ла ци ји – у ку ћи, на има њу или 
те шко при сту пач ном про сто ру у ди вљи ни уз стал ни над зор 
ка ме ра (Ве ли ки брат, Фар ма, Двор, Па ро ви, Сур вај вер, За
дру га); так ми чар ски  ри ја ли ти у ко ме се при ка зу је та ле нат 
или ве шти на (Зве зде гран да, Икс фак тор, Пин ко ве зве зди це, 
Ја имам та ле нат, Ау ди ци ја, Нај бо љи „stand up” ко ми чар, 
Пр ви ку вар Ср би је, Мо ја ку хи ња, мо ја пра ви ла); ри ја ли ти 
као дру штве ни екс пе ри мент ко ји се за сни ва на сна ла же њу 
уче сни ка у не сва ки да шњим си ту а ци ја ма (Ме њам же ну, 48 
са ти свад ба); ри ја ли ти о пре о бра жа ју лич но сти ба зи ран на 
укла ња њу фи зич ких не до ста та ка ра ди по бољ ша ња жи во та 
(Аме рич ки топ мо дел, Мо је но во ја, Си ти и вит ки); про гра
ми о ре но ви ра њу жи вот ног и рад ног про сто ра (До ме слат
ки до ме, Рад на ак ци ја, По зај ми ми ау то, Па кле на ку хи ња); 
се ле бри ти ри ја ли ти – пра ће ње сва ко дне ви це слав них љу ди 
(По ро ди ца Кар да ши јан, Озбор но ви, Двор ни ко ви); ри ја ли ти 
про фе си о на ла ца (Cops − рад по ли циј ске па тро ле, Ше грт 
До нал да Трам па − по ку шај да се про на ђу но ви са рад ни ци, 
Мо ја де сна ру ка); ри ја ли ти о емо тив ним ве за ма (Гле дај мај
ку би рај ћер ку, До ма ћи не оже ни се); ри ја ли ти ТВ игре су 
так ми чар ски кви зо ви у ко ји ма се од го ва ра на низ де ли кат
них и ин тим них пи та ња ра ди нов ча не на кна де или до би ја
ња по сла (Тре ну так исти не, Ђа во ља ве че ра); псе у до до ку
мен тар ни ри ја ли ти у ко ме се ре кон стру и ше не ки до га ђај, 
кри ми нал ни чин, брач на пре ва ра, а глав ни ак те ри су обич
ни љу ди (Бал кан ске пре ва ре, Суд ни ца, Лу да ку ћа); скри ве
на ка ме ра бе ле жи ре ак ци је љу ди у сме шним и нео бич ним 
ситуаци ја ма (Па па ра цо лов, Не мо гу ћа ми си ја).

Раз вој но вих тех но ло ги ја омо гу ћио је по ја ву до ку мен тар
них ри ја ли ти про гра ма чи ја су те ма до га ђа ји из сва ко днев
ног жи во та обич них љу ди ко ји као ко ри сни ци ди ги тал
них ме ди ја при ка зу ју свој жи вот до нај ин тим ни јих де та ља 
(кон цепт li fe ca sting). При мер ова квих еми си ја је По ро ди ца 
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Кардашијан чи ји је жи вот убр зо по стао ве о ма за ни мљив ма
сов ној пу бли ци ко ја се ла ко иден ти фи ко ва ла са њи ма, па је 
овај про грам пре ра стао у се ле бри ти ри ја ли ти и до нео по
ро ди ци бо гат ство и свет ску сла ву. Док кон цепт li fe ca sting 
тре ба бар у по чет ку еми то ва ња по сма тра ти као при каз ау
тен тич них до га ђа ја за ни мљи ве сва ко дне ви це, оста ле вр сте 
ри ја ли ти про гра ма из ре жи ра ни су ме диј ски спек та кли са 
план ски иза зва ним кон флик ти ма ме ђу уче сни ци ма ко ји се 
ре ша ва ју по пут за пле та у са пун ским се ри ја ма. Та ко зва на 
„ре ал на те ле ви зи ја” иа ко, у ства ри, пред ста вља про из вод 
ме диј ске ин ду стри је од но сно си му ла ци ју ствар но сти ра ди 
сти ца ња про фи та, по ста ла је дру штве ни фе но мен ко ји се 
гло бал но про ши рио на це лу пла не ту. 

Ме диј ска ко мер ци ја ли за ци ја за ба ве ко ја под ра зу ме ва за ви
ри ва ње у ту ђе жи во те ша ље по ру ку ма сов ној пу бли ци да је 
све на про да ју, да је та ко нај лак ше и на ју но сни је иза ћи из 
ано ним но сти и да, при том, це на ко ју тре ба пла ти ти ни је ва
жна. При мер „Аме рич ке по ро ди це” као и исто и ме не се ри је 
ко ја се при ка зи ва ла у Ве ли кој Бри та ни ји по ка зу је за о штра
ва ње по ро дич них од но са то ком еми то ва ња про гра ма, што 
је на кра ју кул ми ни ра ло и до ве ло до раз во да су пру жни ка. 
Узро ци по ро дич ног кра ха ни су ана ли зи ра ни и чи ни ло се да 
ни ко га и не за ни ма ју, али се мо же прет по ста ви ти да је на та
кав рас плет до га ђа ја ути ца ла пре ве ли ка из ло же ност јав но
сти, као и при ти сак про ду це на та ко ји су, уме сто да бе ле же, 
већ та да по че ли ме диј ски да про из во де до га ђа је. Крај њи ре
зул тат је ипак био нај ва жни ји: еми си је овог жан ра има ле су 
не ве ро ват ну гле да ност, по ве ћао се број огла ши ва ча, а самим 
тим и за ра да про ду цент ског ти ма.

Ри ја ли ти зве зде и ма сов на пу бли ка

Као је дан од нај зна чај ни јих аге на са дру штва, ме ди ји у сре
ди ште жи во та љу ди по ста вља ју ау диови зу ел не пред ста ве 
ус по ста вља ју ћи но ве ви до ве кул ту ре, до но се ћи но ва вир ту
ел на ис ку ства, не по сред но ути чу на фор ми ра ње иден ти те та 
и пла ни ра ње сло бод ног вре ме на што по ста је нај про фи та
бил ни ји еко ном ски фак тор на гло бал ном тр жи шту.21 Ме ди
ји ути чу на на чин са гле да ва ња све та кон зу ме на та ри ја ли ти 
са др жа ја, „на оче ки ва ња у по гле ду ме ђу људ ских од но са, 
лич не при влач но сти, успе шно сти, сла ве, здра вља, де ша ва
ња ко ја су вред на ме диј ске па жње, про бле ма и ре ше ња за 
њих”.22 Иа ко кри тич ка јав ност ни је по здра ви ла ову вр сту 

21 Kel ner, D. (2004) Me dij ska kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 6.
22 Po ter, Dž. (2011) Me dij ska pi sme nost, Be o grad: Clio, str. 16.
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теле ви зиј ског фор ма та, не ма тр жи шта ко је је оста ло иму но 
на ри ја ли ти про гра ме. 

Ме ђу тим, ин те ре со ва ње пу бли ке за ри ја ли ти зве зде не за
вр ша ва се са мо кон ти ну и ра ним пра ће њем до га ђа ња у ку ћи, 
на фар ми, у за дру зи или у не ком дру гом ри ја ли ти про сто ру 
ко ји се при ка зу је по сред ством „ТВ та бло и да” чи ја је це ло
куп на про дук ци ја увек на гра ни ци до бр ог уку са. При ват ни 
жи вот так ми ча ра по ста је део сва ко днев ног при ват ног жи во
та ау ди то ри ју ма ко ји пра ти и по др жа ва све што је ве за но за 
ри ја ли ти; осим то га, у јав ној све ри, на ин тер не ту, пу бли ка 
ко мен та ри ше по те зе сво јих ри ја ли ти фа во ри та. Ма да у ин
фор ма тив ном сми слу са свим не ва жни, уче сни ци про гра ма 
по ста ју углед ни го сти за бав них те ле ви зиј ских еми си ја ван 
ри ја ли ти ја, сли ка ју се за на слов не стра не та бло ид них штам
па них ме ди ја, по ја вљу ју се у по зна тим се ри ја ма, из да ју књи
ге да ју ћи са ве те мла ди ма о то ме ка ко оства ри ти сво је сно ве. 
Ко мер ци ја ли за ци ја ме ди ја, ни зак дру штве ни стан дард, од
су ство вред но сних обра за ца у по тро шач ком дру штву, же ља 
за са мо про мо ци јом ути чу на илу зи ју пу бли ке да је мо гу ће 
до ћи бр зо и ла ко до бо љег жи во та. 

Лич но сти ко је се по ја вљу ју у овим шоу про гра ми ма пред
ста вља ју кључ не екс по нен те вред но сних обра за ца, па та ко 
иден ти тет са вре ме ног чо ве ка по ста је тр жи шно осми шље на 
по јав ност. Це ле то и ди23 спо ред не по ја ве у ме диј ској кул ту
ри, осо бе ко је у крат ком пе ри о ду до сти жу ста тус ме диј ских 
лич но сти24 и исто та ко бр зо би ва ју за бо ра вље не, по ста ју ак
те ри ри ја ли ти про гра ма из ла жу ћи сво ју при ват ност, не рет ко 
од ба цу ју ћи до сто јан ство и са мо по што ва ње. Ко ме р ци ја ли
за ци ја за ба ве ко ја под ра зу ме ва за ви ри ва ње у ту ђе жи во те 
ша ље по ру ку ма сов ној пу бли ци да је све на про да ју и да је 
та ко нај лак ше и на ју но сни је иза ћи из ано ним но сти. Ме диј
ски кон стру и сан фе но мен сла ве је крат ко тра јан, али це ле
то и ди и да ље те же да по пу лар но шћу из гра де „ка ри је ру” по 
би ло ко ју це ну: у ре ду је ла га ти и ва ра ти; у ре ду је не де ља ма 
ни шта не ра ди ти ако то во ди до нов ца; екс пли цит не сце не 
на си ља, ту ча, сва ђа, део су сва ко днев ног жи во та; шпи ју ни
ра ње и во а јер ске скло но сти бе за зле не су и ве о ма за бав не. 

Ба ве ћи се ак тив но сти ма хит них слу жби, ра дом по ли ца ја
ца на те ре ну, про мо ви шу ћи жи вот ни стил или при ка зу ју ћи 
ефек те на мер но иза зва них по на ша ња уче сни ка овог сво је
вр сног дру штве ног екс пе ри мен та, ри ја ли ти про грам ко ји 
пра те гле да о ци свих ге не ра ци ја ипак нај ви ше по га ђа младе, 

23 Ro džek /Chris Ro jek/, 2001, пре ма: Vu ka di no vić, М. (2013) Zve zde su per
mar ket kul tu re, Be o grad: Clio, str.19.

24 Vu ka di no vić, М. нав. де ло, стр. 171.
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јер они тек усва ја ју стан дар де по на ша ња. И ка да ни су стал
ни гле да о ци, нај мла ђи су, та ко ђе, из ло же ни ути ца ју ри ја
ли ти са др жа ја, јер не све сно при хва та ју ме диј ске по ру ке од 
ста ри јих ко ји пра те или ко мен та ри шу про грам, ди ску ту ју
ћи о стра те ги ји, по на ша њу, по бе да ма, по ра зи ма. По сто је и 
мно го број на так ми че ња у тзв. та лент про гра ми ма (Гранд 
шоу, Ја имам та ле нат, Пр ви глас, Икс фак тор) у ко ји ма се 
над ме ћу мла ди та лен то ва ни пе ва чи, игра чи и у ко ји ма се не 
фор си ра ква ли тет као је ди ни услов за успех. Про ду цен ти и 
у овим еми си ја ма из ла жу уче сни ке стре сним си ту а ци ја ма, 
гру бим кри ти ка ма жи ри ја, од ло же ном са оп шта ва њу ре зул
та та и та ко план ски ути чу на так ми ча ре иза зи ва ју ћи же ље
на пси хо ло шка ста ња.25 Ри ја ли ти за так ми ча ре ни је обич
на игра, већ над ме та ње у ко ме је по бе да нај ва жни ја, у ко ме 
се ра ди сла ве и нов ца при хва та про во ка ци ја, на ру ша ва ње 
инте гри те та и до сто јан ства. 

Иа ко се на пр ви по глед чи ни да су гле да о ци па сив ни по сма
тра чи до га ђа ја, они ипак гла са њем пу тем те ле фо на, а за тим 
и есемес по ру ка ма, он лајн или на ин тер нет пор та ли ма тих 
еми си ја ак тив но уче ству ју у ме диј ској про дук ци ји. „Ме диј
ска ин ду стри ја та ко кре и ра жи вот ко ји се из при род но‐вир
ту ел не из ме стио у вир ту ел но‐при род ну ствар ност, си му ли
ра ју ћи ме диј ски фор ми ран си му ла крум”.26 Уче ству ју ћи у 
жи во ти ма дру гих, те ле ви зиј ски гле да о ци ви ше ни су са мо 
по сма тра чи већ по ста ју про ма тра ни, над гле да ни што се мо
же схва ти ти као „за о крет у па ноп тич ком ре ше њу над зи ра ња 
ка јед ном си сте му од вра ћа ња у ко ме је уки ну та раз ли ка из
ме ђу ак тив ног и па сив ног”.27 У тој ин тер ак ци ји, узи ма ју ћи 
ак тив но уче шће у кре и ра њу про гра ма, гле да о ци се иден ти
фи ку ју са оним уче сни ци ма ри ја ли ти ја ко ји су нај слич ни ји 
њи хо вим ка рак те ри ма, на ви ја ју и гла са ју за њих, по чи њу да 
их опо на ша ју уче ћи од њих као по мо де лу. Док су не ка да 
узо ри по на ша ња про на ла же ни у нај бли жој око ли ни, по ро
ди ци, шко ли, са раз во јем но вих тех но ло ги ја, у до ба ко му
ни ка ци је у ре ал ном вре ме ну на дру штве ним мре жа ма, би
ра ју се „но во ком по но ва ни кул тур ни мо де ли”28 у ме диј ској 
по ну ди по пу лар не кул ту ре. Моћ сли ке на ро чи то је ути ца ла 
сво јим при влач ним са др жа ји ма фор си ра ју ћи ле по ту, мла
дост, бо гат ство не пи та ју ћи за це ну. Та ко са др жа ји ме дијске 

25 Vu ka di no vić, М. нав. де ло, стр. 174.
26 Sta men ko vić, S. i Mi len ko vić, V. (2012) Ri ja li ti pro gram – sa vre me ni pa nop

ti kon, Me dij ski di ja lo zi – ča so pis za is tra ži va nje me di ja i druš tva, god. V, br. 
12, Pod go ri ca: Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str. 357.

27 Bo dri jar, Ž. (1991) Si mu la kru mi i si mu la ci ja, No vi Sad: Sve to vi, str. 33.
28 Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Neo folk kul tu ra – Pu bli ka i nje ne zve zde,  

Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji žar ni ca Z. Sto ja no vi ća. 
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кул ту ре ди рект но ути чу на про ме ну ста во ва, ми шље ња, 
пона ша ња ма сов не пу бли ке.29

Без из гра ђе ног про фе си о нал ног иден ти те та це ле то ид не 
лич но сти као ак те ри ри ја ли ти шоу про гра ма мо ра ју стал но 
да сми шља ју но ве скан да ле и афе ре да би што ду же оста
ли у фо ку су јав но сти. Мно ги од њих про во де и ви ше го ди
на у раз ли чи тим ри ја ли ти ји ма да би се би оси гу ра ли жи вот 
о ко ме са ња ју, јер ни су у ста њу да га сво јим ра дом при у
ште. Че сто су то љу ди без за ни ма ња и стал ног бо ра ви шта. 
Осла ња ју ћи се на свој из глед, срод ство са не ком по зна том 
лич но шћу или са мо на уме ће ко му ни ка ци је ко ја се ре дов но 
пре тва ра у сва ђу са уку ћа ни ма, стар ле те, по лу а фир ми са не 
лич но сти или осо бе по зна те са мо по по ја вљи ва њу на свим 
град ским де ша ва њи ма, при ме њу ју раз ли чи те стра те ги је да 
би се што ду же за др жа ле у про гра му, јер на тај на чин до би
ја ју мо гућ ност оства ри ва ња до бре за ра де и евен ту ал не по
бе де. Ис так ну ти уче сни ци нај гле да ни јих се ри ја ла би ли су 
као по пра ви лу скло ни кон флик ти ма, емо тив ним ис па ди ма, 
љу бав ном тро у глу (Лу на Ђо га ни, Ки ја Коц кар). Је ди ни так
ми чар ко ји је од сту пао од овог обра сца је сте скром ни пи ја
ни ста Иван Љу ба као по бед ник пр ве се зо не Ве ли ког Бра та. 
Као при мер це ле то и да – на род не ми кро зве зде Ми ки Ђу ри
чић је сво ју по пу лар ност ко ју је ба зи рао на уло зи „чо ве ка 
из на ро да” сти цао и уче шћем у дру гим слич ним ТВ фор
ма ти ма. Иа ко је пре ма же на ма у ри ја ли ти ју по ка зао и сво ју 
на сил ну стра ну, ни је до жи вео пот пу ну осу ду јав но сти ко ја и 
да ље га ји сим па ти је пре ма ње му. Це ле то и ди − ми крозве зде 
та бло и да као про из во ди ко мер ци ја ли за ци је и та бло и ди за
ци је ме ди ја (стар ле та Ста ни ја До бро је вић) ме диј ску па жњу 
сти чу за хва љу ју ћи по тен ци ра њу сек су а ли зо ва ног ими џа и 
сен за ци о на ли стич ког из ве шта ва ња ме ди ја ве за них за њи хов 
при ват ни жи вот. Ти по ло ги ја це ле то и да у Ср би ји30 за вр ша ва 
се ка те го ри јом це ле то и да – ан ти ју на ка ко јој при па да при
мер Екре ма Је ври ћа ко ме је овај ста тус омо гу ћи ло де ље ње 
са држа ја пу тем ин тер не та. 

Ри ја ли ти – има ли кра ја?

Пост ман (Neil Post man) сма тра да су ме ди ји ство ри ли бес
крај но за ба ван свет без сми сла.31 „За ба вља ју ћи се до смр
ти“ те ле ви зиј ски гле да о ци ужи ва ју у раз ли чи тим фор ма ти
ма за бав них еми си ја ти па ри ја ли ти шоу про гра ма у ко ји ма 

29 Kel ner, D. нав. де ло, стр. 182.
30 Vu ka di no vić, M. нав. де ло, стр. 176−184.
31 Post man, N. (2005) Amu sing our sel ves to de ath: pu blic di sco ur se in the age 

of show bu si ness, Lo don: Pen guin bo oks, p. 77.
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обич ни љу ди пре зен ту ју нај ин тим ни је де ло ве свог при ват
ног жи во та или се так ми че у ра зним ве шти на ма. Убр зан 
тех но ло шки раз вој и мо гућ но сти мно го број них ме диј ских 
плат фор ми отво ри ли су гло бал ној пу бли ци пут ка но вом на
чи ну до сти за ња сла ве и по пу лар но сти што је до ве ло до тзв. 
„се ле бри ти за ци је обич них љу ди”32 у скла ду са Вор хо ло вом 
(Andy War hol) из ја вом из дру ге по ло ви не про шлог ве ка да 
ће у бу дућ но сти сва ко мо ћи да до стиг не пет на е сто ми нут ну 
сла ву. За бав ни са др жа ји у гло бал ном све ту има ју нај ве ћи ко
мер ци јал ни по тен ци јал; ни је ва жан ква ли тет тог са др жа ја, 
већ па жња пу бли ке, јер она обез бе ђу је ве ли ке огла ши ва че 
што до во ди до оства ри ва ња про фи та. Да кле, са др жа ји ме
диј ске кул ту ре не про из во де се ви ше ра ди пу бли ке, већ се 
она про да је огла ши ва чи ма.

Иа ко се јав ност мно го пу та уз бу ди ла због до га ђа ња у ри ја
ли ти про гра ми ма (сва ђе, на си ље) и тра жи ла пре ста нак еми
то ва ња та квих еми си ја, иа ко су ре гу ла тор не аген ци је оба
ве зи ва ле про дук ци ју да по кри ва све не при клад не ре чи, да 
сма њи број ка ме ра и вре ме сни ма ња, озна чи еми си ју са 18+ 
и еми ту је про гра ме у за шти ће но вре ме из ме ђу 24 и 6 ча
со ва, пре по ру ке ни су ис по што ва не, а гле да ност ри ја ли ти ја 
је ра сла; мно го број не пе ти ци је и по ле ми ке о уки да њу овог 
фор ма та по ста ле су све че шће. Иден тич ни са др жа ји и за
пле ти ла ти но а ме рич ких или тур ских те ле но ве ла и ри ја ли
ти шоу про гра ма, с том раз ли ком што су у пр вом фор ма ту 
глав ни ак те ри глум ци, а у дру гом обич ни љу ди, оку пи ли су 
исту пу бли ку ко ја је до би ла мо гућ ност да ути че на суд би
ну так ми ча ра ис ка зу ју ћи сво је при ват но ми шље ње у јав ној 
сфе ри. По пу лар ност овог са вре ме ног фор ма та те ле ви зиј ске 
про дук ци је ба зи ра се на при ли ци ко ју сва ки гле да лац до би ја 
да ис ка же сво је сим па ти је или ан ти па ти је у есемес ко мен
та ри ма ко ји се об ја вљу ју у фор ми кај ро на на екра ни ма у ди
рект ном ТВ пре но су или мон ти ра ном ма те ри ја лу од ло же ног 
еми то ва ња или те ле фон ским укљу чи ва њем у спе ци ја ли зо
ва не еми си је ор га ни зо ва не у окви ру овог ТВ фор ма та. Из
но се ћи сво је ста во ве, пу бли ка ути че на од лу ке про ду це на та 
и осим уло ге гле да о ца и уче сни ка по ста је и кре а тор еми си је.

Да део јав но сти у Ср би ји до жи вља ва ри ја ли ти као по пла ву 
не у ку са, не мо ра ла, агре си је до каз су при ку пље ни пот пи си 
ко ји по др жа ва ју пред лог За ко на о огра ни ча ва њу ри ја ли ти 
про гра ма, јер про мо ви шу на си ље, го вор мр жње, пор но гра
фи ју. По што су ова кви са др жа ји ина че за бра ње ни и ка жњи
ви пре ма За ко ну о елек трон ским ме ди ји ма њи хо во еми то
ва ње тре ба стро го кон тро ли са ти на ро чи то у тер ми ни ма у 

32 Исто, стр. 109.
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ко ји ма су мла ди из ло же ни ути ца ју ди ску та бил них по на ша
ња ри ја ли ти ак те ра. Од су ство ре ак ци ја Ре гу ла тор ног те ла за 
елек трон ске ме ди је ша ље по ру ку да дру штво при хва та и фа
во ри зу је та кве обра сце по на ша ња.33 Не ми нов но је за пи та ти 
се: има ли кра ја? Ко ли ко по на ша ње ин стант зве зда ри ја ли ти 
про гра ма ко је по ста ју узо ри мно гим гле да о ци ма по ве ћа ва 
то ле ран ци ју на кр ше ње пра ва на при ват ност у ре ал но сти? 
Иден ти фи ко ва њем, гле да о ци ко ји по сма тра ју си ту а ци је на
ста ле ме ђу соб ном ин тер ак ци јом уку ћа на, при кљу чу ју се 
том све ту ко ји је уства ри при вид жи вот не сва ко дне ви це. 

Иа ко се ве ћи на и да ље од но си пре ма овом те ле ви зиј ском 
жан ру као пре ма бе за зле ној за ба ви, оста је пи та ње да ли ри
ја ли ти про гра ми пред ста вља ју опа сност пост мо дер ног дру
штва, сво је вр сну ма ни пу ла ци ју, ме диј ски опи јат? Мо же се 
за кљу чи ти да су ју на ци мо дер ног до ба, ка ко их не ки ме ди
ји на зи ва ју, по ста ли си но ним за нео бра зо ва ност, не кул ту ру, 
кри ми нал што ука зу је на уру ша ва ње си сте ма вред но сти, 
мо рал ни су но врат, кул тур ни и ду хов ни рас пад дру штва. С 
об зи ром на то да су за уче шће у ри ја ли ти ју пла ће ни, а да за 
„од ре ђе не ак тив но сти” до би ја ју до дат не хо но ра ре, ја сно је 
да су на си ље, пре ва ре, сва ђе, раз врат у по тро шач ком, та бло
и ди зи ра ном дру штву ви со ко це ње ни и на гра ђе ни. Мно ги од 
уче сни ка ис ти чу да је ри ја ли ти уно сан по сао ко ји им до но
си за ра ду и то по де се так пу та ве ћу од пла те ви со ко о бра зо
ва них љу ди што, та ко ђе, го во ри о ста њу у ко ме се дру штво 
на ла зи. У све ту, ри ја ли ти шоу про гра ми раз ли чи то су при
хва ће ни, али и у њи ма има сва ђа, увре да, ту ча. И њи хо ви 
про ду цен ти под сти чу уче сни ке на од ре ђе на по на ша ња ра
ди што ве ће гле да но сти. Али се та кви про гра ми у ве ћи ни 
разви је них зе ма ља не мо гу ви де ти у днев ном тер ми ну. 

У ме диј ском све ту у ко ме до ми ни ра ло ги ка ри ја ли ти ја по
сто је раз ли чи та ми шље ња о то ме да ли ме ди ји мо гу да се 
вра те на по зи ци је пре по зна ва ња и по ста вља ња ва жних дру
штве них про бле ма на ис так ну то ме сто у сво јој аген ди и 
да ли мо гу да се из бо ре са по пла вом ри ја ли ти ја јед ним од 
глав них обе леж ја са вре ме не те ле ви зи је ко ји се у по след ње 
вре ме по и сто ве ћу је са са вре ме ним концло го ри ма, у ко ји ма 
се и уче сни ци и гле да о ци под вр га ва ју екс пе ри мен ти ма са 
не са гле ди вим и да ле ко се жним по сле ди ца ма. Ка ко ис ти
че фи ло зоф ки ња ме ди ја и есте ти чар ка Див на Вук са но вић 
„тржиште те ра љу де да се по на ша ју као жи во ти ње у ка ве зу 

33 Ano nim, N1, (fe bru ar 2020), 25. 2. 2020, http://rs.n1in fo/Ve sti/a572513/
Ras pra vaoZa ko nuoelek tron skimme di ji ma:ri ja li tipro gra minas pre pla
vlju ju.html.
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– и то с обе стра не ка ве за.34 Ме диј ски пе да го зи сма тра ју да, 
ин си сти ра ју ћи на ре ша ва њу ва жних пи та ња, ме ди ји мо гу 
по но во да ис так ну сво ју по зи тив ну ди мен зи ју раз ви ја ју ћи 
ху ма ну стра ну чо ве ко ве лич но сти под сти чу ћи са рад њу, дру
же ње, уче ње, а не кон флик те и је зик мр жње као што је то 
слу чај са ко му ни ка ци јом у ри ја ли ти еми си ја ма. Упра во због 
мо гућ но сти де ло ва ња по зи тив ног кон цеп та ме диј ског ути
ца ја, по треб но је про у чи ти тех ни ку ме диј ске про из вод ње, 
ме ха ни зме и на чи не ути ца ја ме ди ја на фор ми ра ње иден ти
те та у че му нај ви ше успе ха има ју они ко ји по се ду ју вештине 
ме диј ске пи сме но сти. 
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REALITY SHOWS IN GLOBAL SOCIETY

FROM CANDID CAMERA TO  
BIG BROTHER AND SURVIVOR

Abstract

This paper deals with presence and topicality of reality shows in the 
world of global media and with popularity of microstars as “newly 
composed cultural models” whose provocative and aggressive 
behaviour spills over from reality into everyday life. A question is 
raised whether reality programmes represent just another in a series of 
harmless pastimes of the global audiences, or whether they are a danger 
to the postmodern society, a kind of manipulation, a media opiate? 
The market orientation of the global society has led to a pursuit of light 
entertainment products. Commercialization of the news programmes 
is entertaining according to the infotainment; emergence of a new 
genre of advertainment combines advertising and entertainment in 
various media content. Although television is not omnipotent in the 
global society, it still has a strong impact on the audiences obsessed 
with technology and screen images that have endangered other types 
of expressing people’s thoughts and feelings. Rapid technological 
development has opened the door to a new way of gaining fame and 
popularity, leading to the socalled celebritization of ordinary people. 
Numerous public controversies regarding broadcasting of such content 
range from those who perceive reality shows as distorted reallife events 
by portraying them as plays rather than real events, to those exploring 
the educational level of the media content or portraying everything as a 
fun contest. Is it the matter of the viewers’ voyeurism and exhibitionism 
of the programme participants? What is the level of interaction between 
the two categories? Are the viewers really enchanted by such media 
content to the point that they can easily and quickly identify themselves 
with the participants of a reality show? Do these programmes adversely 
affect people’s behaviour or do they represent an escape from the harsh 
everyday life and social injustice? Although the critical public points to 
the suppression of the freedom of thought, to the inhumane treatment 
of the participants, toying with their emotions and manipulation with 
contestants’ profiles, most viewers still refer to this television genre as 
harmless entertainment. That a part of the public in Serbia perceives 
them as a flood of ignorance, immorality and aggression is evidenced by 
the collected citizens’ signatures in support of the proposal of the Law 
on restriction of reality programmes, because they promote violence, 

hate speech and pornography.

Keywords: reality programmes, media, global society, celetoids
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град
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ОДГЛОБАЛНОГКА 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ 

РИЈАЛИТИЈУУСРБИЈИ
Сажетак: Гло бал на пре ви ра ња у све ту се од ра жа ва ју на сва ку на
ци ју по на о соб и раз ли чи те сег мен те дру штва, а из у зе так ни је ни 
ри ја ли ти про грам. Свет ске во ђе и по ли ти ча ри, као и ко му ни ка ци ја 
и ме ђу људ ски од но си ве ли ког бро ја љу ди у све ту ко ји су њи ма у ма
њој или ве ћој ме ри пот чи ње ни, мо же се по сма тра ти као огром но 
ри ја ли ти под руч је. То ни је онај кла сич ни ри ја ли ти про грам огра
ни чен у че ти ри зи да, али је упр кос сво јој ши ри ни не рас ки ди во по ве
зан са те ле ви зи јом и масме ди ји ма. Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји су 
по сле „Ве ли ког Бра та” у при лич ној ме ри ево лу и ра ли и по при ми ли 
фор ме ко је из ла зе из окви ра ри ја ли ти ја, усва ја ју ћи ши рок спек тар 
углав ном не га тив них ути ца ја из раз ли чи тих сфе ра дру штва.

Кључнеречи: ри ја ли ти про грам, гло ба ли за ци ја, те ле ви зи ја, мас
ме ди ји, ну кле ар ни рат, ме диј ски рат, рат ин фор ма ци ја    

Увод

Да на шње при ли ке у све ту мо же мо по сма тра ти у кон тек сту 
де ли мич но из ре жи ра них ме ђу људ ских од но са ко ји се од ви
ја ју у ри ја ли ти про гра му. Сва ка ко, мо ра се узе ти у об зир чи
ње ни ца да је то мно го ве ће ри ја ли ти под руч је у ко јем се пре
пли ће мно штво за мр ше них пу та ња уна пред ис пла ни ра них и 
спон та них ак ци ја. У ње му вла да ју гло бал ни за ко ни, тач ни је 
за ко ни ја чег, пре све га у вој ном и еко ном ском по гле ду. При
лич но је те шко у та ко ши ро ком под руч ју без ја сних гра ни
ца – на ро чи то ако се узме у об зир да њи хо ва крх кост ути че 
на очу ва ње на ци о нал них др жа ва и њи хо вог су ве ре ни те та, 
ко је угро жа ва гло ба ли за ци ја као про из вод, из ме ђу осталог, 
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експан зив ног ка пи та ли зма – пер цеп тив но об је ди ни ти у ве
ли кој ме ри ра штр кан ри ја ли ти са др жај. Иа ко је лак ше пра
ти ти ри ја ли ти на те ле ви зи ји ко ји омо гу ћа ва ана ли зу на 
знат но ма њем узор ку, то не ума њу је, ни ти до во ди у пи та ње 
по сто ја ње ри ја ли ти ја у ствар ном жи во ту, и то у гло бал ним 
окви ри ма. Тај ри ја ли ти про стор на ко јем се од ви ја гло ба ли
за ци ја је огро ман, али га је мо гу ће у из ве сној ме ри сма њи ти 
за хва љу ју ћи са те лит ској ко му ни ка ци ји ко ја омо гу ћу је исто
вре ме ни пре нос сли ка ши ром све та. Иа ко је про стор ри ја ли
ти про гра ма не у по ре ди во ма њи и пре ци зно огра ни чен фи
зич ким гра ни ца ма, чак и у ње му ка ме ра ни је у мо гућ но сти 
да за бе ле жи баш сва ки де таљ. Сто га тзв. свет ски „гло бал ни” 
ри ја ли ти, на спрам те ле ви зиј ског ри ја ли ти про гра ма, из гле
да као бес ко нач но по ље ко је се ши ри у не до глед, са ла ба вим 
или са мо де ли мич но ја сним гра ни ца ма, из ме ђу ко јих се и 
сли ке гу бе и по вре ме но по ја вљу ју не до зво ља ва ју ћи да се 
до би је јед на за јед нич ка и об је ди ње на сли ка. Јед на од тих 
сли ка ко ја се, по пут ри ја ли ти про гра ма, по ја вљу је у пре но су 
ужи во, је сте рат и ње го ве про прат не по ја ве. 

Без об зи ра на то што хлад но ра тов ске игре ни ка да за пра во 
ни су ни пре ста ја ле и по сто ји ре ал на прет ња од ну кле ар
ног ра та са мно го моћ ни јим оруж јем, у да на шњем вре ме ну 
су мо жда нај ја че оруж је ме ди ји по сред ством ко јих се већ 
уве ли ко во ди ме диј ски рат. У том ра ту, ко ји се из од ре ђе не 
пер спек ти ве мо же по сма тра ти као тзв. гло бал ни ри ја ли ти, 
мно го је ве ћи број игра ча не го у те ле ви зиј ском ри ја ли ти
ју. Ме ђу тим, ови ри ја ли ти про гра ми пред ста вља ју убо ји то 
оруж је у на ци о нал ним окви ри ма, и ујед но су про ду же на ру
ка гло бал них си ла и но вог свет ског по рет ка ко ји на ру ша ва ју 
гра ни це и функ ци о ни са ње на ци о нал них др жа ва. Исто вре
ме но, у скла ду са ци ље ви ма свет ских си ла ко је на ро чи то у 
ма ње раз ви је ним зе мља ма спро во де сво ју гло бал ну по ли ти
ку (и то че сто без по го во ра и уз све срд ну по др шку по ли ти
ча ра ко ји су на вла сти), ри ја ли ти про грам и вла сти у сва кој 
та квој др жа ви омо гу ћу је да у из ве сној ме ри лак ше оства ру је 
и сво је ци ље ве, пре у сме ра ва ју ћи па жњу гле да ла ца (на ро да) 
са те ку ћих и го ру ћих по ли тич ких, еко ном ских, кул тур них, 
па на кра ју кра је ва, и гло бал них про бле ма, на при вид ну и 
де гра ди ра ју ћу за ба ву, а да при том та иста власт ски да би ло 
ка кву од го вор ност са се бе глу ме ћи да (сход но свом по пу ли
стич ком за ла га њу за сло бо ду ме ди ја) не ма ни ка кве ве зе са 
тим. У тој ри ја ли ти џун гли ус по ста вља се од нос из ме ђу вла
да ра и пот чи ње них, из ме ђу Ве ли ког Бра та (Ве ли ке Бра ће) и 
уче сни ка овог сво је вр сног екс пе ри мен та. Те шко је утвр ди ти 
ко је глав ни Ве ли ки Брат, и да ли он мо же би ти са мо је дан, 
али је си гур но да по сто је ве ћа и ма ња Бра ћа у за ви сно сти 
од ве ли чи не и сна ге цен та ра мо ћи из ко јих они упра вља ју.
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Гло ба ли за ци ја – те рор ве ли ких над ма ли ма

Иа ко мо же ути ца ти и по зи тив но на од ре ђе не аспек те дру
штва, гло ба ли за ци ја до во ди у пи та ње су ве ре ни тет на ци о
нал них др жа ва под ри ва ју ћи, пре све га, њи хо ву еко но ми ју.1 
Еко ном ском гло ба ли за ци јом се вр ши сво је вр стан те рор над 
ма лим су ве ре ним др жа ва ма, ко је би ва ју при ну ђе не да сво
ју еко но ми ју раз ви ја ју пре ма пра ви ли ма ве ли ких игра ча на 
гло бал ном тр жи шту.2 Зиг мунт Ба у ман (Zygmunt) сма тра да 
је „’тр жи ште без гра ни ца’ ре цепт за не прав ду и, у крај њој 
ли ни ји, за но ви свет ски не по ре дак у ком је по ли ти ка та ко ја 
по ста је на ста вак ра та дру га чи јим сред стви ма.”3 До во де ћи их 
у еко ном ски за ви сан по ло жај, ве ли ке си ле не са мо да у ве ли
кој ме ри кре и ра ју њи хо ву еко ном ску по ли ти ку већ по сред но 
ути чу и на фор ми ра ње дру гих сег ме на та дру штва ко ји про
из ла зе или су на од ре ђе ни на чин по ве за ни са еко но ми јом 
као по ла зном осно вом. Је дан од тих сег ме на та је и кул ту ра, 
а ње но ши ре ње се оства ру је пу тем кул тур не гло ба ли за ци је 
ко ја раз би ја кул тур не ба ри је ре али исто вре ме но и на ру ша ва 
и об ли ку је пре ма сво јим узу си ма кул тур ни иден ти тет од ре
ђе ног дру штва. По Кејт Неш (Ka te Na esh), гло бал ни кул тур
ни то ко ви мо гу до при не ти на шем до жи вља ју све та као је
дин стве ног ме ста: „Ме ђу тим, чак и без те гло бал не све сти, 
они ути чу на то ка ко у соп стве ној ло кал ној сре ди ни жи ви мо 
у од но су на дру ге и у од но су на пред ста ве дру гих ко је до 
нас до пи ру пре ко ма сов них ме ди ја.”4 Ва жан сег мент кул тур
не гло ба ли за ци је су ма сов не ко му ни ка ци је ко је омо гу ћу ју 
ве зу са це лим све том, а ма сов ни ме ди ји као моћ но оруж је 
да ју ње ним кре а то ри ма ве ли ку пред ност у све оп штем ме
диј ском ра ту. Свет ске си ле, ко је пред во де САД, у про це су 
оп ште гло ба ли за ци је и пот чи ња ва ња сла би јих сво јим ин те
ре си ма ко ри сте сва сред ства ко ја су им на рас по ла га њу, а на 

1 Јан Арт Шол те (Aart Schol te) ми сли да „ка да је во ђе на на од ре ђе ни на
чин, гло ба ли за ци ја мо же да под сти че кул ту рал ну ра зно вр сност, пре по
род и ино ва ци ју”; Šol te, J. A. (2009) Glo ba li za ci ja: kri tič ki uvod, Pod go ri
ca: CID, str. 56.

2 Пол Херст (Paul Hirst) и Гре јем Томп сон (Gra ha me Thomp son), пак, 
тврде да је „еко но ми ја ви ше ин тер на ци о нал на не го гло бал на, с об зи ром 
на то да су на ци о нал не др жа ве и да ље нај моћ ни ји игра чи на еко ном ском 
пла ну, ка ко у сми слу до ма ћих еко но ми ја, та ко и у од но су на спо ра зу ме 
ве за не за упра вља ње еко ном ским од но си ма из ван на ци о нал них гра ни
ца”; Hirst, P. и Thomp son, G. (1996) Glo ba li za tion in Qu e sti on: The In ter
na ti o nal Eco nomy and the Pos si bi li ti es of Go ver nan ce, Cam brid ge: Po lity 
Press, p. 10. 

3 Ba u man, Z. (2010) Flu id ni strah, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 114.
4 Neš, K. (2006) Sa vre me na po li tič ka so ci o lo gi ja: glo ba li za ci ja, po li ti ka i 

moć, Be o grad: JP Slu žbe ni gla snik, str. 65. Неш на во ди и тре ћи аспект 
гло ба ли за ци је, по ред еко ном ског и кул тур ног, а то је еко ло шки, тач ни је 
де гра да ци ја жи вот не сре ди не. Исто, стр. 6566.
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пр вом ме сту је то вој на моћ по мо ћу ко је оне ме ња ју и на ме
ћу сво је за ко не.5 Шол те на по ми ње ка ко ве стер ни за ци ја, мо
дер ни за ци ја и ко ло ни за ци ја има ју мно го ду жу исто ри ју не го 
са вре ме на сна жна гло ба ли за ци ја: „Ин сти ту ци је упра вља ња, 
пред у зе ћа, масме ди ји, ака дем ска дру штва и удру же ња гра
ђа на у За пад ној Евро пи и Се вер ној Аме ри ци ва жи ла су за 
нај ва тре ни је про мо те ре са вре ме не гло ба ли за ци је.”6 

Ове си ле не пре ста но ис ти чу те ро ри зам као гло бал ну прет
њу, а за пра во је то са мо из го вор да под пла штом то бо жње 
бор бе за свет ску прав ду вр ше те рор гло бал ног над сла би
ји ма и по тла че ни ма. На кра ју кра је ва, они су ти ко ји сво
јим ло шим по ступ ци ма рас пи ру ју да ље бу ја ње те ро ри зма. 
Ба у ман ис ти че да „има ју ћи у ви ду при ро ду мо дер ног на о
ру жа ња на рас по ла га њу вој ска ма, ре а го ва ња на та ква те ро
ри стич ка де ла мо ра ју из гле да ти чуд но, тра па во и не ја сно.”7 
За раз ли ку од ору жа ног пот пи ри ва ња те ро ри зма те ле ви зи ја 
то ра ди мно го суп тил ни је, али ни шта ма ње ефи ка сно и на 
ште ту сво јих гле да ла ца (а гра ђа на од ре ђе не др жа ве) ко ји 
би ва ју уву че ни у опа сне ме диј ске игре. Се лек тив ним пре
но си ма ра та и рат них де ша ва ња ужи во – го то во увек при ка
зу ју ору жа не ак ци је ве ли ких си ла усме ре не про тив пра вих 
и има ги нар них те ро ри ста, ко је на вод но има ју за циљ бор бу 
за свет ску прав ду – во де ће ме диј ске ку ће у све ту гле да о ци ма 
сер ви ра ју исе че не и ве што ода бра не де ло ве тог гло бал ног 
ри ја ли ти ја.8 Ка да је, пак, реч о ак ци ја ма ко је су прет хо ди
ле овим по то њим, Фран соа Вал тер (Fran co is Wal ter) пи ше 
о то ме да умно жа ва ње не у мор но при ка зи ва них сли ка је сте 
на чин да се раз бла жи и да се ма лопо ма ло об у зда ужас: „Ако 
се из у зму слу ча је ви као што је тра ге ди ја од 11. сеп тем бра 
или обез бе ђи ва ње сли ка сла бе ре зо лу ци је ко је су сни ми ле 
ка ме ре за ви део над зор, тра ге ди је не оста вља ју за со бом 

5 Ба у ман пра ви па ра ле лу из ме ђу оруж ја и бе за ко ња: „Гло бал но бе за ко ње 
и ору жа но на си ље ме ђу соб но се пот хра њу ју, ме ђу соб но се осна жу ју и 
пот кре пљу ју; као што древ на му дрост упо зо ра ва – in ter ar ma si lent le ges 
(ка да оруж је го во ри, за ко ни за не ме)”; Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 114.

6 Šol te, J. A. нав. де ло, стр. 57.
7 Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 126. Та ко она за хва та ју мно го ве ћу област од 

оне ко ја је по го ђе на те ро ри стич ким на си љем, и узро ку ју још број ни
је „ко ла те рал не жр тве”, а ти ме и ви ше те ро ра, раз до ра и де ста би ли за
ци је не го што би са ми те ро ри сти мо гли да про у зро ку ју – иза зи ва ју ћи 
та ко још јед но по ве ћа ње ко ли чи не на та ло же не огор че но сти, мр жње и 
ра сту ћег бе са, и још ве ће ши ре ње ре до ва по тен ци јал них след бе ни ка 
терористич ких иде ја. Исто, стр. 126.

8 До ла зак жи вог (li ve) „ди рект ног пре но са”, ко ји је иза зван уво ђе њем 
крај ње бр зи не, пре тва ра ста ру „те ле ви зи ју” у „ве ли ку пла не тар ну опти
ку.” Ви ри лио, П. (2000) Ин фор ма тич ка бом ба, Но ви Сад: Све то ви,  
стр. 17.
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директ не пре но се.”9 Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard) сма тра 
да је „на си ље по тен ци јал но у пра зни ни екра на пу тем ру пе 
ко ју овај отва ра у мен тал ном све ту.”10 По ње му чак ме ди
ји сву да прет хо де те ро ри стич ком на си љу, и то је за пра во у 
скла ду са оном кон ста та ци јом да су ма сов ни ме ди ји (ме ђу 
њи ма и те ле ви зи ја као је дан од во де ћих) сред ство ма ни пу
ла ци је и пла ни ра не или де ли мич но пла ни ра не зло у по тре бе 
ко ја мо же до ве сти до ка та стро фал них по сле ди ца.11 

По ред те ле ви зи је, ту је и ин тер нет, ко ји као про из вод Ми
ни стар ства од бра не САДа пред ста вља моћ но оруж је у 
ру ка ма сво јих тво ра ца за гло бал ну кон тро лу дру гих де ло
ва све та. У од ре ђе ним слу ча је ви ма ин тер нет на до ме шћу је 
не до ста так ме диј ске па жње на те ле ви зи ји, ка да се, ре ци
мо, те ро ри сти то ли ко ужи ве у сво је уло ге да по ста ју по пут 

9 Val ter, F. (2012) Ka ta stro fe: jed na kul tur na isto ri ja od XVI do XXI ve ka, No vi 
Sad: Aka dem ska knji ga, str. 295296. Пјер Бур ди је (Pi er re Bo ur di eu) је ми
шље ња да „чак и нај о бич ни ји кра так пре глед ве сти, па и са ма чи ње ни ца 
да се о не че му из ве шта ва, да се не што сни ма – to re cord, да се о не че му 
пра ви ре пор та жа, под ра зу ме ва увек и од ре ђе ну со ци јал ну кон струк ци ју 
ре ал но сти ко ја је у ста њу да иза зо ве ефек те дру штве не мо би ли за ци је 
(или де мо би ли за ци је).” Bur di je, P. (2000) Nar ci so vo ogle da lo: ras pra va o 
te le vi zij skom no vi nar stvu, Be o grad: Clio, str. 37.

10 Bo dri jar, Ž. (1994) Pro zir nost zla: ogled o kraj no snim fe no me ni ma, No vi 
Sad: Sve to vi, str. 71. О ово ме он на ста вља: „До те ме ре да је бо ље не 
за те ћи се на јав ном ме сту где опе ри ше те ле ви зи ја, има ју ћи у ви ду ве ли
ку ве ро ват но ћу јед ног на сил ног до га ђа ја до зва ног са мим ње ним при су
ством.” Исто, стр. 71.

11 А Бур ди је сма тра да је „те ле ви зи ја си гур но до при не ла, ко ли ко и ми то, и 
де гра да ци ји ци вил не вр ли не.” Bur di je, P. (1999) Sig nal na sve tla: pri lo zi za 
ot por neo li be ral noj in va zi ji, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva,  
str. 10.

Слика 1 Емпајер стејт 
билдинг који гори након 
случајног удара авиона 

1945. године

Слика 2 Авион којим 
управљају терористи 
се забија у Светски 

трговински центар 2001. 
године
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медиј ских лич но сти за ви сни од ме ди ја. Ба у ман та ко на во ди 
при мер ка да „ве ћи на те ро ри стич ких гру па, све сна да њи
хо ви спек та ку лар ни по ду хва ти мо гу би ти пре не брег ну ти 
од стра не из ве шта ча, же ли да ис ко ри сти при ли ке ко је пру
жа ју мре же ’ин фор ма ци о них ау то пу те ва’ и ре дов но по ста
вља ју ве сти о сво јим по ду хва ти ма на ин тер не ту.”12 А Грант 
Вар длоу (Grant War dlaw) је пре по знао ка ко из ме ђу ме ди ја 
и из вр ши ла ца спек та ку лар них те ро ри стич ких ин ци де на
та по сто ји не ка фор ма сим би от ског од но са, и да је је дан 
од нај ва жни јих ци ље ва те ро ри стич ког на па да за до би ја ње 
пу бли ци те та из од ре ђе ног раз ло га: „У не ким слу ча је ви ма, 
пу бли ци тет је је ди ни циљ. Прет по ста вље ни при мар ни циљ 
ме ди ја је ин фор ми са ње. Ме ђу тим, у прак си је ва жно ма кар 
за ба ви ти, шо ки ра ти, уве се ли ти или на дру га чи ји на чин ути
ца ти на емо ци је гле да ла ца. Ово је по себ но тач но за ме диј 
те ле ви зи је.”13 Све ове ак ци је и ре ак ци је у гло бал ном пре ви
ра њу су, да кле, чвр сто скоп ча не са масме ди ји ма, те из тог 
раз ло га ни ка ко не мо же мо за не ма ри ти њи хо ву, у из ве сном 
сми слу, ри ја ли ти ди мен зи ју. Гло ба ли за ци ја укљу чу је ве ће и 
ма ње гло бал не игра че, али и оне уче сни ке ко ји при па да ју 
ан ти гло ба ли стич ким по кре ти ма. Сви они су у јед ном огром
ном екс пе ри мен тал ном про сто ру зва ни ри ја ли ти. Раз ли ка у 
од но су на ри ја ли ти про грам ко ји оба вља сво ју функ ци ју у 
окви ри ма на ци о нал не др жа ве (по сред но су ту ипак укљу че
ни и гло бал ни ути ца ји), је сте та што овај тзв. гло бал ни ри ја
ли ти де лу је на мно го ши рем по љу и при том че сто ди рект не 
пре носе замењу је сним ци ма у про па ганд не свр хе.  

Ну кле ар ни рат и ме диј ска екс пло зи ја

Ка да го во ри мо о опа сно сти ма ко је пре те од ну кле ар ног ра
та, па жњу би за пра во тре ба ло пре у сме ри ти на оно што прет
хо ди том по тен ци јал ном за вр шном чи ну. То је не из ве сност, 
страх и стреп ња у не пре ста ном иш че ки ва њу да ли ће и ка да 

12 Ba u man, Z. нав. де ло, стр. 125. Ба у ман чак на по ми ње ка ко „рет ко про ђе 
дан, а да не ка гру па не об ја ви још је дан на пад штам па ним или ви део
саоп ште њи ма.” Исто, стр. 125. 

13 War dlaw, G. (1989) Po li ti cal Ter ro rism: The ory, Tac tics, and Co un terme a
su res, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 20. Џо на тан Р. Вајт (Jo
nat han R. Whi te) сма тра да те ле ви зи ја и дру ги ме ди ји об ли ку ју на чин на 
ко ји ми ви ди мо те ро ри зам: „Ово ства ра при лич но кон тро вер зе о уло зи 
ме ди ја у из ве шта ва њу о те ро ри зму, и че сто су прот ста вља из ве шта че 
без бед но сним сна га ма. Све стра не по ку ша ва ју да ма ни пу ли шу ме ди ји
ма због ње го ве ве ли ке мо ћи. Ово зна чи да по сто ји ве ли ко над ме та ње да 
се при ка же тач ка гле ди шта и оквир за ве сти, што до во ди до оп ту жби за 
при стра сно сти са свих стра на. Ово је на ро чи то тач но код те ле ви зи је, 
за то што је те ро ри зам на пра вљен за те ле ви зиј ску дра му.” Whi te, J. R. 
(2014) Ter ro rism and Ho me land Se cu rity, Wad sworth: Wad sworth Cen ga ge 
Le ar ning, p. 106. 
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куц ну ти суд њи час. Спен сер Верт (Spen cer We art) на по ми ње 
ка ко је у про шло сти нај че шћи страх био онај од на па да из 
ва зду ха – не са атом ским бом ба ма, ако су се уоп ште оче
ки ва ле у да ле кој бу дућ но сти, не го са оруж јем ко је је би ло 
већ при ру ци: „Ни је би ла но ва иде ја да би ужас мо дер ног 
оруж ја мо гао да до не се до ба ми ра, а из глед атом ског оруж ја 
на ро чи то је ин спи ри сао ко ли ко на де, то ли ко и стра ха.”14 У 
ово ме ве ли ку, и мо жда кључ ну уло гу има ју ме ди ји (на ро чи
то те ле ви зи ја), ко ји из два ја њем и сец ка њем већ окр ње них 
и не пот пу них сли ка об ли ку ју јед ну но ву, у при лич ној ме ри 
од ствар но сти уда ље ну сли ку. Бо дри јар ми сли да смо за хва
љу ју ћи тех нич кој пер фор ман си до спе ли до та квог сте пе на 
ре ал но сти и објек тив но сти да се чак мо же го во ри ти о ви шку 
ре ал но сти: „Овај ви шак нас још ви ше пла ши и збу њу је не го 
њен не до ста так јер смо овај ба рем мо гли да на док на ди мо 
уто пи јом и уо бра зи љом.”15 Тај ви шак је не та ко рет ко не у
хва тљив за ме ди је ко ји су фру стри ра ни овом чи ње ни цом, а 
ка да га је и мо гу ће до сег ну ти он на екра ну би ва та ко упа
ко ван да гле да о ци до би ја ју јед ну не ја сну пред ста ву о од ре
ђе ним до га ђа ји ма. Та ко до ла зи мо до си ту а ци је да на ма као 
гле да о ци ма, ка ко пи ше Бо дри јар, нај ви ше не до ста је упра во 
ми сао о до вр ше њу ре ал но сти.16 Оно што је прет хо ди ло гло
бал ној екс пан зи ји ме ди ја, пре све га те ле ви зи је, и с тим у 
ве зи при ка зи ва ња те ма о ну кле ар ном ра ту и ка та стро фа ма, 
је су сли кар ство и фо то гра фи ја.17 За ни мљи во је то да је Ен ди 
Вор хол (Andy War hol) у јед ном ин тер вјуу ко ји је дао Ми ке
леу Бо ну о моу (Mic he le) 1985. го ди не по но во ожи вео сли ку 
ка та стро фе од 28. ју ла 1945. го ди не, ка да је ави он Аме рич ког 
рат ног ва зду хо плов ства због гу сте ма гле уда рио у 79. спрат 

14 We art, S. R. (2012) The Ri se of Nuc le ar Fe ar, Cam brid ge, Mas sac hu setts and 
Lon don: Har vard Uni ver sity Press, p. 13.

15 Bo dri jar, Ž. (1998) Sa vr šen zlo čin, Be o grad: Ča so pis Be o grad ski krug,  
str. 76.

16 Исто, стр. 77.
17 Под том пре си јом и стра хом од ну кле ар ног оруж ја и ра та ја ви ле су се и 

спе ци фич не ма ни фе ста ци је у умет но сти. То је тзв. ну кле ар на умет ност 
ко ја је на ста ла не ду го на кон бом бар до ва ња Хи ро ши ме и На га са ки ја. На
и ме, 1951. го ди не ита ли јан ски сли ка ри Ен ри ко Бај (En ri co) и Сер ђио 
Дан ђе ло (Ser gio Dan ge lo) ство ри ли су по крет Ar te Nuc le a re. Исте го ди не 
је об ја вљен „Ми стич ни ма ни фест” Сал ва до ра Да ли ја ко ји пред ста вља 
ме ша ви ну ка то лич ког ми сти ци зма и ну кле ар них те ма. Пре об ја вљи ва
ња ма ни фе ста и не ду го на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Да ли је 
на сли као Атом ску иди лу (1945) и Атом ску Ле ду (1949). Из 1949. го ди
не је и сли ка фран цу ског умет ни ка Бер нар да Лор жуа (Ber nard Lor jou) 
Атомско до ба. У САДу је 1955. го ди не сли ку истог на зи ва ура дио сли
кар и фо то граф Еу ген фон Бру ен хан хајн (Eu ge ne Von Bru en chen hein). 
Чу ве ни бри тан ски скулп тор Хен ри Мур (He nry Mo o re) је 1967. го ди не 
на пра вио скулп ту ру под на зи вом Ну кле ар на енер ги ја, хи брид ну ну кле
ар ну пе чур ку и људ ску, од но сно сло нов ску ло ба њу са др жа не у јед ном.
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Ем па јер стејт бил дин га, та да нај ви ше згра де на све ту.18 У 
овом слу ча ју ствар на ка та стро фа је прет хо ди ла умет ни ко
вој има ги на ци ји ка та стро фе, а овом још не ро ђе ном сли ком 
Вор хол је на не ки на чин ви зи о нар ски пред ви део опет пра ву 
ка та стро фу (ко ја се не пре кид но у ди рект ном пре но су и на 
сним ци ма вр те ла на СиЕнЕну) ка да су те ро ри сти ави о ни
ма и бом ба ма го то во 20 го ди на ка сни је, 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не, уни шти ли Свет ски тр го вин ски цен тар у Њу јор ку ко
ји се на ла зио у бли зи ни по ме ну те згра де. 

Гле да о ци, од но сно ди рект ни уче сни ци и жр тве тра гич них 
до га ђа ја по ве за них са ну кле ар ним ра том – ка да је ну кле ар но 
оруж је већ ис про ба но на ци вил ним ци ље ви ма у 20. ве ку, и 
то по што су Аме ри кан ци 1945. го ди не ба ци ли на Хи ро ши му 
и На га са ки атом ске бом бе – ни су, на жа лост, мо ра ли да сво
јом има ги на ци јом по пу ња ва ју пра зни ну ка ко би ство ри ли 
ре ал ну сли ку о овој стра хо ти. Пр ве ма ни фе ста ци је тзв. ну
кле ар не умет но сти мо гле су се ви де ти пре све га у фо то гра
фи ја ма, и то по чев од по ме ну тих ба че них атом ских бом би, 
пре ко ну кле ар них про ба, па све до ну кле ар них ка та стро фа у 
Чер но би љу 1986. и Фу ку ши ми 2011. го ди не. Све ове до га ђа
је је нај бо ље бе ле жио фо то а па рат, а фо то гра фи су ода би ра ли 
оне сег мен те ко ји су нај у пе ча тљи ви ји и нај бо ље од ра жа ва ју 
да ту си ту а ци ју. По ми њу ћи раз не ка та стро фе, ме ђу њи ма и 
Чер но бил, Пол Ви ри лио (Paul) за кљу чу је да смо у тим вре
ме ни ма од вра ћа ња ус пе ли не ка ко да се на вик не мо на наш 
но ви ко шмар: „За хва љу ју ћи на ро чи то те ле ви зи ји ужи во, 
ду га аго ни ја пла не те за нас је исто што и ток по ро дич них 

18 „Ми ке ле Бо ну о мо: Да ли је еруп ци ја Ве зу ва сли ка ка та стро фе за Вас? 
Ен ди Вор хол: Ох да! Ма ло је као атом ска бом ба. Да, ми слим да та ко 
функ ци о ни ше... Ми ке ле Бо ну о мо: Да ли би Њу јорк тре ба ло да има Ве
зув? Ен ди Вор хол: Не, не мо гу да за ми слим та ко не што. Мо жда ов де у 
Њу јор ку по сто ји са мо јед на ствар ко ја мо же да из гле да као Ве зув: Ем па
јер стејт бил динг. Ако би био за па љен.” Wil son, R. (1991) Ame ri can Su bli
me: The Ge ne a logy of a Po e tic Gen re, Ma di son, Wi scon sin: The Uni ver sity 
of Wi scon sin Press, p. 41.

Слика 3 Нуклеарна катастрофа у  
Чернобиљу из 1986. године
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се ри ја.”19 На во де ћи при мер фуд бал ске утак ми це из ме ђу Ре
ал Ма дри да и На по ли ја од и гра не у сеп тем бру 1987. го ди не 
пред пра зним гле да ли штем – при че му су хи ља де гле да ла ца 
оп се да ли ста ди он али ни су ушли уну тра, а це ли ток утак ми
це је пре но шен на те ле ви зи ји – Бо дри јар ис ти че ка ко за бра
на ове вр сте са вр ше но од сли ка ва те ро ри стич ки хи пер ре а ли
зам на ше га све та, онај у ко ме се „ствар ни” до га ђај де ша ва у 
пра зни ни, где му је од у зет сва ки кон текст, и ви дљив је са мо 
из да ле ка, те ле ви зиј ски.20 У слу ча ју апо ка лип се, на кон ну
кле ар ног ра та, та пра зни на би у ве ли кој ме ри по ста ла ре ал
ност, ко ја се ди рект но пре до ча ва тзв. ри ја ли ти игра чи ма. Те
ле ви зи ја у тој си ту а ци ји мал те не не би мо ра ла ни да по сре
ду је у пре но ше њу ка та стро фич них сли ка, ка та стро фа би се 
од ви ја ла пред на шим очи ма као гле да о ци ма ко ји су по ста ли 
ак тив ни уче сни ци у до га ђа ји ма. Де си ла би се не ка врста 
ме диј ске екс пло зи је ко ја би прак тич но уни шти ла екран као 
вир ту ел ни зид из ме ђу два ма њеви ше ствар на све та, и прак
тич но по ни шти ла на шу уло гу па сив них гле да ла ца. На тај 
на чин би се све оне исе че не и мон ти ра не сли ке рас пр ши ле, 
и у не ком тре нут ку се пре тво ри ле у тзв. ну кле ар ну ки шу 
ко ја би тво ри ла ствар ност као је ди ну мо гу ћу сли ку. Вал тер 
на во ди при мер из ро ма на Да ви да Ели ја (Ely) Тајмаут (Ti me 
Out, 1968), где се Ру си и Аме ри кан ци ме ђу соб но оп ту жу ју 
за ну кле ар ну не сре ћу ко ја је уни шти ла Ве ли ку Бри та ни ју. 

19 Ви ри лио, П. нав. де ло, стр. 39.
20 Bo dri jar, Ž. (1994) Pro zir nost zla: ogled o kraj no snim fe no me ni ma, No vi 

Sad: Sve to vi, str. 75. Бо дри јар као да је ви зи о нар ски пред ви део си ту а ци ју 
са ко јом се тре нут но су о ча ва мо, а то је пан де ми ја но вог ко ро на ви ру са 
(Ковид 19). На и ме, на са мом по чет ку пан де ми је фуд бал ске утак ми це су 
се углав ном игра ле без гле да ла ца, а је дан од ипак ре ђих слу ча је ва је би
ла, ре ци мо, и утак ми ца Ли ге шам пи о на из ме ђу Ли вер пу ла и Атле ти ко 
Ма дри да, од и гра на 11. мар та 2020. го ди не пред пре пу ним ста ди о ном 
Ен филд (из Ма дри да као жа ри шта епи де ми је у Шпа ни ји, у ко јој је већ 
та да би ло по твр ђе них 2140 слу ча је ва за ра зе, до пу то вао је ве ли ки број 
на ви ја ча). А још фра пант ни ји при мер је та ко ђе утак ми ца Ли ге шам пи
о на од 19. фе бру а ра исте го ди не, од и гра на на ста ди о ну Сан Си ро у Ми
ла ну – из ме ђу до ма ће Ата лан те и Ва лен си је, ка да је око 40000 на ви ја ча 
сти гло из Бер га ма не ко ли ко да на на кон што се ви рус већ про ши рио у 
Ко до њу ју жно од Ми ла на; ина че, Бер га мо је по ред Ми ла на ка сни је по
стао нај по го ђе ни ји град по бро ју смрт них слу ча је ва у чи та вој Евро пи, 
па и све ту, а на овој утак ми ци се за ра зи ла и тре ћи на игра ча Ва лен си је, 
као и ве ћи број шпан ских на ви ја ча. Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да 
се 2. апри ла у Шпа ни ји број за ра же них по пео на 110,238 а у Ита ли ји 
на 110,574, мо же мо су прот но Бо дри ја ру, за кљу чи ти да се са да пред пу
ним гле да ли штем од и грао тзв. ка пи та ли стич ки, од но сно фи нан сиј ски 
те ро ри зам због ве ли ке до би ти, а да су утак ми це ба рем на пра зним ста
ди о ни ма мо гле да спре че исти. Ка сни је су и са ме утак ми це за бра ње не 
због ри зи ка за игра че и чла но ве еки па, али се чи ни да је глав ни раз лог 
ипак био не свр хо ви тост од и гра ва ња ка да не ма ни ка квог при ли ва нов ца 
од ула зни ца (у та квој си ту а ци ји би би ла упит на и за ра да од ре кла ма и 
спон зо ра).
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За ни мљи вост при че је у то ме што на сце ну по ста вља исто
ри ча ра, ко ји мо ра, не са мо да на пи ше исто ри ју тог пе ри о да, 
не го и да ство ри ар хи ве, да обез бе ди кон ти ну и тет ко лек ци ја 
но ви на и ча со пи са, та ко да у бу дућ но сти не би мо гло ни да 
се по сум ња у по сто ја ње ка та стро фе.21

Ме ђу тим, ка ко пи ше Ви ри лио, на кра ју про шлог ми ле ни ју
ма је атом ску бом бу за ме ни ла авет ин фор ма тич ке бом бе ко ја 
је ка дра да рас тво ри мир на ци ја ин тер ак тив но шћу ин фор ма
ци је.22 На по ми њу ћи да су рат ма са и рат енер ги ја (то та
ли тар ни рат у ко јем је кван ти та тив но још би ла до ми нант
на ма са и моћ атом ске бом бе) за вр ше ни а да на сту па рат 
ин фор ма ци ја, он пред ви ђа да љи ток: „Гло ба ли тар ни рат 
су тра шњи це би ће рат у ко јем ће ква ли тет над вла да ти ге о фи
зич ку и де мо граф ску ве ли чи ну, за хва љу ју ћи ин фор ма тич кој 
бом би.”23 Док у све ту кон стант но ти ња стреп ња од ну кле ар
ног ра та, на екра ну нам се сер ви ра ју из но ва и из но ва са др
жа ји на ову те му.24 Почев од 9. октобра 2006. године водеће 

21 Val ter, F. (2012) Ka ta stro fe: jed na kul tur na isto ri ja od XVI do XXI ve ka, No vi 
Sad: Aka dem ska knji ga, str. 204.

22 Ви ри лио, П. нав. де ло, стр. 65.
23 Исто, стр. 138139, 141.
24 Ен ди Вор хол је го во рио да ка да ви ди мо је зи ву сли ку из но ва и из но ва, то 

за и ста не ма ни ка квог ефек та. 

Слика 4 Фудбалска утакмица између Реал 
Мадрида и Наполија одиграна 1987. године  

пред празним гледалиштем

Слика 5 Препун стадион Сан Сиро на утакмици 
Лиге шампиона између Аталанте и Валенсије из 

2020. године
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глобалне тв мреже, попут Сиенена, понављале су нам 
нуклеарне пробе које је извела Северна Кореја, закључно 
са шестом и највећом изведеној 3. септембра 2017. године. 
Свет ске си ле, на че лу са САД, пре ти ле су да, ако се вер но ко
реј ски пред сед ник Ким Џонг Ун на ста ви са раз во јем ну кле
ар ног оруж ја, да ће ње го ву зе мљу из бри са ти са ли ца зе мље. 
Али, на је дан пут, као у ри ја ли ти про гра му, аме рич ки пред
сед ник До налд Трамп (Donald Trump) по чет ком 2018. го ди
не омек ша ва свој став и при ста је да се у ско ри је вре ме на не
у трал ном те ре ну са ста не са Уном. Ме ђу тим, ову сер ви ра ну 
ри ја ли ти при чу је вр ло бр зо рас пр ши ла (и до ве ла у пи та ње 
одр жа ва ње са стан ка с ци љем ко нач ног по сти за ња ми ра) из
ја ва на те ле ви зи ји Трам по вог са вет ни ка за на ци о нал ну без
бед ност Џо на Бол то на (John Bolton) да би на Се вер ну Ко ре
ју тре ба ло при ме ни ти „ли биј ски мо дел” де ну кле а ри за ци је, 
али и ствар на вој на ве жба ко ју су у ме ђу вре ме ну за јед нич ки 
из ве ле Ју жна Ко ре ја и САД. Ове ри ја ли ти игре не би тре ба
ло да из не на ђу ју, с об зи ром на то да је Трамп ис ку сан ри ја
ли ти играч, и да је и на кон сту па ња на ду жност пред сед ни ка 
остао из вр шни про ду цент ри ја ли ти шоу про гра ма „Ше грт” 
(The Ap pren ti ce).25

25 Са ста нак из ме ђу Трам па и Уна је на кра ју ипак одр жан у Син га пу ру 12. 
ју на 2018. го ди не (пот пи сан је и до ку мент о де ну кле а ри за ци ји Ко реј ског 
по лу о стр ва), али то мо же мо по сма тра ти са мо као још је дан у ни зу ри ја
ли ти по те за. Тре ба ло би на по ме ну ти да је Трамп ак ти ван и на дру штве
ним мре жа ма, кон крет но Twit terу, где че сто по ру ка ма по сла тим из ме ђу 
и на кон ва жних са ста на ка збу њу је сво је по ли тич ке про тив ни ке, али и 
са рад ни ке. На кон овог са стан ка усле ди ле су Трам по ве на из ме нич не по
хва ле и прет ње, да би по чет ком де цем бра 2019. го ди не Се вер на Ко ре ја 
из ве ла но ве про бе. На то је Трамп ре а го вао на пи сав ши 8. де цем бра опет 
на Twit terу ка ко је Ким Џонг Ун у Син га пу ру пот пи сао чврст спо ра зум 
о де ну кле а ри за ци ји, и да ри зи ку је да из гу би све ако на ста ви да се не
пријатељ ски по на ша.  

Слика 6 Продавац у Јужној Кореји у неверици 
гледа на екранима телевизора Ким Џонг Уна и 

вести о петој нуклеарној проби Северне Кореје, 
изведеној 9. септембра 2016. године
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Вла да ри (ве ли ка бра ћа) и пот чи ње ни (уче сни ци)

Иа ко ри ја ли ти шоу Ве ли ки Брат ни је ви ше ак ту е лан у све
ту (па са мим тим ни у Ср би ји) он је по слу жио као мо дел за 
мно ге по то ње ри ја ли ти је, те је из тог раз ло га и тер мин „Ве
ли ки Брат” нај при клад ни ји ка да се пра ви па ра ле ла са свет
ским вла да ри ма.26 За пад на ми сао је још од сво јих по че та ка 
у Грч кој, те жи ла да су шти ну чо ве ка и дру штва де фи ни ше 
по ли тич ки („чо век је по ли тич ка жи во ти ња”), у исто вре ме 
ви де ћи су шти ну по ли тич ког у по де ли дру штва на над ре ђе не 
и под ре ђе не, на оне ко ји зна ју и из да ју на ред бе и на оне ко ји 
не зна ју и ко ји се тим на ред ба ма по ко ра ва ју.27 То је во ди ло ка 
ства ра њу дру штва, али је за то да љи раз вој све ви ше от кри
вао по сле ди це са мо при вид них сло бо да и у исто вре ме ишао 
на ру ку гло бал ним вла да ри ма, као и вла да ри ма из сен ке. Као 
и у ри ја ли ти про гра му, и у „гло бал ном” ри ја ли ти ју вла да
ри (че сто су по пут Ве ли ког Бра та не ви дљи ви) сми шља ју 
уна пред ве ћи број ис пла ни ра них по те за ко је ће по ву ћи у тој 
игри, при том пу шта ју ћи уче сни ке до оне гра ни це ко ја им 
од го ва ра да спон та но из во де сво је уло ге. Да кле, они на сто је 
да ко ли ко год је то мо гу ће др же све под сво јом кон тро лом 
и има ју власт над се би пот чи ње ни ма, од но сно уче сни ци ма, 
што је у пот пу ној су прот но сти са пле мен ском дру штве ном 
ор га ни за ци јом. Пјер Кла стр (Pi erre Cla stres) та ко ис ти че да 

26 Кра јем 1990их го ди на, „Ве ли ки Брат” је сти гао на те ле ви зиј ске екра не, 
пр во у Хо лан ди ји и за тим у дру гим зе мља ма ши ром све та. Тех но ло шки, 
он је ком би но вао си стем ка ме ра ди ги тал не про дук ци је ко је про из во де 
ла ко ма ни пу ли ра ју ће сли ке упо тре бом ра дио ми кро фо на при чвр шће них 
за оде ћу так ми ча ра, и ко ри стио је бр зи софт вер ви со ког ка па ци те та ко ји 
је по стао ин ду стриј ски стан дард. Би ло је мо гу ће ве о ма бр зо еди то ва
ти сни мак за ве чер њу ком пи ла ци ју про гра ма ко ји при ка зу ју нај ва жни је 
днев не до га ђа је у ку ћи „Ве ли ког Бра та”; Big nell, J. (2005) Big Brot her: 
Re a lity TV in the Twentyfirst Cen tury, Lon don: Pal gra ve Mac mil lan, p. 16.

27 Kla str, P. (2004) Druš tvo pro tiv Dr ža ve – Vlast u pri mi tiv nom druš tvu: ese ji 
iz po li tič ke an tro po lo gi je, Po ro dič na bi bli o te ka, br. 2, dru go iz da nje, str. 25.  

Слика 7 Доналд Трамп и његова ћерка Иванка 
Трамп разговарају са такмичарем „Шегрта”
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„по гла ви це код ју жно а ме рич ких Ин ди ја на ца не ма ју ни ка кву 
власт над пле ме ном, да не ма ни оних ко ји из да ју на ре ђе ња 
ни ти оних ко ји се по ко ра ва ју.”28 И у „гло бал ном” и у ТВ ри
ја ли ти ју во ђе др же уче сни ке у за ви сном по ло жа ју, и то по чев 
од оних при мар них па све до се кун дар них по тре ба. Та ко је 
за ни мљи во да уче сни ци у ри ја ли ти про гра ми ма на раз ли чи
те на чи не мо ра ју да от пла те хра ну (кроз од ра ђи ва ње и из во
ђе ње раз ли чи тих „уло га”, а по не кад и са мим нов цем ко ји им 
је уна пред дат) чи ју це ну и усло ве ку по ви не дик ти ра ју во ђе 
у од но су на то ка ко су из вр ше ни од ре ђе ни за да ци, а у „гло
бал ном ри ја ли ти ју” исто та ко моћ ни ци ме ња ју и од ре ђу ју 
це не, и усло вља ва ју куп це (ко ји мо ра ју да се по ка жу на свом 
рад ном ме сту ка ко би за ра ди ли до вољ но нов ца за ку по ви ну) 
др же ћи мо но пол на пре храм бе не про из во де. Џо на тан Биг
нел (Jo nat han Big nell) на по ми ње ка ко је струк ту ра на гра де 
и ка зне ко ја је уо би ча је на за фор ма те ри ја ли ти ја, по пут да
ва ња или ус кра ћи ва ња хра не (на шта су се уче сни ци ри ја
ли ти про гра ма „Ја сам по зна та лич ност” и „Ве ли ки Брат” 
че сто жа ли ли), и утвр ђи ва ње очи глед но на су мич не ру ти не 
је де ња или спа ва ња, ускла ђе на са пси хо ло шком тор ту ром 
ко ја има за циљ да осла би жр тву и про из ве де за ви сност од 
ис пи ти ва ча.29 У слу ча ју чла но ва пле ме на по јам „еле мен
тар на еко но ми ја” се од но си на њи хо во од би ја ње сва ког бе
сми сле ног пре те ри ва ња, њи хо ву ре ше ност да про из вод ну 
ак тив ност ускла де са за до во ља ва њем сво јих по тре ба. Они 
у окви ру уо би ча је ног рад ног вре ме на (без до дат ног ра да) 
про из во де оно ли ко ко ли ко им је по треб но, па чак им оста је 
и ви шак, а про из вод на ак тив ност не слу жи за до во ља ва њу 
по тре ба дру гих.30 Она тач ка у ко јој се „гло бал ни“ и те ле
ви зиј ски ри ја ли ти су сре ћу чи не ћи гра ни цу из ме ђу ствар ног 
и вир ту ел ног крај ње та на ном, је сте ви деонад зор код ко јег 
по ли ци ја и слу жбе обез бе ђе ња ко ри сте ви део ка ме ре. На по
ми њу ћи ка ко је по ли циј ском апара ту свој стве на нео д ре ђе на 
кон тро ла, по ли тич ка власт над бес крај но си ћу шним, Ми шел 
Фу ко (Mic hel Fo u ca ult) пи ше сле де ће: „Да би се та ква власт 
вр ши ла, она мо ра да рас по ла же ин стру мен том стал ног, све
о бу хват ног, све при сут ног над зо ра ко ји све чи ни ви дљи вим, 

28 У ствар но сти, ме ђу тим, то што по гла ви ца не ма власт не чи ни га бес ко
ри сним. На про тив, дру штво му до де љу је од ре ђе не за дат ке, та ко да се 
на ње га мо же гле да ти као на не ку вр сту не пла ће ног јав ног слу жбе ни ка. 
Исто, стр. 26.

29 Big nell, J. нав. де ло, стр. 129. 
30 Исто, стр. 89. Ка да су Ин ди јан ци от кри ли про из вод ну над моћ се ки ре 

бе лог чо ве ка, по че ли су да је ко ри сте не за то да би про из во ди ли ви ше за 
исто вре ме, већ исто ко ли ко и пре, са мо за де сет пу та кра ће вре ме. Али, 
де си ло се су прот но: за јед но са ме тал ним се ки ра ма до шли су на си ље и 
власт бе лих до шља ка, што је на пра ви ло пра ву пу стош у при ми тив ном 
ин ди јан ском све ту. Исто, стр. 8. 
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под усло вом да се бе учи ни не при мет ним.”31 И у јед ном и 
у дру гом ри ја ли ти ју се ус по ста вља ди сци пли на, о ко јој пи
ше Фу ко као уме ћу ран ги ра ња и тех ни ци тран сфор ми са ња 
рас по ре да, у ко јој су еле мен ти ме ђу соб но за мен љи ви јер је 
сва ки де фи ни сан ме стом ко је за у зи ма у не ком ни зу као и 
расто ја њем у од но су на оста ле.32 

Сви ови ри ја ли ти игра чи ме ња ју сво је по зи ци је (чак и они 
не ви дљи ви), ко је по вре ме но би ва ју фик си ра не да би во де ћи 
игра чи при ба ви ли бе не фи те на осно ву прет ход но кре и ра них 
за да та ка. Ако из у зме мо не ви дљи ве игра че (нај ве ро ват ни је 
су то они из над нај ве ћих) ко ји у би ло ком по гле ду не мо
гу до спе ти у ви до круг гле да ла ца ри ја ли ти ја, они нај ве ћи су 
ма ње ви ше по зна ти и из ве стан број њи хо вих ак ци ја мо же
мо ви де ти по сред ством те ле ви зи је. То су пред сед ни ци нај
ве ћих вој них свет ских си ла, ме ђу ко ји ма се ис ти чу До налд 
Трамп33 и Вла ди мир Пу тин (Вла ди́ мир Пу́ тин) на че лу оних 
нај ве ћих, али се у тој ис пре пле те ној ко му ни ка ци о ној мре
жи као за ни мљив фе но мен ја вља при су ство не мач ке кан
це лар ке Ан ге ле Мер кел као ве о ма моћ не и ути цај не же не 
(мно ги је сма тра ју за во де ћу фи гу ру Европ ске уни је). Ово је 
ујед но и је дан од нај ин три гант ни јих сег ме на та ри ја ли тија, 

31 Fu ko, M. (1997) Nad zi ra ti i ka žnja va ti, Srem ski Kar lov ci – No vi Sad: 
Izdavač ka knji žni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, str. 221.

32 Исто, стр. 194. Мер на је ди ни ца ту ни је те ри то ри јал на (је ди ни ца за до
ми на ци ју), ни ти ре зи ден ци јал на (је ди ни ца за пре би ва ли ште), не го ранг: 
ме сто ко је се за у зи ма у не ком рас по ре ду, тач ка укр шта ња вер ти кал не и 
хо ри зон тал не ли ни је, јед но ра сто ја ње у ни зу дру гих ко ја се сва сук це
сив но мо гу пре ћи. Исто, стр. 194.

33 Ми ша Кав ка (Mis ha) ис ти че ка ко под сти цај ри ја ли ти про гра ма као што 
је „Ше грт” ле жи у ис пла ти ко ја иде по бед ни ку на кра ју, го ди ну да на 
пла ће на по зи ци ја као ше гр та До нал да Трам па у истом: „Ја на зи вам овај 
на гла сак на по бе ди иде о ло ги јом пре не го де фи ни са њем ка рак те ри сти
ка игре, за то што из гле да при род но и не спор но да циљ сва ког уче сни
ка у овим про гра ми ма мо ра би ти по бе да.” Kav ka, M. (2012) Re a lity Tv, 
Edinburgh: Edin burgh Uni ver sity Press, p. 115.  

Слика 8 Модеран ентеријер у богатом колориту 
из пете сезоне „Великог Брата” (2015) у Србији
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јер по пр ви пут у гло бал ним по ли тич ким окви ри ма же на 
ни је све де на на ста ње обје ка та, или, бо ље, на сим бо лич ка 
сред ства му шке по ли ти ке. Пра те ћи Ле ви јаСтро са, Бур ди
је упра во раз ма тра ко ре ни ту ди си ме три ју из ме ђу му шкар ца, 
су бјек та, и же не, објек та раз ме не; из ме ђу му шкар ца, ко ји је 
од го во ран и го спо дар про из вод ње и ре про дук ци је, и же не, 
пре о бра же не у про из вод ово га ра да.34 Пре на се ље ност и си
ро ма штво је та ко ђе про блем ко ји вла да ри нај моћ ни јих зе ма
ља кон стант но пре не бре га ва ју, из два ја ју ћи и из оп шта ва ју ћи 
уче сни ке из зе ма ља тре ћег све та у скрај ну те де ло ве гло бал
ног ри ја ли ти под руч ја, и да ју ћи им ми нор не ри ја ли ти уло
ге. Ерих Фром (Erich Fromm) ис ти че ка ко пре на се ље ност, 
тј. гу сти на ста нов ни штва у усло ви ма си ро ма штва, иза зи ва 
на пе тост и агре си ју: „Пре на се ље ност зна чи да је број љу
ди у од ре ђе ном дру штву над ма шио еко ном ску осно ву ко ја 
их снаб де ва аде кват ном хра ном, ста но ва њем и аде кват ним 
одмо ром.”35 Иа ко и у ри ја ли ти про гра му че сто на јед ном ме
сту има мо до ста ве ћи број уче сни ка не го што је по треб но 
у нор мал ним усло ви ма жи во та, ло кал на Ве ли ка Бра ћа нам 
ша љу по ру ку ко ја се ни ма ло не по кла па са ре ал ним ста њем 
ства ри у гло бал ним, али и на ци о нал ним окви ри ма: Ви ди
те ка ко ми ре ша ва мо про бле ме пре на се ље но сти и си ро ма
штва, уба цу је мо стал но но ве уче сни ке (иа ко се че сто вр те 
јед ни исти) и на гра ђу је мо их хра ном и пи ћем у из о би љу (а на 
кра ју и нов цем) за њи хов не рад (или у нај ма њу ру ку упи тан 
рад).

Ри ја ли ти про грам као огле да ло јед ног дру штва

Иа ко се на ри ја ли ти про грам мо же при ме ни ти до бро по зна
та ла тин ска мак си ма „хле ба и ига ра” (pa nem et cir cen ses), 
ње го ви не га тив ни ефек ти про ди ру знат но ду бље и мо гу 
се од ра зи ти на раз ли чи те сег мен те дру штва. Та опа сност 
је по ста ла ре ал на са раз во јем са мог дру штва, али и са не
пред ви ди вим и не у хва тљи вим кре та њи ма гло ба ли за ци је 
чи је по сле ди це се мо гу осе ти ти на ни воу на ци ја, па за тим 
и на још ма њем узор ку ТВ ри ја ли ти ја.36 Хи је рар хи ја, ко ја 
је у „гло бал ном” ри ја ли ти ју би ла вер ти кал на (усме ре на од 
гло бал них ка на ци о нал ним во ђа ма), у окви ри ма на ци је за
хва љу ју ћи ри ја ли ти про гра му по ста је хо ри зон тал на (во ђе се 

34 Bur dje, P. (2001) Vla da vi na muš ka ra ca, Pod go ri ca: CID, str. 64.
35 Fromm, E. (1989) Ana to mi ja ljud ske de struk tiv no sti, Pr va knji ga, Za greb: 

„Na pri jed”, No lit, str. 125.
36 На по чет ку је у Ср би ји био „Ве ли ки Брат” као изум Џо на де Мо ла (John) 

у сво јој из вор ној фор ми, али су се вре ме ном по ја ви ли „Фар ма“, „Двор”, 
„За дру га”, „Па ро ви” и др., ко ји су пот пу но му ти ра ли и са о бра зи ли се 
дру штве ном ста њу у др жа ви и да ле ко се жним ци ље ви ма одређених 
струк ту ра.
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ута па ју и при кри ва ју сво је уло ге иза екра ни зо ва ног ап сур
да, а сам ри јалити по ста је сред ство за оства ри ва ње од ре ђе
них ци ље ва).37 Те ле ви зи ја пред ста вља јед ну по себ но опа сну 
фор му сим бо лич ког на си ља, а оно се и у ри ја ли ти ју вр ши 
уз пре ћут но са у че сни штво оних ко ји га тр пе (гле да ла ца) и, 
исто та ко, че сто и оних ко ји га вр ше (Ве ли ка Бра ћа), и то 
у ме ри у ко јој су и јед ни и дру ги не све сни да га чи не или 
да га под но се (у сва ком слу ча ју во ђе су мно го че шће све
сне, јер су они ти ко ји пла ни ра ју уна пред по те зе).38 То се 
све од ви ја за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, и то ме што за раз
ли ку од оне те ле ви зи је са са мих по че та ка из 1940их го ди
на, са вре ме на те ле ви зи ја сле ди ло ги ку за бав ног спек та кла, 
по ка зу је ви ше хајтек сја ја, бр же и бли ста ви је еди то ва ње, 
ком пју тер ске си му ла ци је, и по мо ћу ка блов ске и са те лит ске 
те ле ви зи је, фан та сти чан низ свих за ми сли вих вр ста еми си ја 
и жан ро ва.39 Уче сни ци ри ја ли ти ја се по ја вљу ју на те ле ви
зи ји го то во 24 са та днев но (чак и кад спа ва ју), па не чу ди 
да гу бе по јам са ре ал но шћу по чев ши да у по је ди ним тре ну
ци ма уми шља ју ка ко су глав не зве зде у зе мљи и ши ре, ве ће 
и од оних ре ал них (у су шти ни су ипак све сни да то ни је 
исти на). Анет Хил (An net te Hill) опи су је вер зи ју „Се ле бри
ти Ве ли ког Бра та” из 2006. го ди не у Бри та ни ји, ко ја је укљу
чи ва ла ла жну по зна ту лич ност уба че ну ка ко би по бе ди ла у 
про гра му, као при мер про дук ци је и при је ма где се ра ди ра
ме уз ра ме: „Про ду цен ти до да ју но ви обра зац у по сто је ћи 
фор мат, а гле да о ци га узи ма ју за сле де ћи ни во у ри ја ли ти 
игри. У сми слу жан ров ског ра да, ка да гле да о ци са гле да ва
ју се бе ка ко гле да ју ри ја ли ти про грам (ту сам и ја ис пред 
те ле ви зо ра!), они ре флек сно мо гу да од го во ре на по зи тив
не и не га тив не на чи не.”40 Ин те ре сант но је да, ка да те тзв. 

37 Ка ко је гло бал ним си ла ма и њи хо вим во ђа ма у ин те ре су да се ма ле на
ци је уру ше и још ви ше осла бе, та ко се њи хо ви и ци ље ви ма лих во ђа по
кла па ју а циљ оправ да ва сред ства, ма ка ква она би ла (не мо гу ће је чу ти 
ни реч кри ти ке ам ба са до ра и дру гих стра них ди пло ма та ве ли ких си ла – 
иа ко се ни ма ло не ли бе то га у ве ћи ни слу ча је ва – на ра чун ТВ ри ја ли ти ја 
и дру гих штет них ме диј ских са др жа ја усме ре них ка да љем уру ша ва њу 
од ре ђе не ма ле и не моћ не на ци је и дру штва).

38 Bur di je, P. (2000) Nar ci so vo ogle da lo: ras pra va o te le vi zij skom no vi nar stvu, 
Be o grad: Clio, str. 34.

39 Kel lner, D. (2005) Me dia Cul tu re and the Tri umph of the Spec tac le, in: The 
Spec tac le of the Real: From Hollywo od to Re a lity TV and Beyond, ed. King, 
G. (2005), Bri stol, Por tland: In tel lect, p. 28.

40 Hill, A. (2007) Restyling Fac tual TV: Au di en ces and News, Do cu men tary 
and Re a lity Gen res, Abing don, New York: Ro u tled ge, p. 106. Она сма тра и 
да „иде ја по зна тих лич но сти, ка да се при ме њу је на ри ја ли ти из во ђа че, 
је сте та да су они ’ме диј ски вру ћи’ на на чин ко ји их ома ло ва жа ва. Не ки 
гле да о ци се та ко по зи ва ју на пор но граф ску ин ду стри ју да би на гла си
ли сво ју пер цеп ци ју ри ја ли ти из во ђа ча као оних ко ји де гра ди ра ју се бе.” 
Исто, стp. 201.
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ријали ти зве зде иза ђу по вре ме но из свог ри ја ли ти уто чи шта 
у ствар ни свет, оне има ју осе ћај да су и да ље у ри ја ли ти ју и 
ужи ва ју у па жњи ко ју им по кла ња ју ме ди ји и обич ни љу ди 
на ули ци. Ер винг Гоф ман (Goff man) пи ше о то ме да са ма 
чи ње ни ца да је пре по зна ју стран ци на јав ним ме сти ма мо же 
за осо бу пред ста вља ти из вор за до вољ ства, као што на во ди 
је дан мла ди глу мац: „Кад сам по стао по знат и кад бих имао 
лош дан, прак тич но бих ре као се би: ’До бро, ма ло ћу про ше
та ти да ме љу ди пре по зна ју’.”41 У ри ја ли ти ју има мо је дан 
па ра докс: фи гу ру ко ју уче сник ри ја ли ти ја жи ви пред очи ма 
ко ле га са ко ји ма де ли сва ко днев ну ру ти ну, али и гле да ла ца 
крај ма лих екра на, и ње ну угро же ност вир ту ел ним по тре ба
ма ко је се у та квој, већ вир ту ел ној и не при род ној си ту а ци ји, 
до дат но усложњава ју.42 

Јед но од пи та ња је и ка кве се по ру ке ша љу ри ја ли ти про гра
ми ма по пи та њу рад не ети ке, ка да у њи ма уче ству ју не рад
ни ци, љу ди без за ни ма ња, на иви ци за ко на, а при том још 
до би ја ју и но вац за по ве ћа ње гле да но сти. Зар не би би ло 
свр сис ход ни је у др жа ви у ко јој вла да си ро ма штво и ве ли ка 
не за по сле ност, где се чак и пе ва чи (углав ном но во ком по но
ва не на род не му зи ке, ко ји уче ство ва њем у му зич ким так
ми че њи ма да ју лош при мер омла ди ни да се на брз и лак ши 
на чин, а не уче њем и ра дом, мо же обо га ти ти и по ста ти по
знат) пре ба цу ју у ри ја ли ти је – на пра ви ти ри ја ли ти под на
зи вом „Рад ни ло гор”. Ако не би на у чио мно го број не гле да
о це рад ној ети ци и истин ским људ ским вред но сти ма, ба рем 
би, ка ко пи ше Фу ко, људ ско те ло пот па ло под ма ши не ри
ју вла сти ко ја би га ис тра жи ва ла, раш чла њи ва ла и по но во 
са ста вља ла, и то пот пу но тран спа рент но.43 Ако из у змемо 

41 Gof man, E. (2009) Stig ma: za be leš ke o op ho đe nju sa na ru še nim iden ti te tom, 
No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 80.

42 Исто, стр. 82.
43 Упо ре ди ти: Fu ko, M. нав. де ло, стр. 188. По Фу коу се та ко „ра ђа ’по

ли тич ка ана то ми ја’ ко ја је исто вре ме но и ’ме ха ни зам вла сти’; њо ме се 

Слика 9 Змај од Шипова и порно глумица Невена 
Хот на базену у четвртој сезони „Парова” (2016)
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психотера пе ут ско деј ство, ко је му се у из ве сном сми слу 
не мо же оспо ри ти, ри ја ли ти про грам, на ро чи то омла ди ни 
(ста ри ји гле да о ци су не што ма ње угро же ни, али на жа лост 
оста ју не ми), ша ље ни ма ло на ив не по ру ке са по тен ци јал но 
штет ним деј ством на ње го ве кон зу мен те. Да ли би тре ба ло 
да се за пи та мо у ка квој то др жа ви жи ви мо, ка да су омла ди
ни узор и у ри ја ли ти про гра ми ма по бе ђу ју стар ле те, углав
ном сит ни, али по не кад и не што круп ни ји кри ми нал ци ко ји 
су ме ђу нај по лу лар ни јим ри ја ли ти уче сни ци ма, а ви ше не
го сум њи ве „ани мир да ме” ула зе по вре ме но са за дат ком да 
ани ми ра ју од ре ђе не му шке уче сни ке ка ко би се за ком пли
ко ва ли му шкожен ски од но си. Јед на од глав них та ча ка ових 
да ма у ри ја ли ти ју је стрип тиз, бо ље ре ћи од ре ђе ни еле мен
ти или стрип тиз у по ку ша ју, чи ја је по ен та, ка ко пи ше Ро
лан Барт (Ro land Bart hes) опи су ју ћи па ри ски стрип тиз, да се 
же на де сек су а ли зу је упра во у тре нут ку ка да се раз го ли ћу је: 
„Гле да о ци по ста ју во а је ри са мо док тра је раз го ли ћа ва ње; но 
ту се, као у сва кој пред ста ви ко ја об ма њу је, сце но гра фи ја, 
при бор и сте ре о ти пи су прот ста вља ју по чет ној иза зов но сти 
на ме ре, а на кра ју је угу ше у бе зна чај но сти: зло се ис ти че да 
би се бо ље осу је ти ло и ег зор ци ра ло.”44 Сли ке ко је се гле да
о ци ма у овом слу ча ју пре до ча ва ју су при лич но мрач не и не 
ули ва ју ни трун ке оп ти ми зма, али оно што се кри је иза њих 
као сво је вр сног па ра ва на је још мрач ни је и за ди ре ду бо ко у 
на ци о нал но и гло бал но под руч је. Ов де се Ве ли ка Бра ћа за
пра во слу же си му ла ци јом, да би, ка ко пи ше Бо дри јар, ре ши
ли про блем исти не или ре ал но сти овог све та: „Ре ши ли смо 
га тех нич ким си му ли ра њем и умно жа ва њем сли ка у ко ји ма 
ви ше не ма шта да се ви ди.”45 

Ри ја ли ти про грам та ко ко ри сти и моћ те ле ви зи је да при кри
је при ка зу ју ћи, и то при ка зу ју ћи са свим дру го од оно га што 
би тре ба ло при ка за ти, и то та ко да из гле да као да чи ни оно 

де фи ни ше на чин на ко ји се мо же овла да ти те лом дру гих и ути ца ти на 
ње га, не са мо да би ти дру ги чи ни ли оно што се од њих же ли, већ и да би 
се по на ша ли она ко ка ко се од њих оче ку је, пре ма утвр ђе ним тех ни ка ма 
и оно ли ко бр зо и ефи ка сно ка ко се од ре ди. Та ко ди сци пли на ма сов но 
про из во ди пот чи ње на и уве жба на те ла, ’по слу шна’ те ла. Она по ве ћа
ва те ле сне сна ге (у сми слу еко ном ске ко ри сти) и сла би исте сна ге (у 
смислу по ли тич ке пот чи ње но сти).” Исто, стр. 188.  

44 Bart hes, R. (2009) Mi to lo gi je, Za greb: Na kla da Pe la go, str. 108.
45 Упо ре ди ти: Bo dri jar, Ž. (1998) Sa vr šen zlo čin, Be o grad: Ča so pis Be o grad

ski krug, str. 15. Ви зан тиј ски ико но по кло ни ци би ли су ис тан ча ни љу ди 
ко ји су сма тра ли да пред ста вља ју Бо га да би уве ћа ли ње го ву сла ву, а 
за пра во су, си му ли ра ју ћи Бо га у сли ка ма, при кри ва ли про блем ње го ве 
ег зи стен ци је. Иза сва ке од тих сли ка, Бог је не стао. Ни је био мр тав, већ 
је не стао. А то зна чи да се сам про блем ви ше ни је по ста вљао. Био је 
решен си му ла ци јом. Исто, стр. 15.
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што би и тре ба ло да чи ни, то јест да ин фор ми ше.46 Про стор 
и уче сни ци ри ја ли ти ја су осве тље ни ја ким све тлом ка ко би 
би ли што ви дљи ви ји, ско ро ни шта се не при кри ва (да не ки 
за ни мљив де таљ не би про ма као гле да о ци ма), а ако не што 
и не би тре ба ло да се ви ди не ка од број них ка ме ра не ће то 
ни сни ми ти.47 Ово мо же мо упо ре ди ти са са ми цом, за ко ју 
Фу ко на по ми ње ка ко је из о кре нут њен прин цип, од но сно од 
ње не три функ ци је – за тво ри ти, ли ши ти све тла и са кри ти – 
за др жа на је са мо пр ва, а од ба че не су пре о ста ле две: „Пу но 
све тло и по глед над зор ни ка бо ље за ро бља ва ју не го та ма ко ја 
је, ко нач но, шти ти ла. Ви дљи вост је клоп ка.”48 Штет ни ути
ца ји кул тур не гло ба ли за ци је мо гу се ви де ти и на при ме ру 
пла си ра ња кул тур них са др жа ја не ке на ци је дру гој, ко ја под 
ма ском кул тур не раз ме не и раз ви ја ња при ја тељ ских од но са 
за пра во кри је скри ве ну на ме ру да се оправ да на ру ша ва ње 
те ри то ри јал ног ин те гри те та зе мље (у по је ди ним слу ча је ви
ма и већ од у зе та те ри то ри ја) у ко јој се вр ши то пла си ра ње. 
Ови ути ца ји су јед ним де лом при сут ни и у ри ја ли ти про
гра му, али они због на ци о нал них окви ра у ко ји ма он де лу је 
по при ма ју по вр шне и ба на ли зо ва не об ли ке некул ту ре, ки
ча и шун да. Они се пре но се у ри ја ли ти и из дру гих гле да
них те ле ви зиј ских еми си ја и шоу о ва, а њи хо во при су ство је 
очи глед но кроз по на вља ње јед не те исте но во ком по но ва не 
му зи ке на тзв. ри ја ли ти жур ка ма, истог про фи ла уче сни ка 
(стар ле те и естрад не зве зде у по ку ша ју), рас ко шне и кит
ња сте сце но гра фи је ко ја да је ла жну сли ку су прот ну оној 
ре ал ној итд. Зиг мунт Ба у ман ис ти че ка ко кул ту ра не мо же 
жи ве ти у ми ру са упра вља њем: „На ро чи то не са на ме тљи
вим и под му клим упра вља њем ко је за циљ има из вр та ње по
тре бе кул ту ре за ис тра жи ва њем и екс пе ри мен ти са њем ка ко 
би се кул ту ра укло пи ла у окви ре ра ци о нал но сти по за ми сли 
упра вља ча.”49 На при ме ру ри ја ли ти про гра ма се до бро мо же 

46 Упо ре ди ти: Bur di je, P. (2000), нав. де ло, стр. 34.
47 Анет Хил ис ти че ка ко је „Ве ли ки Брат” ко ри стио обич ну ло ка ци ју као 

по за ди ну емо ци о нал них тен зи ја и пси хо ло шких ма хи на ци ја уче сни ка 
ко ји се так ми че да осво је мно го ма ње од ми ли он: „Опет, ве ли чи на нов
ча не на гра де – са мо 70.000 фун ти – ука зу је на при ро ду про гра ма ко ји се 
ба ви у сит ним раз ме ра ма, сва ко днев ним ак тив но сти ма, а оне се по том 
уве ћа ва ју у ку ћи и на те ле ви зи ји за то што по сто ји још ма ло то га на шта 
би се мо гло фо ку си ра ти (глав на ак тив ност је спа ва ње).” Hill, A. (2005) 
Re a lity Tv: Au di en ces and Po pu lar Fac tual Te le vi sion, Lon don and New 
York: Ro u tled ge, p. 31.  

48 Fu ko, M. нав. де ло, стр. 210. Фу ко опи су је пред но сти ко је осве тље ње 
до но си осо би чи ја је уло га да над зи ре: „На све тлу ко је ула зи кроз про зор 
на спо ља шњем зи ду, ја сно се оцр та ва ју, оно ме ко по сма тра из ку ле, ма ле 
си лу е те за тво ре не у ће ли ја ма на обо ду. Оне су по пут ни за ка ве за, ни за 
ма лих по зор ни ца на ко ји ма је са мо по је дан глу мац, са вр ше но ин ди ви
ду а ли зо ван и стал но ви дљив.” Исто, стр. 210.

49 Ba u man, Z. (2010) Flu id ni strah, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 70.
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уо чи ти ка ко свет ига ра пре ста је да бу де не про бо јан, ка да га 
ре ал ни жи вот окру жу је и кад сва ки гест за со бом по вла чи 
не из бе жну по сле ди цу. Ка ко пи ше Ро же Ка јоа (Ro ger Ca il
lo is), гу би так пра вог иден ти те та пред ста вља ка зну за оног 
ко ји не зна да се за у ста ви са мо на игри, на же љи да из и гра
ва не ку дру гу лич ност (то је до слов но али је на ци ја), и ов де 
игра шти ти од опа сно сти – ТВ ри ја ли ти је мо же мо по сма тра
ти као уто чи шта у ко ји ма се уче сни ци игра ју, али не мо гу 
при том из бе ћи да се не та ко рет ко су срет ну са ствар но шћу 
од ко је су по ку ша ли да по бег ну (ого ља ва ју ћи сво је лич но
сти, све њи хо ве осо би не, на ро чи то сла бо сти и ма не, по ста ју 
ла ко уоч љи ве за гле да о це).50 Те ле ви зи ја, с дру ге стра не, као 
ме диј пла си ра ња ри ја ли ти ја осло ба ђа Ве ли ку Бра ћу (али и 
гле да о це) фи зич ког при су ства, и на тај на чин им омо гу ћу је 
да од ре ђе не сво је уло ге при кри ју. 

Ако узме мо у об зир чи ње ни цу да су уче сни ци ри ја ли ти ја 
осо бе углав ном без за ни ма ња, из гра ђе не лич но сти, са раз
ли чи тим пси хо ло шким и пси хич ким про бле ми ма, са вр ло 
сла бом или ни ка квом рад ном ети ком, окре ну ти не ле гал ним 
по сло ви ма, сит ном кри ми на лу и про сти ту ци ји, про па ли и 
не за ја жљи ви по ли ти ча ри ни ског мо ра ла итд. – њи хо ве уло ге 
у са мом ри ја ли ти ју су крај ње про бле ма тич не и не у те ме ље
не. Да кле, они ни су струч ња ци ни у че му вред ном па жње и 
по што ва ња, те та ко ни не мо гу, ка ко пи ше Гоф ман, за у зе ти 
вр ло скром ну уло гу на ули ци, у про дав ни ци, или у свом до
му, а у дру штве ној сфе ри ко ја об у хва та из ра жа ва ње њи хо ве 
про фе си о нал не ком пе тен ци је (у на шем слу ча ју би то био 
ри ја ли ти) стро го во ди ти ра чу на да ин сце ни ра ју ефек тан на
ступ.51 Ри ја ли ти про гра ми дез о ри јен ти са не и не ак тив не (по 
ви ше аспе ка та, од не за по сле но сти па све до не до стат ка сми
сле ног жи во та ис пу ње ног раз ли чи тим ак тив но сти ма) гле
да о це у Ср би ји да но ноћ но бо мбар ду ју и хра не раз ли чи тим 
са др жа ји ма ко ји су ис пу ње ни ска рад ним и про стач ким по
на ша њем и из ра жа ва њем, као и на си љем (у по след ње вре
ме су ри ја ли ти ји то ли ко „уз на пре до ва ли” да се до зво ља ва и 
фи зич ки кон такт, где обез бе ђе ње до би ја упут ства да спре чи 
да он са мо не по при ми ве ће раз ме ре). Ви де ли смо, по ред 
сва ђа, ту ча и ска рад ног по на ша ња, вен ча ња, за че ћа и труд
но ће (још да се ви ди и тај за вр шни чин по ро ђа ја) ко је су са
мо на ив на и кон тра про дук тив на алу зи ја на то бо жњу бор бу 

50 Упо ре ди ти: Ka joa, R. (1979) Igre i lju di: ma ska i za nos, Be o grad: No lit,  
str. 72, 77.

51 Упо ре ди ти: Gof man, E. (2009) Stig ma: za be leš ke o op ho đe nju sa na ru še nim 
iden ti te tom, No vi Sad: Me di ter ran Pu blis hing, str. 4647. Гоф ман та ко на
по ми ње да „струч њак то ком при пре ма пред на ступ не ће обра ћа ти мно го 
па жње на уку пан скуп раз ли чи тих уло га ко је из во ди, већ са мо на ону из 
ко је се из во ди ње го ва про фе си о нал на ре пу та ци ја.” Исто, стр. 47. 
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др жа ве за по ве ћа ње на та ли те та. Прак тич но не ма мно го то га 
што још ни смо ви де ли, још са мо да ви ди мо, не  дај  Бо же, не
ко уби ство, или мо жда са мо у би ство.52 Али, то се нај ве ро ват
ни је не ће до го ди ти (на сре ћу, иа ко би ри ја ли ти у том слу ча ју 
да ле ко пре ва зи шао и сво је већ сни же не ли ми те). Мно го је 
из ве сни је да ће се де си ти са мо у би ство на ци је, ко ја сва ким 
да ном све ви ше (на жа лост, ве ли ким де лом сво јом во љом) 
то не у вир ту ел ни муљ из ко га је ја ко те шко из ву ћи се.  
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FROM GLOBAL TO REALITY TV SHOWS IN SERBIA

Abstract

In Serbia, reality television programmes came to life with “Big 
Brother“, an invention of  Dutchman “John“ de Mol, initiated as a kind 
of experiment that was inspired by contemporary artists’ research into 
how police and security services use video cameras. This resulted in 
creation of a space in which everyone comes to be seen and to see 
others. In the meantime, many circumstances have changed, both 
globally and in Serbia, so after “Big Brother”, the reality television 
programmes in our country have evolved considerably and have taken 
forms that fall outside the reality, adopting a wide range of mostly 
negative influences from different spheres of society. To what extent 
has television, with its displaying of various forms of nonculture and 
kitsch through television broadcasts and shows, exerted its influence 
that such a stunning transformation of this form of reality TV has 
occurred? And does it mean that an unfortunate bare picture of the 
overall social situation in the country and the farreaching goals of 
certain structures underlie these negative enough influences? By 
bringing small states into an economically dependent position, the 
great powers not only considerably shape their economic policy but 
also indirectly influence the formation of other segments of society 
that emerge or that are in some way connected with their emerging 
economies. One of these segments is culture, and its spread is achieved 
through cultural globalization which breaks down cultural barriers. 
However, at the same time, it distorts and shapes the cultural identity 
of a particular society according to its own needs. Although the well
known Latin maxim of “bread and games” (panem et circenses) can be 
applied to reality television programmes, their negative effects extend 
much deeper and can affect different segments of society. This danger 
has become real with the development of the society itself, but also 
with the unpredictable and elusive movements of globalization, the 
consequences of which can be felt at national level, even on a smaller 
sample of reality television programmes. The hierarchy, which was 
vertical in the “global” reality (directed by the global towards the 
national leaders), becomes horizontal within a nation, thanks to the 
reality television programmes (leaders are drowning and concealing 
their roles behind the screened absurdity, and the reality itself becomes 
a means to certain ends). If we exclude psychotherapeutic effect, which 
in some sense cannot be denied, the reality TV sends a not at all naïve 

message, with potentially harmful effects on its viewers.

Key words: reality television programme, globalization, television, 
mass media, nuclear war, media war, information war
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УВОДНАРЕЧ 

ПРИРЕЂИВАЧА
Свакинаучниккоји се, измеђуосталог, бави емпиријским
истраживањима друштвенихпојава зна колико је пута се
бипоставиопитање:какодаурадимистраживање,односно,
којијенајбољиначиндаурадимистраживање?Тражењеод
говоранаовопитањенаучникеувек,илибартада,подсећа
назначајметодологије,односноназначајбављењаметодо
лошкимпроблемимаипитањима.Ипак,чиниседабављење
одређенимметодолошкимаспектимаунашојнаучнојзајед
ници,пресвегамеђунаучницимакојисебавеистраживањи
мадруштвенихпојава,нијебашпопуларно.Саједнестране,
научницисереткоиспорадичнобавеметодолошкимпро
блемимаипитањима,очемусведочибројиудеометодоло
шкихтекстовауукупномбројунаучнихрадова1,асадруге
стране,чиниседасеситуацијанемењавећдуживременски
период.Наиме,недавнојеауторкаовихредовапоновопро
читалатврдњуМихаилаЂурића,изреченујошпре60акго
дина,којијебавећисеметодолошкимпитањимарекаода„у
научнимкруговимапостојидубокоукорењенасклоностка
омаловажавањуметодолошких питања”2. То омаловажава
њеметодологије,премаЂурићевимречима,пратинезаинте
ресованост,уздржаностинеповерењеколега.Далисунауч
нициданасувећојмеризаинтересованизаметодологију–
па,чиниседанису.

Из тог разлога, позив за уређење поглавља у часопису
Култура у којем се бавимо методолошким питањима пре
свега друштвених наука, пропраћен је задовољством што
сепажњауказујеразличитимаспектимаметодологиједру
штвенихистраживања.Задовољствојебилојошвећекада
сунаадресучасописастиглитекстовиметодологакојисе
баверазличитимдруштвенимнаукама,каоиколегакојисе

1 Стојшин, С. и  Видицки, В. (2018)Методолошки проблеми у савре
менојсрпскојсоциологији–анализасадржајаСоциолошкогпрегледа,
Социолошкипреглед,vol.LIIno.1.

2 Ђурић,М.(1962)Проблемисоциолошкогметода,Београд:Савремена
школа,стр.10.

СНЕЖАНА СТОЈШИН
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методологијомнебавепримарно,алисупрепознализначај
расправаометодамаиметодолошкимпитањима(тераспра
венајчешћесупоследицапроблемакојисусејављалитоком
њиховихистраживања).Истотако,радовесупослалииони
који се већ дуго времена бавеметодолошкимпитањима а
који судопринеликвалитету темата својимбогатимиску
ством,алиионимлађикојитекпочињудасагледавајузна
чајиулогуметодологијеуразвојудруштвенихнаука,каои
усамимемпиријскимистраживањима.

ПредвамасеналазитематскопоглављеМетодологијасавре
менихдруштвенихистраживања:проблемииперспективе,
укојемсуауторитекстоватражилиодговоренапитањака
косазнатиистину,каконајадекватнијеоперационализовати
сложенепојмове,какоприменитиметодслучајауистражи
вањимаразличитихдруштвенихпојава(одмаргинализова
нихгрупа,прекофабрика,пољопривредеисл.),какомерити
у друштвеним наукама, бавили су се проблемом узорка у
истраживањимадруштвенихпроблема,проблемимавизуел
нихистраживања,азатимсутражиликакоприменитинеке
поступкеуразличитимистраживањима.

Имајућинаумудасеразвојемметодологије,нарочитоње
ног техничког аспекта (стандардизовање и усавршавање
различитихметода, техникаиинструмената)развијаиса
манаука, јаснојеколикидоприноснауцидајеразматрање
бар једног дела методолошких недоумица и питања која
се јављају у савременим истраживањима друштвених по
јава.Стога претпостављамо да ће овакав темат користити
истраживачима,нарочитоониммлађимидаћеунапредити
њиховабудућаистраживања.
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ВИЗУЕЛНАИСТРАЖИВАЊА–
ГЛАВНЕМЕТОДОЛОШКЕ 

ДИЛЕМЕ
Сажетак: У последњих двадесетак година визуелни методи по
стају изразито популарни, што је добрим делом подстакнуто
развојемдигиталнихуређајасафотоапаратимаикамерамачи
мејезнатноолакшанокреирањеогромнихколичинавизуелногма
теријала.Улитературисекаонајзначајнијапредностовогпри
ступанаводидасењеговомадекватномприменоммогуоствари
ти драгоцени увиди у разнолике сегменте друштвеногживота,
дасеуочионошто јечестоневидљиво,атичесесвакодневног
искустваактераиважнихдруштвенихпроцеса.Циљовограда
јестедасепредставеглавнеметодолошкедилемекојесуотво
ренеширомприменомвизуелнихистраживања.Урадусенајпре
дајекратакисторијатразвојаприменевизуелногистраживачког
приступа,накончегасесумирајуметодолошкедилемесакојима
сесавремениистраживачисуочавајууглавнимфазамаистражи
вањакојаследетрадицијуовогприступа.

Кључне речи: визуелна истраживања, визуелни истраживачки
методи, методолошке дилеме, визуелни материјали, дигитални
подаци

Увод

Данассеувеликомбројунаучнихдисциплинаиистражи
вачкихобласти све вишепримењује анализафотографија,
видеозаписаифилма.Осимвећтрадиционалнеприменеу
антропологији, етнологији,психологији, социологији, гео
графији, овај истраживачки приступ стиче све већу попу
ларност у примењеним истраживањима у широким обла
стима здравља, културе, урбаним студијама, истраживању
образовања,социјалнеполитикеисоцијалнограда.

СЛАЂАНА ЂУРИЋ
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Речјеорелативноновомприступуразвијаномуоквируква
литативне истраживачке традиције утемељеном на иску
ствиматрадиционалнихетнографскихметода.1Каоглавна
предностукључивањавизуелнихматеријалауистраживач
кифокусуобичајеносенаводидасеанализомвишедимен
зионалнихвизуелнихподатакаобезбеђујеноваперспектива
у испитивању сложених друштвених односа и свакоднев
них животних искустава. На овај начин се традиционал
нимскуповимавербалнихиписанихподатакадодајенови
типподатакакојинудивишедетаља,омогућујеоткривање
новихслојеваидубинеистраживанихфеномена.Посебна
предноствизуелнихметодасадржана јеучињеницидасе
овајприступможепримењиватиуготовосвимпопулација
ма.Такође,налазедобијенеанализомвизуелнихматеријала,
каообјективнихзаписа,пратирелативновисокапоузданост,
а такве налазе можемо комплементарно користити уз оне
добијенедругимистраживачкимприступима.

Прелазећидугпутодцрнобелихфотографијакаоосновне
емпиријскеграђедокоришћењасвеприсутнихлакодоступ
нихвидеозаписа,визуелнасоциологијасеразвијалаусвим
сегментимаметодолошкепроцедуре.Значајнатрансформа
цијасеодиграланаплануциљевакоришћењавизуелнихма
теријала:одфотографијакојимаседокументоваодруштве
ниживотдосвезначајнијегразвијањарефлексивностичиме
циљанализевидеозаписапостајеразумевањезабележених
животних искустава, процеса, догађаја. Рефлексивност је
отворилавратакреирањуновогпартиципативногприступа
у социологији визуелног у оквиру којег се развијају нови
истраживачкипоступци.

Практиковање визуелних метода у домаћој истраживачкој
заједници је више него скромно и уопштено се може за
кључитидадосадаисказаниинтереснепратитрендовеу

1 Скренућемонапочеткупажњунатерминолошкиплурализам,неретко
инедоследносткадајеречоозначавањучитавогнизапојмоваповеза
нихсаоблашћуокојојговоримо.Најпре,иакојеуобичајенодасеова
социолошкапод/дисциплинаозначавакаоВизуелнасоциологија(Visual
sociology),некиауторисаправомпримећујуда јеуправотакавназив
донеклеапсурданјеримплицирада,осимове,паралелнопостојииВер
балнасоциологија(Henny,L.M.(1986)AShortHistoryofVisualSocio
logy,CurrentSociology3,ThousandOaks,CA:SagePublicationspp.14).
Такав истраживачки приступ се означава као: визуелна методологија
(Visualmethodologies),визуелнаистраживања(visualresearch),истражи
вањазасновананасликама(imagebasedresearch).Методикојисепрак
тикују у оваквим истраживањима се уопштено именују као визуелни
методи(visualmethod),уновијевремеикаоучесничкивизуелниметоди
(participatory visualmethods –PMV).Садржаји који се анализирају се
терминолошкиозначавајукао:визуелнеслике(visualimages),визуелни
подаци(visualdata),друштвенефотографије(socialphotography).
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глобалнојсоциолошкојзаједници.Реткасуистраживањау
којимасенекиобликвизуелногматеријала(најчешћефото
графије)презентује,атојеувекисамозапотребеилустра
ције налаза који се саопштавају. Визуелни методи такође
нисуадекватнотематизованинитиудомаћојметодолошкој
литератури,свакаконеуобимукојибизаинтересованеис
траживачеохрабриозакоришћењевизуелногматеријалау
својимистраживањима.

Зато ћемо овде упутити читаоце на пар таквих радова из
којих могу стећи почетне увиде у статус, карактеристике
иначинеприменеовогистраживачкогприступа,азаинте
ресованимистраживачимасвакакостојинарасполагањуи
богатаиностранаметодолошкалитература.2Утекстукојии
унасловусадржисинтагму’социологијавизуелног’,колега
Звијерпишеокључнимтеоријскимиметодолошкимкарак
теристикама те ’релативно специфичне социолошке (под)
дисциплине’. Закључујући да у домаћој социологији по
стојитекнеколикостудијакојебиседелимичномоглеока
рактерисатикаоприпадајућесоциологијивизуелног,аутор
сепитаоразлозиманедовољнезаступљеностиоваквихис
траживања.Каопретпостављенеразлогезатаквостањепо
мињемогућуконзервативностнаучнесредине,неповерење
премавизуелнимизворимаподатака,каоиматеријалнераз
логекојибисетицалиценеопремепотребнезаприкупљање
иобрадувизуелногматеријала.3Пишућиокоришћењуви
деаифилмауквалитативнимистраживањимасаподручја

2 Последњихтридесетакгодинаобјављенјезначајанбројспецијализова
нихмонографија,методолошкихприручникаизкојихсеиистраживачи
безискуствамогусолидноупутитиудисциплинеукојимајевизуелни
приступетаблиран(Banks,M.(2001)VisualMethodsinSocialResearch,
London: Sage Publications; Harper, D. (2012)Visual Sociology, London:
Routledge;Pauwels,L.(2015)ReframingVisualSocialScience:Towardsa
MoreVisualSociologyandAnthropology,Cambridge:CambridgeUniversity
Press), карактеристикеовогприступакаоделаквалитативнеистражи
вачкетрадиције(Bauer,M.W.andGaskell,G.(2000)QualitativeResear
chingwithText,ImageandSound,London:Sage),начинеприменевизуе
лнихметодаудруштвенимнаукама(Stanczak,G.C.(ed.)(2007)Visual
ResearchMethods:Image,SocietyandRepresentation,ThousandOaks,CA:
SagePublications;Rose,G.(2001)VisualMethodologies:AnIntroduction
to theInterpretationofVisualMaterials,London:Sage;Hamilton,P.(ed.)
(2007)VisualResearchMethods,London:SagePublications);Margolis,E.
andPauwels,L.(2011)TheSAGEHandbookofVisualResearchMethods,
ThousandOaks,CA:Sage),каоимоделимаанализевизуелнихподатака
(Ball,M.S.andSmith,G.W.H.(1992)AnalyzingVisualData,Newbury
Park/London/NewDelhi:SagePublications;vanLeeuwen,T.andCarey,J.
(eds.)(2000)TheHandbookofVisualAnalysis,London:SagePublications)..

3 Звијер, Н. (2012) Социологија визуелног – могући правци будућег
развоја социологије у Србији, Социолошки преглед бр. 34, Београд:
СоциолошкоудружењеСрбијеиЦрнеГореиИнститутзасоциолошка
истраживања,стр.10701089.
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безбедности,Ђурић закључује да су визуелни материјали
богатизворподатака који семогуизнова анализирати.4У
тексту о бележењуи снимању које истраживачи спроводе
токомпосматрања,колегаИлићпосебнотематизујепитања
могућностииограничењаприменетехникааудиоивизуел
ногснимањазакојенаводидананедвосмисленначиндо
приносе интерсубјективној проверљивости и поузданости
посматрања.5 Приказујући рад најважнијих антрополога у
области истраживања и анализе фотографија, Брујић даје
прегледнеколиконачинањиховогкоришћењаизакључуједа
фотографијеусавременимантропoлошкимистраживањима
нудезначајаннаучниикреативнипотенцијал.6Ујошједном
текстунакојићемоовдескренутипажњуРадовићизлаже
методолошке карактеристике коришћења фотографије као
’техникеистраживањаодносносредстваприкупљањапода
така’.Сумирајућиосновненачинекоришћењафотографије,
областиприменеоветехнике,каоипредностииограниче
њаупримени,ауторказакључуједафотографијекаосред
ствостварањаискуственеевиденције’социолошкимистра
живањимаобезбеђуједодатнудимензијуинемаразлогада
сеидаљенекористиудомаћимистраживањима’.7

Циљовоградајестедасепредставеглавнекарактеристике
овогприступа,каоиновеметодолошкедилемекојепрати
практиковањевизуелнихистраживањаудобасвевећепре
ваге дигиталнихподатака.Најпре ћемоукраткоприказати
какосеовајприступконституисаоиразвијао,анаконтога
скициратиглавнефазеистраживањакојаследеовајприступ.

Краткаисторијавизуелнихистраживања

Истраживањаукојимасекористевизуелниподаципочињу
дастичусвевећизначајод40тихгодинапрошлогвека.8У
литературисеуобичајенонаводистудијаБејтсонаиМидове

4 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.

5 Ilić,V.(2014)Beleženje isnimanjeprilikomposmatranjadruštvenihpoja
va,Antropologijabr.2,Odeljenjezaetnologiju i antropologiju,Filozofski
fakultetUniverzitetauBeogradu,str.7187.

6 Brujić,M. (2017)Kratak uvod u istoriju antroplogije fotografije,Etnoan
tropološkiproblemibr.1,Beograd:Odeljenjezaetnologijuiantropologiju,
FilozofskifakultetUniverzitetauBeogradu,str.129147.

7 Радовић,С.(2017)Коришћењефотографијекаотехникеистраживањау
социологији,Социолошкипрегледбр.2,Београд:Социолошкодруштво
Србије,стр.211235.

8 Warr,D.,Waycott,J.,Guillemin,M.andCox,S.Ethicalissuesinvisualre
searchandthevalueofstoriesfromthefield,in:Ethicsandvisualresearch
methods:Theory,methodologyandpractice,eds.Warr,D.,Guillemin,M.,
Cox,S.andWaycott,J.(2016),NewYork,NY:Palgrave,pp.116.
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из 1942. године Ballinese Character као пример најраније
успешнеетнографскеанализефотографија.Наиме, аутори
суупериодуод1936.до1939.годинеборавилинаБалију
проучавајућиживотљудинаселу.ДокјеБејтсонимаозада
такдафотографише,Мидовајеправилавербалнебелешке
о понашањима забележеним на фотографијама. Коначном
анализомпреко700фотографија,истраживачисупрофили
салиглавнеобрасцедруштвеногживотаиспитиванезајед
нице.9Обојеистраживачасунаставилидакористевизуелне
методе у својим даљимистраживањима,Мидова на пољу
студијеразвојадеце,10aБејтсонуистраживањиманевербал
не комуникације.11 Ипак, њихов рад није био у очекива
ној мери подстицајан за друге истраживаче да отвореније
примењујувизуелнеметоде.

ТектридесетакгодинанаконобјављивањастудијеоБали
ју,публикованјепрвизначајанраднастаоизистраживања
спроведеном по узору на претходно. Реч је о делуOn the
EdgeoftheForestРичардаСоренсона,антропологаиосни
вачаNationalFilmResearchArchives,насталомизистражи
вањаразвојадеценаНовојГвинеји.12Угодинамакојеследе
полакосешириоопсегтемазачијеистраживањејеприме
њиванаанализафотографија,пајеовајистраживачкипри
ступбиокоришћензаистраживањекултуролошкиуспоста
вљенихнормидржањаигестикулације,13начинакретањаи
комуникацијауразличитимкултурама,14моделанакојесе
структуришеиспознајевизуелнисвет.15Овајприступуспе
шнонастављадасепримењујеуразноликимистраживањи
макомплекснеобластиневербалнихкомуникација.16

9 Bateson, G. and Mead, M. (1942) Balinese character: a photographic
analysis,NewYork:NewYorkAcademyofSciences.

10Mead,M.andMacGregor,F.C.(1951)GrowthandCulture:APhotographic
StudyofBalineseChildhood(BaseduponphotographsbyGregoryBateson
analyzedinGesellcategories),NewYork:Putnam.

11Bateson,G. Exchange of Information about Patterns ofHumanBehavior,
in:InformationStorageandNeuralControl,eds.Fields,W.andAbbott,W.
(1963),Springfield,III:CharlesC.Thomas,pp.173186.

12Sorenson,R.(1976)TheEdgeoftheForest:LandChildhoodandChange
inaNewGuineaProtoagriculturalSociety,Washington,D.C.:Smithsonian
Institution.

13Birdwhistell,R.L.(1952)IntroductiontoKinesics,Louisville,Ky.:Univer
sityofLouisvillePress.

14Hall,E.T.(1966)TheHiddenDimension,NewYork:Doubleday.
15Worth,S.andAdair,J.(1972)ThroughNavajoEyes;AnExplorationinFilm
CommunicationandAnthropology,Bloomington:IndianaUniversityPress.

16Mead,M.Anthropology and theCamera, in:TheEncyclopedia ofPhoto
graphy,vol.1,ed.Morgan,W.D.(1963),NewYork:GreystonePress;Byers,
P.andByers,H.NonverbalCommunicationandtheEducationofChildren,
in:FunctionsoflanguageintheClassroom,eds.Cazden,C.andHymes,V.J.
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Визуелнаистраживањасеутовремедоминантнопримењу
јууантропологијииетнографији,аконачанпробојпримене
визуелнихподатакаусоциологијивезујесезапериод60их
и 70их година прошлог века.17Код социолога јача увере
њеозначајукојибианализавизуелнихподатакамоглада
имауистраживањимадруштвенихтемакојеутовремени
судовољнотематизоване:животугетима,друштвенекласе,
антиратнипокрети,покретизаграђанскаправа,расизаму
малимградовима.Црпећиидејеизлибералнехуманистичке
традиције, социолозисупокреталивизуелнаистраживања
сиромаштва урбаних миграната, отуђеност културе, соци
јалне неодговорности корпоративног капитализма.18 Хар
пер19такођеподсећанапројектепокренутеуовомпериоду
којисуималивеликизначајзадаљупромоцијуширегкори
шћењавизуелнихматеријалауистраживањимадруштвеног
живота.Речјеоистраживањимапокретазаграђанскаправа,
хипипокрета,животапредграђа,испитивањимаразличитих
сегменатаафроамеричкеилатиноамеричкекултуре.

Задаљупромоцијуистраживањакојакористевизуелнепо
датке велики значај ће имати покретање првог часописа
StudiesintheAnthropologyofVisualCommunication1974.го
дине.20 У уводном тексту новопокренутог часописа Бекер
тематизујенизважнихметодолошкихдилемакојесетичу
изборатема,улозитеорије,проблемимаизбораузоркауви
зуелним истраживањима, поузданости и валидности ових
истраживања.Констатујућинајпредасоциологијаифото
графијаимајуотприликеистидатумрођења,Бекерприме
ћуједадоксунапочецимасниманивидеозаписиодалеким
заједницамазакојесепретпостављадајепреосталојошма
ловременадоњиховогишчезнућа,савременимзаписимасе

D.(1972),NewYork:Teachers’CollegePress,pp.331;Ruesch,J.andKe
es,W.(1956)NonverbalCommunication:NotesontheVisualPerceptionof
HumanRelations,BerkeleyandLosAngeles:UniversityofCaliforniaPress;
Hall,E.T.(1959)TheSilentLanguage,NewYork:Doubleday.

17Harper,D.Visualsociology:Expandingsociologicalvision,in:NewTechno
logyinSociology.PracticalApplicationsinResearchandWork,eds.Blank,
G.,McCartney, J. andBrent, E. (1989),NewBrunswick,NJ:Transaction
Publishers,pp.8197.

18Prosser,J.Thestatusof imagebasedresearch, in:ImageBasedResearch.
ASourcebook forQualitativeResearchers, ed.Prosser, J. (1998),London:
FalmerPress,pp.97112.

19Harper,D.(2016)TheDevelopmentofVisualSociology:Aviewfromthe
inside,SocietàMutamentoPolitica:RivistaItalianadiSociologia14,Firenze:
FirenzeUniversityPress,pp.237250.

20Поменућемо овде и такође утицајне часописе захваљујући којима су
покренутамногазначајнапитањасаподручјавизуелнихистраживања:
VisualStudies(ранијиназивVisualSociology),VisualAnthropology,Visual
AnthropologyReview,VisualCommunication,JournalofVisualCulture.
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бележеразличитиаспектисопственог,савременогдруштва
којељудинежеледавиде.Великизначајудруштвенимис
траживањимаимајуифотографијенакојимасузабележени
важнидруштвенидогађаји.21

Бекер је иначе сваког лета почетком осамдесетих година
држаоРадионицевизуелнихстудијауЊујорку,ауправоће
каснијеактивностнеколикоучесникаовихрадионицабити
пресуднезаетаблирањевизуелнесоциологије.Натимради
оницамаБекер јестудентимадодељиваоразличитесоцио
лошкетемекојејетребалоистражитиправећифотографије.
Полазницисусеучилифотографисањуиразвијањуфилмо
ва,атакавмоделедуковањанаставилисуидругипредавачи.
Мрачнесобезаразвијањефилмовабилесуобавезнидело
випростораукојимасеподучавалавизуелнасоциологија.
Учесницирадионицасудискутовалиофотографијама,под
стицанидакритичкианализирајурадоведругихполазника.
Такоје,какопримећујеХарпер,22ранавизуелнасоциологија
усвојилазанатскуоријентацијуусредсређујућисеуправона
самуфотографију и та традиција је преовладавала све до
дигиталногдобакојећедонетидругеврстеметодолошких
изазова.

Иакосезначајандеоактивностиокоетаблирањавизуелне
социологијевезујузауниверзитетскеиистраживачкецен
треуСАД,деотихактивностисевременомпремештакако
уЕвропу,такоиудругеделовесвета.Светоједопринело
раступопуларностиовогприступа.23

Додељивање визуелним материјалима статуса респекта
билне емпиријске грађе у друштвеним наукама које су се
традиционално дефинисале као „дисциплине речи”24 пра
тилесуконтроверзе,неповерење,оспоравања.Крозплодне
дискусије ентузијаста са једнеи скептика садруге стране
визуелна истраживањапоказују све значајнији потенцијал
да се ваљанинаучниувидиуразличите аспектедруштве
ногживотамогустећипосматрањемианализомвиртуелних

21Becker,H.S.(1974)Photographyandsociology,StudiesintheAnthropology
ofVisualCommunication1,Arlington:AmericanAnthropologicalAssocia
tion,pp.326.

22Harper,D. (2016)TheDevelopment ofVisual Sociology:A view from the
inside,SocietàMutamentoPolitica:RivistaItalianadiSociologia14,Firenze:
FirenzeUniversityPress,pp.237250.

23Засебнесесијевизуелнихсоциологаодржавајусеуконтинуитетунаре
гионалнимисветскимконгресимапочеводконгресаАмеричкогсоцио
лошкогудружењаодржаног1974.годинеуМонтреалу.

24Mead,M.VisualAnthropologyinaDisciplineofWorlds,in:Principlesof
Visual Anthropology, ed. Hocking, P. (1995), Berlin:Mouton de Gruyter,
pp.310.
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манифестацијапонашањаљудииматеријалнихпроизвода
културе.25

Визуелнаистраживањаудигиталнодоба

Сликесупосталезначајандеосвакодневнихпраксиумери
дасесавременодобакарактеришекао’камероцентрично’,
’дигиталнодоба’,времеукојемдоминира’визуелнакулту
ра’.26Визуелнасоциологијасепочетноодређивалакаосо
циолошка поддисциплина у којој се доминантно користе
фотографије у научнимистраживањима друштва.Каснији
развојвизуелногистраживачкогприступасасвимнадвлада
ватопочетноодређење.Рапиданразвојновихдигиталнихи
паметних (smart) технологијаотворио јеширокемогућно
сти за експанзију овог приступа.Свакодневно усавршава
њедигиталнихтехнологија,каоисвемасовнијекоришћење
новихсредставаусловилесудасеразнеформевизуелних
записаједноставнокреирају,репродукујуиразмењују.

Триглавнаизворавизуелнихподатакасвакакојесуфотогра
фије, филмови и видео записи.И иако је, како наглашава
Харпер,27речоразличитимпродуктимаистеактивности–
креирањувизуелнихзаписаматеријалногсвета,речјеоза
писимачијемеђусобнеразликезахтевајузасебнеметодоло
шкерасправе.Ипореднесумњивовеликогзначајакојиску
повивизуелнихподатакаимајузадруштвенаистраживања,
њихово коришћење отвара много нових епистемолошких,
методолошкихисасвимпрактичнихпитања.Одтогакако
обезбедитиприступкојиомогућујеприкупљањеовихпода
такадоначинањиховогархивирања,управљањанајчешће
обимнимколичинамавидеоматеријаладоизналажењааде
кватнихпроцедуразањиховуанализу.

Креирањевидеоматеријалаусавременимусловимаподра
зумеварелативнојефтинуипоузданупроцедурукојомис
траживачпродукујебогатуискуственуевиденцијукоја се,
ускладусапредметомициљевимаистраживачкогпројекта,
плодноможекомбиноватисамногимдругимтиповимапо
датака.Наовајначинсемогубележитисвакодневнеактив
ностисубјекатаистраживања,правитизаписиоразличитим
актуелнимдруштвенимпроцесима.Видеозаписиостварују
значајну документарнуфункцију,њима се осим детаљног

25Pauwels,L.An IntegratedConceptualFramework forVisualSocialRese
arch,in:TheSAGEHandbookofVisualResearchMethods,eds.Margolis,E.
andPauwels,L.(2011),ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.323.

26Jenks,C.(ed.)(1995)VisualCulture,LondonandNewYork:Routledge.
27Harper,D.(2000)Theimageinsociology:historiesandissues,Journaldes
anthropologues8081;CharentonlePont:Associationfrançaisedesanthro
pologues,pp.143160.
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увидауинтеракцијеипонашањакојесупредметистражи
вања,детаљнодокументујуиелементиконтекстаукојемсе
одвијајуиспитиванеактивности.28Видеоматеријалсеможе
вишеструкорепродуковати,рекадриратиштоомогућуједе
таљнофокусиранопрегледање,пасекаозначајнапредност
визуелног материјала наводи могућност идентификовања
инајсуптилнијихдетаља(изразилица,изражавањеемоци
ја,невербалнакомуникација)којисечестопренебрегавају
у теренским белешкама. Даље, у анализу видеозаписа се
могуукључиватиидругиистраживачи.Управојеједнаод
значајнихпредностирадасаподацимаудигиталномформа
тумогућностдасеонимогуделитисаколегама,какоради
поделе посла токомњихове обраде, тако и у сврху тести
рањапрелиминарнихналаза,стицањавишеструкихувида.
Видео грађа се лако дистрибуишеипрезентује, а тиме се
искључује једна од главних критика која је упућивана на
рачунтрадиционалногетнографскогприступа,атицаласе
нетранспарентностиграђе,каоиотежаногпреношењаоно
гаштојеистраживачвидеоилиискусио.Такође,прецизно
означениописанвидеоматеријалможесеархивиратитако
дапослужиизабудућаистраживања.

Коришћење видеоматеријала, упркоспобројанимпредно
стима,садржиибројнаограничења,којаХеч29категоризује
као техничка, економска и етичка.Иако сефотографије и
видеозаписимогукреиратииупотребоммобилнихтелефо
на,руковањесвекомплекснијомвидеоопремомкојаобезбе
ђује већиквалитетвидеоматеријала, захтева техничкеве
штинеистраживача.Додаћемоовдеиобавезуистраживача
даовладакоришћењемпрограмскихпакетакојићеобезбе
дитиоптималноскладиштењеиуправљањевеликимколи
чинамагенерисаногматеријала.

Посебан сет ограничења овог приступа тиче се добијања
одобрењазаснимањедогађајакојинисујавногкарактерау
заједницамаилиинституцијама.Заснимањејавнихдогађа
јакојисеодвијајууотворенимпросторимабибилотешко
обезбедититакавпристанак,пасеонобичнонинезахтева.30

28Erickson,F.andWilson,J.(1982)Sightsandsoundsoflifeinschool:Areso
urceguidetofilmandvideotapeforresearchandeducation,AnnArbor,MI:
MichiganStateUniversity,CollegeofEducation,InstituteforResearchon
Teaching.

29Hatch,J.A.(2002)Doingqualitativeresearchineducationsettings,Albany,
NY:SunnyPress.

30Такавстав јеформализовануетичкимкодексимадва значајнанаучна
удружења:Британскогпсихолошкогдруштва(BPS(BritishPsychological
Society)(2014)CodeofHumanResearchEthics,Leicester:BritishPsycho
logical Society.2014, р. 25) и Америчког социолошког друштва (ASA
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Анализомсавременихвизуелнихстудијаможесевидетида
сеонереализујууразличитимокружењима,одкојисунека
на известан начин затворена за слободан приступ:школе,
болнице,предузећа.31Истраживањасеодносенаразноли
кеактивности(медицинскасаветовања,консалтингменаџ
мент, консултативни разговори, банкарско и финансијско
управљање,хируршкеоперације,контролаваздушногсао
браћаја,фризерскисалони,ТВирадијскапродукција,кућ
ниживот,продавнице,пословнисастанци),азасвакипосе
бан амбијент треба имати адекватну стратегију за добија
њеприступа.32Даљиизазовисетичудобијањасагласности
појединачнихучесникадабудуснимани,каоиобавезада
сесакријеидентитетособачијасулицаигласовизабеле
жениувидеоматеријалу.33Утаквимслучајевимасесугери
шеселективнаупотребаслика,мењањедигиталнихзаписа
(селективно брисање, замагљивање, дисперговање гласа и
модулација/скрембловањеслике)какобисесакрилеинфор
мацијекојебимогледаоткријуидентитетилиодлукадасе
видеозаписинеприказујуизванистраживачкогтима.

Скороопштеприхваћенокоришћењеразличитихпроизвода
новихинформационихикомукационихтехнологијаувизу
елнимистраживањима,резултиралојевеликимпроменама
усвимфазамаистраживачкогпроцеса.Значајносемењају
несамоначининакојеприкупљамоподатке,већикакоих
складиштимо, претражујемо, анализирамо, презентујемо.
Једномречју,успостављасесвојеврсна„дигиталнавизуел
наистраживачкапракса”.34Обимиквалитеттихпроменаје
такавда захтевапокретањеметодолошкерасправе која ће
се,какосеовимнасловомуказује,односитинавизуелнаис
траживањаудигиталнодоба.Затоћемоудаљемтекстудати
прегледглавнихизазовасакојимасе,каоиосталитипови
квалитативних истраживања, а посебно визуелна истра
живања,суочавајутокомистраживачкогпроцеса.Претога

(American SociologicalAssociation) (2018)Code of Ethics,Washington,
D.C.:ASA,р.14).

31HornsbySmith,M.GainingAccess,in:ResearchingSocialLife,ed.Gilbert,
G.N.(1993),London:Sage,pp.5267.

32Heath,C.,HindmarshJ. andLuff,P. (2010)Video inqualitative research,
London:Sage.

33Gibson,B.E.Videorecording,in:TheSageencyclopediaofqualitativere
searchmethods 12, eds.Given,L.M. (2008)ThousandOaks,CA: Sage
Publications,pp.916918.

34Pink,S.Technologies,Possibilities,EmergenceandanEthicsofResponsibility:
RefiguringTechniques,in:RefiguringTechniquesinDigitalVisualResearch,
eds.Cruz,E.G,Sumartojo,Sh.andPink,S. (2017),PalgraveMacmillan,
pp.112.
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ћемо,самоупутитинаосновнеинформацијеокоришћењу
компјутерауквалитативнимистраживањима.

Компјутериусавременим
визуелнимистраживањима

Употребакомпјутерауквалитативнимистраживањамадо
велаједозначајнихпроменацелокупнеистраживачкепро
цедуре,одначинаприкуљањаибележењаподатака,њихо
вог складиштења и архивирања, до њихове обраде. Вајц
ман35 наводи бројне предности коришћења компјутерских
програма:повећањебрзине,већиниводоследности,посеб
носакодирањем,бројнемогућностивизуелногорганизова
њаподатакапутемдијаграмаиколоркодирања,консолидо
вање најчешће разнородне искуствене евиденције у једну
интегрисанубазу.

Претпостављаседаданасвећинаквалитативнихистражи
вачакористикомпјутере,36упркосчињеницида јеприхва
тањекомпјутерауовојистраживачкојтрадицијиишлоне
штоспоријезбогтогаштосудоживљаванипрвенственокао
средство за спровођење статистичке анализе, али одмале
користизахерменаутичкуанализутекстова.37Развијанито
ком последњих деценија, савремени процесори омогућују
ефикасно руковање подацима: њихово обележавање, гру
писање,сортирање,архивирање,анализу,каоипрезентова
ње.Такође,веома је значајнодасеуспостављамогућност
мрежногповезивањаштоолакшавасарадњуистраживачаиз
удаљенихлокација.

Иакопрвобитнонамењенизаанализутекстуалнихподатака,
савременипакетинасталикаопроизводмултифункционал
нихсофтверскихрешења,омогућујуианализувизуелнихи
мултимедијалнихподатака.Најновијегенерацијесофтвера
омогућујуприменууанализинајразличитијихформипода
такакојисеприкупљајуприменомбројнихквалитативних
техника (дубинскоинтервјуисање,фокус групе,посматра
ње,снимање,сликање).Натајначин,применаодговарајућег
софтверскогпакетаувизуелнимистраживачкимпројектима
увеликојмериолакшавауправљањевеликимколичинасли
ка, видео записаитекста.Даље,новапрограмскарешења

35Weitzman, E.A. Software and qualitative research, in: Handbook of qu
alitative research (2nded.), eds.Denzin,N.K.andLincoln,Y.S. (2000),
ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.803820.

36Marvasti,A.B. (2004)Qualitative research in sociology.An introduction,
ThousandOaks,CA:SagePublications.

37Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.
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идуусусретпотребиинтерпретацијеподатакакојасеодвија
крозидентификовањеикодирањетема,процеса,контекста.

УоквиручувеногпројектаCaqdas (ComputerAssistedQu
alitative Data Analysis)38 развијани су различити софтвер
скипакетипочетнонамењеникодирањуианализитексту
алних података (белешке са терена, преузети документи,
транскрипти,електронскапошта),дабиусвојимкаснијим
верзијамаукључивалиимогућностанализеподатаканајши
рег спектраформата (текстуални, графички, видео, аудио,
Html).Такође,свејевишесофтверскихпакетапрвенствено
креиранихзаобрадуаудиоивизуелнихсадржаја,каоиди
гиталнихсадржајасаинтернета (поменућемонајкоришће
није:Atlas.ti8;Maxqda 2020; f4analyse;Nvivo 12;Qualrus;
Transana 3.20; Digital Replay System – DRS; webQDA v3;
Dedoose).39

Осим овог специјализованог софтвера, истраживачи могу
користити и друге пакете развијане за потребефотографа
илиИТтржишта.ПоменућемоовдесофтверскипакетDAM
(DigitalAssetManagement),првобитнонамењенфотографи
макојикаталогизујусвојефотографијенаначинкојиолак
шавауправљање,презентовањеидистрибуцијумултимеди
јалнихфајлова.40Базевизуелнихподатакасеуоквируовог
пакетаорганизујутакодајемогућеефикасноархивирање,
различити модели груписања, преименовања, управљање
подацима,њиховаоптимизација,презентација,репродуко
вање, дистрибуција датотека.41 О све већој популарности
овогпакетасведочиичињеницадасенамногимамеричким
универзитетимаорганизујукурсевинакојимастудентиуче

38ПројекатCAQDAS (ComputerAssistedQualitativeDataAnalysis)покре
нутјесрединомдеведесетихгодинасациљемдасеистраживачимапру
жеинформације,подршка,каоиразличитинивоиобукезакоришћење
софтверскихпакетанамењениханализиквалитативнихподатака.Буду
ћидајепројекатфинансиранодстранеВећазаекономскаидруштвена
истраживањауВеликојБританији,деопакета(поготовуранијеверзи
је програма) је у слободном приступу доступан заинтересованим ис
траживачима.

39Истраживачимазаинтересованимзакоришћењеовихсофтверскихпа
кетапрепоручујемосјајанприручникUsingSoftwareinQualitativeRese
arch.AStepbyStepGuide(Lewins,S.(2007)ThousandOaks,CA:Sage)у
којемседетаљно,узвежбезапрактичнупримену,описујуглавникора
цикомпјутерскеанализеквалитативнихподатака.Аонајновијимвер
зијамасофтверскихпакетаистраживачисемогуупутитинасајтуhttps://
www.surrey.ac.uk/computerassistedqualitativedataanalysis/resources/
choosingappropriatecaqdaspackage.

40Parmeggiani, P. (2009) Going digital: Using new technologies in vi
sual sociology, Visual Studies 1, Milton Park: Taylor & Francis, pp. 71
81,DOI:10.1080/14725860902732991

41Austerberry,D.(2006)DigitalAssetManagement,Oxford:Focal.
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како да користе овај пакет.42 Истраживачима су такође на
располагању различити типови неформалне едукације ка
ко би унапредили вештине потребне за управљање визу
елним садржајима (online курсеви, радионице, блогови,
дискусионегрупе).

Коришћење програмских пакета захтева стално учење и
усавршавање вештина за ефикасно сналажење са некада
комплексним компјутерскимпрограмима који се контину
ираноусавршавају.

Прикупљањеподатака

Визуелни материјали укључују мноштво разноликих дру
штвенихсликаивизуелнихартефаката:фотографије,филм,
видео записе, карте, цртеже, дијаграме, колаже, скулпту
ре,графите,рекламе,новинскеизвештаје,снимкесавидео
камера, обиље различитих видео материјала са интернет
страница.

Истраживачимогу користитипостојећу визуелну грађуи/
или,ускладусафокусомистраживачкогпројекта,продуко
ватиновевизуелнематеријале.Иакосеистраживачичесто
одлучујудасамистварајуилибирајувизуелниматеријал,
јеримтоомогућававећуконтролуупоступкуприкупљања
података,каоивећиниворефлексивности,43каоиуслучају
прикупљања свихдругихподатакаи овде јеметодолошка
препорукадасепрепланирањаприкупљањаизворневизу
елнеграђе,најпреоствариувидусведоступнеизворе.Да
насистраживачилакомогуприступитиобиљупостојећих
визуелних материјала који се продукују независно од ис
траживачкихциљева,акојимасебележезначајнисегменти
друштвеногживота,каоиличнихискустава.

Недостаци преузимања постојеће визуелне грађе тичу се
најпре чињенице да истраживач нема контролу над начи
номњиховогприкупљања,каоиодлукамакојећесеврсте
информацијаприкупљати.Преузимањематеријалаучијем
генерисању није учествовао, истраживач губи прилику да
стекне инсајдерско разумевање културног и политичког
контекстаистраживанесредине.Такође,непостојидирект
наинтеракцијаистраживачаисубјеката,штојестекључза

42Slawsky, D. (2010) Teaching digital asset management in a higher edu
cation setting, Journal of Digital Asset Management 6, Berlin: Springer,
pp.349356.doi:10.1057/dam.2010.42

43Pauwels,L.(2010)VisualSociologyReframed:AnAnalyticalSynthesisand
DiscussionofVisualMethodsinSocialandCulturalResearch,Sociological
Methods&Research4,ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.545581.
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обликовање тумачења.44Истраживач је ограничен самона
оноштојенекодругизабележиоуоколностимакојесунај
чешћенепознате:нијемогућедодатноразјаснитинекеси
туације које су евентуално недовољно разумљиве.45 Кори
шћењепостојећевизуелнеграђетакођеукључујеибројне
етичке дилеме, посебно уколико снимани субјекти нису
далидозволузаархивирањеинакнаднокоришћењезаписа.

Новематеријалемогу генерисати како сами истраживачи,
такоиучеснициодкојихсеможезахтеватидафотографи
шу,снимајуиликреирајунекидругитипвизуелногзаписа.
Истраживачи,ускладусаистраживачкимциљевима,бирају
начинприкупљањаподатака,најчешћекомбинујућиразли
читетехникеразвијенеуоквируовогприступа.46Осимоно
гашто бисмоназвали „обичним”фотографисањеми сни
мањем,узваријантурефотографисањакакобисеуочавале
променеиспитиванихфеномена,уоквирутзв.колаборатив
ногистраживачкогприступаразвијенесуразноликетехнике
заприкупљањевизуелнихзаписа.Једнаодсвакаконајчешће
примењиваних јесте фотоелицитације (photoelicitation).
Наиме, токомвођењаотворенихинтервјуа, субјектимаис
траживања се покузују пажљиво одабранефотографије за
које се предпоставља да ће „измамити” одговоре којемо
жданебисмомоглидадобијемобезтаквогобликастиму
лисања.Реагујућинасимболичкеприказекојефотографије
садрже,испитанициисказујуосећања,продукујусећањаи
саопштавајуинформацијекојесудругачијеодонихкојесе

44Đurić,S.(2013)Istraživanjebezbednosti–kvalitativnipristup,Beograd:Fa
kultetbezbednosti.

45Kalof,L.,Dan,A.andDietz,T.(2008)Essentialsofsocialresearch,New
York:McGrawHill,OpenUniversityPress.

46Занимљивојеметодолошкоискуствостеченоуистраживачкомпројек
тучији јециљбиоиспитивањепроменаживотамалеиталијанске за
једнице током50 година (Parmeggiani, P.Alas there are only sixteen of
usleft:Socialdisintegration,identitytransformation,andvisualchangesin
a rural Italianvillage, in:Framingglobalization:Visualperspectives, eds.
Faccioli,P.andGibbons,J.A.(2007),Newcastle:CambridgeScholarsPu
blishing,pp.80102)укојемсукоришћенетритехникеизподручјавизу
елнихистраживања:фотографисањенатерену,поновнофотографисање
ифотоелицитација.Истраживачјепронашаостаресликенакојимасу
забележениважнисегментииздруштвеногживотазаједнице,а затим
поновофотографисаонаистимлокацијама.Поређењемфотозаписамо
гаојепрецизнодаидентификујепроменекојесусетицалепејзажа,гра
ђевинскихобјеката,унутрашњегуређењаиматеријалнекултуре.Након
успостављања прелиминарне листе кодова, истраживач је одабрао 14
сликакојепредстављајуглавнетемеиспровео18полуструктурисаних
интервјуасастановницимаигостима.Приказиванесликесукодучесни
каподстицалеприсећањаиизношењеставоваоразматранимпитањима.
Садржајиразговорасутранскрибовани,синхронизованисаснимцимау
базиподатака.Закодирање,анализуговораислика,поређењеодговора
истраживачјепримениософтверскипакетCAQDAS.
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могудобитикоришћењемсамоинтервјуа.47 Јошдвачесто
коришћенапоступкакојаприпадајутзв.колаборативномис
траживачкоммоделуиукојимасубјектиистраживањакреи
рајувидеосадржајејесуфотоглас(photovoice)идигитално
приповедање(digitalstorytelling).

Активности које претходе генерисању података тичу се
избораситуацијакојећебитиснимане.Унекимистражи
вачкимпројектимасепоступакприкуљањавизуелнеграђе
можепрецизнопланирати,докћеунекимистраживањима
планбитифлексибилан,сагласнодинамициманифестовања
појавекојајепредметистраживања.Истраживачтакођемо
радаобезбедиодговарајућувидеоопрему,обучисезањено
коришћење.

Иакосевреднавизуелнаграђаможеприкупитиимобилним
телефонимазачијекоришћењенијепотребнапосебнаобу
ка,анализомистраживачкепраксеизпоследњихнеколико
годинаможесевидетидасесвевишеистраживачаодлучује
заупотребуразличитихпроизводановихинформационихи
комуникационихтехнологија.48Неспорноједасенаовајна
чинзначајноунапређујустандардикадајеречоквалитету
визуелнихматеријала, алисеиобесхрабрујуистраживачи
којинисуспремнидатрошесредстваивремезакуповинуи
обукезакоришћењеновихалата.

Прикупљенедигиталнефотографијеиснимкечестотреба
модификоватипрењиховогархивирањаубазуграђе.Иов
де суистраживачиманарасполагањудигитални алати (уз
најчешће коришћенAdobePhotoshop, истраживачи препо
ручујуибесплатанпрограмзаобрадусликаGimp)којимасе
визуелниматеријалирелативноједноставномогуобликова
тиускладусапотребамапројекта(одсецањеделоваснимка

47ОбјашњењеоверазликеХарпер(Harper,D.(2002)Talkingaboutpictures:
acaseforphotoelicitation,VisualStudies1,MiltonPark:Taylor&Francis,
pp.1326)налазиучињеницидасуделовимозгакојиобрађујувизуел
неинформацијеуеволуцијскомсмислустаријиодонихзадуженихза
процесуирање вербалних садржаја.На тај начин визуелне слике под
стичудубљереакцијељудскесвестиуодносунареакцијенавербални
садржај.Уовојистраживачкојпроцедуримогусекориститикакофо
тографијекојејеначиниоистраживач,такоионеизличнихколекција
испитаника,различитиархивскифотозаписи.

48Речјеоширокомспектрудигиталнихпроизвода,атржиштејепрепла
вљенопонудомовихпроизводачијесеперформансенепрестаноусавр
шавају.Свакаследећагенерацијасмарттелефонанудисвенапредније
могућности за сликањеи снимање, а ту суи беспилотне летелице са
камерама(такозванидронови),различититиповикамера,свевишеоних
којимасеизводиснимањеилифотографисањеу360степени(нпр.Go
ProFusionActioncam,GarminVIRB360,NikonKeyMission, itd),каои
различититиповитзв.паметнихнаочара(GoogleGlass,EpsonMoverio
BT200,VuzixM100,MetaPro,ChipSiPSmartGlasses,итд).
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илислика,оптимизацијарезолуције,променавеличинеза
писа,усклађивањеформата).

Каоштосмовећрекли,осимаконијеречоснимањудога
ђајакојисеодвијајуујавномпростору,истраживачјетако
ђе у обавезида добије сагласност субјеката за снимањеи
адекватноихприпреми.

Архивирање

Наконфазеприкупљањаи/иликреирања,визуелниматери
јалсеархивираиадекватносмештаубазуподатака.Доксу
упериодудоминацијефотографијакаовизуелногматерија
ла,истраживачиморалиручнодабележепратећетекстуал
неинформације,архивирањедигиталнихзаписајеолакша
ноисамомчињеницомдаскоросвидигиталнифотоапара
тиаутоматскибележеглавнеметаподаткекојисеодносена
датумивремеснимања,каоилокацију.49Даљеуправљање
дигиталнимматеријалом захтевапознавањеодговарајућих
програмскихпакета.Датотекесеиндексирајуиархивирају
убазиподатака.Препорукаједасесачинилистакојаћеса
државатиназиведатотекаикратакописиликатегоријекоје
сеодносенасадржај.Тоћеолакшатикаснијупретрагуда
тотека,такоштоћеомогућитипрегледделоваграђекојисе
односенаодређенекатегорије.Какоанализаодмиче,дато
текамасемогудодаватикатегоријештоћеолакшатикаснија
груписањаматеријалакојисетичузахтеванекатегорије.

Архивирањеподатака,узскладиштењесировеграђе,може
даукључиипримарнуредукцијуподатака.50Смањивањем
некадаогромнихколичина записапостиже сене самоде
стилацијаикондензовањеинформација,већиомогућујеиз
двајањеделоваграђекојајесуштинскаитичесецентралне
темеистраживањаодонекојајеузгреднаилисеодносина
секундарнетеме.

Истраживачи најчешће током креирања видеозаписа си
мултановодетеренскебелешке,којетакођетребаадекватно
архивирати.Уколикосукреиранивидеозаписинакојимасу

49Додатно,захваљујућиGpsуређајима,истраживачможеобезбедитиве
омапрецизнеподаткеолокацијинакојојјекреиранвидеозапис.Geo
Setter је једанодбесплатнихалатакојим јеомогућеноприказивањеи
променаметаподатакаузаписимаснимљенимдигиталнимапаратима.
За детаљнији опис примене овог алата видети: http://geosetter.de/en/
mainen;Онда када су означене координате за сваки видеозапис,мо
гућејеједноставнокреиратимапунакојојћесимболимабитиозначена
локацијазасвакиснимак.Овојепосебнозначајноуколиконамјеважна
географскарепрезентативностпојавекојуистражујемо.

50Miles,M.B.andHuberman,A.M.(1994)Qualitativedataanalysis:Anex
pandedsourcebook(2nded.),ThousandOaks,CA:SagePublications.
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забележенизначајнивербалниискази,истраживачћеобави
титранскрипцијуаудиозаписаитетранскриптеархивирати
уадекватномсегментуграђе.51

Оноочемутакођетребаразмишљатикаоомогућемпробле
му јестеупотребљивостдигиталнихдатотекакреираниху
ранијимверзијамапрограмаилипромењенимоперативним
системима.Доксештампанефотографијемогукористити
скоронеограниченонаконштосупродуковане,нијесасвим
извеснодалићенекиформатидатотекабитиупотребљиви
инеколикогодинанаконкреирања.

Кодирање

Кодирањеквалитативнихподатакаподразумеваозначавање
групеподатакакојисеодносенаистуидеју,темуиликате
горију.Истраживачконтинуираноорганизујеграђу,издваја
сегменте и додељује им значење, идентификује релевант
не теме, а тако организовани скупови грађе се даљемогу
претраживати, премештати и издвајати у засебне целине
радипродубљене анализе.Непостоје стандарднаправила
окодирањувизуелнихподатакаисвакитипквалитативног
кодирањајестеинтерпретативнипроцескојинужноукљу
чујекреативностирефлексивностистраживача.Подацисе
раздвајају,концептуализујуипоновосмисленоспајајууод
говарајуће аналитичке оквире чиме истраживач поступно
изводизначења.52

Улитературисеуобичајеноразликујутринивоакодирања:
отворено,аксијалноиселективно.53Истраживачкреирапо
четнулистукодоватокомпрелиминарногпрегледањаграђе,
атасеактивностуобичајеноназиваотворенимкодирањем
(open coding).Токомовефазеистраживачидентификујеи
почетно именује најчешће описне, мултидимензионалне
кодове у које ће бити груписани подаци и које ће чинити

51Икадајеотранскрипцијиреч,истраживачимасунарасполагањубројни
пакетикојибитноолакшавајуовупроцедуру,амногисемогубесплат
но преузети на интернету (Express Scribe, InqScribe, HyperTranscribe,
f4transcript,GoogleDocs,итд).Основнапредносткоришћењаовихала
тајештоониомогућујумењањебрзинерепродуковањакакобисеона
ускладиласабрзиномкуцања.Можесеподешаватијачинаговоракоји
сетанскрибује,азакаснијуанализујепосебнозаначајнодасезасваки
транскрибованиисказаутоматскиозначававременскасеквенца.Након
завршенетранскрипциједокументсеконвертујеуграфичкипрегледан
извештај.

52Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.

53Strauss, A. L. and Corbin, J. M. (1990) Basics of qualitative research:
Grounded theory procedures and techniques, Newbury Park, CA: Sage
Publications.
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полазниоквирзаанализу.54Већсенаовомнивоупрегледа
икаталогизовањавизуелногматеријаластичупрелиминар
ниувидиуистраживанупојаву.Идоксетокомотвореног
кодирања истраживач креће кроз сирову грађу и додељу
је ознаке кодова за појединачне теме, аксијално кодирање
(axialcoding)подразумевапоновнопролажењекрозподатке
ослањајућисенапрелиминарнулистукодова.Испитујући
почетно упостављене кодове, истраживач их рафинише и
даљеразвијасациљемкреирањаконцептуалнешемеукојој
сусвеглавнетемеиподтемелогичкиповезане.Ондакада
јенајвећидеоподатакаприкупљеникадајеистраживачус
пеодаизведеразвијенсистемкатегорија,приступасефази
селективног кодирања (selective coding). Током последњег
прегледањаискуственеевиденције,истраживачпреиспиту
јесведочегаједошао:прелиминарнелистекодирања,бе
лешке,подсетнике,дотадаразвијенемрежеилидијаграме,
пасеовајтипкодирањачестоназиваифокусираним.Уко
ликосуаксијалнекатегориједоброизведене,истраживачће
бити у стању да их у овојфази преиспита и ефектно ин
тегрише,штоћеомогућитиадекватнуприменусвихдаљих
аналитичкихпроцедура.55

Дакомпјутеризначајноунапређујупраксувизуелнихистра
живањајаснојеиакосезамислиранијапраксаистраживача
који су ручно означавалифотографије, записивали кодове
и описе на посебним картицама које су се даље сортира
ле,чувалиграђуујасноозначенимкутијама.Коришћењем
компјутерских програма значајно се олакшава управљање
великим базама података. Ипак, док квалитативни истра
живачикојирадесатекстуалнимподацимамогудаизводе

54Једанодбеплатнихсофтверакојиможебитикористанупроцесуотворе
ногкодирањавизуелногнатеријалајестеPhotoMesa(http://www.cs.umd.
edu/hcil/photomesa/). Програм омогућава преглед више директоријума
сасликама,узмогућностдодавањанапоменаиревизиједодељенихка
тегорија.Релативнојеједноставаннавигацијскимеханизамзакретање
крозслике,пајеовајпакетпогоданзауправљањевеликимбазамаграђе
(прекохиљадуфотографија).Запоступаккодирањапосебнојезначај
нафункцијапрограмадасесликемогугруписатипремаметаподаци
ма,могусеорганизоватипремакатегоријама,накончегаграђапостаје
подобназанекиодразличитихтиповапретраге.

55И процедуре аксијалног и селективног кодирања, као апстрактнији
новои аналитичке процедуре, могу бити ефикасно подржане приме
номпостојећихпрограмскихпакетаразвијенихуоквируCaqdas,који
сукомерцијалногтипаинисудоступниуотвореномприступу.Реч је
о пакетимаNvivo, сада у верзији 12 Plus (https://www.qsrinternational.
com/nvivo/nvivoproducts/nvivo12plus) иAtlas.ti (https://atlasti.com/), у
оквирукојихсузначајноунапређенефункцијеобликовања,претражи
вања,повезивањаимоделовањаподатака.Овипакетиомогућавајурад
самултимедијалнимподацима,штојеодпримарногзначајазавизуелне
истраживаче.
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једноставне и брзе претраге, стално усавршавају додеље
не кодова или прецизирају описе, што значајано олакша
ва анализу, ствар је унеколико комплекснија када је реч о
управљањувизуелнимматеријалима.Кретањекрозобимну
визуелну грађу за потребе кодирања може се унапредити
прецизнимописимазаписа,мапаматема,графичкимприка
зима,додељивањемкључнихречикојеспецификујусваки
сегментвизуелнеграђе.

Анализаиинтерпретација

Квалитативнаиинтерактивнаприродавизуелнихподатака
налажепосебнеаналитичкепроцедуре,ауодносунаана
лизуквантитативнихподатакаумногомањојмеријестан
дардизована.Ипак, и у овој истраживачкојфазиистражи
вачморадапоштујесвеепистемолошкезахтеве,теједобра
квалитативнаанализасистематична(процедурајепажљиво
планиранаипромишљена,ааналитичкипоступцинесмеју
дабудуарбитрарни,непоузданииспонтани),секвенцијал
на(какосеподациприкупљају,уистовремесеанализирају
иобликујупрелиминарниналазиипопотребиредефини
шепланистраживања),проверљива(другиистраживачиби
анализом искуствене евиденције дошли до истих/сличних
налаза)иконтинуирана.56

Заразликуодквантитативнихистраживањаукојимајеана
лизаподатаказасебнафазаистраживањаипочињетекон
да када су прикупљени сви подаци, квалитативни подаци
сеанализирајуконтинуирано,засвевреметрајањапроцеса
истраживања. У квалитативном истраживачком приступу
анализаиинтерпретација сеодвијајукаоактивностиуну
таристогпроцеса,јерквалитативнаанализатрансформише
податкеуналазекојиимајуинтерпретабилнумоћ.57Прику
пљенаграђасеперманентноиспитује,сортира,упоређује,
откривасеоноштојеважноитрагасезасмисленимобра
сцима.Коначниналазинисунепрецизниутисциистражи
вачаилипуконавођењезанимљивихтемаињиховихпри
меравећсмислене,емпиријскиутемељенеинтерпретације
истраживаногфеномена.

Сумирајући основни смисао интерпретације квалитатив
них података, Дензин58 овај чин описује као комплексан

56Krueger,R.A.(2000)Focusgroups:Apracticalguideforappliedresearch,
ThousandOaks,CA:SagePublications.

57Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim
društvenimznanostima,Jastrebarsko:NakladaSlap.

58Denzin,N.K.TheArtandPoliticsofInterpretation,in:Handbookofqualita
tiveresearch,Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.(1994),ThousandOaks,CA:
SagePublications,pp.500515.
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рефлексивни процес кретања од истраживачког терена ка
писањутекстаињеговогупућивањачитаоцима.Истражи
вачприкупљавеликеколичинеподатака,докумената,креи
ратеренскебелешке,тестичепочетнеутискеинатајначин
ствара неку врсту „теренског текста”. Почетни покушаји
осмишљавања прикупљене евиденције резултираће „рад
ним интерпретативним текстом”. Тај се текст надаље, па
ралелносаприменомсвесложенијиханалитичкихпоступа
ка,унапређуједонивоакреирања,какогаДензинименује,
„квазијавногтекста”.Туверзијутекстаистраживачупућу
је колегама, другим истраживачима очекујући од њих ко
ментарекојибипомоглисређивањуифинализовањујавне
верзијеистраживачкогизвештајаспремнезапубликовање.

Закључак

Коришћењевидеоматеријаламожезначајноунапредитиис
куственуевиденцијуудруштвенимистраживањима.Значај
ниаспектиразноликихдруштвенихактивностибележесеу
реалномвремену,онакокакосеодвијају.Такосегенеришу
богатискуповиподатакакојисепопотребимогувишестру
коифокусираноанализирати,аоригиналнизаписисемогу
чуватизапоновнеанализе.

Савременавизуелнаистраживањасеусвевећојмериосла
њају на дигиталне технологије. Комплетна истраживачка
процедура,одприкупљањаподатака,њиховогархивирања,
обраде и анализе укључује примену дигиталних средста
ваиалата.Ииакомеђумлађимистраживачимаочекивано
превладаваентузијазамиотвореностпопитањукоришће
њановихтехнологија,многиистраживачинисуспремнида
мењају традиционалан истраживачки приступ. Занимљи
воједасекодквантитативнихистраживачаскороунивер
залноприхватапраксакоришћењасофтверскихпакета,па
се сваканова верзија програма за статистичку обрадупо
датака спремно прихвата, то није случај у квалитативним
истраживањима.

Једандеокомпјутерскихпрограманамењениханализиква
литативнихподатакасукомерцијални, захтевајуприличну
обученостивештине.Истраживачима заинтересованимза
применуовогприступасаветујемоданајпреексперименти
шусапрограмимаизотвореногприступа,процењујуњихо
вепредностиинедостаткекакобимоглидадоносевалидне
одлукепопитањуизборазасопственеистраживачкепотре
беициљеве.Наравно,методолозипресвегасугеришуопрез
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попитањупроценедалиинакојисеначиндигиталнаграђа
интегришеусвакоконкретноистраживање.

Коликогодсууовомистраживачкомприступуистраживачи
ослоњенинарадсасофтверскималатима,морасестално
иматиувидучињеницаданинајбољепознавањеспеција
лизованихпрограманеможедазамениинтелектуалниради
креативностистраживача.Свадигиталнасредствасутуса
моалатикојиолакшајурад,алинисуникаквасупституција
засмисленуинтерпретацијукојуизводиистраживач.
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VISUALRESEARCH–THEMAINMETHODOLOGICALISSUES

Abstract

The last few years have seen a rapid increase in the use of visual
researchinagrowingnumberofacademicdisciplines.Inadditiontoits
wellestablishedapplications inanthropology,ethnology,psychology,
sociologyandgeography,theapproachhasbeengainingpopularityin
appliedresearchinarangeoffieldssuchashealthcare,culture,urban
studies,educationalresearch,socialpoliticsandsocialwork.Thekey
advantageofusingvisualmaterials,accordingtoexistingresearchis,
thatitcanprovidevaluableinsightsintovariousareasofsociallifeand
revealtheofteninvisibleeverydayexperiencesofsocialstakeholders
and important socialprocesses.Theapplicationof avisual approach
yieldsrichdatasetswhichcanbeanalysedfrommultipleperspectives,
whiletheoriginalrecordscanbepreservedforfuturereference.This
paperaims to introduce thevisualapproach to researchers interested
inapplyingvisual research inpractice.After abriefoverviewof the
emergenceanddevelopmentoftheapproach,weprovideanoutlineof
themainmethodologicalissuesinapplicationofvisualmaterialsinthe
eraofdigitaldata.ThevirtuallyubiquitoususeofdifferentICTproducts
invisualresearchhasbroughtaboutfundamentalchangesinallstages
oftheresearchprocess:fromvisualdatacollectiontothewayinwhich

visualdataarestored,searched,coded,analysedandinterpreted.

Keywords:visualresearch,visualresearchmethods,methodological
issues,visualmaterials,digitaldata
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МАРГИНАЛНИХГРУПА
Сажетак:Премдачестоупотребљаваназаистраживањеразли
чититих научних проблема, студија случаја као истраживачка
стратегија, јошувекизазиваотворенедебатеоњенимеписте
молошкимдометимаиначинупримене.Крозанализуосновнихка
рактеристика студије случаја, те комплексних истраживачких
задатакакојеонаможедарешиикрозупућивањенатокреали
зацијетаквихистраживања,указујесенадометеиограничења
њенеприменеуистраживањупроблемаитемакојесеодносена
маргинализованепојединцеигрупе.Упознатостистраживачаса
сложеношћуједногоднајзахтевнијихистраживачкихприступау
методологијидруштвенихнаука,каквајеизрадастудијеслучаја,
кључни јеусловњенеуспешнепримене.Стога јенамерааутора
овогтекстадаутомепомогнуистраживачима,поготовуонима
безискуства.Сматрамопотребнимразграничитињенусмислену
употребуодпокушајаистраживањакојанереткодезавуишуњен
прависмисао,сводећијеискључивонаприказилустративнихпри
мераживотнихтрајекторијапојединацаигрупасрубаодређене
заједнице,безјасногобразложењаметодолошкихпоступакакоји
претходе.

Кључне речи: студија случаја, маргиналне групе, дизајн ис
траживања,друштвенаистраживања,друштвенанеједнакост
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Уместоувода1

Маргиналне друштвене групе и уопште друштвениживот
наободимазаједнице,одувексуинтригираленаучнике.Ме
ђутим, чини се да актуелност њиховог изучавања никада
нијебилавећа.Разлогтоменијесамочињеницадаупркос
досегнутимнормативнимстандардима,постајемосвеснији
кршењаправаразличитихмањинскихзаједницаигрупа,па
нитогаданарушавањеправапостајевидљивије. Једанод
битнихразлогасвакако јестеизневеренанададаћеразвој
савременогдруштвасмањитисоцијалнеразликеизмеђупо
јединацаигрупа,донетиопштеблагостањеиизједначити
условеживота.Оекономскимразликамаиразмерамасиро
маштваекономистисудалисвојсуд,прецизноутврђујући
њихове величине. Међутим, другим друштвеним наукама
осталоједарасветлепитањакакозаистаизгледаживетиу
сиромаштвуи/илинарубусвихдруштвенихзбивања,шта
тачнозначитрпетидискриминацијуикаквеобрисепопри
маживот„обележених”намаргинизаједнице.Истраживаче
могуинтересоватиипитања како се заправо одвијамеха
низамсоцијалногискључивањапојединихмаргиналнихза
једница, заштосеонупорноодржаваутзв.демократским
друштвимаидали јеикрозкаквемеремогућеублажити
последице маргинализације. Може их занимати и да на
учно утврде и измере ефекте одређених социјалних мера
примењених за умањивање последица маргинализације и
социјалнеискључености.

На поменута и многа друга питања социологија и друге
друштвене науке компетентно могу одговорити искључи
воприменомодговарајућеметодологијенаучногистражи
вања, а у зависности од карактераистраживачкогпитања.
Насћеуовомерадузаниматипресвегакојесумогућности
применестудијеслучајауизучавањумаргиналнихгрупаи
појединаца.

Особеностистудијеслучајаињенаприменау
истраживањимамаргиналнихгрупа

Студија случаја не представља посебну технику већ пре
истраживачку стратегију или приступ.Упркос дуготрајној

1 Радјеурађенуоквирупројекта„Кораккапрофесионализацијисоцио
логије:анализапотребазапрофесијом”,Центразасоциолошкаистра
живањаФилозофскогфакултетаУниверзитетауНишу.Овоистражива
њефинансијскијеподржалоМинистарствопросвете,наукеитехноло
шкогразвојаРепубликеСрбије(пројекти179013и179074).
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примениуразличитимдисциплинама2,методолошкаразма
трањакарактеристикаикритеријумаприменестудијеслу
чајаосталасурелативнозапостављена.3Усвомпредговору
трећегиздањакњигеСтудијаслучаја:дизајниметоде,је
данодводећихаутораРоберК.Јинистичекакојеоваистра
живачкастратегијадугостигматизованазбогсвојихслабо
сти,тедасетакавтренднаставља4.Критикестудијеслучаја,
паиобесхрабривањаистраживачазањенупримену,углав
номсуупућиванезбогограниченихмогућностигенерали
зације,опасностиодсубјективностииодступањаодхипо
тетичкодедуктивног модела истраживања.5 Неретко као
кључнеаргументе,противницињенеупотребеудруштве
нимнаукамавидеунедовољнојпрецизностиинедостатку
ригорозностикакоусамомистраживачкомпоступку,такои
уизвођењузакључка.6Упркоскритикама,стратегијаинтен
зивногиспитивањаједногиливишеслучајеваопсталајеуз
виднонастојањедасеонаунапредиускладусазахтевимаи
стандардиманаучноистраживачкограда.Томесудопринели
несамопокушајидасеодговориназамерке,негоисазна
њедаприменомквантитативнихистраживачкихпроцедура
затворених у зачарани круг дедуктивног расуђивања, није
могућепротумачитипојединекомплекснепроблемеитопо
себнооне зачије тумачење јенеопходносагледатиикон
текстуалнефакторе,којипревазилазеграницепосматраних
јединицаистраживања,илиондакадајепотребноукључити
перспективуактера.

Заступљеностприменестудијеслучајапоследњихгодинаје
у порасту, при чему је присутна разноврсност приступа у
зависностиодистраживачкепарадигме,изабраногслучајаи

2 ПрвеприменестудијеслучајајављајуседвадесетихгодинаXIXвекау
истраживањимааЧикашкешколеусоциологији(Mills,A.J.,Durepos,G.
andWiebe,E.Introduction,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,
Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,XXVIII);средином
XIXвекаупсихологији,иусоцијалномрадудвадесетихгодинаXIXве
ка,гдесејављајуподназивомcaseworks(Starman,A.B.(2013)Thecase
studyasatypeofqualitativeresearch,Journalofcontemporaryeducational
studies1/2013,Ljubljana:AssociationofSlovenianEducationalists,p.29,
фуснота1).Студијеслучајапредстављајуједнуоднајранијихупотреба
квалитативнихметода(Исто,стр.29).

3 Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.Introduction,in:EncyclopediaofCa
seStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:
Sage,p.XXVIII.

4 Yin,R.(2007)Studijaslučaja–dizajnimetode,Zagreb:Fakultetpolitičkih
znanosti,str.5;Bogdanović,М.(1993)Metodološkestudije,Beograd:IPS,
str.82.

5 Flyvbjerg,B. (2006)FiveMisunderstandingsAboutCaseStudyResearch,
Qualitative Inquiry 12(2), LosAngeles: Sage Publications, pp. 219–220;
DOI:10.1177/1077800405284363.

6 Богдановић,М.нав.дело.
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техника.7Студијеслучајазаступљенесууразличитимдру
штвенимнаукама,аодпосебногсузначајазадисциплине
оријентисане на праксу, попут менаџмента и социјалног
рада.8Збогразличитостиприступауоквирупојединачних
дисциплинаифлексибилностисамогприступа,можесеја
вити неразумевање суштине студије случаја и фундамен
талних захтева зањено ваљано спровођење.9 Због тога се
у овом раду не ограничавамо на испитивање могућности
примене студије случаја у само једној дисциплини, већ је
учињенпокушајкристализовањанеупитнихстандардана
цртаиприменестудијеслучајакојимогубитизаједнички
засведруштвененаукекојесе,измеђуосталог,бавепроуча
вањемкакоположајаиискуставамаргиналнихгрупа,такои
увођењаразличитихмерауциљурешавањаовихпроблема
иублажавањапоследицадруштвенихнеједнакости.Нарав
но,студијеслучајасупогоднастратегијаистраживањаипри
процениефекатапримењенихмерајавнихполитика.

ПремаЈину(Yin),студијаслучајајеемпиријскоистражива
њекојепроучавафеноменуњеговомприродномконтексту,
посебно када границе између феномена и контекста нису
очигледне.10Коликајеважносткојасеприписујеконтексту,
сведочииодређењестудије случаја коједајуприређивачи
Енциклопедије посвећене овој истраживачкој стратегији11,
дефинишући јекаоистраживачкустратегијукојаподразу
мева:а)фокуснамеђусобневезекојечинеконтекстистра
живаногобјекта;б)анализуодносаизмеђуобјектаиконтек
стуалнихфактораив)употребурезултатанаведенеанализе
уциљуизградњетеоријеилиунапређивањапостојећихтео
рија.Наведенадефиницијаимачетирибитнекарактеристи
ке:а)имазациљдаомеђидефинисанипредметнаначин
којинијепревишеограничавајући;б)њенафункција једа
водиразумевањустудијеслучаја,пренегодастрогодикти
рапутњенеконцептуализације;в)студијаслучајаседефи
нишекаоистраживачкастратегијапренегокаометодили
методологија,собзиромнатодаонаподразумеваупотребу
различитихтехникаузависностиодкарактеристикаобјекта
иконтекста:г)наглашена јеконтекстуализацијапредмета,

7 Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.(2014)Methodologyormethod?
Acriticalreviewofqualitativecasestudyreports,InternationalJournalof
QualitativeStudiesonHealthandWellbeing,9(1),23606,pp.1–14,Milton
Park:Taylor&Frrancis;DOI:10.3402/qhw.v9.23606

8 Starman,A.B.нав.дело,стр.29.
9 Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.нав.дело.
10Yin,R.K.нав.дело,стр.24,25.
11Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010)Introduction,in:Encyclope
diaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),Los
Angeles:Sage,p.XXVIII.



226

ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ и НИНА ПАВЛОВИЋ

односно:„[...]фокусјенавезиизмеђуконкретногобјектаи
његовихпретпостављенихконтекстуалнихмеђусобнихве
за,каоинатомештатевеземогуданамкажуилиоједин
ствености тог случаја, илиоњиховој генерализибилности
наупоредивевезе”.12

Вилиг (Willig) даје слично одређење студије случаја као
приступаистраживањупојединачнихентитета,којидозво
љаваприменуразличитихметодаичијесуосновнекарак
теристике: идиографска перспектива, обраћање пажње на
контекстуалнеподатке(холистичкиприступ),триангулаци
ја,темпоралниелементистарањезатеорију.13Нагласакна
посматрањуфеноменауњеговомприродномконтекстуко
ји,узсагледавањемеђусобнихвезаизмеђуизабраногслуча
јаиразличитихдруштвенихфактора,омогућавајединствен
приступ проучавању положаја и искустава маргиналних
друштвенихгрупа.Дакле,супротнокласичнимексперимен
талнимистраживачкимдизајнимаукојимаистраживачина
стоједаиздвојепроучаванупојавуизконтекстаипроучава
јуискључиводеловањеексперименталногчиниоца(дражи)
наексперименталниобјекат,успровођењустудијеслучаја
нагласакјеуправонаонимелементимаконтекстакојимо
гудопринетипотпуномопису,објашњењуилиразумевању
случаја.14 Заразликуоданкетнихистраживањаусмерених
наисечакстварности,кадасекаокрајњирезултатпојављу
јесазнањередуковано„наподухватиницијалнихнаслући
вања, рудиментарне имажерије, непосредне спекулације
о томекаквеоблике тиналазипопримају у стварномсве
ту”15,студијаслучајаобичноукључујезасићениопис(thick
description) који надилази огољене чињенице, укључујући
„детаље,контекст,околности,значења,значај,мотивације,
емоције,друштвенеодносе,историјатидругеописнеиин
терпретативнеелементеслучаја.”16

Продубљеноизучавањеслучаја (особе, групе,организаци
је,догађаја,процеса)уконтекстукојигаствара,обликује,
мења,нереткозахтевастратегијукојаукључујеперспективу
изграђенукрозупотребувишеизвораискуственеевиденци
је.Отуда су и студије случаја најчешће (не и искључиво)

12Исто,стр.XXX.
13Vilig, K. (2016) Kvalitativna istraživanja u psihologiji, Beograd: Clio,

str.220–222.
14Yin,R.K.нав.дело,стр.24;DeVaus,C.(1991)ResearchDesigninSocial
Research,London:SAGE,pp.232–266.

15Pawson (1986), нав. дело, стр. 53; према:Mežnarić, S. (1990) Šta je to
doistanovousociologijskojmetodi?Revijazasociologiju3,str.430.

16McGinn,M.K.(2010)DepthofData,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.
Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,p.287.
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мултиметодска истраживања која подразумевају триангу
лацију (комплементарност) истраживачких техника и из
вора података, а понекад и триангулацију истраживача и
теоријских перспектива.17 Начело триангулације омогућа
ваформирањевишедимензионалногприказапојаве,штоје
релевантнокакозаразумевањепозицијеодређенихгрупау
друштву,такоизапостизањевећесензитивностиуистра
живању,збогобухватадимензијаискљученостиинеједна
костикојебиприквантитативномистраживању(наоснову
унапред одређених индикатора) могле остати сакривене.
Анализаслучајауоквирудруштвеногконтекстаомогућава
утврђивањеположајагрупауодносунадругеактере,одно
снодимензије неједнакости које семогуизмерити самоу
релациономодносусадругимгрупама.

Још једна важнапримена студије случаја у истраживањи
мадруштвенихгрупаогледасеумогућностињенепримене
у евалуацијскимистраживањима. Јиннаводипетмогућих
применастудијеслучајауовусврху:а)објашњењеузрочно
последичнихвезаупримениодређеногпрограма,кадасуте
везепревишекомплекснезаексперименталноилианкетно
истраживање;б)описивањеинтервенције,односноприме
не одређених мера у конкретном друштву или заједници;
в)илустровањеодређенихтемаунутаринтервенције;г)ду
бинскоистраживањеситуацијаукојимапоследицеинтер
венције није једноставно предвидети; д) метаевалуација,
односностудијаевалуацијскестудије.Докстудијенеједна
костиквантитативногтипамогууказатинагенералнитренд
промена који је произведен увођењем одређених социјал
нихмераипројеката,студијаслучајаможепружитиподатке
опроцесуимплементацијемерауреалномдруштвеномкон
тексту,реакцијамасвихрелевантнихактераиинституцијау
заједници,тешкоћамакојесемогу јавитиприспровођењу
мераионепредвиђенимпоследицама.У случајуизучава
њамаргиналнегрупе,изборслучајабимораодасадржива
ријаблекојекреаторимаполитикапружајумогућностдана
основунаучнихсазнањамогупланирати јавнеполитикеи
мереиутицатинањиховеисходе.

Низ је критеријума на основу којих јемогуће разврстава
њестудија случаја. Једнаодпознатијих типологијаразли
кује интринзичне, инструменталне и колективне студије:
интринзичнестудијеимајузациљописиразумевањеиза
браногфеноменадокинструменталнетежеанализислучаја

17Видетиширеу:Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.(2005)Introduction:The
DisciplineandPracticeofQualitativeResearch,in:HandbookofQualitative
Research,3rdEdition,eds.Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.London:Sage,
ThousandOaks,р.5.
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који представља манифестацију општег феномена, а ко
лективне студије обухватају више случајева који пружају
информације о различитимоблицимаистогфеномена.18У
литературисуприсутнебројнекласификацијестудијаслу
чаја,премаразличитимкритеријумима.Међутим,мноштво
типологијастудијаслучајаможебитииконтрапродуктивно:
„Штовишекласификацијапознајемо,бољеилакшеможе
мокласификоватисвојустудијуслучаја.Међутим,унеком
тренуткуморамоповућилинију,јерпретеранфокуснадета
љеприкласификацијистудијеможеприкритиопштизначај
студије”.19Стогасепосебнозадржавамонакласификацији
студијапремациљуистраживања,збогзначајакојиовапо
делаима,каконадизајнконкретнестудије,такоинастатус
студијеслучајакаостратегијеистраживања.

Преманаучномциљуистраживања, студије семогуподе
литинадескриптивне,експликативнеиекспланаторне.Ова
типологијастудијајесвакакоидеалнотипска,будућидасе
нереткоуспровођењуодређенестудијеслучајадескриптив
ногкарактерапојављујуелементиобјашњењаиспитиваног
феномена.Надаље,извођењеекспланаторнестудијесвакако
подразумевадасенајпредобијесадржајанописоногаштосе
објашњава.Иакочистодескриптивнастудијаслучајаможе
битиподједнако значајна заистраживањеодабраногпред
мета,присутнајеопасностсвођењастудијеслучајасамона
описпредметабездовољнетеоријскеутемељеностистудије
иситуирањаслучајаудруштвениконтекст.Флексибилност
студијеслучајаињенаусмереностнаслучајмогудовести
почетникедопропустаудефинисањуобјектаанализе,што
ограничава студијунапукудескрипцијубезконципирања
предмета и интерпретације налаза у ширем теоријском и
друштвеномконтексту.20Дакле,избордескриптивнестудије
нетребадаподразумеваизанемаривањекритеријумакоје
ваљанастудијаслучајатребадаиспуни.Овакавнеоправда
ноограничавајућиприступпосебнојепроблематичанкада
сеимајуувидупредностистудијеслучаја,којеомогућавају
несамодубинскоразумевањепредмета,већианализуод
носаизмеђуслучајаиконтекста.Притомјепотребноима
ти у виду да се закључивање на основу резултата студије
случаја не темељи на логици узорковања и статистичкој
генерализацији,већналогицирепликацијеианалитичком
уопштавању21. Предности студије случаја подразумевају:

18Stake,R.E.Casestudies,in:Strategiesofqualitativeinquiry,eds.Denzin,N.
K.andLincoln,Y.S.(2003),LosAngeles:SagePublications,pp.136138.

19Starman,A.B.нав.дело,стр.34.
20Thomas,G.нав.дело,стр.513.
21Yin,(2007),нав.дело,стр.50.
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а) концептуалну валидност, која је појачана сагледавањем
објекта у друштвеном контексту; б) формулисање нових
хипотеза,што је олакшано натуралистичкимприступоми
контекстуалнимподацима;в)испитивањекаузалнихмеха
низамаи г)моделовањекомплекснихкаузалних веза,што
је омогућено посматрањем имерењем односа већег броја
фактораислучаја.22Доклогикаквантитативногистражива
њаподразумевапосматрањеимерењеваријабленавеликом
бројујединица,студијаслучајаподразумеваутврђивањеве
ликогбројаваријаблинаједнојилимањембројујединица.
Сагледавањемеђусобнихвезаизмеђуслучајаивећегброја
фактора,уњиховомприродномпроцесуодвијања,омогућа
васпецификовањеузрочнопоследичнихвеза.

Процењујућиквалитетизвештавањаоквалитативнимсту
дијама случаја Хијет и сарадници23 сачинили су преглед
критеријумакојестудијаслучајатребадазадовољи,класи
фикујућикритеријумекојеформулишеСтејк (Stake)удве
категорије–критеријумекојиважезасваквалитативнаис
траживањаикритеријумекојисеспецифичноодносенасту
дијуслучаја–идопуњујућиихстандардимановијегдатума
(видети:Табелу1).Ауторисуанализиралирадовеобјавље
неучасописимаусмеренимнаквалитативнаистраживања,
којисуиндексиранинаSCIлистииобјављениупериодуод
2008.до2013.године.Узоракјеобухватио34рада,којису
свисадржалиописпримењенихтехниказаприкупљањепо
датака,докобразложењеизбораиприменестудијеслучаја
нијеадекватноизложеноумногимрадовима–чак26радова
нијесадржалониједнуреференцунаметодолошкулитера
туруоприменистудијеслучаја.Трећинаузорка,премаау
торима,неможесесматратистудијомслучајавећизвешта
јемослучају(casereport),збогнеадекватногметодолошког
утемељења и циља истраживања; ови радови ослањају се
насекундарнеизвореилилитературуоквалитативнимтех
никама,аанализиранислучајевипредстављенисукаоилу
страцијеилипримери.Изборслучајевачестонијеоправдан,
тесејављајупригодниизборизакојенијејаснообјашњено
какавдоприносњиховоистраживањепружанауци.Остали
недостаци који се јављају су изостављање контекстуалне
анализеслучајаиприказаодносаистраживачапремаиспи
тиваномслучају.24Основнизакључакпредстављенеанализе

22GeorgeandBennett,(2005),нав.дело,стр.25.
23Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.(2014)Methodologyormethod?

Acriticalreviewofqualitativecasestudyreports,InternationalJournalof
Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 9(1), 23606, Milton Park:
Taylor&Frrancis,p.4;DOI:10.3402/qhw.v9.23606.

24Исто,стр.5–7.
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јенеопходностраздвајањастудијаслучајаодметодолошки
иетичкимањезахтевнихизвештајаослучају,одређењепа
радигме у оквиру које се спроводи студија случаја (соци
јалноконструктивистичкаилипостпозитивистичка),њена
применаиметодолошкадоследностускладусазахтевима
изабране парадигме и транспарентност у извештавању. У
складу са датим препорукама и заступљеним проблемима
приспровођењустудијеслучаја,указујемонаосновнееле
ментенацртастудијеслучаја,фазеуистраживањуикључне
проблемекојетребарешитиуоквирусвакефазе.

Дизајнирањестудијеслучаја

Нацрт студије случаја одређен је примарно усмереношћу
напојединачнислучај,пренегопримењенимтехникама.25
Иако се претежно сматра квалитативним приступом, који
подразумева идиографски приступ и одговарајуће теориј
скоусмерење–интерпретативни,феноменолошкииликон
структивистичкиприступ–студијаслучајаможеобухватити
иприменуквантитативнихтехника,иликомбиноватиква
литативнеиквантитативнетехнике.Двеосновнепарадигме
схватањастудијеслучајасусоцијалноконструктивистичка,
коју заступајуСтејк (Stake) иМеријам (Merriam), и пост
позитивистичка,чијисупредставнициЈин(Yin),Флибјерг
(Flyvbjerg)иАјзенхард(Eisenhardt).26

На основу релевантне литературе,могу се спецификовати
следећефазеуспровођењустудијеслучаја27:

А)Одређивањеистраживачкогпитањаиизборслучајева.
Уовојфазиважнојепрецизноформулисатиистраживачко
питањеи циљистраживањаи донети одлуку о избору је
динственог,типичногилирепрезентативногслучаја;битно
јеиматинаумуиразликовањеобјекта,каоаналитичкоги
теоријског оквира и субјекта, или конкретног историјског
ентитета, тј. случаја.28 Одабир случаја кључни је корак у
применистудијеслучајаионнајчешћенијенасумичанкао
у анкетнимистраживањиманего је стратешкипланиран.29
Удефиницијамастудијеслучајачестјефокуснабројслу

25Исто,стр.2.
26Исто.
27Alnaim,F.(2015)TheCaseStudyMethod:CriticalReflection,GlobalJour
nalofhumansocialscience15(7),Framingham:GlobalJournalsInc,(USA)
Online,pp.30–31;ISSN:2249460x&PrintISSN:0975587X,

28Thomas,G.(2011)ATypologyfortheCaseStudyinSocialScienceFollowing
aReviewofDefinition,Discourse,andStructure,QualitativeInquiry17(6).
LosAngeles:SagePublications,p.513;DOI:10.1177/1077800411409884.

29Bleijenbergh,I.CaseSelection,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,
A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,p.61.
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чајевауместонасуштинуприступаслучају,штојеједанод
разлогазапостојањевеликогбројадефиницијастудијеслу
чаја.30Заправо,фокусморабитинаодабируслучајевакоји
могудатимаксималнуколичинуинформацијасобзиромна
сврхуистраживања,паотудаистраживачибирајуслучајеве
чијеизучавањеповећавамогућностзаразвијањехипотезаи
теоријакојеобјашњавајусоцијалнифеноменилионекоји
омогућавајунајисцрпнијеирелевантнеинформацијеоспе
цифичнимособинамаикарактеристикамаизучаваногфено
мена.Студијаслучајасезасниванаинтензивномпроучава
њуједнејединице,доксестудијевишеструкогслучајаба
зирајунакомпарацијидваивишеслучаја,најчешће210.31
Притом,ауторисууглавномсагласнидадизајнстудијеви
шеструкихслучајеваомогућавабољеусловезазатестирање
теоријеилихипотезебудућидаомогућавајуистраживачима
дасистематскиупоређујеваријацијеизмеђуслучајаи/или
разликуунутарслучајева(кадасерадиокомпозитноммоде
лустратегије).ПремаЈину,студијесавишеслучајеванису
посебан облик ове стратегије, већ подразумевају примену
истог истраживачког приступа на више јединица. Студија
једногслучајапримењујесекадајеиспитиванислучајкљу
чанзатестирањетеорије,јединственилиекстреман,типи
чанилирепрезентативанслучајкојиомогућавауопштава
њезакључака,астудијевишеслучајевапружајумогућност
репликације али и захтевају више времена и ресурса. Без
обзирана број случајева, студије случајамогу бити холи
стичкеикомпозитне:холистичкестудијеприступајуслучају
каојединственоментитету,доккомпозитнеузимајууобзир
унутрашњуструктуруслучаја,обезбеђујућидасесазнањео
њемузаокружикрозинформацијеорелевантнимподједи
ницамакојеслучајобухвата.32Веомајеважнонагласитида
сеслучајевинебирајусамозатоштосу„занимљиви”или
збогтогаштопостојидовољноподатаказањиховопроуча
вање,негојеречоизборуслучајевакојиукључујускупва
ријабликојесуодтеоријскогинтересазаизградњунаучног
објашњењафеномена/процесакојисеизучава.33

Б)Припремазаприкупљањеподатакаосигуравасистема
тичностстудијеизахтеваспецифичневештинеистражива
чаиприпремупротокола.Протоколстудијеслучајанетреба
мешатисаистраживачкиминструментом/инструментимаза
прикупљањеподатакаприњеномспровођењу.То јешири

30Verschuren,(2001)према:Starman,A.B.,нав.дело,стр.32.
31Bleijenbergh,I.нав.дело,стр.61.
32Yin,R.K.(2007),нав.дело.
33George,L.A.andBennet,A.(2005)CaseStudiesandTheoryDevelopment
intheSocialSciences,Cambridge,Massachusets,London:MITpress,p.58.
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формалнидокументкојиконкретизујесвекоракеипоступке
укљученеуосмишљавањеистраживања,прикупљањепода
таказастудијуслучајаињенуизраду.Уобичајено,сугерише
сенекихпеткључнихцелинапротокола,одкојихпрвучине
наведенаосновнаистраживачкапитањаициљевистудије,
дефинисанслучајиливишеслучајакојићебитиукључени
устудију.Потомследидеопротоколаукомејеексплицит
но описано на који начин ће бити успостављен контакт с
кључним информантима и изведено теренско истражива
ње, укључујући и образложен одабир главних поступака
за прикупљање грађе и приложене инструменте.Овај део
протоколаможеукључитиидругапроцедуралнаупутства
за теренски рад уколико више истраживача спроводи те
ренскоистраживање.Утрећемделупротоколасадржанису
описимераусмеренихназаштитусубјекатаистраживања,
имајућиувидудаизучавањеслучајачестозахтеваприку
пљањеделикатнихинформација.Етичкистандардиподра
зумевајудобровољнипристанакнаистраживање,којитре
бадокументоватиупротоколу, алиичитавнизпоступака
који ће сачувати дигнитет особа укључених у истражива
ње.Централнидеопротоколастудијеслучајајестеодељак
укомесунаведениконкретнисуштинскиаспектислучаја/
случајева.Уњемусенаводепитањаупућенаистраживачу
у вези са свакимаспектомслучајаипописаниизворипо
датака помоћу којих се могу обезбедити одговори. Тако,
например, уз свакопитањеможе сенаћипопискључних
докумената, казивача које требаинтервјуисати,места које
требапосматратиисл.Овајдеопротоколанајчешћејепод
ложанревизијитокомтеренскограда,управо захваљујући
подацимакојисеприкупљајунатерену.Важнојеистаћида
израдатогсегментапомажеиупланирањупоследњегде
ласадржајапротокола–прелиминарногоквиразаписање
извештаја.Садржајпротоколасемораусагласитимеђуис
траживачима уколико вишењих спроводи студију случаја
односномораистрпетилогичкувалидацију(подразумевасе
иусветлуполазнетеоријскеперспективе)истраживачакоји
гасамосталноспроводи.34

В)Прикупљањеподатака:Студијаслучајаомогућаваупо
требуразличитихтехникаиметодазаприкупљањеподата
ка,какоквалитативнихтакоиквантитативних,причемуне
маограничењауњиховомкомбиновању,премдајеупракси
најзаступљенијаупотребапосматрања,интервјуаианализе
документације. У овој фази битно је осигурати смислену

34Ширеотомеу:Yin,R.K.(2007),нав.дело;Yin,R.K.CaseStudyProto
col,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,
E.(2010),LosAngeles:Sage,pp.84–86;Богдановић,М.нав.дело.
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употребувишеструкихизвораиобезбедитиочувањеланца
доказазбогобезбеђивањаконструктневаљаностиипоузда
ностизакључивања,штојемогућезахваљујућидоброосми
шљеномпротоколустудијеслучаја.Ланацдоказасеобезбе
ђујетакоштосвакиелементобјашњењаилиописаслучаја
кореспондирасаодговарајућимподаткомизбазе,причему
јеподатакизбазе јасноповезансаодговарајућимелемен
тимапротоколаипочетнимпитањимаициљевимастудије.
Применабилокојеметодезаприкупљањеподатакаподразу
мевауважавањеопштихстандардаустварањунаучнееви
денције(одкреирањаинструменатадоњиховеприменена
терену).Применасекундарнеграђе(архивске,статистичке,
институционалне, личних докумената и сл.), захтева кри
тичкиприступипажљивуиобразложенуселекцијупоузда
нихикредибилнихизвора.Ипак,најделикатнијисегменту
овомделуизвођењастудијеслучајајестекреирањебазепо
датака.35Заправо,формирањеформалнебазеподатакајесте
начиндасеобезбедипоузданостирепликабилностистра
живања.Иаконепостојијединственприступуспостављању
базаподатакастудијеслучаја,квалитетбазе,паиконачне
студије,процењујесенаосновутогадалисудругиистра
живачиу стањударазумеју какоприкупљена грађаподр
жава тврдње и закључке изнесене у коначном извештају
студије.Базаморабититакоуређенадајемогућеурадити
секундарну анализу података,што захтева ниво јасноће и
праћењесвихспецифичностиграђеопроучаваномслучају,
каоипрецизности тачностунетихподатака.Базе садрже
уобичајенонеколикоцелина:белешкеистраживачаослуча
ју, табеларни приказ налаза, наративе, фотографије, чак и
аудиодатотеке.Иакопоједине студије случајамогуукљу
читипрегледањеианализуобиљадокумената,подразумева
седакључнадокумента(институционалниизвештаји,одлу
ке,препоруке,архивскадокумента,личнадокументаувиду
препискии слично)морајунаћиместаи у базиподатака,
поготову у ситуацији када су чињенице садржане уњима
саставнидеоописаилиобјашњењаслучаја.

Г)Анализа података може неформално започети и током
претходнефазе.Штавише,тојенеопходно,имајућиувиду
да откривањенеочекиваних чињеница о случајуможе во
дитиредизајнирањустудије.Заправо,начелоконтинуиране
(секвенцијалне)анализеподатакакојезапочињејошприли
комњиховогприкупљањајестекарактеристичнозастудију
случаја.Собзиромнаобиљеподатакаважно јеиздвојити
онеподаткекојиомогућавајуодговорнаистраживачкопи
тање,осигуратисистематичностукатегоризацијииобради

35Yin,R.K.(2007),нав.дело,стр.47–53.
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података и спроводити анализу у складу са теоријским
оквиром.Неопходанипрвикоракуовојфазиизрадестуди
јеслучаја јеодабиропштестратегијеанализе. Јиниздваја
триопштестратегије:ослањањенатеоријскепретпоставке,
успостављање оквира заснованог на конкурентским обја
шњењимаиразрадаописаслучаја.Билокојаоднаведених
општихстратегијамогусеприменитикрозпетспецифич
них техника анализе у студији случаја: подударање обра
заца, конструисање објашњења, анализа временског низа,
анализалогичкихмоделаилисинтеза случајева36.Незави
сноодизборааналитичкестратегијеитехнике,уовојфази
каокључнизахтевисепојављујуфокусирањенанајважнија
питања студије, узимањеуобзир свихрелевантнихчиње
ницаприкупљенихослучајуприликоманализеиизградње
објашњења,јаснадемонстрацијаискључивањаалтернатив
нихобјашњењаиинтерпретацијакаоианалитичкиприступ
којиподразумевауважавањепретходнихтеоријскихиемпи
ријскихсазнањаоизучаваномфеномену(случају),илиши
расазнањаунаучномпољу.Самоутомслучајуауторможе
битисигурандаанализаподатакаводиваљаномописуили
објашњењуслучаја.

Д)Припрема извештајаделикатан је и изузетно захтеван
корак у извођењу студије случаја. „Стандардни” формати
извештаја са изведеног истраживања који се користе код
експерименталнихиликвантитативниханкетнихистражи
вањанајчешћенисупогоднизаизрадувећинеизвештајао
случајевима.37 На располагању су различите форме изве
штавања,алиуззахтевекојисучестомногосложенијино
када се престављају резултати уобичајених истраживања,
штопосебноважикодмултиметодскихистраживања.Неки
одауторакаонајчешћеформеструктуреизрадеизвештаја
излиставају следеће: линеарноаналитичка, компаративна,
хронолошка, структура конструкције теорије, „лебдећа”
инедотерана структура.38 Резултатимогу бити саопштени
и искључиво у форми наратива. Избор неког формата за
висиће не само од тога да ли је реч о студији једног или
вишеструкихслучајева,већиодистраживачкихпитањаи
проценекојиоднаведенихформиприказаналазанајвише
одговара сврси студије. Рефлексија над случајем не запо
чиње саписањемизвештаја, него сеонаодвија све време
спровођењаистраживања,штоомогућавадасенекиделови

36Исто,стр.47–53.
37Weatherbee,T.G.ReportingCaseStudyResearch,in:EncyclopediaofCa
seStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:
Sage,pp.806–808.

38Yin,R.K.(2007),нав.дело,стр.161;Видетишире:Исто,стр.167–168.
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извештајаосмислеиделимичнонапишујоштокомприку
пљања истраживања.Извештај мора бити усаглашен и са
његовомнаменом39.Дакле,основнопитање јестекојојпу
блици је намењенизвештај: академскимкруговима, доно
сиоцима одлука, студентској популацијиилиширој јавно
сти?Ододговоранаовопитањезависићеиконачниизглед
иструктураизвештаја.Акоистраживањетребапредставити
члановимаакадемскезаједнице,битанелементизвештајаје
детаљно образложена коришћена методологија, теоријске
импликације добијених сазнања о случају и снажна аргу
ментацијаналазазаснованихнаподацима.Другимречима,
извештајћетадаукључитиосновнеелементенацртастуди
је,образложењеизбораспроведенихтехникаиизворапода
такаијаснопредстављањерезултата,снагласкомнаутеме
љенопоткрепљивањеизведенихнаучнихзакључакаприку
пљенимчињеницамаослучају.Уколикојеизвештајусмерен
напрактичареуобластијавнихполитикаилинаорганиза
ције, акценат у извештајумора бити стављен на конкрет
наипрактична сазнањадобијенаизучавањемслучаја, без
освртањанаевентуалнитеоријскидоприносистраживања.
Важандеоуизрадиизвештајастудијеслучајајевалидација
стручњакауформирецензијаизвештаја,каоидодатнавали
дацијакојуизвештајморапроћиодучесникаистраживања
(казивача, или лица која су на други начин учествовала у
истраживању).

Казакључивању

Кратак преглед карактеристика студије случаја као истра
живачког приступа и сажет приказ кључнихфаза у дизај
нирању показали су да њена употреба подразумева како
солиднопознавањеуниверзалнихстандарданаучнограда,
којисепротежуодизбораиформулисањапроблемадопи
сањаизвештајаоспроведеномистраживању,такоинизде
ликатниходлукакојисукључнизањенууспешнупримену.
Великиизазовнијесамоодлукаоизборуслучаја/случајева
накомећебитипроверенапочетнатеоријаилиизграђени
новитеоријскиставовиили,пак,сачињенадобрадескрип
ција,негојетоиодлукаоизборуикомбиновањувишеис
траживачкихтехникаи/илиизворасекундарнеграђе,потом
и одабир стратегије анализе и модела приказа добијених
налаза–јердефинисанихрецепатанема.Свезаједносаис
трајнимпреиспитивањеминформацијаприкупљенихнате
ренуусветлупочетнихиновопостављенихпитањатоком
истраживачког рада захтевају посвећеност, време и знање
истраживача.Истовремено,резултатикојисемогудобити

39Weatherbee,T.G.нав.дело,стр.808;Yin,R.K.,2007,нав.дело,стр.16.
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доброизведеномстудијомслучајанајчешћепревазилазедо
метеприменедругихистраживачкихприступаиметода,не
самопообимуутврђенихчињеницанегоипоприливузна
њауодређенојобласти.

Уситуацијикадасеизучавајумаргиналнегрупеипоједин
ци, наведене карактеристике студије случаја омогућавају
несамоописвећиобјашњењемеханизамакојезадржавају
одређенегрупенамаргинидруштва,разумевањепроблема
сакојимасеовегрупесуочавајуалииспецификацијудру
штвенихфакторакојидоводедостварањаилирепродукци
је оваквог положаја и неједнакости у друштву.С обзиром
наопстајање (и заоштравање)друштвенихнеједнакостии
маргинализацијеодређенихгрупаусавременомдруштву,од
великогјезначајаиздвајањеструктуралнихкарактеристика
икултурнихобразацадруштвакојеотежавајупреовладава
ње ових проблема.Примена стратегије изучавања случаја
можепомоћииразумевањуличнеперспективеактерамар
гинализованих заједница.Субјективноискуство социјалне
искључености није само прост доживљај скрајнутости из
друштвеногживота.Изтаквихдоживљајамогусеишчита
тииспецифичниодговорипојединацанаструктуралнесо
цијалнедатости.Утомсмислустудија случајаможебити
одкористииусагледавањуперспективамаргиналнихгрупа
којесемогупоистоветитиснарочитомпоткултурномпри
падношћукојаможедодатноотежаватињиховдруштвени
положај.Применастратегијеизучавањаслучајаможепого
доватиирасветљавањунекихнеформалних,самонаизглед
небитних, друштвених пракси које учвршћују механизме
друштвеног искључивања, супротно јавно прокламованом
нормативномоквируједнакостиизабранидискриминације.
Поредтога,студијаслучајаможеосигуратипраћењепроме
наиевентуалнихпотешкоћауприменисоцијалнихмераи
политика, усмерених на уједначавање квалитетаживота и
друштвенихнеједнакости,паотуда  требаистаћињенпо
тенцијалуспровођењуакционихиевалуационихистражи
вањаМеђутим,уприменистудијеслучајаморајусеимати
наумупотешкоћеиуобичајене„замке”које„вребају”ис
траживаче,тепредузетиодговарајућаприпремазањихово
решавање.

Прилог.

Табела1.Оквирзапроценуквалитетакодквалитативногис
траживањастудијеслучаја(Списакставкизапроценуква
литетаизвештајастудијеслучаја.Релевантнозасваквали
тативнаистраживања);ПрилагођеноизStake,A.B. (1995,
стр.131).
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CHARACTERISTICSOFTHECASESTUDYAND
POSSIBILITIESOFAPPLICATIONINMARGINAL

GROUPRESEARCH

Abstract

Although often used to investigate a variety of scientific issues,
casestudyasaresearchstrategystillprovokesopendebateabout its
epistemologicalreachandmethodofapplication.Throughanalysisof
basic featuresofcasestudy,aswellas thecomplex research tasks it
cansolve,andthroughreferencetocourseofimplementationofsuch
a research, thescopeand limitationsof itsapplication inresearching
problemsandtopicspertainingtomarginalizedindividualsandgroups
areoutlined.Familiarityofresearcherswiththecomplexityofoneofthe
most demanding research approaches in social sciencemethodology,
suchasdesignofthecasestudy, isakeyconditionforitssuccessful
application.It isthereforeanintentionoftheauthorsofthispaperto
assistresearchers,especiallythosewithoutexperience.Weconsiderit
necessarytodistinguishitsmeaningfulusefromattemptsatresearch
that often defy its true meaning, reducing it solely to illustrative
examplesoflifetrajectoriesofindividualsandgroupsfromtheborders
of aparticular community,without clearly explaining theunderlying

methodologicalprocedures.

Key words: case study, marginal groups, research design, social
research,socialinequality
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МЕТОДСЛУЧАЈА– 
КОНЦЕПТИПРАКСА

Сажетак: Овај рад посвећен је методу случаја, квалитативном
методуокојемсеусрпскојсоциологијинијемногописало.Упрвом
делу аутори разматрају сам концепт метода случаја и његове
главневрсте,одликеиограничења.Методслучајајенарочитопо
годан за истраживања на социолошки„непознатомтерену“, а
једнаодњеговихглавнихкарактеристикајестекоришћењевећег
бројаквалитативнихиквантитативнихтехниказаприкупљање
података.Другидеорадапредстављаметодолошкуанализуис
траживањакојесуауториреализоваликоришћењемметодаслу
чаја.Заразликуоднекихдругихметода,методслучајаобичнону
диблизакконтактсаживимиконкретнимдруштвенимсветом.

Кључне речи: квалитативни методи, метод случаја, метод
вишеструкогслучаја,истраживачкоискуство.

Предсвакоистраживање,социологјеуобавезидаодабере
одговарајућиметод(е)којимћесеслужити.Методисоцио
лошкогистраживања,каоитехникезаприкупљањеподата
ка,бивајуодабранинајпреуодносунапроблемкојисеис
тражује,затимуодносунаособеностипредметаистражи
вањаи,најзад,уодносунациљевекојисепреддатоистра
живањепостављају;притомесемогућноступотребевише
техникаиметодауједномистраживањуподразумевају.1Као
једанодквалитативнихметода,којиможеусебедаукљу
чи велики број техника за прикупљање података, истиче
се метод случаја. У литератури посвећеној овом методу

1 Шљукић, М. (2018) Фабрика, Ново Милошево: Банатски културни
центар,стр.87.
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(методуслучаја)наглашаваседајеонпосебнопогоданза
проучавањеновихподручјапроцесадруштвенихпромена.2

Стицајем различитих околности, о којима ће бити речи у
даљемтексту,ауториовогприлогасуусвојојдосадашњој
научнојактивностивишепутабилиуприлицидауистра
живањимапримењујууправометодслучаја.Стогаћеуовом
радубитипредстављеннесамоспоменутиметод,односно
његове главне одлике и сам концепт, већ ће битиметодо
лошкианализиранасоциолошкаистраживањакојасморе
ализовалиметодомслучаја.Притоменећемоанализирати
свако истраживањe узето за себе, него ћемо целој ствари
приступитипроблемски,усмислуиздвајањаинаглашавања
методолошкихбитнихмомената.

Концептибитнекарактеристике
методаслучаја

Ометодуслучајанијесекоднасмногописало.Ипак,добар
прегледовогметодадат јеукњизиМ.БогдановићМето
долошкестудије,иначепосвећенеквалитативнимметоди
ма.Премањенимречима,„свабитнасвојствасоциолошког
метода садржана су у методу случаја – очување целине
појаве,њенрелевантниконтекст,развојнадимензија,ком
плементарност различитих извора података.”3Из овог од
ређењаможемоишчитатичетирибитнеодликеовогмето
да:прво,приступпојавикаоцелини(социолошкипристу)
уместоњеног„дробљења”убезбројделићачимесечесто
проблемвишезамагљујенегоштосерасветљава;друго,на
гласакнаокружењукојебитноутиченасамупојаву;треће,
сагледавањеиспитиванедруштвенепојавекаоисторијскеи
динамичке;четврто,употребавећегбројатехниказаприку
пљањеподатака,односновеликибројизвораподатака,чиме
сеизучаванапојаваосветљавасаразличитихстрана,алии
„подубини”.ВладимирМилићсматрада јеметодслучаја
„незаменљивкадасерадиосвестраномпроучавањуцели
непојединчевогискуства,појава,установаиорганизација.”
Овајметод,јекаониједандруги,ефикасанупроучавањима
развојностислучаја(случајева).Историјскадимензијапоја
ваипроцесајебитнакарактеристикадруштвенихзбивања,
ауправосазнавањетедимензијеомогућујеовајметод.4

2 Eisenhardt, K. M. (1989) Building Theories from Case Study Research,
TheAcademyofManagementReview,Vol.14,No4,pp.532550.

3 Богдановић, М. (1993) Методолошке студије, Београд: Институт за
политичкестудије,стр.120.

4 Милић, В. (2011)Основи методологије искуственог истраживања у
друштвенимнаукама,Београд:Заводзапроучавањесела,стр.125.
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ЈеданоднајбољихпознавалацаметодаслучајаРоберт Јин
(RobertYin),истичедајетајметодпогоданкадасе:1)уис
траживањупостављапитање„како”и„зашто”некипроцес
делује; 2) када истраживач нема контролу над догађајима
којеистражујеи3)кадасеистражујенекаквасавременапо
јавауреалномдруштвеномконтексту.5Уодносунациље
веистраживања,студијеслучајамогубитиексплораторне,
дескриптивне и експланаторне, с тим да је метод случаја
посебнопогоданкадајепотребна„дубинска”дескрипција
некепојаве.6ПамелаБакстер (PamelaBaxter)иСузанЏек
(Susan Jack) разликују чак седам типова студија случаја:
експланаторна,експлораторна,дескриптивна,студијавише
струкогслучаја,интринзична,инструменталнаиколектив
на(којајесличнавишеструкојстудијислучаја).7

Велики значај за сама истраживања има разликовање две
варијанте метода случаја: метод појединачног (single ca
semethod)иметодвишеструкогслучаја(multiplecasemet
hod).Основна разликамеђуњима је у томешто семетод
вишеструког случаја примењује у ситуацијама када једна
студијаобухватавишеод једногслучаја,причемусесле
дилогикапонављања(проучавајусеновислучајевиутео
ријскипрецизноутврђенимусловима),каокодвишеструког
експеримента.Применаметодавишеструкогслучајазахте
ва чвршћу стандардизацију поступка, оштрију селекцију
кључнихдимензијаирелевантнихподатака,самањедета
љанегоштосетоиначечиникадасеостајесамокодједног
случаја.8Оваквизахтевикодметодавишеструкогслучајасу
сасвимразумљиви,јерсенеможеочекиватиједнакафоку
сираностиинсистирањенадетаљимакаокодметодапоје
диначногслучаја–баремнеујединственомистраживању.
Свислучајевиморајубитипажљивоодабранибезобзирана
тодалисењиховимпроучавањемочекујусличнирезулта
ти(дословнопонављање–literalreplication),илисупротни
резултати,алиутеоријскиочекиванимусловима(theoretical
replication).9Одабирслучајевајенужноутеснојвезисатео
ријскохипотетичкимоквиромистраживањакојесеизводи.

5 Yin,R.(2009)CaseStudyResearch–DesignandMethods,SAGEPublica
tions,Inc,pp.28.

6 Yin,R.(1981)TheCaseStudyCrises:SomeAnswers,AdministrativeScien
ceQuarterly,Vol.26,No.1,pp.59;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.4.

7 Baxter,P.andJack,S.(2008)QualitativeCaseStudyMethodology:Study
DesignandImplementationforNoviceResearchers,TheQualitativeReport,
Vol.13,No.4,pp.547549.

8 Богдановић,М.нав.дело,стр.9697.
9 Исто,стр.99100;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.5354.
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Један од главних проблема када се ради о методу случа
ја, посебно вишеструког случаја, јесте стандардизација.
„Лабавост” стадардизације последица је квалитативног
карактера овог метода. Чвршћа стандардизација поступка
упримениметодавишеструкогслучајапостижесеприме
номанкетекаотехникезаприкупљањеподатака.Овимсе,
истовременоповећаваиквалитетсамогистраживањајерсе
уз квалитативну додаје и квантитативна димензија анали
зе,чијеотсуствочестозамераметодуслучаја.МекКлинток
(C.C.McClintock) и сарадници се посебно залажу за ком
биновање,односнообједињавањеанкетногистраживањаи
метода случаја, истичући значај примене логике анкетног
истраживањана стандардизацијуметода случаја.Они чак
предлажуметодкојиинтегришеобаприступа,задржавајући
њиховепредности.Такоинтегрисан,новиметоддобиоби
назив „методслучаја као скупине” (case clustermethod), а
засниваобисенапретпоставциопојединачномслучајукао
скупинихетерогенихјединицаанализе.10Осимтога,према
овимауторима,стварнаснагаприменеипретпоставкастан
дардизацијеметодаслучајајеиутеоријскојзаснованости
истраживања.11

Када је реч о истраживачком плану који се примењује у
оквиру студије случаја, разликују се две варијанте: холи
стичкииуграђенипланистраживања,азасвакиодовадва
плана су идентификовани услови примене. Холистички
план се примењује у ситуацијама када је теорија на оном
степенуопштостиданеомогућаваидентификацијуподје
диница.Ованедовољнаодређеносттеоријеможенегативно
утицатинаистраживање,усмислудасеистраживањеод
вија на апстрактномплану, безмогућности уочавања спе
цифичностиодређенихпојава,каоиуспостављањапреци
знихмераиподатака.Садругестране,развијањутеоријске
иметодолошкеосетљивостипомажечвршћеструктурисана
ситуацијаимогућностпрепознавањаодређенихподједини
ца,па„уграђени”истраживачкипланможепослужитикао
нацрт за усмеравање истраживања у проучавању случаја.
Међутим,иукоришћењуовогпланатребаводитирачуна
опотенцијалним„опасностима”, јерсеможедеситидасе
проучавањемподјединицазаборавивраћањенацелинуслу
чаја.Упримениметодавишеструкогслучајаможесетакође
користититихолистичкиилиуграђениистраживачкиплан,
односно индивидуални случајеви вишеструког приступа
могусепроучаватинаосновуједногилидругогплана.Јин,

10Према:Богдановић,М.нав.дело,стр.90.
11Према: Богдановић, М. нав. дело, стр. 9092; Исто мисли и: Yin, R.

(2009),нав.дело,стр.35,57.
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при томе, наглашава да се приликом употребе уграђеног
планаистраживањамогукориститиквантитативниподаци
добијенианкетом,алидаонипритоменесмејубитиобједи
њени,негосеморајутретиратипосебно,јербисечењегра
ницаслучајеваучинилодапланвишеструкогслучајаизгуби
својсмисаоидапрерастеупланзаанкетноистраживање.12

Стандардизацијаметодаслучаја,осимразвијањемпланаис
траживања,постижесеиутврђивањемусловањеговепоу
зданостииваљаности.Утомсмислусеулитературинаводе
следећи условињегове примене: 1) услов појмовне ваља
ности, односно утврђивање тачних операционих мера за
појмовекојисекористеупроучавању;2)условунутрашње
ваљаности, која се испитује само у студијама усмереним
наутврђивањеузрочнихвеза,асмисаојојједаразграничи
привиднекорелацијеодузрочнихвеза;3)условспољнева
љаности–речјеоделикатнојичестокритикованојстрани
студијеслучаја,атичесемогућностиуопштавањадобије
нихподатака.Одговорнаовуврстукритикеналазисеураз
вијањуипримениметодавишеструкогслучајазаснованог
налогиципонављањапутемпроучавањадругихслучајева
у условима предвиђених теоријом; 4) услов поузданости,
којисесигурнијепостижеприменомметодавишеструког
случаја,аузупотребупротоколаибазеподатака.Ваљапо
себнонагласити да је проверавање унутрашње ваљаности
сложензадатак,повезансаанализом,акојисевршиуокви
ру три основна аналитичка поступка: обрасца суочавања
(patternmatching) двеју супротних претпоставки, грађења
објашњењаианализевременскесерије.13

Протокол се сматра једном од главних тактика за повећа
ње поузданости метода случаја, а садржи општа начела,
алиидетаљноразрађенупроцедуруитехникеистражива
ња.14Стварање протоколафорсира истраживача на интен
зивноразмишљањеоономештапроучаваинакојиначин.
Протоколбитребалодасадржиследећецелине:1)преглед
пројектазастудијуслучаја,којиукључујециљеве,основне
проблемеирелевантнулитературу;2)теренскепроцедуре–
деопротоколакојитребадабудештонепосреднијеопера
ционалноразрађен(процедурепосматрањаиинтервјуа/ан
кета требају се прилагодити току и времену посматраних
догађаја,односновременуиспитаника,утврђивањешта је
од архивских и других докумената доступно, упутства о

12Богдановић,М.нав.дело,стр.98100;Опширнијеу:Yin,R.(2009),нав.
дело,стр.5054,5960.

13Богдановић,М.нав.дело,стр.100101.
14Yin,R.(2009),нав.дело,стр.77.
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успостављањуконтаката са средином,кључнимљудимаи
институцијамаодкојихсетражеобавештења);3)основна
истраживачкапитањаобухваћенастудијом,којаусмеравају
прикупљањеподатака,каоипитања„подсетници”која су
постављенаистраживачуичијајесврхадаподсетекојепо
даткеизаштотребаприкупити;4)водичзаписањеизвешта
јаодобијенимподацима (одпретпоставки,прекоописаи
прецизирањаистраживачкогплана,употребљенихтехника
заприкупљањеподатака,досаопштавањарезултата,комен
тараувезисањима,извођењазакључакаибиблиографских
информација).15

Собзиромнатодајеконститутивнаособинаметодаслучаја
разноврсностизвораиподатака,већуоквируистраживач
когпланасепредвиђајуониизворииподаци(постојећи,као
иновидокојихистраживањемтектребадоћи)којисе,на
основуциљеваипретпоставкиистраживања, сматрајуре
левантнимзапроучаванислучајилислучајеве.16Коришће
њеподатакаизразличитихизвораимазациљдаповећаса
знајнувреднострезултатаидапомогнеурешавањупитања
појмовневаљаностиипоузданостицелестудије.Упроцесу
прикупљањаподатакаизразличитихизвораморајупошто
ватиодређенипринципиито,пресвега,упроверавањуњи
хове тачности.17 Другим речима, поузданост студије бива
осигуранапоузданошћуизворакоришћенихподатака.

Да би се осигурала већа поузданост вишеструке студије
случаја (али и студије појединачног случаја) потребно је
формирањебазеподатакаиочувањеланцаевиденције,што
заправозначидајепотребноизградитипосебанначинорга
низовањасакупљенедокументације.18Натајначинсепо
дациорганизујуикатегоришукакобиупотребномтренутку
били приступачни.Ту спадају теренске белешке истражи
вачакојесуствараненаосновуинтервјуаипосматрања,а
којесенајчешћеразврставајупроблемски.Осимтога,уба
зуподатакаукључујусеидокументикојисурелевантниза
осветљавањепроучаваногслучаја(илислучајева),акојису
ради лакшег одлагања и поновног коришћења обележени
библиографски.19

Имајућиувидунаведенучињеницудајезаметодслучајака
рактеристичноприкупљањеподатакаизразличитихизвора,

15Богдановић,М.нав.дело,стр.102103;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.81.
16YinR.(2009),нав.дело,стр.6263;BaxterandJack,нав.дело,стр.554.
17Богдановић,М.нав.дело,стр.103.
18BaxterandJack,нав.дело,стр.554;YinR.нав.дело,стр.83;Богдановић,

М.нав.дело,стр.104.
19Богдановић,М.нав.дело,стр.105.
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каои чињеницу даистраживање које се реализује приме
номметодаслучајатраједуго (јер јеречоквалитативном
истраживању),потребно јеразвитиипримењиватиконти
нуирану,односносеквенцијалнуанализуподатака.Уоквиру
овеанализеполазисеодизворнихтеренскихподатака,као
ипостојећихизвораевиденције,којисесређујуиобликују
уформусистематскогизвештаја,чимесестварајуусловии
пружаосновадасеобимнаприкупљенаграђасведенамеру
релевантнихподатакаупотребљивихзаанализу.20

Приликом анализе података добијених применом метода
случаја, препознају се две аналитичке стратегије: описна
(циљстудијејеопис)иопшта(циљстудијејеобјашњење).
Описна стратегија се примењује у случајевима оскудева
њаутеоријскомиискуственомсазнањуодоменуукомесе
некапојаваилипојавепроучавајуметодомслучаја.Општа
стратегија, чији је циљ објашњење, заснива се на чвршће
формулисанимтеоријскимпретпоставкамакојеусмеравају
целокупнопроучавањеиона садржипрецизније одређене
циљеве студије, одређеније развијен план истраживања и
прикупљања података и назначена очекивања.Позивајући
се наР. Јина,М.Богдановић наводи трипоступка која се
користеуоквируопштиханалитичкихстратегија,акојадо
приносепојачавањуунутрашњеиспољневаљаностиупри
мениметодаслучаја.Првипоступакјепоређењеобразаца
(pattern matching), а Јин га сматра најпожељнијом анали
тичкомстратегијомзаанализу,јерпочиваналогиципоре
ђењаемпиријскизаснованогсапредвиђенимобрасцем(ко
јихможебитиивише).Другипосебанпоступакзаанализу
податакаозначавасекаограђењеобјашњења (explanation
building) и уњему се, за разлику од претходног поступка
претпоставкеоузрочнимодносиманеизводепреистражи
вањанегосеобјашњењеградипостепено.Трећипоступак
заанализуподатакаустудијислучајајеозначенкаоанализа
временскихсерија(timeseriesanalisis),аомогућавапраћење
временског (хронолошког) редоследапојаваимогућности
испитивањаштаседогађауслучајудасеједнакарикаутом
ланцупрекине.21

Збогтогаштотраједуго,збогтогаштосекористиобимна
истраживачкаграђа,алиизбогтогаштомунедостаје„стро
гост” статистичког метода, развио се отпор према методу
случаја.22Ове алии сличнеприговореразматраикритич
кииаргументованооспораваР.Јин.Оннаглашавадасеу

20Исто,стр.106107.
21Исто,стр.112114.
22Исто,стр.83.
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методуслучајакористеиквалитативнеиквантитативнетех
никезадобијањеподатака,анесамоовепрве,каоштосе
точестотврди.Зањегаметодслучајазаправопредставља
истраживачкустратегију,наликексперименту,историјиили
симулацијикаоалтернативнимстратегијама.23

Методслучајанаделу

Каоштојетовећреченоууводу,ауториовогприлогавише
супутабилиуприлицидау својој истраживачкојпракси
користеметод случаја.Одабир овогметода наметао се из
вишеразлога.Најважнијиодњихвећјегореспоменут:овај
метод јеизузетнопогоданкадасерадиосоциолошкини
какоилинедовољноистраженимпроблемима,амисмосе
вишепутасусреталиуправосатаквомситуацијом.Српско
друштвоииначениједовољносоциолошкиистражено–то
јечињеницакојујетешкооспорити.Сампредмет,атојеу
већинислучајевабилоруралнодруштво,упућиваојесвојим
особеностима(малибројстановника,друштвомеђусобног
познавања, изражене црте традиционалног начина живо
та)наквалитативнеметоде.Трећиразлогјебиотајштоје
спровођењеистраживањаметодомслучајаврлозахтевноу
односу на квалификације самих истраживача, док са дру
гестраненетражинеканедостижнаматеријалнасредства.
Доквамјезаозбиљноанкетноистраживањепотребанпове
ћиузоракибројнианкетари(којенетребасамоплатити,већ
иобучити), студијуслучајаможетеспровестииса једним
илидвависококвалификованаистраживачакојићесвесвоје
социолошкознањеиумећеконцентрисатинарелативнома
лиисечакдруштвенестварности.Коначно,четвртиразлог
јенепосредноповезансапретходним,јервамсмањенапо
требазановцемикадровимаомогућававећуистраживачку
слободу.Бивајућиудобројмериослобођенипритискака
дасерадиоизборуистраживачкихпроблема,билисмо(не
увек, али често) у прилици да се бавимо оним питањима
којасмосматралидруштвенозначајнимикојасунамбила
инаучноиличноблиска.Некаодтихистраживањареали
зовалисмозаједно,анеканезависноједнооддругог.Прво
истраживањеметодомслучаја(ауторСрђанШљукић)реа
лизованојејошпревишеоддвадесетгодина,сажељомда
седођедосазнањаодруштвенимодносиманаиповодом
гробља које користе становници салаша, односно оместу
гробљауживотусељачкогдруштвасомборскихсалашара.24

23Yin,R.(1981),нав.дело,стр.59.
24Шљукић,С.Сомборскисалашаригробљесвојеимају,у:Сеоскецркве
игробљауВојводини,приредиоЛазићВ.(2000),НовиСад:Културно
историјскодруштвоПЧЕСА.
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Следило је врло комплексно вишегодишње истраживање
земљорадничких задруга (СрђанШљукић) у југоисточној
Европи,прецизнијеуСрбији,РумунијииБугарској,укојем
семетодслучајапоказаокаојединиизводљивначинистра
живања.Утомистраживањусенастојалоустановитиштасе
догодилоса земљорадничкимзадругамаунаведенимдру
штвимаувременутранзиције.25Социолошкоистраживање
руралног друштва наставили смо почетком друге децени
је овог века студијом о друштвеним аспектима привредне
трансформације војвођанских салаша (Срђан Шљукић и
МарицаШљукић).Циљ истраживања је био да се утврде
правцитрансформацијесалаша,каоидаседођедосазна
њаокарактеристикамадруштвениходносанасалашимаио
проблемимасакојимасевласницисалашасусрећуусвоме
деловању.26 Премештајући фокус са села на пољопривре
ду,унаредномсмоистраживањунастојалидаустановимо
докле јеусрпскомдруштвудошаопроцестрансформаци
јетрадиционалногсељаштва,анапримеру(случају)једног
модерног пољопривредног газдинства (Срђан Шљукић и
МарицаШљукић).27Међуистраживањимаукојимајекори
штен метод случаја свакако најдуготрајније, најсложеније
итеоријскииметодолошкинајутемељенијебилојеистра
живањеорганизационихпроменаусрпскојиндустрији,које
јереализовалаМарицаШљукић.Циљовогистраживањаје
биодасеутврдиреалан,каоимогућистепениинтензитет
утицајаструктурнихдруштвенихпроменанаорганизовање
индустријскоградаупостсоцијалистичкојтрансформацији
српскогдруштва.28

Уфокусунашегинтересовањаруралнодруштвосенашло
ујошдванаврата.Првиодњихбилојепроучавањелокал
нихсеоскихзаједница,односнопроцесадецентрализације
ицентрализацијевластикадасерадиоруралнимобласти
ма (СрђанШљукићиМарицаШљукић).29Овимсеистра
живањемжелелодоћидосазнањаоначинунакојисеоске
локалнезаједницебивајуинтегрисанеумодернодруштво.
Методслучајапримењенјеиуистраживањусеоскихкафа
наикафића(СрђанШљукићиНиколаВолић)пречетири

25Шљукић,С. (2009)Сељаки задруга уравници,НовиСад:Mediterran
Publishing.

26Шљукић,С.иШљукић,М.(2012)Земљаиљуди,НовиСад:Mediterran
Publishing,стр.283294.

27Исто,стр.295307.
28ШљукићМ.(2018),нав.дело.
29Шљукић,С.иШљукић,М.Друштвенаинтеграцијаидецентрализаци

ја:сеоскелокалнезаједнице,у:Структурнепроменеусавременимдру
штвима,уредилиШљукић,С.иРистић,Д.(2014),НовиСад:Филозоф
скифакултет,Одсекзасоциологију,стр.119145.
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године, саидејомда сеутврдикаквоместоони заузимају
уданашњемсрпскомселу.Резултатиовепоследњестудије
објављенисуучасописуКултура.30

Методслучајанијеусвимнаведенимистраживањимакори
штеннаидентичанначин.Негдејетобилоуњеговојразви
јенојформи,негдеумањеразвијеној,већпремациљевима
којисупостављенипресамогистраживања.Наразликеје
утицалаисложеностиспитиваногпроблема,алиисредства
ивремекојисунамбилинарасполагању.Упрактичнојпри
менисоциолошкогметодаистраживачисередовносусрећу
са тешкоћама за чије је решење потребан креативан при
ступ.Методолошкиприручнициненудеготове„рецепте”,
већнајчешћесамосмерницеопштегтипа,којевампомажу
дасеснађетеуконкретнимситуацијама.

Уколико пођемо од темељног разликовања између метода
појединачногслучајаиметодавишеструкогслучаја,види
мода је овај први кориштен у три (друштвени односина
салашарскомгробљу,модернопољопривредногаздинствои
друштвенаинтеграцијалокалнесеоскезаједнице),адругиу
петистраживања(земљорадничкезадруге,привреднатран
сформација војвођанских салаша, организационе промене
у индустрији, социјални капитал у селу, сеоске кафане).31
У сва три случаја у којима је примењенметодпојединач
ног случаја постојао је веома чврст и разрађен теоријско
хипотетички оквир истраживања. Приликом истраживања
друштвениходносанагробљуполазнатачкајебилаМон
драова теорија сељачког друштва;32 проучавање модерног
пољопривредноггаздинствабило јеослоњенонатемељна
сазнањасоциологијесела;услучајудруштвенеинтеграци
јелокалнесеоскезаједницебиојеразвијеннесамоодгова
рајућитеоријски,негоидетаљаннормативниоквир.Отуда
одабирслучајевазаистраживањенијебиопревишезахте
ван, јер се претпостављало да теорија, ако је ваљана, мо
радапружизадовољавајућеобјашњењезасвакиконкретан
пример.

Много је сложенија ситуација била са истраживањима у
којима је кориштенметод вишеструког случаја.Истражи
вањеземљорадничкихзадругау југоисточнојЕвропи,које

30Шљукић,С.иВолић,Н.(2016)Кафанауравничарскомселу:одбирцу
задокафића,Културабр.151,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.167183.

31Унаставкуметодолошкеанализенашихистраживањаметодомслучаја
нећемонаводитифусноте,јербитосувишеоптеретилотекстиучинило
гаизузетномтешкимзапраћење.

32Mendras,H.(1986)Seljačkadruštva,Zagreb:Globus.
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је обухватило највећи број случајева, чак 11 (једанаест),
морало једасеослонинапретходнеувидеуналазеагро
економистаиумедијскенаписе,којисузаједноуказалина
различитеобликетрансформацијезадруга,дабизатимби
лиумогућностидаодаберемослучајеве.Сличанпоступак
је примењен и у истраживању привредне трансформације
војвођанскихсалаша, са тимеда је туослонацбионаис
траживањима туризмолога и на медијским извештајима.
Друго истраживање по броју обухваћених случајева било
јеонооорганизационимпроменамаусрпскојиндустрији.
Њимејебилообухваћеношестиндустријскихпредузећау
Србији,одабранихтакодаприпадајуразличитимсекторима
индустрије(текстилна,хемијска,металска,дрвна,електро/
машинска и прехрамбена) и да буду различите величине.
Критеријумиделатностиивеличинекориштенисујерсуод
значаја за начин организовања индустријског рада. Вреди
забележити и начин одабира селаСтапар за истраживање
сеоскихкафана/кафићауравничарскомселу(тристарека
фане,тјбирцузаитримодерне,односнокафића–практично
потпунобухват).Ограничено времеи ослонацискључиво
насредствааутораовдесузахтевалидасеприкупљањепо
датакаспроведенанајбржиинајјефтинијимогућиначин–
азатојеселоСтапарбилоидеално.

Значајно је теже класификовати нашеистраживачке поду
хватеуодносунациљевеистраживања.Тусесусрећемоса
нечимштобисмомоглиназвати„проклетствоидеалногти
па”,односносачињеницомдајеуемпиријинемогућепро
наћи„чист”идеалантип,већсамомешовитеслучајеве,са
доминацијомнекогодтипова.33Свасунашаистраживања
садржавалакаоциљ(дубинску)дескрипцију,алисусепри
сутност експланације и експлорације као циљева у њима
разликовали.Истраживања земљорадничких задруга и са
лашабиласузаистапионирскаусоциолошкомсмислу,тј.
кодњих је апсолутнопреовладавао елемент (социолошке)
експлоративности.Једноставно,тусенијемоглопоћиниод
теорије,ниодпретходнихистраживања, јерихнијебило.
Релативанбалансизмеђуексплораторностииекспланатор
ностиможесууочитикодсвихосталихистраживања.Свуда
супостојалиитеоријскитемељипретходнаистраживања.
Пошто су претходна истраживања у случају организацио
нихпромена уиндустрији била доста временскиудаљена
(датирајујошизвременаСФРЈугославије),тојеовомис
траживањудалои експлораторникарактер;у случају сео
скихкафана,претходнаистраживањасусетицалаурбаних
области,штојезначилодајеистраживањекафананаселу

33ОвдемислимонаидеалнетиповеуВеберовом(M.Weber)смислу.
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ималоиекплораторнециљеве.Експланацијајекаоциљби
лаприсутнауистраживањимасаједнимслучајем(гробље,
модернопољопривредногаздинствоиинтеграцијалокалне
сеоскезаједнице),алијеитубилоелеменатаексплоратор
ности, просто због тогашто се овим питањима у српској
социологијималоко(илиниконије)бавио.

Каошто смо већ раније у тексту истакли, једна од најва
жнијиходликаметодаслучајајестевеликибројизворапо
датакаитоистовременоонихизсекундарнихизвораионих
прикупљенихпутемодговарајућихтехниказаприкупљање
података.Усвакомодреализованихистраживањаметодом
случаја постојала је и једна и друга врста података. Нај
чешћи начини за креирање сопствене евиденције били су
непосреднопосматрањеиинтервју.Непосреднопосматра
њебилојекориштеноусвимистраживањимаосимједног
(интеграцијалокалнезаједнице).Оно јеусвимслучајеви
мабилосистематскогкарактера,абелешкесачињенетоком
непосредногпосматрањабилесучестоодкључногзначаја
заправилноразумевањеистраживаногпроблема.Упетис
траживањарадилосеопосматрањубезучествовања,докје
уједном(друштвениодносинаиповодомгробља)билареч
опосматрањусаучествовањем.

Интервјујепримењенусвимгоренаведенимистраживањи
ма.Углавном је то био полуструктурисани тип интервјуа,
којисепоказаокаодовољноеластичнаформауистражива
њимакојасуималаиексплораторнециљевеитозбогтога
штојеомогућаваодопунеиваријацијеутокусамогприку
пљањаподатака.На„непознатомтерену”таквамогућност
јенамакаоистраживачимаостављала„одрешенеруке”да
коригујемоидопуњавамоосновузаразговорналицуместа,
ускладусасопственомпроценомзначајадоласкадоодре
ђенихподатака.Строжаформа,односноструктурисаниин
тервју,кориштенајеупроучавањусеоскихкафанадабисе
добилиподациодвласникакафана/кафића.Занимљивоједа
је у истомистраживању кориштенинеструктурисаниин
тервју,ализадругуврстуиспитаника,тј.закафанскегосте
ипознаваоцекафанскогживотауселу.

Структурисаниинтервјукориштенјеиуистраживањуор
ганизационихпроменауиндустријиитоукомбинацијиса
упитникомкаоинструментом.Оваквакомбинацијатехника
заприкупљањеподатакаиначејевеомачестаудруштвеним
наукама.34Интервјуомсуприкупљаниподациодменаџера
одабранихиндустријскихпредузећа (случајева),аанкетом

34Bryman,A.(2006)Integratingquantitativeandqualitativeresearch:howisit
done,QualitativeResearch,Vol.6,No.1,pp.97113.
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од радника. Узорак за анкету био је вишеструко страти
фикован:премаполу,узрасту,образовању,радномместуи
годинамарадногстажа.

Осимнепосредногпосматрања,интервјуаианкете,подаци
судобијанииизсекундарнихизвора,каоштосуодговара
јућанаучналитература,статистика,различитемонографије,
документиодговарајућихорганизација(статути,уговории
сл),подаципривреднихкомораизадружнихсавеза,медији,
итд.Увишеслучајеванаправилисмоивећибројфотогра
фијанатерену.Бројизвораподатакапоистраживањукре
таосеодчетиридоједанаест,узависностиодсложености
истраживања и доступности извора. Најбројнији су били
извориподатаказанајсложенијеистраживањеметодомви
шеструкогслучаја,онооорганизационимпроменамауин
дустрији.Уњемусукориштениследећеизвори:структури
саниинтервју,упитник,непосреднопосматрање,архивска
грађа,монографијепредузећа,резултатиинтернихфабрич
ких истраживања, подаци и евиденција самих предузећа,
подациостратегијибудућегпословања,подацисаофици
јелних интернет сајтова предузећа, затим из привредних
комораиизмедија.

Свакоодистраживањаималојесвојпротокол,којисепока
заокаовеомакористан,несамокадасерадиопроцедура
мазаприкупљањеподатака,већзацелокупанистраживачки
поступак.Протоколзаправоводиистраживачакрозцеопро
цес,недозвољавајућимуда„залута”илиданештозаборави
управој„шуми”информација;добропромишљенпротокол
је незаменљивинструмент када се радиометоду случаја.
Треба,међутим,рећиитоданематогпротоколакојимсе
можебашсвепредвидети.Натерену,токомистраживања,
више пута смо били у прилици да оношто је било пред
виђено протоколом прилагођавамо конкретним (непред
виђенимичестонепредвидивим)околностиманакојесмо
наилазили.Овојепосебнобиослучајуонимистраживањи
макоја суималанаглашенији експлоративникарактер.То
јеиразумљиво,јерулазакна„непознаттерен”траживише
сналажења„налицуместа”.

Експлоративностреализованихистраживањајенагласилаи
потребузасеквенцијалноманализом.Обиљеподатакакоје
једолазилоизвишеразличитихизворазахтевалојесређива
њеианализу„уходу”,какобисемоглонаставитисарадом
направиначиникакобизакључцибилибољеутемељени.
Отуда је, токомприкупљањаподатака, требалоповремено
статии„узетиваздух”,односносредитиианализиратидо
тададобијенеподатке.Методслучаја тражиконтинуиран,
али и разноврстан рад истраживача, као ињихову сталну
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будностиотвореностзаново,какоусмислуизворапода
така,такоиусмислусазнавањаиразумевањадруштвеног
живота.

Да се дотакнемо на крају и теренских искустава која смо
ималиикојасууглавномбилапријатна.Увећинислучаје
ваљудисакојимасмонатеренудолазилиуконтактимали
суразумевањазаоношторадимо.Чакикадајеразумевања
биломањеиликадајеонопотпуноизостајало,теренскирад
нам јеомогућиодастекенемонепоновљиваискуствадру
штвеногсвета,штонијемоглодабудебезефектанаразу
мевањедруштвенихпојаваипроцеса.Седетина клупици
упрепунимпросторијамацрквенеопштине,интервјуисати
гробарауњеговомскромномстану,обилазитивојвођанске
салашеињиве,разговаратисатимасаземљорадницима,ула
зити(тешкоммуком)уиндустријскапредузећаитамопри
купљатиподаткеодменаџераирадника,упознавативласни
кесеоскихкафанаињиховегосте–свејетобилодеонашег
теренскоградаукојемсмоуспостављалииусоциолошком
иљудскомсмислувреднедруштвенеконтакте.

Закључак

Методслучајајевеомасложенсоциолошкиметод,којипод
разумевавећибројпоступаказаприкупљањеподатакаиве
ликибројизвораподатака.Посебнојепогодануситуација
маукојимасесоциологистраживачналазинасоциолошки
непознатом„терену”(усмислупроблема,алиипредмета),
јерсењеговомприменомчувацелинаистраживанепојаве,
њенрелевантниконтекстидинамичкикарактер.Овајметод
свакакоимаиодређененедостатке,алисеонимогуоткло
нитиакосуихистраживачисвесни.Оноштометодслучаја
сигурнопружаонимакојигакористе јестедубинскиувид
уистраживанупојавууследмноштваразличитихподатака
којисеоњојприкупљају.Тачињеницабивапојачанауколи
косекаотехникеприкупљањаподатакакористенепосредно
посматрање и интервју.Данас је у науци распрострањено
анкетноприкупљањеподатака,штонеподразумеванужно
лични контакт истраживача са испитаницима, нитињегов
непосреданборавакнатерену.Утомслучају,мањеиливи
шеобученианкетарисупосреднициизмеђуистраживачаи
испитаника.Анкетаринеморајунужнодабудуупознатиса
свимдетаљимаистраживања,анијенеопходнонидапозна
јусвусложеностистраживачкогпроблема.Збогтоганемо
губитидовољнофлексибилнинатерену,асасвимјемогуће
даиммогупромаћинекипотенцијалнорелевантнидетаљи
(информације).Осимтога,нереткосеупроцесуприкупља
њаподатакакористеелектронскебазеизкојихсеселектују



254

СРЂАН ШЉУКИЋ и МАРИЦА ШЉУКИЋ

испитаници,којимасепотомелектронскимпутемпросле
ђујуупитници.Даклениуовомслучајунеманепосредног
контактаистраживачасатереномииспитаницима.Зараз
лику од метода случаја, кабинетско састављање упитника
икоординацијарадаанкетаранемогудапружеконтактса
живимдруштвенимсветом,штоупроучавањудруштвених
појаваипроцесасматрамопосебноважним.
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Abstract

Thispaperdealswithcasestudyresearchasaqualitativemethodthat
hasnotbeenmuchwrittenaboutintheSerbiansociology.Inthefirst
part,theauthorsdiscusstheveryconceptofcasestudyresearch,itsmain
forms,featuresandlimits.Casestudyresearchisespeciallyconvenient
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ГРЕШКЕУЗОРКАУ 
ИСТРАЖИВАЊИМАУ 

ДРУШТВЕНИМНАУКАМА
Сажетак:Поштујућипринциппрецизностинаучногсазнања, ја
сноједасвакикоракуистраживањуморабитипрецизноиспла
нираниспроведен.Међутим,чиниседасеовајпринциппосебно
односинапланирање,односно,бирањеузоркауистраживањима
удруштвенимнаукама.Циљрада једасеузкраткенапоменео
фазамапланирањаузорка,анализирајугрешкекојесемогујавити
припланирањуиодабируузоркаиукаженањиховомогућепрева
зилажење.Грешкекојесемогујавитиупроцесуузорковањакласи
фикованесууодносунанеколикокритеријума:пресвега,уодносу
натипузорка,односнодалисејављајукодузоракакојисезасни
вајуилинезаснивајунатеоријивероватноће,азатимиуодносу
нафазуукојојсејављају.Анализиранајеивезаизмеђувеличине
узорка,репрезентативаностиузоркаимогућихгрешака.

Кључне речи: узорак, грешке узорка, случајни узорци, намерни
узорци,величинаузрока

Увод

Имајућиувидуколико јепрецизностбитна за свакуфазу
истраживања,односно,даусвакојфазиистраживачкогпро
цесаможедоћидогрешака,чиниседаданасистраживачи
највишепроблемаимајусаузорком,односноиспитаницима
који(не)желедаучествујууистраживању.Саовимпробле
мом највероватније се константно сусрећу и социолози и
психолозиипедагозиисвиосталикојисебавеистражива
њимадруштвенихпојава,односноистраживањимаукојима
суиспитанициљуди.Грешке које се јављају токомистра
живањадруштвенихпојава,могусеидентификоватиусвим
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фазамаистраживачкогпроцеса– токомдефинисањапред
метаициљеваистраживања,приликомоперационализације
појмoва, односноодређењахипотезаииндикатора, затим,
стварања инструмената за прикупљање података, одабира
испитаника,мерења,прикупљањаподатака,каоитокомоб
радеианализеподатака.Међутим,чиниседасеовајприн
циппрецизностипосебно односина планирање, односно,
одређењеузоркауистраживањимадруштвенихпојава,јеру
овомделуистраживањанезависисвеодистраживача.

Циљрадаједасеукаженамогућегрешкекојенамерноили
случајнонастајутокомпланирањаразличитихтиповаузор
ка и одабира јединица у узорак, а затими намогућности
њиховогпревазилажења.Процесодабираузоркачинесле
дећефазе:одређењециљнепопулације,односноодређење
основногскупа,утврђивањеоквираузорковања,изборме
тодаузорковања(односнобирањеметодакојисезаснивају
навероватноћиилионихкојисенезаснивајунавероватно
ћи,анализањиховихкарактеристика,сличностииразлика
наосновукојихбирамонајкориснијитипузорка),одређење
потребневеличинеузорка,самоузорковање,односноода
бирјединицанатеренуипроценаопондерисањуиутица
јуодбијања1.Овефазенећебитидетаљноанализиране,већ
ћебитиспоменутеуонојмериукојојјепотребнодабисе
разјаснилегрешкенасталеупроцесупланирањаиодабира
узорка,штојеициљовограда.

Заштобирамоузорак?Неопходностодабираузоркауистра
живањима друштвенихпроблема условљена је величином
популације,односноосновногскупаизкојесебираузорак,
каоисредствимакојимаистраживачирасполажутокомис
траживања.Наиме,истраживачинајчешћенемајунисред
става ни времена да испитају целокупну популацију2, те
можеморећидајекододређењаузоркабитнамаксимална
прецизностиузштомањиутрошаксредставаивремена3.
Тимесезаразликуодистраживањацелокупнепопулације4

1 Опширнијеоовимфазамаодабираузоркавиди:Milas,G.(2009)Istraži
vačkemetodeupsihologijiidrugimdruštvenimznanostima,Zagreb:Naklada
Slap,str.402432;Russell,B.H.(2013)SocialResearchMethods:Qualitati
veandQuantitativeApproaches,London:SAGEPublication,рр.127178.

2 Кадасекажепопулација,немислисенацелокупностановништво,већ
нацелокупнупопулацијукојаимакарактеристикепотребнезаистражи
вање.Дакле,уколикоистраживачазанимајуузроциразводабрака,по
пулацијуизкојесебираузоракчинићесвиљудикојисубилиикојису
тренутноразведенинатериторијигдесерадиистраживање.

3 Мозер,Ц.А.(1962)Методеанкетирањауистраживањудруштвених
појава,Београд:Култура,стр.96.

4 Једно од ретких истраживања које обухвата целу популацију јесте
прикупљањеподатакатокомпописастановништва.
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брзодобијајупотребнаобавештења,чимесеувеликојмери
штедииновацивремепотребнозаистраживање.

Овауштедановцаи времена вероватно је већа кодузора
какоји сене заснивајунатеорији вероватноће (намерни,
пригодни,квотниигрудваснега)итозбогњиховихкарак
теристика.Садругестране,кодузоракакојисезаснивајуна
теорији вероватноће (случајни – једноставни случајни и
систематски,стратификовани,кластер)5,акојисебирајуса
списковаслучајнимодабиромгдесвакајединицаосновног
скупаимаистувероватноћудабудеизабрана,узоракможе
да буде територијално распршен и самим тим веома скуп
ивременскиприличноразуђен.Уконтекстуовог,потребно
јеразмотритиследећапитања:кодкојихјеузорака„мање”
грешака,далисугрешкеистекодобегрупеузоракаикод
којихузоракајерепрезентативноствећа?

Величинаузоркаимогућностгрешкеузорковања

Безобзиракојиузоракодабрали,онморабитишторепре
зентативнијиибезгрешке.Закојиузораккажемодајере
презентативан?Репрезентативностузоркаозначаваособи
нуузоркакоја сеогледауквалитетуузоркаимогућности
генерализације, односнорепрезентативностозначава да је
дистрибуција најзначајнијих карактеристика популације
истаиливрлосличнакарактеристикамаузорка6.Узорак је
репрезентативанкадакарактеристикејединицауузоркуод
говарајупопулацијиизкојејеузетузорак,односно,кадасу
резултатидобијенинаузоркуистиилиувеликојмерислич
никаооникојибиседобилиприистраживањуцелепопу
лације.Фајгељнаводидваосновнапредусловазапостизање
репрезентативности7–првисепостижепрекоевалуацијеи
процедуреузорковања(кадасеодаберезаистаонајузорак
којијебиопланиран),докједругипредусловправилнади
стрибуцијаобележјакарактеристичнихзапопулацијууузо
рку(потребнојепознаватикарактеристикепопулациједаби
сеуузоракодабралејединицекојепоседујутаобележја).

Некиаутори8повезујувеличинуузоркасарепрезентативно
шћу.Грешкеузорка,измеђуосталог,јављајусеуправозбог

5 Ово јенајчешћаподелаузорка.Оовимузорцимавидимногоопшир
није:Russell,нав.дело,стр.127178;Babbie,E.(2011)TheBasicofSo
cialResearch, FifthEdition,Wadsworth:CengageLearning, рр. 228242;
Bryman,A. (2016)SocialResearchMethods, 5th edition,Oxford:Oxford
UniversityPress,рр.177181.

6 Babbie,нав.дело,стр.213.
7 Fajgelj,S.(2010)Metodeistraživanjaponašanja,Beograd:Centarzaprime

njenupsihologiju,str.594.
8 Fajgelj,S.нав.дело,стр.595.
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величинеузоркакојачестонијеадекватназадатоистражи
вање.Одређењевеличиненијенималоједноставанзадатак,
а у различитимметодолошким текстовима, наводе се раз
личити критеријуми9.Фајгељ тако сматра да се у класич
ној статистици закључивања узорци мањи од 30 сматрају
малим,узорциод30до100 средњим, аузорципреко100
великимузорцима10.Морс(Morse)јепрепоручиодајеуфе
номенолошким студијама потребно спровести минимум 6
интервјуа, а30до50интервјуауетнографскимстудијама
истудијамазаснованимнаутемељенојтеорији11.Штагово
риоваМорсеовапрепорука?Прво,дасеовеличиниузорка
неможеговоритинезависноодметодаприкупљањаподата
ка,односноододабраногистраживачкогприступаунеком
истраживању.Друго,дасуовиузорциупоменутимистра
живачким приступима најчешће одабрани из групе узора
ка који се не заснивају на теорији вероватноће.Дакле, не
смемо заборавити да величина узорка зависи од неколико
ствари:Њуман(Neuman)наводидавеличинаузорказависи
одтогакаквеподаткеистраживачпланирададобије,одтога
какотачноутврдитикојићетипузорканајвишекористити
уистраживању,каоиодкарактеристикапопулације12.Расел
(Russell)такођенаводидавеличинаузорказависиодкарак
теристикапопулације,односноодхетерогеностипопулаци
је,одбројаподгрупапопулацијеиодвеличинеподгрупако
јежелимодаиздвојимоуанализи.Поредтога,Раселдодаје
и колику прецизност резултата очекујемо13 (ово последње
водиустатистикуузорка14,очемуовденећебитиречизбог
недостаткапростора).

Укаквојсувезирепрезентативностивеличинаузорка,од
носнодалисавеличиномузоркарастерепрезентативност?
Не,затоштовеликиузоракнегарантујерепрезентативност.
Другим речима, велики случајни узорак из лошег оквира
узорковања лошији је и мање репрезентативан од мањег
случајногузоркаизпотпуногитачногоквираузорковања.
Овдетребанапоменутидасевеличинаузоркаможеодреди
тинадваначина:првијестатистичкимизрачунавањем,где

9 Овденећебитиречиостатистичкомметодуодређењаузорка.
10Fajgelj,S.нав.дело, стр.595.Истиауторнаводидапрецизностузор

ка„зависиодвеличинеузорка,одметодебирањаузоркаиодгрешака
(пристрасности)токомспровођењаузорковања”(стр.603),апретходни
редовисупоказалидајевезаизмеђувеличинеузоркаипрецизностии
репрезентавностиприличноупитнаидазависиодвишествари.

11Према:Russell,нав.дело,стр.176.
12Neuman,L.W.(2006)SocialResearchMethods:QualitativeandQuantita
tiveApproaches,6th.ed.Boston:PearsonEducation,Inc.р.241.

13Опширнијеоовомевидети:Russell,нав.дело,стр.142143.
14Вишевидети:Russell,нав.дело,стр.146161.
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истраживачморадапретпоставиколикојегрешака„прихва
тљиво”икакавјестепенваријацијеупопулацији;идруги
конвенционалнаинајчешћеприхваћена величинаузорка15
очемујевећбилоречи.Истраживачисечешћеодлучујуза
овудругуваријанту, јернемајуинформацијеопопулацији
којесупотребнезаодређењевеличинеузоркастатистичким
методом.Тако,имајућиувидугоренаведенодаје100испи
таника„велики”узорак,штоасоциранатодаједовољани
вероватнорепрезентативан,можемонаправитивеликугре
шкууколикозанемаримонпр.хетерогеностпопулације,јер
уколикоупопулацијипостојеподгрупе,сањиховимбројем
требаобидарастеиузорак,поштојенеопходнобар50ис
питаникапосвакојгрупидабисемоглиизводитизакључ
ци.Тозначидаузорак,узависностиодбројаподгрупамора
битимного већи од 100 (или једноставније број подгрупа
пута50).Истотако,уколикојехомогенапопулација,пообе
лежју битном за истраживање, 100 испитаника изабраних
безосталихгрешака,можебитивисокорепрезентативани
довољновеликиузорак.

Дакле,наодлукуовеличиниузорка,поредтемеистражива
ња,методаидоступностисписковаосновногскупа,утичеи
варијабилностпопулацијекојасеистражује.Варијабилност
популације, односно степен хомогености основног скупа,
можесепроверитипилотанкетом,односнопробнимистра
живањем,азатимсеможеприступитипланирањуузоркаи
могућојстратификацији,односностварањуодређенихпод
група.Пилотанкетајепогоднаиза,додушегрубо,истражи
вањемогућегстепенаиразлогаодбијања,очемућекасније
битиречи.Наиме,пилотанкетаможеуказатинанекапита
њазбогкојихпотенцијалнииспитаницинежеледаучеству
ју,пасетоможекориговатипре„главног”истраживања.

Грешкеупланирањуузоракакојисезаснивају
натеоријивероватноће

Унареднимредовимауказаћемона грешкекоје суспеци
фичнезаодређенеузорке,алиинаонекојесејављајукод
вишетиповаузорака.

Случајниузораксечестоназиванајрепрезентативнијимузо
рком,јерсвакајединицаосновногскупаимаистувероват
ноћудабудеизабранауузорак.Међутим,упраксијевеома
тешкоостваритислучајанузорак,атојенајчешћеиразлог
грешакауодабируузоркаслучајнимпутем.

15Neuman,нав.дело,стр.241.
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Првагрупагрешакакодпланирањаовогузорканастајезбог
оквираузорковања,којипредставља„листујединицаанали
зе,изкојеузиматеузорак,инаосновукојегенерализујете”16.
Оквирузорковањаможебитибирачкисписак,списковиза
послених,списакадресастановниканекогместа,спискови
потрошачаодређенихпроизвода,списковипредузећа,плат
нисписковиидруги.Оквирузорковањаморадазадовољи
одређенекритеријуме,ауколикоихнезадовољаванастаје
грешкауузорку.Дакле,заодабирузоркаслучајнимпутем
неопходанјесписакљудимеђукојимабирамоузорак(ода
бирсевршитаблицамаслучајнихбројеваилиметодомлу
трије,односноизвлачењемиз„шешира”).

Који проблеми могу да се јаве с оквиром узорковања?
Пре свега, већина поменутих спискова је често недоступ
на (истраживач ће веома тешко добити списак са пописа
или списак одређених институција).Даље, списковимогу
битиилинедоступнизапопулацијукојасеистражујеили
непостоје(рецимоособекојеживеуванбрачнимзаједни
цама),затимнисупотпуни(телефонскиименикнесадржи
свестановникенекетериторијејермногинемајутелефон),
односно не садрже све јединице које би требало да садр
же(телефонскиименикнајчешћенесадржисвепостојеће
бројеветелефона)ислично.Чакикаданаумуимамоби
рачки списак који би требало да обухвата све становнике
једнетериторијестаријеод18година,несмемосметнутиса
умапроменљивосттогсписка.Наиме,наовајсписакутичу
миграције, односно кретање становништва, смртност ста
новништва,алииприливонихкојисунавршили18година,
тејепитањепотпуностииажурноститогспискакаооквира
узорковањапотпунооправдано.Чакикадаимамопотпуни
ажурансписак,питањејекојећенаминформацијепружи
ти.Бирачкисписакнпр.садржиимеипрезиме,адресу,пол
идатумрођења,најчешћенесадржеподаткеообразовању
ирадномстатусукојисунамчестопотребнизаправљење
стратума17.

Јошједанпримерспискакојинеобухватацелупопулацију
јестепоменутителефонскиименик,којисечестокористи,
алиизкојегсебирањеузорканазиваквазислучајнимузор
ком,јеримадостанедостатака.Наиме,поредвећнаведених
проблемабирањајединицаизтел.именика,великипроблем
јеитоштојестановништвовеомамобилно,тетелефонске
компанијенерегиструјусвепроменебројевателефона.Да
ље,честосенаводидаодређенибројстановниканежелида

16Russell,нав.дело,стр.130.
17Vest,C.(2004)Istraživanjetržišta,Beograd:Clio,str.103.
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њиховибројевибудуобјављени18идасеовостановништво
вероватноразликујепоодређенимкарактеристикамаодка
рактеристикаљудичијисубројевителефонаобјављени.Та
кође,проблемјеиштоприпаднициодређенихдруштвених
групачестонепоседујутелефон(старијестановништво,си
ромашни,бескућници)19.Чакикадавеликиудеостановника
имателефон,честодолазидонејављања(овојелакорешив
проблем,јеруколикосеиспитаницинејављајууоквируте
лефонскоганкетирања,позивасеод3до10путапренего
штосетелефонскибројзаменидругимбројем20).

Највећа грешка у узоркунастала на основу лошег оквира
узорковања,забележенаје1936.године.Наиме,Књижевни
избор (енг.LiteraryDigest)1936.годинепослао јепоштом
10милионаупитникасациљемдаистражекоћепобедити
напредседничкимизборимауСАД–Рузвелт (FranklinD.
Roosevelt)илиЛандон(AlfLandon)21.ДаћеЛандонпобеди
тизабележенојеу57%одговора,докјеРузвелтимао43%
подршкемеђуиспитаницима–међутим,наконодржавања
изборарезултатисубилипотпуносупротни.Заштоједошло
до овако велике грешке? Грешка је настала због нерепре
зентативног узорка насталог као последица неприкладног
оквираузорковања–наиме,узоракјеодабранизтелефон
скихименикаи са листе власника аутомобила. Зашто ово
нијебилодобро?Прво,утовремеаутомобилеителефонесу
ималибогатијиивишисредњислојевистановништвакоји
углавном гласају за републиканце.То значида 1) нииме
никнилистевласникааутомобиланисуобухватилисирома
шнијеслојевестановништваинижусредњукласу(закоје
се претпоставља да гласају за демократе којима је припа
даоиРузвелт),и,2)враћеноје„само”20%листићапоштом
(2милионалистића),аонисувероватнодошлиодобразова
нијегделастановништва22.Овајпримерпоредвеомалошег
оквираузорковањапоказујеидавеличинаузока,прилошем
планирању, не игра никакву улогу у репрезентативаности
узорка.

Дакле, оквир узорковања, односно спискови популаци
јеизкојихможемоодабратиузорак,можедовестидогре
шкеуузоркууколиконисутачни,несадржесвејединице,
нису потпуни, садрже понављања и сл.Срећом, наведени

18Вест(ChrisVest)наводида34%телефонскихбројевауВеликојБрита
нијиниједоступноутелефонскомсписку.Vest,нав.дело,стр.100.

19Vest,нав.дело,стр.99101.
20Russell,нав.дело,стр.131.
21Babbie,E,нав.дело,стр.202,204.
22Исто.
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недостациоквираузорковањакојимогуутицатинагрешке
уузорку,карактеристичнисууглавномзаједноставнислу
чајниузорак,поштокододабираосталихузораканеморамо
иматисписакпопулације.ТакоМиласнаводидазасисте
матскислучајниузорак,гдесебирасвакинти,неморамо
имати списак, већ то може бити сваки нти који изађе из
некедискотекеилипозоришта23.

Другагрупагрешакакојасеможејавитикодслучајногузо
ркаодносисена(не)хомогеностосновногскупаизкојегсе
бираузорак.Наиме,приодабируслучајногузоркаможесе
догодитидаподгрупехетерогеногосновногскупанебуду
довољно,иличакуопштезаступљене,односнодаизузорка
будуодабранесамојединицекојеимајуистукарактеристику
(нпр.саможене,самоодличниученици,самовисокообра
зованиислично).Овајпроблемрешавасестратификовањем
основногскупапремаодређенимкарактеристикама,тедо
бијамостратификованислучајниузорак.Рецимо,кадасеса
спискадецеушколибиранасумично,можеседогодитида
уузоракбудуодабранисамоученициосмогразреда,само
девојчице,илирецимосамоодличниученици.Дасенеби
то догодило, основни скуп ћемо стратификовати, односно
поделитинастратумеилиподскуповеизкојихбирамоузо
рак,такодаћеионенајмањегрупеуосновномскупуимати
истушансудасенађууузорку.Тозначидаученикеможемо
поделитипоразредимаилиполуилиуспехупостигнутиму
претходнојгодини.Иначе,показаноједакадгодседогоди
грешкауузорку,увексефаворизујужене,односноповећава
сеудеоженауузорку24.Стратификованиузоракможебити
сразмеран,кадауузоракбирамооноликојединицаколики
јеудеотегрупеуосновномскупу,инесразмерни,кадаиз
свакеподгрупебирамоистиброј јединица.Стратификова
њем се постиже већа репрезентативност случајног узорка
бираногизхетерогеногосновногскупаитимесеизбегавају
могућегрешкеједноставногслучајногузорка.

Кластерузорактакођеспадаугрупуузоркакојисезасни
вајунатеоријивероватноћеивеомаличинастратификова
ниузорак.Међутим,збогначинаодабирајединица,чинисе
даимавишемогућихизвора грешакаод стратификованог
узорка.Тојеузораккодкојегсеслучајнимпутемодабирају
веће узорачке целине – кластери, одабрани према одређе
нимкритеријумима,азатимсеуњимаиспитајусвичлано
ви.Кластерузораксезасниваначињеницидаљудиживеу

23Milas,нав.дело,стр.404.
24Hayes,B.(2006)Sampling,TheCambridgeDictionaryofSociologyinTur

ner(ed.),Cambridge:UniversityPress,p.530.
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одређенимгрупама–кластерима(географским–месназа
једница,општина,град)или,рецимо,припадајуодређеним
институцијама(школа,црква,банкаислично).Овајузорак
је веомапрактичануколиконемамо списковемогућихис
питаника, односно списак основног скупа.На пример, не
постојисписакдецеосновношколскогузрастаунекомгра
ду,алипостојеосновнешколекаокластерукојемсемогу
испитатисвадеца25.Оноштоможебитигрешкакодкластер
узоркајестегрешкауследбирањакластера,јерсесамоони
бирајуслучајнимпутем,агрешкасеможепроценитиуко
ликосеупоредисагрешкомједноставногслучајногузорка
истевеличине.Затим,овдејеоправданопоставитипитање
коликосекластеркојијеушаоуузоракразликујеодкласте
раодносно групакојенисуушлеуузорак,претпоставља
јућидаштосуразликемеђуњимавеће,већа јеигрешка.
Истотако,прецизносткластерузоркаможедазависииод
бројаодабранихкластера,јерјеузоракпрецизнијиуколико
севишекластераукључиуистраживање,односноуовиру
вишењихсеприкупљајуподаци26,нарочитоакосукласте
ри различити по величини и карактеристикама битним за
истраживање.

Грешкеупланирањуузоракакојисенезаснивају
натеоријивероватноће

Запригодниузорак,мадасетоунекурукуодносиинаоста
ле узорке који спадају у ову групу, карактеристично је да
сутољудикојусуприруци,односнооникојижеледауче
ствујууистраживању.Збоговогјепригодниузоракнајмање
репрезентативан,тесеовдепостављапитањеколикосеони
којиучествујууистраживањуразликујуодонихкојинеже
ледаучествујууистраживању.РосновиРозентал(Rosnow,
Rosenthal) су 2005. године дали слику просечног „добро
вољца” који најчешће учествује у истраживањима.Према
њиховимналазимадобровољцисунајчешћевишегобразо
вања,припадајувишојдруштвенојкласи,имајувећикоефи
цијентинтелигенције,већупотребузасоцијалнимдокази
вањем,већупотребузаавантуром,већунеконвенцијалност
и слично.27Дакле,њихово истраживање је показало да су
разликемеђуонимакојиучествујуионимакојинеучеству
јутоликедасерецимо,понашањестуденатадобровољаца
који су учествовалинеможе уопштитина све студенте, а
камолинацелокупнупопулацију.Примердобровољногузо
ркајекадасегледаоцијављајуунекуемисијудакажушта

25Russell,нав.дело,стр.136.
26Milas,нав.дело,стр.428;Babbie,E,нав.дело,стр.236.
27Fajgelj,нав.дело,стр.607;Milas,нав.дело,стр.407408.
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мислеонекомпроблему,штоможедовестидопогрешног
закључкадавећинаистомисли,такоданесмемоизгубити
извидадасутољудикојисенајвероватнијепонекимка
рактеристикамаразликујуодонихкојисеникаднејављају.
Истотако,несмемозанемаритидаанкетаричестоналазећи
испитаникепригодно,налазепознаникеипријатељекојису
најчешћесличнихгодина,имајусличнообразовање,припа
дајуистојкласи,имајусличнаинтересовања,такодавелики
деостановниканемаскороникаквушансудасенађеуовом
узорку.

Квотни узорак је чини се најрепрезентативнији у групи
узоракакојисенезаснивајунатеоријивероватноће.Међу
тим,икодовогузоркасемогујавитигрешкеупланирању,
анарочитоуодабирујединицауузорак.Првипроблемкод
квотногузорковањаможенастатиуфазипланирањаузор
ка,односноуфазикадасеодређујуквотепремастарости,
полу,образовањуи/иликласнојприпадности.Наиме,одре
ђењеуделапоменутихквотаупопулацијикојићесезатим
пресликатиуузорку,морабитипрецизноитачноурађено,
наосновутачнихпописнихподатака,штоможедапредста
вљапроблем,јерчакнипописистановништванедајуувек
потпуне податке. Тако рецимо, удео високообразованих
константно расте, па ако користимоподатке одпописа од
пренеколикогодина,постојимогућностдајеудеоупопи
сумањинегоувремеистраживања28.Истотако,закласну
припадностнепостојетачниподаци,већсеквотебирајуна
основуранијихистраживањаштоможебитиизворгрешке.

Другагрупагрешакакодквотногузорковањанастајеуфа
зиодабирајединицанатерену.Наиме,грешкекодовогти
паузоркамогуданастанучакиакоанкетардобијечврстеи
прецизноутврђенеквоте, јердаљеузоракбирапригодним
путем,тенаодабирчестоутичеставанкетараиситуација
натерену.Тозначидаузоракдаљеможедасезасниванаиз
гледуиспитаника, анкетаричестоизбегавају сиромашније
куће,највишеспратовевишеспратница,ислично,изатоиз
узоркамогуненамернодабудуискључени,рецимо,сирома
шни,старииболесни.Истотако,пристрасностсеуквотном
узорковањујављакадауоквирустароснихквотаанкетари
бирајуиспитаникеодређенихстароснихгрупа(нпр.уколи
којеједнастароснаквотаод18до28годинастудентиан
кетарићенајчешћебиратииспитаникеближе18годинајер
сумлађидоступнији;затим,уколикојестароснаквота65+,
најчешћебирају испитанике старије две три године од 65
због лакшег остваривања контакта, док они са 80 и више

28Milas,нав.дело,стр.410.
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годиначестоостајузанемарени).Такође,нијеупотпуности
сигурнодалисуанкетариодабралиособукојаимапотребне
карактеристике, односно припада заиста траженој катего
рији,штосенајчешћедешавасаприпадношћудруштвеној
класи,поштоанкетарсампроцењује29.Моглобисерећида
посебан,„невидљив”проблем,кодквотногузоркапредста
вљаодбијање,поштоанкетар,уколикоганекоодбије,једно
ставнопотражидругуособукојазадовољавакритеријуме,а
одбијањеостајенезабележено.

Иакоодређењеквотаовомузоркуосигурававећурепрезен
тативностнегокоддругихузоракакојисенезаснивајуна
теоријивероватноће,упитањујепривиднарепрезентатив
ност30, због наведених недостатака (односно, затошто се,
каоштојенаведено,уоквирустароснихквотачешћебира
јумлађи, ауоквируобразовнихквотаониобразованији).
Мозер је још1952.годинетестираоквотниузоракиуста
новиодајеквотниузораккојисетемељинастарости,по
луидруштвенојкласи,пристрасанусмислудасууузорак
ушлиониобразованији,запослениујавнимслужбама,ада
јемногомањебилонижеобразованихрадника31.

Код намерног узорка, који представља одабир типичних
случајева, тражи се од истраживача одлично познавање
проблематикеистраживањаидобародабиртипичнихслу
чајева.Уколикоовонијеслучај,постојимогућностгрешке.
Уодабируиспитаникаметодомгрудвеснегапроблемможе
битиштоћеиспитанициуузоракпрепоручиватиотворени
јеособеспремнезасарадњу.Туседакле,можепоставити
ранијепостављенопитање:коликосетеособеразликујуод
онихкојенисупрепорученедауђууузорак?

Мањистепенрепрезентативностиикарактеристикепробле
макојисејављајукодузоркакојисенезаснивајунатеорији
вероватноћесугеришунапостављањепитањазаштоикада
користитиузоркеизовегрупе?Требаихкориститикадаје
то јединамогућаметодаодабираузорка:коднедоступних
популација,односнокодиспитаникакојејевеоматешкона
ћи,кодиспитаникакојинисунасписковима,затим,кадасу
средствазаистраживањемала,аовиузорцисуекономични
ибрзи.

29Milas,нав.дело,стр.411.
30Исто.
31Исто.
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Грешкеузоркауодносунафазуукојојсејављају

Уколикофазу узорковањаунекомистраживањуподелимо
надвеподфазе–фазукадапланирамоузоракифазукада
бирамо испитанике на терену, и грешке које се јављају у
процесуузорковањаможемоподелитиудвегрупе:грешке
упланирањуузоркаигрешкекојесеприодабирујединица
јављајунатерену.

Прва група грешакакоје се јављају токомпланирањаузо
ркавећ јеунекурукуобјашњенаупретходнимредовима
тако да ћемо ове грешке само систематизовати (табела 1)
иукраткоразмотритидалисеинакојиначиновегрешке
могуизбећи.

Табела1.Најчешћегрешкеуузоркуу
фазипланирањаузоркаимогућарешења

Другагрупагрешакауодносунафазуукојојсејављајесу
грешкенатерену,односногрешкекојесејављајунајчешће
збоггрешкеанкетара,алииизнезаинтересованостипотен
цијалнихиспитаника(табела2).Дакле,грешкеприодабиру
јединицанатеренунастајууслед:

1)немогућностидобијањаодговора32–тосуслучајевика
даиспитаницинисукодкуће;кадаиспитанициодбијају

32Milas,нав.дело,стр.436438.
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учешће у истраживању; када су испитаници особе ко
је није могуће анкетирати (болесни, немоћни, оштеће
ногслуха);каданеможемонаћииспитаника(одсељени,
променилипребивалиште,срушенекуће)исл.

2)грешкекојепри(не)случајномодабирујединицачине
анкетари:бирајумлађе,доступнеиспитанике,небирају
старе,сиромашнеисл.

Кодпрвегрупегрешаканатеренупростосенамећепитање
заштонекииспитанициодбијајуучешћеуанкетирању?По
казаноједаодбијањенајчешћезависиод:

а) особина испитаника, који може бити недружељубив,
нерасположен,нервозан,неповерљив;

б)анкетара,којитребадазадобијеповерењеречимаииз
гледом,дапреизласканатеренприсуствујетренингуза
анкетаре;и

в)темеистраживањанајчешћесеодбијајуполитичкете
ме,МиласнаводидаједеведесетихгодинауХрватској

Табела2.Најчешћегрешкеузоркана
теренуињиховамогућарешења
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у истраживањима Института друштвених знаности око
30%испитаникаодбијалоучешћеуистраживањима,ада
јеудеоонихкојинежеледаучествујууистраживањима
другихинституцијабиојошвећи33.

Накрајутребанапоменутидагрешкеуузорковањуокојима
јебилоречиуовомтекстутребараздвојитиодгрешакакоје
настајунаконодабирапојединацауузорак,односнотоком
прикупљањаподатака(анкетарскагрешка),поштооненису
последицалошегодабираузорка,већлошеградаанкетара
(нетачнобележењеодговора,сугестивнопостављањепита
ња, коментарисањеодговора, прескакањеодређенихпита
ња,самосталнобележењеодговораислично).

***

Бројнегрешкекојесејављајуутокупланирањаиодабира
узорка,аокојимајебилоречиупретходнимредовима,ука
зујунатодаистраживачиупроцесуистраживањатребада
посветевеликупажњупроблемуузорка.Грешкесејављају
иуфазипланирањаузорка,алиикодсамогодабираједи
ницанатерену,јављајусеикодузоракакојисезаснивајуи
онихкојисенезаснивајунатеоријивероватноће.Наистра
живачуједадоброанализираиодлучикојитипузоркајена
прикладнијизатемуистраживањаидапредузимајућимере
окојимајебилоречи,покушадаизбегнеилибарсмањиброј
иобимгрешака.
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SAMPLEERRORSINSOCIALSCIENCESRESEARCH

Abstract

The paper points out errors that can occur during the planning and
selectionofsamplesinthestudyofsocialphenomena,causesbehind
such errors and ways to overcome them. First, sample errors are
classified in the paper according to several criteria: according to the
sample type, i.e. whether it occurs in the probability or in the non
probability samplingmethods, and thenwith respect to the phase in
whichtheyoccur.Afterthat,thepossibilitiesofovercomingdifferent
typesoferrorsarepointedout.Therelationshipbetweensamplesize
andpossibleerrorsisalsoanalysed.Inaddition,attentionispaidtothe
sampleerrorsthatcanoccurduringfieldworkbytheinterviewer,which
shouldbedistinguishedfrominterviewerrelatederrorsthatoccurinthe

processofdatacollection.
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ples,samplesize

ЈеленаМеркур,Калауз,
акриликнаплатну,70×30цм,2019.



271

Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град; 
Уни вер зи зет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну  

еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град

DOI 10.5937/kultura2066271M
         УДК 159.942.072

прегледни рад

МЕТОДОЛОШКАПИТАЊАУ 
ИСТРАЖИВАЊИМА 

АФЕКТИВНОГБЛАГОСТАЊА
Сажетак:Урадусупредстављенаметодолошкапитањауиспи
тивању афективног благостања у савременим друштвеним ис
траживањима. Афективно благостање се може одредити као
балансизмеђудоживљенихпозитивнихинегативнихафеката.У
првомделурадасуизнетидосадашњиналазиоприродиафеката,
њиховојмеђусобнојповезаностииопојединимкогнитивнимпред
расудама везаним за самопроцењивање доживљавања афеката.
Затимсухронолошкипредстављенинајчешчекоришћениметоди
мерењаиистакнутепредностиинедостацисвакогодњих.Туспа
дајумерниинструментикојисадржеисамоједанивишеајтема,
инструментизамерењекакоинтензитета,такоиучесталости
итрајањадоживљавањаафеката,инструментикојисезаснивају
каконасамопроценама,такоинапроценамадругихљуди,икако
субјективнитакоиразличитиобјективимерниинструменти.У
радусупредстављениипримеривеликихмеђународнихистражи
вањакојаукључујуиспитивањеафективногблагостањананаци
оналнорепрезентативнимузорцима.Узавршномделусуизнете
некеодпрепоруказадаљаистраживањаизакључнаразматрања.

Кључнеречи:валидност,поузданост,мерење,афективноблаго
стање,позитиванафекат,негативанафекат

Афективноблагостањевећдугопостајесвеперспективније
поље истраживања у друштвеним наукама, првенствено у
оквирупсихологијеисоциологије.1Оносеможеодредити

1 Радјерезултатистраживањауоквирунаучноистраживачкихпројеката
ОИ179039иОИ179018којефинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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као баланс између доживљених позитивних и негативних
афеката.2Афектисеодносенаосновнаискустваотренут
нимстимулусима,пријатнимкадајеречопозитивним,од
носнонепријатнимкадајеречонегативним.3Разликујусе
одемоцијапотомештосеодносенастањарасположења,
докемоцијеукључујуикарактеристичнеобрасцефизиоло
шкихузбуђења,мислиипонашања.4Могувариратипрема
интензитетуиучесталостидоживљавања,каоитрајању.

Када је реч омерењу, ове основне димензије доживљава
њаафекатапредстављајувећдеценијамавеликиизазов за
истраживаче.5Наиме,огорманбројфактораможеутицати
напрецизност,односнопоузданостивалидностприликом
мерењаиспитаниковихафективнихстања–садашњихили
прошлих.Туспадајуразличитекогнитивнеимотивационе
способности испитаника, формулације питања, редослед

2 Simon,C.R.andDurandBush,N.(2014)Differencesinpsychologicaland
affectivewellbeingbetweenphysiciansandresidentphysicians:Doeshigh
and low selfregulation capacity matter? Psychology of WellBeing, 4(1),
рp.119.

3 Frijda,N.H.Emotionsandhedonicexperience,in:Wellbeing:Thefounda
tionsofhedonicpsychology,еds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwarz,N.
(1999),NewYork:RussellSageFoundation,рp.190–210.

4 Miller,D.N.PositiveAffect, in:EncyclopediaofChildBehaviorandDe
velopment,еds.Goldstein,S.andNaglieri,J.A. (2011),Springer:Boston;
Stringer,D.M.NegativeAffect, in:EncyclopediaofBehavioralMedicine,
еds.Gellman,M.D.andTurner,J.R.(2013),NewYork:Springer.Окате
горизацијамарасположењаиемоција,видети:Frijda,N.H.Emotionsand
hedonicexperience,in:Wellbeing:Thefoundationsofhedonicpsychology,
еds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwarz,N.(1999),NewYork:Russell
SageFoundation,рp.190–210;Zelenski,J.M.andLarsen,R.J.(2000)The
distributionofbasicemotionsineverydaylife:Astateandtraitperspective
fromExperienceSamplingdata,JournalofResearchinPersonality,34(2),
рр.178–197.

5 Увези са тим, великиброј аутора сматранеопходномдеобунапози
тиванинегативанафективитетиз једногвалентногскора.Овде јеин
тересантноистаћи једанстаријиналазкоји јеиданасвеомазначајан;
Diener,E.andIranNejad,A.(1986)Therelationshipinexperiencebetween
varioustypesofaffect,JournalofPersonalityandSocialPsychology,50(5),
рр. 1031–1038, о одсуству хомеоскедастичке повезаности између две
групеафеката,већобликасловаL–узнизакниводоживљавањапози
тивногафектамогућ јеицеонизнегативногразличитогинтензитета,
каоиобрнуто.Притом,иаконијеискљученодасеистовременодожи
вљавајупозитиванинегативанафекатблагогинтезитета,тоневажии
зајакинтензитет.Иакосеомеђусобнојповезаностиизмеђупозитивних
инегативнихафекатаидаљеводиживадебата,досадашњаистражива
њасупоказаладајеоназависнаодвеликогбројафактора,попуттипа
иинтензитетаузоркованихафеката,трајањаузорковања,типамерних
скала, коришћења вербалних или невербалних мера, контроле безра
зложниходговораитд.Према:Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:
Progressandopportunities,in:Socialindicatorsresearchseries:Vol.39.As
sessingwellbeing:ThecollectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009a),
Dordrecht:Springer,pp.25–65.



273

ВЛАДИМИР МЕНТУС и ТАТЈАНА МЕНТУС КАНДИЋ

питањаињиховконтекст,формулацијеибројмогућиход
говора, карактеристике анкетара, тренутно расположење
испитаника,склоностиспитаникадавидествариуопштеу
негативномилипозитивномсветлу, релативно скорашњих
догађаја,добаданаукојемсевршипроцена,данунедељи,
временскиуслови, годишњедоба,културниконтекститд.6
Овде спадајуи различите тенденцијеиспитаника – да од
говарају позитивно или негативно независно од садржаја
питања,дабирајуекстремнеодговоре,дабирајусредишње
односно неутралне одговоре, да одговарају насумично, да
бирајупрвеодговоре,дабирајупоследњеодговоре,дадру
гереднебројевеодговорапреферирајурелативновише,да
одговорајуускладусанормамаилиускладусаочекивањи
маистраживача,даодговарајуконзистентноитомеслично.7

Например,постојисколоностуопштеносрећнихкаоитре
нутно расположених испитаника да прецењују ниво свог
позитивног афективитета и несрећних да потцењују ниво
негативног.8 Даље, чак и наизглед веома тривијални фак
торипопутналажењановчића,сунчаногдана,лепогенте
ријераилискорашњепобедеомиљеногспортскогтимамо
гузначајнодаутичунаиспитаниковупроценугенералног
афективног благостања.9 Подсећање на давне позитивне
илинегативнедогађајеможеутицатинаувећањеилисни
жавање скорова афективногблагостања; ту јеи социјална
пожељност,паакосеприкупљањеподатакавршилицему
лице, а анкетар је атрактиван, скорови су виши; са друге
стране,акоанкетарнапример,имаинвалидитет,скоровису
мањи,вероватнозатоштоиспитаницинежеледаизгледају
срећноитд.10

6 Према:Ментус,В.(2017)Валидностипоузданостсубјективнихиндика
тораблагостањаусоциолошкимистраживањима–мерењезадовољства
животом,Социолошкипреглед,LI,1,стр.157–180.

7 Исто.
8 Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
рp.25–65.

9 Schwartz,N.andStrack,F.ReportsofSubjectiveWellBeing:Judgemental
ProcessesandtheirMethodologicalImplications,in:Wellbeing:Thefoun
dationsofhedonicpsychology,eds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwartz,
N.(2003),NewYork:RussellSageFoundation;OECD(2013)OECDGui
delinesonMeasuringSubjectiveWellBeing,Paris:OECDPublishing.

10Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.
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Проблемисапамћењем,недостатакмотивације,нејасноћа
питања,илипростонезнањеодговорамогуводитиугрешке
присамопроцењивањукаоидохеуристике,односнокори
шћењаменталнихпречицакојимасеолакшавајуразумева
њепитања,ретроспекција,формирањестава,форматирање
ставаунекиодпонуђениходговораиформулисањесамог
одговора.11Хеуристикаможебитикориснаумногимситу
ацијама, аличестопредстављаизвормногихкогнитивних
предрасуда.Удаљемтекступредстављени сунекиодме
тодапомоћукојихсемереафективногблагостањанастоје
учинитивалиднијимипоузданијим.

***

Токомдругеполовинепрошлогвекапасведоданас,психо
лозисуразвиливеликибројметодаитехникамерењапози
тивногинегативногафективитета.Свакаодњих,наравно,
има својепредностиинедостатке у овомделу се онипо
дробнијепредстављају.

Пресвегатујеогроманбројмернихскала.Оневарирајуу
зависностиодмногихфактора.Најпре,премабројуајтема
који садрже. Оне које садрже један су најједноставније и
врлочестоуупотреби,каоионесавишеајтема,акојесу
јошвалиднијеипоузданије.Могуобухвататиидо132ај
тема(попутMAACLR)12,мадасунајчешћезнатнокраће,а
многескалеисапочетириилипетајтемасусепоказалеу
великојмерипоузданимивалидним.13Једнаодоваквихска
лагласи:„Токомпретходнетринедељеа)Којипроценатвре
менастесеосећалисрећно?б)Којипроценатвременастесе
осећалинесрећно?ц)Којипроценатвременастесеосећа
линеутрално?Или,„Каквовамјерасположењеовихдана”,
причему1значи„Веомалошесвевреме”,а4„Веомадобро
свевреме”.14Иакосуискалекојесадржеједанајтемчесто
поузданеивалидне(умеренодојакокорелирајусаекстер
ним варијаблама, што је доказ конвергентне валидности),

11Schwarz,N.,Knäuper,B.,Oyserman,D.andStich,C.ThePsychologyof
AskingQuestions,in:InternationalHandbookofSurveyMethodology,eds.
deLeeuw,E.D.,Hox,J.J.andDillman,D.A.(2008),NewYork:Lawrence
ErlbaumAssociates.

12Lubin,B.,VanWhitlock,R.,Reddy,D.andPetren,S.(2001)Acomparison
oftheshortandlongformsoftheMultipleAffectAdjectiveCheckList—Re
vised(MAACLR),JournalofClinicalPsychology,57(3),pp.411–416.

13Lucas,R.E.,Diener,E.andLarsenR.J.MeasuringPositiveEmotions,in:
Social indicators research series:Vol. 39. Assessingwellbeing: The col
lectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),Dordrecht:Springer,pp.
25–65.

14h t tps : / /wor ldda ta ba se of hap p i ness .eur.n l /common/desc_s tudy.
php?studyid=293
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алиипогоднезбогтогаштосуједноствнеикратке(заис
траживањакојаморајудабудукраткаилиимајузациљсамо
површан увид), оне су неретко критиковане: пошто је не
могућеизрачунатиунутрашњуконзистентност,јединаоце
напоузданостиовихскалајестабилносткрозвреме,гдеје
тешкоодвојитистварнепроменеодгрешкемерења;иакоје
оначесторелативновисока,мања јенегокодмултиајтем
ских скала;међутим,помоћуњих сенемогупосебноис
питатиразличитедимензијеафективностииодиспитаника
зависикакосеонеинтегришууодговорима;такође,скорови
сучестонакривљенијикапозитивним.15

Скале позитивног и негативног афективитета које садрже
више ајтема су, како је поменуто, у великом степену поу
здане(штојепоказаноунутарајтемскимиликраткорочним
тестретест корелацијама)ивалидне,инемајумногеод
претходно наведених недостатака.16 У наставку ће бити
представљененекеоднајчешћеупотребљиванијих.

Скалабалансаафеката(енг.AfectBalanceScale)17јенајста
рија позната скала и прва која раздваја позитиван и нега
тиванафективитет(саобзиромнапомињанерезултатеис
траживањакојиуказујунатодаонинисунужнополарни
опозити).Састојисеодукупнодесетајтема(тј.петајтема
којимерепозитивнеипеткојемеренегативнеафекте)нако
јесеодговарапотврдноилиодричноусмислудоживљава
њатокомпоследњихнеколиконедеља.Оваскалајепогодна
уколикоистраживачнијезаинтересованзаинтензитет,уче
сталостнититрајањедоживљавањаафекта,већискључиво
простопојављивањеафекта.Она,међутим,садржипремали
бројајтеманарочитокадасеимаувидуускостпојединих
одњих.Осимтога,многиајтемисенинеодносенаафек
те,аоникојимерепозитиванафективитетпренаглашавају
узбуђење.18

Тујеитзв.Афектометар(енг.Afectometter),којимериба
ланс учесталости доживљавања афеката. Сачињен је од
десет различитих димензија позитивног афективитета –
оптимизам, самопоштовање, самоефикасност, социјална

15Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.

16Lucas,R.E.andDiener,E.Personalityandsubjectivewellbeing,in:Thesci
enceofwellbeing:ThecollectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),
Dordrecht:Springer,pp.75–102;OECD(2013)OECDGuidelinesonMea
suringSubjectiveWellBeing,Paris:OECDPublishing.

17Bradburn,N.M.(1969)Thestructureofpsychologicalwellbeing,Chicago:
Aldine.

18Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.
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подршка, социјална заинтересованост, слобода, енерги
ја, ведрина, јасноћамислииконфлуенција.Свакаодових
димензија садржиподва ајтемачија се учесталостдожи
вљавања оцењује на петостепеној скали (од „Не уопште”
до„Свевреме”).Слична јепретходној скалипотомешто
раздвајапозитиванинегативанафективитет,ипотомешто
се временски оквир односи на последњих неколико неде
ља.Међутим,заразликуодскалебалансаафеката,овдесу
одговориквантификовани.Осимтога, ајтеми за ову скалу
нисубиранипроизвољнопремапроцениистраживача,већ
наосновупридеваиисказазакојејевећбилопоказанода
испитаницизаистасматрајубитним.19

Другабитнадимензија афективногблагостања–интензи
тет,веомачестосемерипомоћутзв.мереинтезитетаафекта
(енг.AfectIntensityMeasure).20Овамераукраћојформиса
држидвадестајтема,аудужојчетрдесет,накојесеодговара
помоћушестостепенескале.Саобзиромдаоваскаласлабо
корелирасамераматрајањаафектапожељно јекористити
ихукомбинацијисањима.Наиме,дваиспитаникасаједна
кочестимдоживљавањемпозитивнихинегативнихафеката
могуимативеомаразличитнивоукупногафективногблаго
стањаузависностиодинтензитета.Тако,комбинацијапози
тивногафективитетакојијеинтензиванидуготрајезначии
бујанивесеоафективанживот,адугогтрајањаислабогин
тензитета задовољаниспокојан.Дуготрајноиинтензивно
доживљавање негативног афективитета је повезано са де
пресијомидругимјакимнегативнимстањима,адуготрајно
алислабоинтензивносамеланхолијомисл.21

Веомакоришћенаскалауистраживањимаданас јеPANAS
(енг.PositiveandNegativeAfectSchedule),22којасесастоји
одподесетпозитивнихинегативнихафеката,такођенепро
изводљноодабраних.Иако јечестокоришћен,имавелики
бројмањкавости.Пресвега,односисенапојединастањако
јасенесматрајуафектима,попут„јак”„опрезан”„активан”
и„одлучан”,аактивностиопрезностсенеморајуодносити

19Kammann,R.andFlett,R.(1983)Affectometer2:Ascaletomeasurecur
rent level of general happiness,Australian Journal of Psychology, 35(2),
pp.259–265.

20Larsen,R. J. (1984)Theoryandmeasurementof affect intensity as an in
dividual difference characteristic, DissertationAbstracts International, 85,
2297B,UniversityMicrofilmsNo.8422112.

21Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.

22Watson,D.,Clark,L.A.andTellegen,A.(1988)Developmentandvalidation
ofbriefmeasuresofpositiveandnegativeaffect:ThePANASscales,Journal
ofPersonalityandSocialPsychology,54(6),pp.1063–1070.
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самонапозитиванафективитет.Садругестране,занемарују
сепојединиафектибитнизаодређенекултуреилипоједин
це,попутдепресивности,испуњености,тугеилисреће.По
јединиафектисувеомаспецифичнипопутинспирисаности,
анпр.анксиозностјеразложенана„узнемирен”„нервозан”,
„уплашен” и „престрашен”.23 Новија мера, PANASX24 са
држишездесетајтемаизнатнојепогоднија,штојеразлог
њенечестеупотребеусавременимистраживањима.Тусу
додати поједини афекти веома значајни у одређеним кул
турнимконтекстима.Тусу,например, тзв. афектиниског
узбуђења,попут„смирен”или„опуштен”,којисурелатив
нопожељниуисточноазијскимкултурама(уодносунанпр.
северноамеричке).25

Скалапозитивногинегативногискуства (енг.ScaleofPo
sitiveandNegativeExperienceилиSPANE)26 јеможданају
потребљиванија скаладоданас.Садржипошест ајтемао
позитивноминегативномафективитету,веомаширокосхва
ћених,иодносисенаучесталостдоживљавањатокомпрет
ходногмесеца.Разлогзапотоњејетајштокраћипериоди
узорковањамогубитинерепрезентативни,аиспитаницима,
са друге стране, то није тешко за вршење ретроспекције.
Истраживачи, наравно, могу према потребама испитивати
идругевременскеоквире.Некеодпредностискалесушто
правикомбинацијутрајањаиучесталостидоживљавањаи
садржиодговорекојисувезанизаобјективновреме(„Врло
ретко”и„Врлочесто”сурелативноуниверзални,анарочи
то „Увек” и „Никад”). Са друге стране, изостављање вре
менскогоквираможебитиприличнонеодређено(каоштоје
случајсамерењеминтензитета–„Много”или„Донекле”).

Једна од могућих алтернатива ретроспективном испи
тивању је тзв. метода узорковања искустава (енг. Experi
ence smapling method).27 Овде испитаници оцењују своје

23Diener,E.,Wirtz,D.,Tov,W.,KimPrieto,C.,Choi,D.W.andOishi,S.,et
al.(2010)Newwellbeingmeasures:Shortscalestoassessflourishingand
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,97,pp.143–156.

24Watson,D.andClark,L.A. (1994)ThePANASX:Manual for thePositi
veandNegativeAfectScheduleExpandedForm.Unpublishedmanuscript.
UniversityofIowa,IowaCity.

25Diener,E.,Wirtz,D.,Tov,W.,KimPrieto,C.,Choi,D.W.andOishi,S.,et
al.(2010)Newwellbeingmeasures:Shortscalestoassessflourishingand
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,97,pp.143–156.

26Исто;http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Scaleof
PositiveandNegativeExperience.pdf

27Larson,R.andCsikszentmihalyi,M.Theexperiencesamplingmethod, in:
Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works
of Mihaly Csikszentmihalyi, ed. Csikszentmihalyi, M. (2014), Springer:
Dordrecht,pp.21–34.
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расположењетокомдугогвременскогпериода,нпр.неколи
копутатокомданапомоћукомпјутерскогуређајакојиносе
сасобом.Наовајначинсеелиминишупроблемиувезиса
њиховимпамћењемиуопштенимоцењивањемсвојихста
ња.Одговара се у датим тренуцима, који суили случајни
илиунапредодређени.Тако,могусеповезиватифреквенци
јаиинтензитетдоживљавањаафекатасаодређенимделом
данаидругимоколностима.Овајметодјемањеподложан
когнитивнимпристраностимавезанимзапамћењеуодносу
наретроспективнеметоде,апогоданјеизапраћењепроме
на кроз време.Међутим, овакав начин прикупљања пода
такаможебитинапоранзаиспитаника,штоможеутицати
наискривљењеодговоракаонимаодстранесавеснијихис
питаника.Осимтога,чињеницаштосечестоизвештавао
осећањимаможесамаутицатинаодговоре.28

Можесеистаћидапостојиинапреднијаверзијаовеметоде,
атоједасеодиспитаникатражидаприкрајусвакогдана
забележесвојарасположењатокомистогдана(енг.Dayre
constructionmethod).29

Једна од варијацијаЛикертових скала је визуелна аналог
на скала, која визуелно репрезентује могуће одговоре на
Ликертовојскали.30Например,унизуприказанихлицаса
различитим интензитетом осмеха, испитаник одабира оно
за које сматрада јенајближевластитом.Давањеодговора
јемогућеипомоћулинијекојараздвајадвасупротављена
афективнапридева,илипомоћу“термометра”којиослика
ваинтензитетафектаитд.Овојекориснаалтернативаоним
мерамакојемогубитипроблематичнезаразумевањепоје
динимиспитаницима,попутмаледецеилионихкојиговоре
различитимјезицима.31

***
УобимнимOECDовимсмерницамазамерењесубјектив
ног благостања32, препоручује се да приликом прикупља
њаподатакаоафективномблагостањугенерално,питањаи

28Scollon,C.N.,KimPrieto,C.andDiener,E.(2003)ExperienceSampling:
Promises and Pitfalls, Strengths and Weaknesses, Journal of Happiness
Studies,4(1),pp.5–34.

29Kahneman,D.,Krueger,A.B.,Schkade,D.A.,Schwarz,N.andStone,A.
A.(2004)Asurveymethodforcharacterizingdailylifeexperience:TheDay
ReconstructionMethod,Science,306,pp.1776–1780.

30LucasR.E.,DienerE.andLarsenR.J.MeasuringPositiveEmotions,in:So
cialindicatorsresearchseries:Vol.39.Assessingwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),Dordrecht:Springer,pp.25–65.

31Исто.
32OECD(2013)OECDGuidelinesonMeasuringSubjectiveWellBeing,Paris:

OECDPublishing.
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одговориуупитникубудуформулисанитакодасулакиза
разумевањеилакопреводивинадругејезике,ауводуупит
никмотивишућизаиспитаника.Тосенарочитоодносина
телефонскоанкетирањеитамогдевредностиодговоранису
квантификоване.Могућиодговоритребадабудумеђусобно
јаснодистинктивниидаселакопамте.Даље,препоручује
седаознакенаинтервалнимскаламабудуквантификоване
пренегословне,нарочитоуслучајудужихскала.Иакото
најчешћенијеслучајупракси,временскиоквиркојисепре
поручује за ретроспективне процене доживљених афеката
једвадесетичетирисатаиликраће.Тонпитањабитребало
дабуденаучнонеутраланитакавданефаворизујеодређене
одговоре.Препоручујеседапостојидовољанбројопцијада
сеомогућидасепроценеупотпуностиизразе.

Редоследпитањабитребалодабуде такавданеутичена
одговоре,односноданедозволидаасоцирањенаодређене
информацијеможеутицатинапроценутренутнеафектив
ности. Приликом самог анкетирања пожељно је умањити
утицајкогнитивнихпредрасудадавањемдовољновремена
испитаницимададајуодговоре,каоидавањемексплицит
нихинструцкијаипонављањемпитањаиодговоракадасе
точининеопходним.Униполарнескале(наконтинуираној
скалисаједномдимензијом,попутониход„Никад/Неуоп
ште”до„Свевреме/Употпуности”)сугенералнопожељне
саобзиромнапредностиодвојеногмерењапозитивногине
гативногафекта.Немапотпуногслагањакада јеупитању
начинанкетирања,алисечинидаиспитивањелицемули
цепоседујерелативнонајвишепредности(иакосоцијална
пожељностнатајначинможебитиизраженија).

Како је било истакнуто, проблем са мерењем афективног
благостањаможепредстављатиитоштосепојединиафекти
унекимкултурамасматрајупожељнимаудругимнепожељ
ним,попутпоносаилизахвалности.Затоједоброукључити
генералнопожељнаосећања(добра,позитивнаипријатна)
инепожељна(лоша,негативнаинепријатна),идопустити
испитаницимамогућност да самиодреде да ли суимона
пријатнаипожељнаилинепријатнаинепожељна.33

***

Две кључне димензије доживљавања афеката, учесталост
иинтезитет,могуимативеомадистинктивнеимпликације
заукупноафективноблагостање.Истраживањауказујуна

33Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., KimPrieto, C., Choi. D., Oishi, S. and
BiswasDiener, R. (2009) New measures of wellbeing: Flourishing and
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,39,pp.247266.
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то да је учесталост афективног искуства од већег значаја
за укупно благостање него интензитет.34Неколико је обја
шњењазато.Прво,интензивнодоживљавањепозитивних
афеката је донекле позитивно повезано са доживљавањем
интензивнихнегативних,односнопроцесикојиводеуин
тензивнепозитивнеафектечестоводеиунегативне,пасе
онемеђусобнопоништавају.Друго,веомаинтезивнаафек
тивнаискуствасурелативноретка.Најзад,мерезасноване
научесталостиимајубољепсихометријскекарактерстике.
Перцепцијевредностинаскаламамогувишевариратипри
ликоммерењаинтензитета.Учесталостсемерипрецизни
јиминтервалнимискаламаодноса,аинтензитетноминал
ниминенужноординалнимскалама.Ризикодкогнитивних
пристрасноститакођевишеодликујемереинтензитета,на
пример, когнитивна предсрасуда екстремитета (тенденци
јаиспитаникададајеекстремнеодговоренезависноодса
држаја).35Интересантно је поменути и налаз да је прили
комвишеструкогузорковањаафекататокомлетњегодмора
утврђено да јењиховинтензитет био јачипредикторпре
ференциједасепоновооденасличанодмор,негоштојето
учесталост.36

***

Данассеафективноблагостањемериуоквирунемалогбро
ја великих међународних истраживачких пројеката, често
на национално репрезентативнимузорцима.Например, у
оквируEuropeanSocialSurvey37оносемериуоквируроти
рајућихмодула о личноми социјалномблагостању, досад
удвациклуса.Испитује се трајањедоживљавањаафеката
токомпоследњенедеље,итоконкретноосећајадепресије,
константногнапора,немирногсна,усамљености,туге,ле
таргијеиодсуствамотивације,анксиозности,умора,досаде,
среће,уживања,енергичности,присутности,смирености,и
одморности.Одговориседајуначетворостепенојскали,где
1значи„Нималоилискоронималовремена”,а4„Свеили
скоросвевреме”.

34Diener,E.,Sandvik,E.andPavot,W.(1991)Internationalseriesinexperi
mental social psychology, Vol. 21. Subjectivewellbeing:An interdiscipli
nary perspective,Happiness is the frequency, not the intensity, of positive
versusnegativeafect,eds.Strack,F.,Argyle,M.andSchwarz,N.,Oxford:
PergamonPress,pp.119–139.

35Исто.
36Wirtz,D.,Kruger,J.,Scollon,C.N.andDiener,E.(2003)WhattoDoon

SpringBreak?PsychologicalScience,14(5),рр.520–524.
37https://www.europeansocialsurvey.org
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УоквируEuropeanQualityofLifeSurvey38,афективноблаго
стањесемерипомоћупетпозитивних(веселоирасположе
но,смиреноиопуштено,активноиенергично,свежеиод
морно,ииспуњено)итринегативнаафекта(посебнонапе
то,усамљено,ипотиштеноиутучено).Временскиоквирје
последњедвенедеље,аконкретносемеритрајањеафеката,
нашестостепенојскалиод„Свевреме”до„Ниуједноммо
менту”.ЈошнекаодоваквихвеликихистраживањасуEuro
peanUnionStatisticsonIncomeandLivingConditions39сасво
јиммодуломосубјективномблагостању,GallupWorldPoll40
илиSurveyofHealth,AgeingandRetirementinEurope41итд.

***

Досадјебилоречиосамопроценамаафективитетаодстране
самихиспитаника.Великидеопроблемасакојимасесуоча
вајуовакваистраживања,међутим,можесеизбећидругом
врстомприступа–проценамаафективногживотаодстра
недругихљуди.Томогубитиблискеособе,попутблиских
пријатељаиличлановапородице,чијепроценевисококоре
лирајусасамопроценама.Друго,томогубитиипроценеод
странеексперата,обученихдаинтерпретирајуспецифичне
афективнесигнале,попутпокретафацијалнихмишића.42У
савременимистраживањима усавршене суи другеметоде
које мере различите аспекте афективног благостања и на
другеобјективненачине.Туспадајупраћењеневербалних
обликапонашања (билоунеексперименталномокружењу,
билоприликомреакцијенастимулус), затим,праћењепа
равокалних,гестуралних,постуралнихифацијалнихпокре
та,каоипраћењехормонскихактивностипопуткортизола
инорепинерфинакојитакођемогубитиодвеликогзначајау
индиковањутренутногафективитета.43

Даље, развијене су и когнитивне мере попут присећања
срећних или несрећних догађаја из живота, или праћење
когнитивних садржаја (самопроцене сопствене вредности,

38https://www.eurofound.europa.eu/surveys/europeanqualityoflifesurveys
39https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/europeanunionstatisticsonin

comeandlivingconditions
40https://www.gallup.com/analytics/232838/worldpoll.aspx
41http://www.shareproject.org/home0.html
42Diener, E., Scollon,C.N. andLucas,R. E. (2003)The evolving concept

ofsubjectivewellbeing:Themultifacetednatureofhappiness,Advancesin
CellAgingandGerontology,15,pp.187–219.

43Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities,in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.
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циљева,беспомоћности,успехаитд.).Затим,тујеибихеј
виоралниприступ,којисетемељинапраћењуразличитих
обликапонашањакојимогубитиповезанисаафективним
благостањем,попутплакања,поремећајасна,потрошњеал
кохола,нивоафизичкеактивности,недостатакапетитаитд.
Такође,идубинскиинтервјуисусвезаступљенијиумерењу
афективногблагостања.Коначно, још једанметод једава
њеразличитихемотивносензитивнихзадатака.Например,
испитаникимазадатакдасетокомкраткогвременскогпе
риодасетиштовишенајафективнијихживотнихискустава,
илидадопуниилипрепознаречи–тако,срећнијипрене
гонесрећнијииспитаницидопуњујуречикојесеодносена
позитивноипожељно,ибржепрепознајупозитивнеречи.44

Постојиивеликибројупотпуностиобјективнихмера,које
могууодређенојмерииндиковатитренутноафективноста
њеиспитаника,попутсрчаногритма,убрзањасрчаногрит
ма,крвногпритиска,температуретела,температурепрста,
респирацијскеамплитудеиелектричнепроводљивостико
же.45Активностиуодређенимделовимамозгатакођемогу
битиповезанисаунутариндивидуалнимпроменамаимеђу
индивидуалним разликама. Електроенцефалограми, ПЕТ
скенери и функционално снимање магнетном резонанцом
могуутомсмислубитивеомапогоднасредства.Међутим,
проблемсаоваквимобјективниммерамајештонеуказују
јаснонаразликеизмеђупозитивнихинегативнихафеката,
ачестосенипојединипозитивниинегативнинеразликују
међусобно.46

***

Мере афективног благостања, већ дуго убрзано расту
ћим пољем у друштвеним наука, иако веома осетљиве, у
досадашњим истраживањима су се показале у релативно
великојмери валидними поузданим, и са јакимпотенци
јаломдаутомсмислубудујошпрецизније.Мождакључни

44Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.

45Cacioppo,J.T.,Berntson,G.G.,Larsen,J.T.,Poehlmann,K.M.andIto,
T.A. The psychophysiology of emotion, in:Handbook of emotions (2nd
ed.),eds.Lewis,M.andHavilandJones,J.M.(2000),NewYork:Guilford,
pp.173–191;Diener,E.,Scollon,C.N.andLucas,R.E.(2003)Theevol
vingconceptofsubjectivewellbeing:Themultifacetednatureofhappiness,
AdvancesinCellAgingandGerontology,15,pp.187–219.

46Diener,E.,Scollon,C.N.andLucas,R.E.(2003)Theevolvingconceptofsu
bjectivewellbeing:Themultifacetednatureofhappiness,AdvancesinCell
AgingandGerontology,15,pp.187–219.
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проблемсаданасдоступниммерамаафективногблагостања
јетајштоидаљенеуспевајудаобухватецелокупнобогат
ствоемоционалногживота.Међуауторимавладаувеликој
мерислагањедабиуследтогабилопожељно,кадагодјето
могуће,користитивишеструкемереприликомиспитивања
афкетивногблагостања–несамоуциљусмањењагрешке
мерења,већикакобисеобухватилевишеструкекомпонен
теконструкта.Тосепресвегаодносинасветридимензи
јеафеткивитета–учесталост,интензитетитрајање.Друго,
тосеодносиинасамопроценекаоинапроценеодстране
других.Самопроцене јесунајчешћепрецизне,најлакшеза
употребуизбогтогаинајчешћекоришћенеусавременим
истраживањима.Међутим, уследњихове непотпунемеђу
собнеповезаностисадругиммерама,пожељнојекористи
тиихкомплементарносапотоњим.Треће,субјективнеме
реафективногблагостањајепожељнокориститизаједноса
објективним,уследвеликогбројакогнитивнихпредрасуда
коједолазедоизражајакоришћењемпрвих.

Коначно,иакопозитиванинегативанафекатумногимокол
ностиманисунужнонезависни,ониудовољнојмериима
јујединственеваријацијеиразличитеобрасцеповезаности
са другим варијаблама да би било пожељно третирати их
одвојено. У наредним друштвеним истраживањима, прв
енствено психолошким, било би пожељно да се даље ис
траже околности и начини на које различите компоненте
афективитетаконвергирају,саобзиромнаодсуствоњихове
потпунемеђусобнеповезаности.
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CONTEMPORARYAPPROACHESTOTHEAFFECTIVE
EXAMINATIONOFWELLBEING

Abstract

In this paper, the issues of examining affective wellbeing in
contemporarysocialresearcharepresented.Affectivewellbeingmay
be defined as a balance between experienced positive and negative
affects.Inthefirstpartofthepaper,findingsonthenatureofaffects,
their mutual association and some cognitive biases related to self
assessment of affective experience are presented. Then, the most
commonlyusedmeasurementmethodsarechronologicallypresented
and theadvantagesanddisadvantagesofeacharehighlighted.These
includemeasurementinstrumentscontainingonlyoneormoreitems,
instrumentsformeasuringtheintensityaswellasthefrequencyandthe
durationofaffectiveexperience,instrumentsbasedonselfassessments
aswellasassessmentsofotherpeople,andsubjectiveaswellassome
objective measuring instruments. Also, some cases are presented
of extensive international researches involving affective wellbeing
measurementsonnationally representative samples. In thefinalpart,
some recommendations for further research as well as concluding

considerationsarederived.

Keywords:validity,reliability,positiveafect,negativeafect
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АНАЛОГНЕИДИГИТАЛНЕ
ВЕЛИЧИНЕИМОГУЋНОСТИ
ЊИХОВОГKОРИШЋЕЊАУ

ДРУШТВЕНОМ 
ИСТРАЖИВАЊУ

Сажетак:Радсебавиразликамаизмеђуаналогнихидигиталних
величинаимогућностимакојеонемогудадопринесудруштвеном
истраживању.Kонстатујеседаједигитализацијадаласнажан
замахмерењуудруштвенимнаукама,тимештосенатојплат
форми производе велике количине спецификованих података и
штосенатајначиномогућаваопсежнијеиквалитетнијеописи
вање,објашњењеиразумевањедруштвенихпојава.Податкекоји
секористеудруштвеномистраживањуауторкласификујеутри
групе:1)„чисти”,изворниподаци,насталинадигиталнојплат
форми,2)чистианалогниподации3)подацикојисупосвојству
деломдигитални,аделоманалогни.Потомсесвакаодтетригру
пеанализирасастановиштањиховихмогућностииограничењау
друштвеномистраживању.

Kључне речи: дигитализација, аналогне и дигиталне величине,
мерљивостудруштвенимнаукама,мернејединице

Увод–апоријекретањаистајања:Замислимоуамфитеатру
таблубелебоје.Мајушнимврхомфломастеранањојоста
вимоједвавидљивуцрнутачкицу.Сутрадан,тачнопосле24
сата,налазимосвојутачкицу,непомичну,наистомместугде
смојеиоставили.Далијетотачно?Наравноданије!Она

СРБОБРАН БРАНКОВИЋ
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јесада55милионакилометарадалекоодтогместа,алини
јањеногкретањаизгледакаотешкозамисливажврљотина.
Kакојетомогуће?

Представаостајнојтачки,којастојиуместуинекрећесе,
само јепривид јерна светунепостојиниједна апсолутно
стајнатачка:кадсеузмеуобзирокретањеЗемљеокосвоје
осе,потомокоСунца,СунцаокосредиштагалаксијеМлеч
нипут,икретањеМлечногпута–јасноједајезата24сата
заистапреваљенагорепоменута,алинаматешкопојмљива
дужинаипутања1.

Сасвимсупротно тојфизичкојчињеници,да сенепрекид
нокрећемонепојмљивимбрзинама,стојисупротнатеорија
старогрчкогфилозофаЗенона,којитврди:кретањенијемо
гуће–оноштовидимојесамопривид!Неможеседоказати
даћенајбржиинајјачијунакАхилдапретекнеспорукор
њачу,иакоједесетпутабржиодње:наиме,гоњенитркач
имазагарантованупредностпоштоњеговгонитељувекмо
рапрводапређеполовинусвогпреосталогпута,паполови
нутеполовинеибесконачанбројнареднихполовина,коли
когодонебилемале.ТоЗеноново„уситњавање”простораи
времена,тачкенаполовинисвакенареднеполовине,сједне
стране јеналикнаданашњедигиталнопредстављањетих
варијабли.Сдругестране,инсистирањемнауситњавању,на
свемањимсеквенцамавременаипростора,онпоказуједа
се заистаникаданеможедоћинидонајмањег застајања.
Тимдоказом он у ствари говори о  континуалним варија
блама.„Густина”временаипросторајеапсолутнаиникако
сенеможепоставититачкакојаћеобележитичврступоло
вину, четвртину, или септилионити делић такве величине.
Другимречима,просторјенеобухватан,авремејенезауста
вљивоискоробисемоглорећидасутадваатрибутаготово
непојмљиваљудскомуму.

Овадвапримераузимамокаоилустрацијузанашуглавну
тему–двеврстевеличина.

Упркоснеоспорномсазнањудасупросторивремебескрај
ни,људска врста за себе ствара „ограђени” део универзу
маукомеобитаваикојипреуређује,користећисепресвега
мерењем.Тевештачкетачкеувременуипросторукористе
се да би се разумеле, премеравале и уређивале различите

1 Питамосекаконештотакоспектатуларнопролази,укључујућиинас
саме,адамипритомсветоинепримећујемо?Тојезатоштосмосекао
врстаикаосвеосталеврстеживихбића,адаптиралинатајсплетразли
читихгравитационихсилапаихнепримећујемоиуглавномнеосећамо;
сдругестранепостојиоптичкаваркадасесванебескателакрећуоко
нас,адамистојимоуместу.
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величинеидабисенатиммерамапоставилиосновизана
станакиопстанакљудскецивилизације.

Појамвеличинаимерења

Величине су особине физичких предмета (протежност у
просторуивремену,састав,маса,агрегатностање,кретање,
силаитд.),инефизичкихпредмета–друштвенихпојаваи
ентитета.

Мерењејеупоређивањевеличиназаснованонаустановље
нимистандардизованиммернимјединицама.Тојепоступак
којимсеутврђујестепениспољавањасвојставанекогкон
кретногпредмета,билофизичкогилинефизичког.Изовог
базичног степена, развија се велики број много сложени
јихмерења.Фигуративноречено,мерењапостајунаставак
људскихчулаиинтелекта.

Значајан напредак настао је и у мерењима у друштвеним
наукамаиможесерећидавишенемаоненекадашњескеп
тичностиомогућностиматеврстемерења.Наосновудугог
временскогпериодакоришћењаразнихмернихинструмена
тауобластиистраживања,показалоседамерењејестемо
гуће,дајечестоврлопрецизно2идајетоједнооднајважни
јихдостигнућадруштвенихнаука.Многиауторинеприхва
тајуТорндајковставдајесвемерљиво(Торндајк,1918),јер
тојестеупитно,алиогромнавећинасагласнаједауовим
наукама1) вишенемаозбиљнихоспоравањамерљивости,
2)дајемерењеопсежноиуспешнопримењивано,3)дајеу
великојмеридалоквалитетнеикориснерезултатеи4)даће
се,потпомогнутодигитализацијом,свевишепримењивати
иусавршавати.3

Аутор је,штопопрофесијиистраживача тржишта, јавног
мњењаимедија,аштопоуниверзитескомпослу,исамра
дио на развијању нових мера друштвености. Прва врста
мера која је развијена и примењена тиче се „статичког”
друштвеног простора и његовог димензионирања и пре
меравања: друштвени простор се премерава на три осе:
1.Континуум„село–свет”:одиспитаникасетражидакаже
накомподеокувидисебенаскалиод1(село)до10(свет);

2 Један од чврстих доказа да сумогућа квалитетнамерења у друштве
нимнаукамајесуипрецизнепроценерезултатаизбора.Ауторје,радећи
уагенмцијиза јавномњење,тржиштеимедије–GallupInternational,
оствариопроценурезултатаизборасаодступањемсамо2промилаод
стварногрезултатаизбора;објављеноуБлицу24.јуна2004.године.

3 Бранковић, С. Димензионирање и премеравање друштвеног просто
ра–једанемпиријскипокушај,зборникДруштвоипростор,уредници
Шљукић,С.,Ристић,Д.иМаринковић,Д.(2016),НовиСад,стр.144.
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2. „Појединац – човечанство” (иста 10остепена скала) и
3. „Прошлост – будућност” (временска оса са истом ска
лом). Укрштањем ове три осе у том тродимензионалном
просторуодређујесестајнатачказасвакогпојединцаили
групукојојприпада.

Друга врста мерења односи се на: просечан број блиских
пријатеља;бројонихкојисесматрајуширимкругомприја
теља;просечанбројпосетилацаукући,бројодлазакаупо
сетукодпријатеља,укафић,рестораниликлуб;бројособа
скојомјепросечнапунолетнаособаусвађииособазакоје
кажедамунисусимпатичнеидаихнеподноси.

Трећа врстамерења је проток добрихи лоших осећања у
микропростору,тачнијемеђуособамауразличитимулога
мауодносунапросечногпојединца,каоосновнујединицу
мерења.4

Примермерења:Стаблопротокадобрихилошихосећањау
микропростору5:особе(улоге)учијемдруштвусељудиосећају
посебнодоброисрећно(означеноцрномтачкастомлинијом)или

посебнолошеинесрећно(пунаплавалинија)
Областоивиченатачкастомлинијомнаграфиконуознача
ваукупновремекадасеиспитаникосећаопосебнодоброу
друштвунекеоднаведенихособа(улога),апунакадсеосе
ћаопосебнолоше.Улевомполукругуповертикалнојоси
сумушкарци,аподеснојжене;поводоравнојосиугорњем
полукругусусродници,удоњемнесродници.

4 Бранковић,С.(2009)Стаблокомуникацијскеиемоционалнепроходно
стимеђуразличитимдруштвенимгрупама,Kултураполисабр.11/12,
год.6,НовиСад:УдружењезаполитичкенаукеСЦГиStylos.

5 Стаблојесачињенотакоштосусвииспитаницитокомвођењадневника
окоришћењудневногвременаозначавалионеделоведана(15минутне
подељке)укојимасусеосећалипосебнодоброисрећноионеукојима
јеосећањебилосупротно.
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Мерењe у друштвеним наукама добија снажан замах на
станкомдигитализацијеитотако...

• ... што се путем дигитализације производи огромна
количинаподатакакојисемогубројчаноисказивати,

• Штосусе(захваљујућибрзомразвојумашиназауо
чавање, прикупљање и обраду) могућности обраде
тихподатакамногострукоувећале,

• Што су узнапредовала сазнања и уочавање разних
правилности,и

• Штојесветорезултиралобржимибољимописива
њем, објашњењем и разумевањем друштвених поја
ва,старихиновонасталихдруштвенихфеномена,као
и важним практичним достигнућима у различитим
областима.

Мерење се ослањана стандрадизованемерне јединице.У
његовојосновиједеонекевеличине,којисеозначаваипри
хвата као стандардна јединица. Сходно томе, јединица је
основнидеовеличинекојислужикаоправилоистандард
замерењеуоквирудатевеличине.Такосерецимораздаљи
намериуметримаивећимилимањиммернимјединицама,
времеусекундама,минутима,сатима,влажностваздухау
милибаримаитд.

Мерењеразнихвеличинапостајесвепрецизније:такојере
цимо данас установљена и прихваћена6 најмања јединица
дужинекојасезовејокто–септилионитииликвадрилијар
дитидеометра,атојебројса24децимале;сдругестране,
највећамерадужиненазивасесептилион,односноквадри
лион,којиозначавабројтакођеса24нуле.

Имајућиувидуциљинаменуовограда,каоидефиници
јевеличина,мерењеможемокласификоватиподваоснова.
Првијеразликаизмеђуфизичких7инефизичкихвеличина.
Запредметметодологиједруштвеногистраживањамногосу
типичнијенефизичкевеличине.

6 Kажемо„данасустановљена”јерсепрецизностмерењасталноповећа
ва:некадјенајмањоммеромсматранмилиметар(хиљадитидеометра),
акаоштовидимо,данашњемересумногопрецизније.

7 Основнефизичкевеличинесудужина(основнајединицаметар),маса
(килограм),време (секунда), јачинаелектричнеструје (ампер),темпе
ратура (келвинов степен), интензитет светлости (кандела) и количина
материје(мол).Постојеифизичкевеличинекојесуизведенеизоснов
них,каоштосуповршина,запремина,густина,сила,притисак,брзина,
убрзање,енергија,снага,електричнинапон,електричниотпор,магнет
нифлукс,јачинаелектричногпоља,јачинамагнетногпоља,електрични
капацитет,магнетнаиндукцијаитд.
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Стогаизводимодругукласификацијукојасеодносинате,
нефизичкевеличине,којенастајуупросторудруштва,пси
хе,сазнања,осећањаикојесенадругачијиначинпростиру
имереуодносунафизичке.

Време у оквиру овог рада дефинишемо каонепрекидност
ибесконачностпостојањасвета.Бесконачностсепростире
удвасмера:назадинапредуодносунастварност,односно
садашњост.

Аналогноидигитално;дигитализација

Kласификацијавеличинасеспроводипреманачинунастаја
њаипреманачинукоришћењаподатакаотојвеличиниипо
томосновуразликујемодвеосновнегрупе:

• Онедочијихподатаказамерењеседолазианалогним
путем,натрадиционаланначин;

• Онекојесеослањајунадигиталнеподатке–податке
којинастајунадигиталнимплатформамаидиректно,
ичестоуреалномвременусеукључујууразневрсте
мерењаипрорачунавања.

Из техничког угла гледано, најједноставнију дефиницију
ова два појма (аналогно и дигитално) дао јеНиколасНе
гропонте8: „Битуместоатома”, тачније, елементарне једи
ницефизичкематеријеидигиталногсвета.Дакле,аналогни
радијскизвукилителевизијскусликуиуопштеелектрони
ку и механику у аналогном облику – замењују дигиталне
технологије.

Речи„аналогно”и„дигитално”сеупотребљавајунајмањеу
двазначења:

1)Каопростирањенекевеличиненадвамогућаначина
–а)Скоковито,односноуинтервалимаиб)Непрекидно,
односноконтинуално(рецимовреме);

2)Каозаписито:првокаодуж,дакле,величинасаогра
ниченимпростирањемиутомслучајуречјеодискрет
нимподацима,идруго,каобескрајналинија9простира
ња,штојеаналогнавеличина.

Техничкигледано,аналогноидигиталносудваначинана
станка и представљања неке информације. Разлика је пре

8 Negroponte,N.(1995)Thearchitecturemachine,USA:MassachusettsInsti
tuteofTechnology(MIT),p.44.

9 Овдејенаравноупитањусамозамисао,даклесвакаконестварноисцр
таналинијајерчовектаквулинијутешкоможеидазамисли,акамоли
дајеисцрта.
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свега у природи сваке од те две величине, а самим тими
у начинуњиховог бележењаи у коришћењу у рачунске и
аналитичкесврхе.

Аналогнавеличинајеконтинуална,усмислудајенизње
нихвредностинепрекиданибескрајантедастогамеђуње
нимвредностиманемаинеможебитининајмањегразмака.

Такав типваријаблепредстављају електрична струја,про
стирањезвука,светлосногзракаитд10.Kаоштовидимо,ни
уједнојодњихнеманипрекиданискоковавредностикао
коддискретнихверијабли.

Акобисевремезамислилокаолинија,онобипредставља
лонепрекиданниз„тачака”,причемуморамоиматинауму
датачкакаоознакаугеометријинемапротежност.Она је
апстрактананефизичкипојамиможесекориститисамо
каометафора,каозамишљеноместоунекомпростору,нпр.
нанекојгеометријскојслициилигеометријскомтелу.Утом
случајусетом„месту”додељујенекаодредница,рецимоу
тачкипресекадвеправе.

Сдругестране,кадсенекавеличинаисказујеуодређеним
подеоцима, „скоковито”, онда је речодискретној  варија
бли.Акотераздаљине,односноподеокенанекојосииска
зујемоуприроднимбројевима,ондасмосвеснидаизмеђу
свакадвасуседнаприроднабројапостојијошбескрајанниз
децималнихбројева.Стога,кадодређујемонекураздаљину
измеђудвеиливишетачакаикадјеисказујемоуприрод
нимбројевима,апстрахујућипритомтајбескрајнинизме
ђуприроднимбројевима,кажемодасетавеличинаисказује
скоковито.

Оберечи–„дискретно”и„аналогно”–позначењусухомо
нимне:тосуречиистогсаставаслова,алипотпунодругог
појмовногзначења.Kаоштосмопоменули,речдискретно
означавапростирање–скоковито,односноуинтервалима.
Алипоредовог значења, у говорном језикуреч „дискрет
но,дискретан”користисеикаообазривост,чувањетајнеи
поверљивихинформација,ненаметљивостислично.

Иреч„аналогно”имадвазначења:једнојевећописанокре
тањеунепрекидномнизу,каопросторикаопротицањевре
мена;другозначењеодносисеуглавномнапреддигиталну
технологију,каоштосурецимограмофони,касетофони,ка
мереифотоапаратикојирадесаплочама,тракама,филмом.

Аналогневеличинесуприродне, адискретневеличинесу
једнаврстапредстављањаовихприродних.

10Вишер–ЕУ:Дигиталниуређаји,стр.2.
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Аналогнатехнологијасе значајноразликујеоддигиталне:
акопутемапаратапресликамофотографијукојусмопрет
ходноснимилииразвили,онаћезнатноизгубитинабојама
инијансамаиштовишебудепресликавања,квалитетћејој
биватисвеслабијидонепрепознатљивости.

Аналогним се у овом смислу сматра и информација ко
ја себележиручнописанимсловима,бројевима, знакови
ма интерпункције или другим графемама, или цртежом,
штампанимсловиманакласичнојписаћојмашини.

Kадсебележиглас,односноговор,иливокалнаиинстру
ментална музика, или „покретне слике” односно филм у
најширемзначењу,ондасеонизаписујукаоелектричниим
пулсодговарајућеамплитуде:рецимо,кадсеснимараспра
вауфокусгрупамаилиразговортокомдубинскогинтервјуа,
људскигласилисликасепреносеипохрањујунамагнетну
траку.Разумеседаје,самотехничкигледано,такватехно
логијазависнаодквалитетаирокатрајањапапира,корица,
повеза,потомодтраке,касетеиликамере,каоиодначина
складиштењаичувања,будућидасетакавзаписвременом
оштећујеилипотпуногуби.

Сасвимсупротноодтогајерецимодигиталнопројектовани
физичкипредмет:онсеузпомоћ3Дштампача,винилских
резачаидругихуређајасличненамене,можепроизвестиу
неограниченом броју потпуно истоветних примерака, при
чему„носач”,односноалгоритамнаосновукогасеизрађу
јетајпредмет,можедасечуватрајно:записисачињенина
дигиталнојплатформимогусенебројенопутаинебројено
дугокориститииумножавати,астепенвидљивостиитач
ностибићеусвемуистоветан,каоштојебиоипрвобитни
запис.

Истотакоисвиосталинаписи–стручнитекстови,медијски
записи,какотекстуалнитакоифилмскиисликовни,умет
ничкапроза,музичкизаписи,културниартефакти,историј
скиподаци–којисустворенинадигиталанначин,остају
непромењени кроз време, а при том су потпуно погодни
забрзопретраживањепремакључнимречимаи симболи
ма, као и за разна истраживања и анализе. Пример такве
могућностиистраживања су текстуалне анализе садржаја:
пребројавање, односно учесталост неких речи, графема,
симбола, значења исказана речима, сликама, синтагмама,
емотиконимаитд.11

11Barhan,A.S. ( 2012)Andrey„Methods for SentimentAnalysis ofTwitter
Messages,The12thConferenceofOpen InnovationsAssociationFRUCT,
Finland59NovemberOulu.
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Стогасеможезакључитидаснажанразмахдигитализације
почетком21.векаизкоренамењаљудскодруштво.

Триврстеподатака

Подацикојисекористеудруштвеномистраживањумогусе
класификоватиутригрупе:1)„чисти”,изворниподаци,на
сталинадигиталнојплатформи,2)чистианалогниподаци
и3)подацикојисупосвојствуделомдигитални,аделом
аналогни.

1)Kаоштојеречено,изворноаналогнисуподаципопуттек
стоваисписанихрукомилистаринскомписаћоммашином,
попутуметничкихидругихслика,фотографијаислично.То
суподациучијемнастајањуистварањуувеликоучествује
човек:онидакле,нисуаутоматскинастајалиинисумогли
даседиректноуводеуанализу;

2)Изворнодигиталнисуониподацикојинастајунадиги
талној,вебплатформи,директно,безикаквихмеђукорака,
безикаквогшумаинаканднедораде:свиисписи,свефото
графије,музика,филмови–дигиталнису,дакле,могусеу
истомтренуткуукључиватиуразнеапликације.Захваљују
ћитоме,можесеспроводитиопсежнааналитикаидобијати
различитиналази,билозапотребепословања,маркетинга,
комуницирања или финансијских трансакција, школства,
политике,забавеитд.

3) Мешовити, делом дигитални а делом аналогни12, су
ониподацикојисунастајаликаоаналогни,алисукасније
дигитализовани.

Уосновиизворнодигиталнихподатакајебинарникод,еле
ментарнаинформацијакоја сесастојиоддваброја:1и0.
Kомбинацијом ова два знака могу се означавати слова13,
боје, тонови, као и читав низ дизајнираних тродимензио
налних облика, слика, представа, алгоритама14 итд.Дефи
ниције дигиталног и дигитализације, које су горе наведе
не,сууглавномтехничке:онеуказујунатокакосеподаци
техничкипредстављајудабисемогликористити,причему

12Рецимо, ако је скенирана страница текста, онда смо добили дигитал
нидокумент,којисеможебескрајноумножавати,електронскислатина
разне адресе, али сењегов садржај – слова, речи, слике, знакови ин
терпункције–немогумењати,нитисепојединиделовисадржајамогу
преноситиудругедокументеитд.

13Например,словоАјеприказаноовомкомбинацијомјединицаинула
01000001,словоK01001011,П01010000итд.

14Базе података, сајтови фирми, организација, државних органа, архи
тектонски пројекти, машине, књиге, портали за потребе образовања,
здравства,вођењепослова,банковнихидругихтрансакцијаитд.
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се најчешће говори о већ поменутом, бинарном систему
нула и јединица15 које су нека врста писма прилагођеног
компјутерскојтехници.

Међутим,гледаносастраненастајањаикоришћењаподата
ка–билоупрактичнеилинаучнесврхе–„чистидигитални”
подаци,којиомогућавајувеликибројстатистичкихимате
матичкихизрачунавања,морајусенештодругачиједефини
сати.Тосучињенице:

• које се аутоматски16 , путем одговарајућих сензора
региструјуумоментунастајања

• којеимајуодговарајућа,смисленазначења;

• икојесестогамогууистоммоментуподвргаватираз
личитим рачуницама и анализама, при чему све то
за производ може имати читав низ веома важних и
кориснихналаза.

Са становишта примене дигитализације управо је то су
штинскаразликаизмеђуаналогнихидигиталнихподатака,
асвакакојемањеважантехничкиаспект–начинпредста
вљањатихподатакауобликунулаијединица.

Другаврстаподатакаје„полудигитална”,илиделомдиги
талнааделоманалогна.Примертаквихподатакасуоникоји
секористеуквантитативнимистраживањима–рецимо,пу
темстандардизованогинтервјуа.Билодасеонодвијалицем
улице17илионлајн,одговорииспитаника сеприхватајуи
обрађујуумоментукадсуунети.Стогстановишта,онисе
понашајукаоизворнодигитални:архаичниупитникзаме
њујетаблетпутемкогасесвакиодговориспитаникатренут
ноуносиуелектронскубазуподатака.Честосетиподаци
такође тренутно подвргавају аутоматској обради, ако су у
питању бројеви (проценти, цене) и ако су унапред задати
алгоритми–рецимоуравнотежавањеузорка,израчунавање
корелацијаисл.

Kаопримерподатакаиналазакојесмоназвалимешовитим
можесеузетиистраживањеианализаСтаблокомуникацијске

15Чињеница да се подаци технички представљају бројевима 0 и 1 је у
основиречидигитално,оденглеског„дигит”штозначиброј.

16Дакле,ненапоримаистраживача,како јетобилоупрединтернетском
добу.

17Искуственаистраживањалицемулицеидаљеимајусвојеважноме
стојерјепознатодаистраживањаонлајннисудовољнопоузданаизне
коликоразлога:много јевећеодбијањеучесника,штослабиквалитет
узорка;будућидасеиспитаницимаплаћаучешће,некиодњихмогуда
сепријавевишепутаподразличитимименимаисоциодемографским
обележјимаитд.
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иемоционалнепроходностимеђуразличитимдруштвеним
групама.18Чињеницаједасемеђуљудимаостварујекому
никацијапутеммобилнихтелефонаидасељудиудужини
трајањатекомуникацијеразликујуизмеђуосталогипоста
рости.Најпре се поставља истраживачко питање: „колика
јекомуникацијскапроходностунутаристихгенерацијских
група,аколикајеонамеђуприпадницимаразличитихгене
рација”.Наосновутогаистраживачпостављахипотезудаје
пообимузначајновећакомуникацијаунутаристихгенера
цијскихгрупанегоонамеђугенерацијска.

Истраживачнемаправонимогућностданеовлашћенопра
тикомуникацијумеђуљудима.Стога,дабипровериосво
јухипотезу,онспроводиистраживањенаузоркуиизмеђу
осталогиспитаницимапостављапитањеколикосувремена
утрошилиуразговорусдругимособамапутеммобилногте
лефонатокомпротекла24часа19.Узто,истраживачсваком
испитаникупостављапитањеколикоимагодинаинаосно
вутогасвеиспитаникеразврставарецимоупетстаросних
група.

Натајначинсуодпостојећих,алидотаданепознатихчи
њеницастворениподаципутемкојихћесепроверитихипо
теза.Проверајепоказаладасе75,6%одукупнекомуника
цијеодвијауистојгенерацијскојгрупи,асвега24,4%међу
генерацијскимгрупама.

Дакле,уовомслучајууочавамодапостојеразличитечиње
ницекојеимајунекизначајзанаучноистраживањеилиза
практичнупримену,алисетечињениценемогуочитавати
самепосебиидиректно:потребанјемеђукорак–накнадна
акцијаистраживачакојаћетечињеницепретворитиупо
датке.Ту уочавамо трећу врступодатака: ониу већој или
мањој мери имају особине и једних и других, односно и
дигиталнихианалогних.

У друштвеним наукама је развијен приличан број опште
прихваћенихалатки–мернихскала,попутонихзамерење
ставова.НајпознатијеизтеобластисуТерстонова,Гутма
нова,Ликертова,Богардусоваскаласоцијалнедистанце,се
мантичкидиференцијалинекескалекоје суразниаутори
успоставили и користили мимо ових опште познатих. Те
скаленемајуфизичкидоказивинтензитет–измеренуистим

18Бранковић,С.(2009)Стаблокомуникацијскеиемоционалнепроходно
стимеђуразличитимдруштвенимгрупама,Kултураполисабр.11/12,
год.6,НовиСад:УдружењезаполитичкенаукеСЦГиStylos,стр.383
394.

19Испитаницимогудакористемобилнителефонидатачноизрачунају
траженовреме.



298

СРБОБРАН БРАНКОВИЋ

„чврстим” мерним јединицама, какав је један милиметар,
илиграм,илисекунда,већсеослањајунаодговореиспи
таника.Например,одговор„углавномповољно”,заједног
испитаникаможеиматинештодругачијиинтензитетуод
носунатоштаподтимподразумеванекидругииспитаник,
аистојеисадругимстепениманаскали(веоманеповољ
но,углавномнеповољно,деломповољноделомнеповољно,
углавномповољно,веомаповољно).

Свакакодатеподаткенеможемосматратиуправомсмислу
речидигиталним,првојерсенеочитавајудиректносанеке
објективнескалезамерење(каквајерецимобрзинакрета
ња,дужина,густина),већјеустепеновањузначењаприсут
на субјективностиспитаникаиизвеснамагловитост упо
гледу„стварне”величине;идруго,јерсеинтензитетстава
не„разлаже”донекеелементарнејединице,каоштојере
цимобит,већдостепенакојидопуштасуштинапитањаи
разумљиви„размаци”измеђустепенâ.

Утуврстуспадајуиранијепобројаневеликеколичинепо
датаканасталихдавнопре21.векаисачуванихунајразли
читијимархивима,којисувековиманастајалинааналоган
начин,акојисесада„дигитализују”.

Kоришћењедигиталнихподатака

Неки аутори из области друштвених наука су неповерљи
викад је упитању„снагадоказивања”податаканасталих
надигиталнимплатформама,гледајућинањихкаонанека
дашњесекундарнеподатке20,којипосвомпредметуисво
јимобележјимауглавномнисумоглимногодадопринесу
тестирањуозбиљниххипотеза.

Таквисекундарниподацизаистанисубилиодпревеликеко
ристиуистраживању,будућидаихјебиломногомањенего
удигиталномдобуидауглавномнисудовољноспецифико
ванизаконкретанпредметистраживањаилизаконкретан
пословни пројекат. За озбиљно емпиријско истраживање
подразумевалоседаистраживачтребадапоставихипотезе,
сачиниистраживачкеинструменте, спроведеистраживање
и дође башдо онихподатака који служе за верификацију
хипотезаинакрајудосазнањадалисухипотезедоказане
илиоповргнуте.

Секундарниподацисуутодобамоглидапомогнууситуаци
јикадјехипотезапостављеналабаво,такодасетестирање

20Онекојисусекористилиупрединтернетскодобаибилинамењениза
некедругесврхе,анезанекоконкретноистраживањеукојежелимода
ихукључимоиприменимо.
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можеједнимделомослонитинаподаткекојисудоступнииз
статистикеилиизистраживањадругихистраживача21који
суималисличнехипотезе.Таквиподациунајвећемброју
случајевапредстављају самонекуврстуилустрације, ана
истраживачу јекакоћедаизведезакључакстаквимаргу
ментима.Могућајеиситуацијадасехипотезасамоделом
тестираузпомоћоваквихподатака,доксенедостајућидео
аргументацијетражиудодатномистраживањуилинанеки
другиначин–теоријскимикомпаративниманализамаитд.

Суштинскиучинаккоришћењадигиталнеплатформеупра
војеутомештосењеномприменомствараогромнаколи
чинавеомаспецификованихипрецизнихподатака,којису
честомногокориснијиипогоднијиодонихкојеистраживач
сâм прикупља у класичном истраживању22. Техника није
значајнасамапосеби,већпотомештокаомоћнопомагало
отвара великемогућности аналитике, уочавања правилно
сти,применетихправилностиупрактичнесврхеиусврху
доласкадоновихтеоријскихсазнања.

Дигиталниподациимајувеликупредностуодносунаана
логнеитоуследећем:

• Пообимуодносноколичининеупоредивосубројни
ји–свакодневнопристижуиумножавајусеизмно
гобројних извора, што са аналогним подацима није
случај;

• По корисности много су квалитетнији јер настају
„машински”, лишени суљудске грешкепа сењихо
вимкоришћењемједноставноибрзорешавајумноги
практичниинаучнипроблеми;

• Неупоредивосукориснијијерсуспецификованијии
многопогоднијизакоришћењеиупрактичнеалииу
теоријскесврхе;

• такође са становишта аналитике омогућавају мно
го брже статистичке и математичке операције а ре
зултате у великом броју случајева исказују готово у
реалномвремену.

21Посебанпроблемјетоштосетешкоилиготовоникаконијемоглодо
ћидобазаподатакакојесурадилидругиистраживачијербиреткокоји
истраживачиликорисниктаквеподаткеуступиодругима,имајућиуви
дуконкурентскеодносе,настојањедасе заштитивластитиknowhow,
понекадстрепњадаћерадбитиоспоренитд.Оношто јемоглодасе
добијебилисусамообјављениналази,алитојечестобилодалекоод
материјалакојијепотребанзаозбиљнуанализу.

22Рецимо у испитивању ставова, у класичноммерењу гледаностиТВи
слично.
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Предност чистодигиталнихподатака је даклеу томешто
се могу директно подвргнути практично неограниченом
бројуанализаирачунскихоперацијајернисуфизичкиве
зани само за једну датотеку, какав је случај са аналогним
подацима.

Kао пример насталих новина може се узети праћење не
ких атмосферскихпараметара ињиховог утицаја на здра
вље човека. Рецимо да смо поставили хипотезу да неки
спољни чиниоци (притисак ваздуха, температура ваздуха,
брзина и смер ветра, ултраљубичасто зрачење...) значајно
утичунаорганизамодређенихособаи тонапулс,прити
саккрви, телеснутемпературу, алиинаопштеосећањеи
расположење.

Прва групафактора представља скуп независних, а друга
скупзависнихваријабли.Овахипотезасенапримерможе
тестиратитакоштобисеодређеномбројуособапоставили
одговарајућисензорикојинепрекидномереобегрупенаве
денихпараметараинаосновутогаизрачунавајустепенњи
ховеповезаности,каодвезбирневаријабле–назовимоих
а)атмосферскичиниоцииб)општеосећањеирасположење.

Такосеможеустановити:1)далипостојиповезаностиз
међу две групе варијабли, 2) ако постоји, колика је; 3) да
ли семоже измерити појединачни утицај сваке од четири
независневаријабленасвакуодзависнихваријабли;4)да
лисеможеизвестинекиалгоритамодносазависнихине
зависних,помоћукогасе,наосновувредностинезависних,
можеуизвеснојмерипредвидетикретањезависнихвари
јабли – пулса, крвног притиска, телесне температуре итд.
Човекнеманикакавутицајустварањуовихподатака23,бу
дућидатеподаткегенеришуодговарајућеапликације,теје
искљученчитавниз „људскихфактора”, којибимоглида
закривљавајуњиховстварниоднос.

Изпретходнихразматрањаможесеуочитиданастајањесу
периорнихтехнологијаотварасасвимновуепохумерљиво
стии аналитикеунајширемсмислуречи.Дигитализација
је из корена изменила друштвено истраживање, такошто
с једне стране генерише велике количине квалитативних
података,асдругестранеомогућавабрзипрецизанрадс
тимподацимауразличитимобластима.Стогасесразлогом
можепретпоставитидаћесетитрендовинаставититеда
ће социолологија, као и друге друштвене науке постизати

23У случају аналогних величина човек – истраживач је имао итекакав
утицај,постављајућихипотезе,бирајућиузорак,постављајућипитања,
оцењујућивалидностодговорадокојихједошаоитд.



301

СРБОБРАН БРАНКОВИЋ
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THEANALOGUEANDTHEDIGITALANDTHE
POSSIBILITIESOFTHEIRUSEINSOCIALRESEARCH

Abstract

The paper deals with the differences between the analogue and the
digitaland theopportunities theycanpresent insocial research. It is
statedthatdigitizationhasgivenastrongimpetustomeasurementin
thesocialsciences,byproducinglargequantitiesofspecifieddata.This
allows for amore extensive and qualitative description, explanation
andunderstandingofsocialphenomena.Theauthorhasclassifiedthe
datausedinsocialresearchintothreegroups:1)originaldatagenerated
onadigitalplatform,2)originalanaloguedata,and3)thedatathatis
partly digital andpartly analogue.The author looks at eachof these
threetypesofdata,treatingtheirpotentialsandlimitationsintermsof

socialresearch.

Keywords: digitization; analogue and digital;measurability in the
socialsciences;measureunits
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ДРАМСКИХТЕКСТОВА

Сажетак:Циљовограда једаприкажеипредложикоришћење
статистичкихквантитативнихиквалитативнихметодаистра
живањауанализифилмских,медијскихидрамскихтекстова.Уту
сврхуустудијислучајаанализиранјефилмНестала,коришћењем
анализеконтраста,анализаструктуреконфигурацијe,корелацио
наанализа,анализадистанци,факторскаанализа.Статистичке
анализесуурађенепраћењем17ликоваи2појаве,са6варијабли.
Филмјеанализирануцелостиалииподељеннамањенаратив
нецелине.Резултатианализасупоказалидајеприменастати
стичкихметодадовеладооткривањадубинскихслојевадрамског
текстаанедотривијализацијепроблемаипроцесазакључивања.
Збогтогасупредложенедапостанудеометодолошкеапаратуре
уанализифилмских,медијскихидрамскихтекстова.

Кључне речи: друштвена критика, анализа контраста, анали
за структуре конфигурација, корелациона анализа, факторска
анализа
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Изостанак примене квантитативних метода у друштвено
хуманистичкимдисциплинамa1могућејеуочитииустуди
јамафилма,медија,позориштаидрамскихуметности2.Раз
логсеможепотражитиуувреженоммишљењуистраживача
дајепредметизучавањаовихнаукатоликоспецифичанда
сенеможенаваљанначинквантификоватинитиквантита
тивнимметодамаистраживати3каоидасвакипокушајкван
тификацијеуствариводитривијализацијипроблема.Ипак,
акосеуобзирузменарастајућаобластквантитативнихсту
дија културе кроз Кинометрику (Cinemetrics) Друштвено
рачунарство(SocialComputing)иДигиталнухуманистику
(Digital Humanities)4 и прокламована потреба за интерди
сциплинарним приступом предмету друштвенохумани
стичких наука5, примена квантитативнихметода истражи
вањаделујекаомогућносткојунијеоправданокатегорички
одбацити.Садругестране,применаквантитативнихметода
уанализифилманијеноваидеја6,будућидабројауторако
јисезалажезаовуидејунастављадасеувећава7.Циљовог
радаједапредложиипредставикоришћењестатистичких
квантитативнихметодаистраживањауанализифилмских,
медијскихидрамскихтекстова,односнопрезентацијаста
тистичкихметодакаопрактичногалатаусагледавањупо
јава и закључивању који се може на ваљан начин приме
нитииуизучавањупредметаистраживањадруштвеноху
манистичкихнаука(теориједрамскихуметности,филмаи
културепресвега).

Уфункцијииспуњењапостављеногциљаустудијислучаја
бићеобрађенфилмНестала(GoneGirl,2014,ДејвидФин
чер/DavidFincher)каорепрезентативанпримерпостмодер

1 Baselga, S. V.,  PérezMontoro, М. and Sánchez, L. (2019) The use of
statistics to define taxonomies of film voices: a practical approach to
documentary classification, Visual Communication, 0(0), pp. 1–23; DOI
10.1177/1470357219850591.

2 Redfern, N. (2013) Film studies and statistical literacy,Media Education
ResearchJournal4(1),pp.58–71.

3 Slingerland,E.(2008)WhatScienceOferstheHumanities:IntegratingBody
andCulture,NewYork:CambridgeUniversityPress.

4 Вишеизвора:Tsivian,2009;Baxter,2014;Manovich,2015;Baselga,Pérez
MontoroandSánchez,2019.

5 Milošević,M.iRistić,I.(2016)Novmetodološkipristupstudijamakreativ
nosti,InMediasRes,5(8),pp.12371250.

6 Salt,B.(1974)Statisticalstyleanalysisofmotionpictures,FilmQuarterly,
28(1),pp.13–22.

7 Redfern,N.(2014)Quantitativemethodsandthestudyoffilm.Invitedlectu
re,UniversityofGlasgow,14May.01.03.2020;Baselga,S.V.,PérezMon
toro,М.andSánchez,L.(2019)Theuseofstatisticstodefinetaxonomiesof
filmvoices:apracticalapproachtodocumentaryclassification,VisualCom
munication,0(0),pp.1–23.
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нистичогтекста8.Филмпредстављалинијеодносаиинди
видуалнеживотебрачногпараНик(БенАфлек/BenAf eck)
иЕјмиДан(РозамундПајк/RosamundPike)поводомњене
наводнеотмице.Наративнаструктураподељенајеутрили
неарнецелинеокосржицентралногдогађаја:пре,токоми
наконЕјминогнестанка.Основниразлогизбораовогтекста
јестекоришћењесредставанепоузданемултиплефокализа
ције, постављајући индикацију у медијској репрезентаци
јипоистовећивањемфилмскекамересателевизијскомкао
коментароинтепретацијамаобјективногнаратора.Чакни
опредељење за једног одмогућих наратора сваког од сег
менатафилманиједовољнодабисеишчиталонедвосми
сленозначењезбогнаглашененепоузданостинаратора.На
пример, када се приказују делови Ејминог дневника није
јасно одређено да ли се ради о Ејминој субјективној ин
терпретацијиобјективнихдогађања,њенојсвеснојлажии
манипулацији,НиковојсубјективнојинтерпретацијиЕјми
ногзаписа,његовојсвеснојлажииманипулацији,објектив
номприказусубјективногдоживљаја једногод јунакаили
паксамомобјективномдогађању.Будућида јепоузданост
хомодијегетичкихнараторадоведенаупитање,аисам ја
санинедвосмисленизборнаративнеистанценемогућ,ме
тодеквантитативнеобрадеомогућују јединственуанализу
садржајакојанијевезаназадрамскиконтекст.

Метод

ПоштојефилмНесталаозначенкаохиперболична9исати
рична10 представа савременог друштва, откривање устрој
стваиначинафункционисањасветафилмапредстављаис
траживачки задатак који није лако испунити коришћењем
традиционалнихметодаанализебашзбог гореобјашњене
специфичнеструктуреинарације.Збогсвојеширокепри
мене у анализи драмских (и филмских) текстова, присту
пачне квантификације које омогућују, али и покушаја од
говора на специфичан истраживачки задатак, као почетна
тачкаовогистраживања,бићекоришћенеФистерове(Man
fred Pfister) методе и технике анализе концептуализације

8 Alleva,R.(2014)Exileonmainstreet‘gonegirl’,Commonweal,18(141),
2223.

9 Sharf,Z.(2014)10ThingsWeLearnedAboutDavidFincherand‘GoneGirl’
AtFilmIndependentEvent,IndieWire,01.03.2020.http://www.indiewire.
com/2014/10/10thingswelearnedaboutdavidfincherandgonegirlat
filmindependentevent69212/

10Alleva,R.(2014)Exileonmainstreet‘gonegirl’,Commonweal,18(141),
pp.2223.



305

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ и ВАСИЛИЈА АНТОНИЈЕВИЋ

и карактеризације ликова у драмском тексту11. Концепту
ализацијаикарактеризацијалицадрамеидрамскефигурe
филма биће испитиване анализом контраста и анализом
структуреконфигурација12.Радидобијањапрецизнијихза
кључакаосновниподацидобијениизовиханализабићедо
датно квантификовани, а затим подвргнути корелационој,
анализидистанцеианализиглавнихкомпоненти.Анализа
самогтекстаодноснопокушајпродирањауњеговедубин
ске слојеве путем квантитативнихметода, са једне стране
је иновативан у односу на досадашњу примену ових ме
тода у области драмских уметности13 док са друге стране
представљалогичнуекстензијуФистеровогметода.

ПремаФистеру, друштвени контекст и интеракције у које
ступају,играјусуштинскуулогууконструисањуиразумева
њудрамскихликова,којијединопостојеуодносусасвојим
окружењем.Уоченазависностликоваодњиховогдруштве
ног контекста и интеракција омогућује да се у анализама
филмскогтекстакрозпосматрањапојавнестранеконфигу
рацијеикарактеризацијеликовареконструишедруштвени
контексткaoњиховузрочник.Скупсвихликовакојисепо
јављујунасценибезобзирадалиизговарајутекстиливр
шефункцијудекораисценографијесулицадраме(dramatis
personae)14.УфилмуНесталалицадрамесу анализирана
структуралнимиквантитативнимметодама.Одређенајеве
личинаиструктуралица,доксуквалитетиструктураод
носа ликова анализирани анализом контраста и анализом
структуре конфигурација. Како се Фистерова анализа од
носинадрамскетекстовеипозоришнепредставе,схватање
конфигурације прилагођено је филмском медију. Анализа
јевршенапосценама,аликадасесценасастојалаодмон
тажнесеквенцеилисеконфигурација значајнопроменила
утокусамесценеконфигурацијесуобележаванесловним
индексомпоредбројасцене.Такођекадабисценабилапре
кинутаинсертовањемнекедругесцене,папослењеногза
вршетканастављенауистојконфигурацијинијетретирана
као нова конфигурација. Анализе су рађене на узорку од
17лицаизабранихпремабројупојављивања,редоследуса
одјавнешпице ињиховој функцији. Као резултат анализе

11Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.

12Под конфигурацијом се подразумева присуство ликова на позорни
ци у било коммоменту представе, промена конфигурације доводи до
променесцене.

13Вишеизвора:O’Brien,2005;Moretti,2007;Tsivian,2009;Redfern,2014.
14Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge

Universitypress,p.164176.
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контрастадобијенаједводимензионалнаматрица(Табела1)
гдејесвакиликпроцењенна6биполарнихваријабли.Свих
6варијаблиустварипредстављајукрајњеконтрастеособи
наважнихзаописивањеиразумевањедруштвениходноса
којиваладајуусветуфилмаНестала,аоцена+или–озна
чаваликкојипосвојимкарактеристикамаприпада једном
од супротних полова. Ликови су оцењивани по следећим
биполарнимваријаблама:раса(+бела,нијебела),пол(+
мушки, женски),узраст (+млад,  средовечанилистар),
материјалнистатусипорекло(+богат,сиромашан),место
рођењаистановања(+метропола, провинција),школска
спрема(+високошколован,средњеилиосновнообразо
вање).Овакодобијенаматрицадаљејеквантификованана
начин сличан начину како је то у својим анализама кон
фигурацијаидистанцирадиоСоломонМаркус15 (Solomon
Marcus)односно+језамењенса1,а–са0.Наовајначин
квантификованимподацимаурађенајекорелационаанали
за(Табела2),односноизрачунатјеПирсоновкоефицијент
линеарнекорелације(Pearsoncorrelationcoef cient)какоби
се утврдила правила повезивања варијабли16, односно ко
јесеособинеликованајчешћејављајузаједно.Овдетреба
напоменутидаиакојеоваврстаквантификацијеианализе
приличнопрактична (штоћесекаснијепоказати),означа
вањеса1и0имплицираодсуствопрвекарактеристикеане

15Исто.
16Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.

Табела1Анализаконтрасталикова,где(+)представљаприсуство
датекарактеристике,а(–)присутвоњенесупротностикодлика.
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супротност(доккодваријаблераса,тонеправиразлику,код
напримерваријаблеполнијеистоозначитиженскокаоне
мушко).Овасемантичкаразлика,поштосерадиономинал
нојскали,немаутицајнарезултаткорелационеанализеали
јепотребноиматијенаумукодинтрепретацијарезултата.

Каорезултатанализеструктуреконфигурацијадобијенаје
дводимензионалнаматрицабинарнихбројева,којипредста
вљајуприсутвоиодсустволиковаусценама(Табела3).На
овајначинквантификованиподацидаљесуанализираниме
тодомдистанце17.Збогобиманаративаилицадраме,анали
задистанцепримењенајенафилмуцелини(Табела4)алии
напојединењеговеделове(Табеле5,6,7).

У циљу спознавања узрочно последичних веза, анализом
главнихкомпоненти18анализиранјесредишњидеофабуле
којисеодвијазавремеЕјминогнестанка(Табела8).

Резултати

Анализирајући особине 17изабраних ликова на 6 изабра
нихваријаблиурађенајеанализаконтраста(Табела1)која
јепоказаладауфилму,међуглавнимликовимаубедљиво
доминирајуликовибелерасекаоисредовечниистари.Ре
зултатикорелационеанализе(Табела2)показујудапостоји
статистичкизначајнаповезаностизмеђуваријаблиматери
јалногстатусаипорекла,каоишколскеспреме.Повољан
материјаланстатусутомслучајувезанјезапредиспозицију
животауграду,каоштојезаградвезанооствареношколско
образовање.

Табела2Вредностикоефицијентапирсоновелинеарнекорелације
(r)ињиховастатистичказначајност(p)

17Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.

18Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.
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У анализу структуре конфигурација, поред већ наведених
ликова,каопосебниликовиукљученесуидвемасовнепо
јаве:медијии јавност.Подмедијимасеподразумевапоја
вагрупеновинара,сниматеља,фотографаифоторепортера,
докјекаојавностозначенасвакапојававећегрупељудиу
сценамакојеседешавајуујавномпросторубилодасаоста
лимактеримаинтереагујуилисупосматрачиилисамослу
чајнипролазници.Препознатоје56различитихсценаи70
конфигурација(Табела3).

Табела3Анализаструктуреконфигурација,
односнопојаваликовапосценама

Анализа структуре конфигурација показује да се Ник по
јављујеу75%свихконфигурација,ЕјмииЈавносту45%,
следеМарго са 28%,Ронда са 25%,Џејмс са 24%,Меди
ји са 18%, Танер са 17%,Дези, Ренд,Мерибет и Елен са
11%,АндииНоелса7%,Шерон5%,Грета4%,Џеф2,5%
и Никови родитељи са по 1,5% (Табела 3). Као најчешћа
конфигураијајављасеНикЕјми7пута,НикЕјмиЈавност,
НикМаргоТанер,НикМарго,НикРондаЏејмспо3пута,
НикЕјмиМедијиЈавност,НикМаргоТанерЈавност,Ник,
Ејми,ЕјмиГретаЏеф,РондаЏејмсНоелЈавностиРонда
Џејмспо2пута.Осталих35различитихконфигурацијасе
појављујесамоједанпут(Табела3).
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Наподацимадобијениманализомстуктуреконфигурација
урађенајеанализадистанцеметодомбинарногквадратаЕу
клидове удаљености (Binary Squared Euclidean Distance)19
гдесеуобзирузимајусвислучајевинепокалапањапојаве
ликоваибројмогућихпојава,адистанцаварираод0што
значипотпунопоклапањедо70штоуовомслучајупредста
вљанајвећумогућудистанцу(Tабела4).

Tабела4Aнализадистанце,методом
бинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела5АнализадистанцедогађајапреЕјминогнестанка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела6АнализадистанцедогађајапослеЕјминогповратка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

19Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.
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ДистанцеварирајуодпотпуногпоклапањаРендаиМерибет
искоропотпуногпоклапањаРондеиЏејмса,доксунајвеће
дистанцеизмеђуНикаиДезија,Ноел,ГретеиЏефасаједне
странеиЕјмииМарго,РондеиЏејмсасадруге.Саукуп
номдистанцомод855Никјеубедљивонајудаљенијилику
односунасвеосталеапратигаЕјмиса636,јавностса548,
Маргоса456иРондаса416.

Tабела7АнализадистанцедогађајапослеЕјминогнестанка,
методомбинарногквадратаЕуклидовеудаљености

Tабела8Резултатианализеглавнихкомпонентиструктуре
конфигурације(присустваликовапосценама)засредишњидео

филма(одЕјминогнестанкадоповратка)
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Међутим, када се структура филма хронолошки подели у
тридела,наделовепренестанкаЕјми,догађаје одњеног
нестанкадоповраткаидогађајепослеповраткадобијајусе
другачијирезултати(табела5,6и7).

Сегмент централног збивања садржи појавност великог
бројаликоваисценауодносунапериодпреинаконЕјми
ногповратка,збогчегајеурађенаианализаглавнихкомпо
нентиовогделанаматрицибинарнихподатакадобијеном
анализомструктуреконфигурације(Tабела8).

На основуматрице дистанци (Табела 7) извршена је ини
цијалнаекстракцијафактораметодомглавнихконпоненти.
ПриекстракцијифакторакоришћенјестандардниГутманов
критеријумзаодређивањебројазначајнихглавнихкомпо
нената. Значајним се сматрају оне компоненте чији су ка
рактеристичникореновивећиод један.Дабисеутврдиле
стварнерелацијемеђуиздвојенимфакторимасистемглав
нихкомпонентитрансформисанјеуједноставнеструктуре
коришћењемОблиминметода20.Наовајначиниздвојеноје
пет компонентикоје су трансформисанеуОблиминпози
цијукојадајепетОблиминфактора(Табела8).Факториоб
јашњавају72,188%укупневаријансе.Првиинајснажнији
фактор објашњава 22,8% укупне варијансе.Он је високо
засићенсимултаномпојавомРенда,МерибетиМедија.Дру
гифакторобјашњава18,448%укупневаријансеизасићенје
појавомЕјмииДезијакојаискључујепојавуНика,Танераи
Маргоиобрнуто.Трећифакторобјашњава14,279%укупне
варијансеизасићенјепојавомРондеиЏејмсаповезанеса
нестанкомЕјми.Четвртифакторобјашњава9,375%укупне
варијансеизасићенјепојавомГретеиЏефакојасетакође
везујезаЕјмиаискључујеНика.Ипетифакторобјашњава
7,800%укупневаријансеизасићенјепојавомЕлен,Ендии
Ноел,којаискључујепојавуШерон.

Интерпретацијарезултата

У филмуНестала анализом приказаних елемената могу
ћејеусвојитиинтепретацијузаснованунаквантитативним
методамаишчитавањанасупротмногобројнимтумачењима
наратологије.

Наосновурезултатаанализеконтраста(Табела1)могућеје
уочитипоистовећивањедијегетичкогсветакаокритикеаме
ричкогдруштвапривилегованихприпадникабелерасекоји
суухијерархијскомодносустарихпремамладима.Средо
вечнииликовистариједобидоминирајууодносунамладе,

20Kovačić,Z.(1998)Multivarijacionaanaliza,Beograd:Ekonomskifakultet.
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посебнонаглашенокрозјединимладиликЕндикојифор
мирасликусвојепојавностиумедијимазаједносаЕјминим
богатимродитељима.

Резултатикорелационеанализе(Табела2)показујудасеу
светуНесталебитибогатизједначавасапорекломизграда
односнометрополеилиживотомуњој.Дистинкцијупоста
вљапредстављенапроменаоколинекојасеможепосматра
ти кроз прелазак семантичке баријере између провинције
иметрополе21, ликовиЕјмииНикприморани су на тран
формацијузбогболестињеговемајке,мењајућидинамику
социјалногстатусаипорекла.Уконтинутитетупредности
богатстваможесезакључитидависокдруштвенистатусу
филмуНесталапратересурсизаобразовањештодоказује
повезаностизмеђушколовањаиматеријалногстатуса.

Имајућиувидурезултатеанализеструктуреконфигураци
је(Табела3)ианализедистанци(Табела4),можеседаље
уочитиидаликовидоминантноградедијаднемушкожен
скеодносе:НикЕјми,НикМарго,ЕјмиДези,РендМери
бет, РондаЏејмс, ЏефГрета. Посматрајући наратив у це
лини,умеђусобномодносуликоваалиикорзрелацијупар
НикЕјмииокружење,иакопостојиинтеракцијасавеликом
количиномдругихликова,њихдвоје су успелидаизмеђу
њихиостаткадруштваизградевеликудистанцу(Табела4).
Ипак,акосехронолошкианализираследпрезентованихдо
гађаја уфилмуНестала (Табеле 3, 4, 5, 6, 7, 8), може се
закључитидасуупрвомделуфабулеНикиЕјмиприлич
ноблискидокпремаостаткусветаимајуприличнудистан
цу(Табела5).Кадасепреселеупровинцијудистанцамеђу
њимарасте,штокулминираЕјминимнестанком(Табела3).
Уцентралномделуизмеђуњихдвојепостојимаксимална
дистанца(Табела7),апослењеногповраткауспостављасе
нарушенаблискостглавнихјунака(Табела6).Требауочити
даблискостЕјмииНикарастеутрећемделууодносуна
први,дистанцасаостаткомсветасесмањује,анајвећепри
ближавањесеуочавауњиховојдистанципремамедијимаи
јавности(Табеле5и6).

Медијизација приватногживота представља коментар ван
дијегетичког живота ликова будући да се интепретаци
ји којој су изложени у оквирумедији и јавност, наставља
у манифестацији поетике редитеља. Представљене сцене
ујавностипреинаконнестанкаЕјмисусликепородичног
животакојисепредстављасрећним,односдвојељудипо
чињепозитивнимпредстављањемујавностиинегативним

21Pfister,M.(1988)TheTheoryandAnalysisofDrama,NewYork:Cambridge
Universitypress.
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уприватности,заокружујућипутдоконачногуспоставља
ња поновног односа привидно обелодањеног примирја и
интимногконфликта.

Још једанпарповезан са јавношћуимедијима јесу лико
виРендаиМерибет(Табела3и8).Наиме,Ејминиродите
љисеникадапоправилунепојављујубезприсустванови
нара (осиму сцениодласкаНикаиЕјмиупровинцију) и
Јавности (Табела 3).Њихова појава у присуствуновинара
представља најјачифактор којим семоже објаснити поја
вљивањеиодсустволиковапосценамауцентралномделу
збивања(Табела8).„ЧудеснаЕјми“јошикаодевојчицапо
зициониранајекаојавнафигурапостављенаодстранесво
јихродитеља,штосекаснијенастављакрозЕјминутрудно
ћуузсвеприсуствојавности.Можесезакључитидајеоднос
родитеља,пресвегапрема Ејми,алиипремаНику, једна
врстапредставезамедије,тј.односуфункцијиграђењаи
одржавањаспољашњеслике–фасаде.

Акосеупоредибројконфигурација(Табела3),можесерећи
даНикзнатночешћеступауодноссаљудимакојиприпа
дајуЕјмином свету (Ренд,Мерибет,Дези), докЕјми дели
самоједнусценусаНиковоммајкомидвесасестром,али
сањиманеступауодносвећсесамомеђусобнопосматра
ју са чуђењем. У представљеној дистанци између сестре
близнакињеисупругеможесезакључитидапојаваЕјмиу
НиковомживотузначиодсуствоМаргоиобрнуто.

Могућности за даље интерпретирање добијених података
овимсениизблизанеисцрпљују, алипошто јепримарни
циљрадапредстављањемогућностиприменестатистичких
метода,даљаанализадобијенихрезултатаћеизостати.

Закључак

Наосновудобијенихрезултатаможесезакључитидапри
менаквантитативнихметодаможебитикориснауанализа
мафилмскихтекстоваидањенирезултатимогупослужи
тикаоосновазапостављање,потврђивањеиоповргавање
теоријских претпоставки. У конкретној студији случаја,
анализапредстављеногфилмскогсадржајапружаувидван
интепретацијакојисеослањајунаверодостојностнарације
фокализатора.Применомстатистичкихметодауспоставље
но је издвајање основних елемената филма и дедуктивно
одређивањеправилањиховогпојављивања,потврђујућида
могупостатидеометодолошкеапаратуреуанализифилм
ских,медијскихидрамскихтекстова.Понуђенметоднемо
ранужноискључиватидругеметоде,већсеможекористити
каодопунауциљуразумевањапредметаизучавања.
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Abstract

Theaimofthispaperistoproposeandtopresenttheuseofstatistical
quantitative andqualitative researchmethods in the analysisoffilm,
media and dramatic texts. In order to fulfil the goal, the filmGone
Girl (2014)wasanalysedasacase studybyusingcontrast analysis,
analysis of the structure configuration, correlation analysis, distance
andfactoranalysis.Statisticalanalyseswereperformedfollowingthe
17charactersandthetwophenomena,withsixvariables.Thefilmwas
analysedasawholeanddividedintosmallernarrativesegments.The
resultsoftheanalysisshowthattheapplicationofstatisticalquantitative
andqualitativemethodshavenotledtothetrivializationoftheproblem
and the process of concluding, but have helped in discovering the
deep layers of the dramatic text instead.Conclusionwas drawn that
statisticalquantitativeandqualitativemethodsshouldbecomepartof
themethodologicalapparatusinanalysesoffilm,mediaanddramatic

texts.

Keywords:socialcriticism,contrastanalysis,structureconfiguration
analysis,correlationanalysis,factoranalysis
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ПРОБЛЕМДЕФИНИСАЊА
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ПОЈМАСОЦИЈАЛНА 
ИСКЉУЧЕНОСТ

Сажетак:Социјалнаискљученост јављасекао једанод главних
проблема савремених друштава. У питању је процес у којем се
појединциилигрупеискључујуизмогућности,прилика,правакоја
произилазеизполитичких,економских,социјалнихсфера,којасу
имзагарантованауређењемодређеногдруштва.Једанодоснов
них проблема са којима се социолози, али и други истраживачи
сусрећу јесте управо различито, често непотпуно, дефинисање
социјалнеискључености,штоумногомеотежаваистраживања.
Изтогразлога,проблемдефинисањаиоперационализацијепојма
социјалнеискљученостипредстављавеомаважанкоракуистра
живањуовепојаве.Улитературијеприметанврломалибројпо
кушајаоперационализацијеовогпојма,ачестосенеправиразлика
инепрепознајеграницаизмеђупојмовасоцијалнеискљученостии
сиромаштва,јерсеконцептсоцијалнеискљученостичестокори
стиокаозаменазапојамсиромаштво.Уоквируовограда,рас
прављаће се о проблему дефинисања социјалне искључености, о
основним приступима и његовој операционализацији. Предмет
истраживањајеанализапојмасоцијалнаискљученост.Циљра
даједасекрозметоддефиницијепојма,односнокрозстварање
прецизнеипотпуне,пресвега,социолошкедефиницијепојмасо
цијална искљученост, кроз анализуњегових димензија, операци
онализујеовајпојамидођедоиндикаторапотребнихзањегово
истраживање.

Кључне речи: социјална искљученост, сиромаштво, анализа
појмова,операционализација,дефиниција

ЈОВАНА ЗУБАЦ



317

ЈОВАНА ЗУБАЦ

Питањедефинисањапојмасоцијалнеискљученостииње
говеоперационализацијезначајнојепоставитиизнеколико
разлога.Првенствено,стандардизацијаинструментазаме
рењесиромаштваисоцијалнеискљученостиомогућилаби
поређењеподатакананеколиконивоа:наразличитимтери
торијамауоквируРепубликеСрбије,каоипоређењеброја
истепенасиромаштвастановникаСрбијеидругихземаља.
Постојањестандардизованихинструменатауједнобиомо
гућило истраживање временске димензије у праћењу по
растаилисмањењабројасиромашнихисоцијалноискљу
чених уСрбији иЕвропи.Потреба за тачнимподацима о
бројусиромашнихисоцијалноискљученихјављасеуслед
потребезаделовањемуправцусмањењатогбројаиправ
цуукидањасиромаштваисоцијалнеискључености.Уједно,
значајоперационалногдефинисањалежиутомештотежи
дабудештоближеунепосреднојпојавнојравнистварно
сти која изражава карактеристике друштвеногживота док
операционализованедефиницијеслужезаметодичнијепо
везивањепојмовногапаратанаукесаискуством.Операцио
нализацијајезначајназанаучнијезикодређененауке,који
зависиодповећањаоперативно–техничкихмогућностида
сеунауцидођедопрецизнихподатакаоискуственимса
држајима. Операционалисти су значајно допринели мере
њунаглашавајућидаоночининаучнепојмовепрецизнијим
јестештоихна једнозначанначинповезују саискуством.
Операционалистима се замера једностраност а критичари
каоприговорнаводедасесмисаонаучногпојмаможеспо
знатитеккадасеспознајуњеговевезесадругимпојмовима
унауци.1Операционализацијафеноменасоцијалнеискљу
чености у смеру добијања прецизнијих података предста
вљаизазовзанаучнике,тесеиндикаториидимензијесоци
јалнеискљученостиусвевећојмериистражујуидопуњују.
Познатоједасенастанактерминасоцијалнаискљученост
везујезафранцускогтеоретичараРенеаЛеноира(ReneLe
noir)којијеусвомделуLesExclus:unFrançaissurdix(1974)
првипутупотребионаведениконцепт.Појам јеобухватао
широкиспектарљуди,сиромашнепојединце,хендикепира
не,самоубилачкинастројене,старепојединце,злостављану
децуикорисникенаркотикакојисуутомпериодучинили
преко10%становништваФранцуске.Терминјебиопопу
ларануФранцускојјерсебританскипојамсиромаштваве
зиваозалиберализам,старирежимихришћанскомилоср
ђе.Францускирепубликанциодбацивалисулиберализами
тежилисуидејамаосолидарностиидржавиблагостања,те
сусоцијалнуискљученосттретираликаонеуспехдржавеи

1 Милић,В.(2014)Социолошкиметод,Београд:Заводзауџбенике.



318

ЈОВАНА ЗУБАЦ

оштећењедруштвеногткива.1980тагодинајебилагодина
кризефранцускогдруштватејепојамсоцијалнеискључено
стиописиваоразличитеаспектедруштвапопутнезапосле
ности,гетоизације,променаупородичномживотуиживоту
самезаједнице.2Седамдесетихиосамдесетихгодина,дога
ђајипопутглобализацијеиновихтрендоваприватизације,
смањењејавнихуслуга,дерегулацијатржиштарадабилису
праћенипорастомнезапосленостиуЕвропиинесигурности
којајезахваталаонекојисуранијеуживалиусигурнимпо
словимаиповезанимдруштвениммрежама,умреженостиу
друштво.Тадаизраз„искључење”бивапроширенипочиње
даукључујерастдугорочнеипериодичненезапослености
растућу нестабилност друштвених односа. Било је препо
знатодасезапошљавањенеодносисамонаприходе,већи
научешћеудруштвениммрежамаиосећајсопственевред
ности,тедолазидоситуацијаукојимасунезапосленибили
искључениизучешћаунормалнимактивностимадруштва.3
Класици економскемисли, каошто је АдамСмит (Adam
Smith), наглашавају значај учествовања уживоту заједни
це и указују наАристотелово схватање да је потребно да
појединац неизбежно буде укључен у „друштвени”живот
у властитој заједници.Смит заступа општи став да је не
могућностпојединацадаслободнокомуницирајусадругим
појединцимаузаједнициважанвидограничавања,искљу
чењаидепривацијепосеби(истивиддепривацијекаошто
јенеухрањеностилибескућништво)идаимаимпликације
начињеницуданекеврстесоцијалнеискљученоститреба
посматратикаоконститутивнекомпонентеидејеосирома
штву.4Споменутиисторијскидогађајиутицаћенатодапо
јам1989.годинепостанедеопреамбулеЕвропскесоцијал
неповеље–документаВећаЕвропеосоцијалнимправима.
Наконтога,1996.годинеуведенојеновоправо–правона
заштиту од сиромаштва и социјалне искључености.5 Ко
ренетерминасоцијалнаискљученостпрвенственоможемо
пронаћиудвеевропскетрадиције:францускојианглосак
сонскојтрадицији.Англосаксонскатрадицијаистраживања
наглашавалајеутицајрасподелефинансијскихиматеријал
нихдобаракаоидруштвенихнаградатесусефокусиралина

2 De Haan,A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
SocialDevelopmentDivision.

3 Saith,R.(2001)SocialExclusion:TheConceptandApplicationtoDevelo
pingCountries,DefiningPovertyintheDevelopingWorld.

4 Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРепублициСрби
ји–узроци,последицеимогућностотклањања,докторскадисертација:
ФакултетзаекономијуиинжењерскименаџментуНовомСаду.

5 Исто.
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дистрибуцијскеаспекте,док јефранцускатрадицијаисти
цалаутицајдруштвенихвезаиодноса,односнорелацијске
аспекте.Дистрибуцијскиаспектиукључујудоходак,основ
неелементеживотногстандарда,тржиштерада,образова
ње,стамбенеуслове,здрављеирезиденцијалнипростор,а
релацијскиаспектиукључујусоцијалневезе,учествовањеу
цивилниморганизацијама,учествовањеуполитичкомжи
воту и породичниживот.6У оквируфранцуске традиције,
социјална искљученост настаје у дебати о сиромаштву у
Францускомдруштву.Подразумеваласенеодговарајућаве
заизмеђупојединцаидруштваипредстављалајенемогућ
ностинституцијадапојединцеинтегришууодређенусре
дину.Првенственосеполазилоодугроженихправапопут
политичких,грађанских,социјалнихкаоисистемакојису
одговорнизаостваривањеизадовољењенаведенихправа.
Тимесепојамсоцијалнеискљученостивезиваозаједанили
неколикокључнихподсистемаудруштву:

• Демократски који поспешује политичку партиципа
цију;

• Тржиштерадакојеподстичеекономскуинтеграцију;

• Систем социјалног благостања који се заснива на
социјалнојпартиципацији;

• Системпородицаи заједницакојечинеинтерперсо
налнуинтеграцију.7

Уанглосаксонскојтрадицијифокусјебиоусмеренкареди
стрибуцијидобараинедоступностиодређенихресурсапо
јединцима,групамаилидомаћинствима.Гиденсистичедаје
немогућедатипрофилсиромашних–сиромаштвојеразно
ликоисталносемења.Ипакљудиизодређенихкатегорија
имајувећушансудаживеусиромаштву.8Сиромаштвосу
посматраликаокарактеристикепојединацаидомаћинстава,
доксесоцијалнаискљученоствезивалазадруштвоиоднос
појединца према друштву.Неки стручњаци сматрају да је
разликаизмеђусиромаштваисоцијалнеискљученостипре
свегауинтензитету,паописујусиромаштвокаостањеуко
ме се глава још увек држи изнад воде, док социјална

6 Бејаковић,П.(2009)Водичзасоцијалнуискљученост,Загреб:Институт
зајавнефинансије.

7 Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији,Београд:ВладаРепубликеСрбије,SeConS,ЦЕСИДиРепублич
кизаводзасоцијалнузаштиту.

8 Гиденс,Е.(2007)Социологија,Београд:Чугурапринт.
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искљученостпредстављапотпунопотонуће.9Сиромаштво
можемодефинисатикаоодсуствофинансијских средстава
којасупотребнакакобисезадовољилеелементарнеживот
непотребе.Томићева(2007)сиромаштводефинишекаоне
достатакновцазанабавкуосновнепотрошачкекорпеина
тај начин га изједначава са апсолутним сиромаштвом.10У
њеној дефиницији, нагласак је на одсуству, материјалним
потребама,незадовољењу,искључењу…Дефиницијесиро
маштва најчешће обухватају материјалне и нематеријалне
аспектетеседоводеувезусапојмомсоцијалнеискључено
сти.Сиромашнипојединциипородицесуоничијисупри
ходитоликомалидасуискључениизминимумаживотаи
животних потреба  које задовољавају остали припадници
одређеногдруштва11Основнепотребеседефинишукаоми
нимална потрошачка корпа, која укључује воду, храну,
здравственузаштиту,доксусиромашнионикојисебинаве
денеелементенемогудаприуште.Изучавањесиромаштва
наосновупотрошачкекорпесводисенамикронивоиинди
видуализамкојисејасноразликујеодфранцускогприступа
друштвеној искључености са фокусом на друштво и везу
појединцаидруштва.Истраживањесиромаштваукључујеи
димензије попут образовања, положаја на тржишту рада,
пола,становањаисличноштосампојамприближавапојму
социјалнеискључености.Социјалнаискљученостусебиса
држиаспектесамихкореналишавања,узрока,механизама
–например,станодавцимогудаонемогућеприступстано
вима, елитне политичке групе могу да искључе друге из
уживањаузаконскимправима,синдикатимогудаонемогу
ћезапослењепојединцимаигрупамакојинисучланови,ма
њинамаможебитионемогућенодаиспољавајусвојиденти
тет,свештенициуИндијимогузабранитиприступхрамови
маодређенимкастама.Свиовипримеријесувидовисоци
јалнеискључености.12Терминсоцијалнеискљученостидо
пуњује концепт сиромаштва, али га не замењује.Концепт
социјалнеискљученостијешириодтрадиционалногсхва
тањасиромаштва, јерсењимепољенеповољногположаја

9 Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРебулициСрби
ји–узпоципоследицеимогућностотклањања,докторскадисертација,
НовиСад:Факултетзаекономијуиинжењерскименаџмент.

10Стојшин,С.(2014)Основнедимензијепојмасоцијалнеискљученостии
сиромаштва:проблеминдикатора,у:Структурнепроменеусавременим
друштвима,НовиСад:Филозофскифакултет.

11Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

12De Haan,A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
SocialDevelopmentDivision.
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проширујепрепрекамакаоштосунезапосленост,маргина
лизација, ускраћивањеилинеостваривањељудскихправа.
Изсвеганаведеног,социјалнуискљученостможемодефи
нисатикаоинтензиванобликвишедимензионалнедеприва
ције.Важнојенапоменутидасеузрочнопоследичниоднос
измеђусиромаштваисоцијалнеискљученостиможеопази
тииусупротномсмеру.Сиромаштвоможебитиузрокис
кључености,каокоддецеизсиромашнихпородицакојане
могудаприуштешколовање,збогчегакаснијетеженалазе
запослење,тезападајуузачараникругсоцијалнеискључе
ности.Сиромаштвоможеводитисоцијалнојискључености,
усмислудасуљудиодсечениодтржиштараданеучествују
у доминантним социјалним и културним обрасцима, губе
социјалнеконтакте,живеустигматизованимсуседствимаи
нисуудометусоцијалнеподршке.Уједно,социјалнаискљу
ченостможебитиузроксиромаштва,каокодРома,којине
могудасезапослечестозбогпредрасудапослодаваца,ате
шко граде социјалне мреже, па не могу ни на њих да се
ослонеупроналажењупосла.Односизмеђусоцијалнеис
кључености и сиромаштваможе се поставити по обрасцу
гнезда,причемујеилисиромаштвосмештеноушириоквир
социјалнеискљученостиилијепаксоцијалнаискљученост
схваћенасамокаоједанодаспекатасиромаштва.Такосене
кадаискљученостсхватакаоекстремниобликсиромаштва
којиподразумевавишеструкудепривацију,анесамомате
ријалносиромаштво.Другипутјесиромаштвосмештеноу
контекстсоцијалнеискључености,каоњенпосебаноблик
илиједнаодбројнихдимензијадепривацијекојезаједночи
нестањесоцијалнеикључености.13Анализасоцијалнеис
кључености за нас као друштвене теоретичаре је значајна
јеруочавамофакторекојепојединцеодводеусиромаштвои
доводедосоцијалнеискључености,повезанајесакршењем
одређенихправа–попутправанаобразовање,огледасеу
дискриминацији и друштвеној неправди.14 Социјална ис
кљученост сеунајужемсмислуодносинаначиненакоје
појединцимогудабудуискључениизширедруштвенеза
једнице.15Наглашаванедостатакилиускраћивањеприступа
ресурсима, правима, роби и услугама, као и немогућност
учествовањаунормалнимодносимаиактивностимакојесу
доступневећиниудруштву,штоутиченаквалитетживота
појединца и на кохезију друштва у целини. У питању је

13Рогановић,М.(2017)АнализапроблемасиромаштвауРебулициСрби
ји–узроципоследицеимогућностотклањања,докторскадисертација,
НовиСад:Факултетзаекономијуиинжењерскименаџмент.

14Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

15Гиденс,Е.(2007)Социологија,Београд:Чугурапринт.
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вишедимензионаланпојам,обухватадруштвене,политичке,
културнеиекономскедимензије,алиидајединамичанјер
утиченаљуденаразличитеначине.Насличанначинсоци
јалнуискљученостописујеитеоретичарСејт(Saith)којије
дефинишеуодносунадржавноблагостањеизапосленост,
алиинсистиранатомедаонатакођеможедасезасниваина
идејамамогућности,такодасепосматраикаопроцескоји
доводидостањаукојемпојединциигрупетежедаостваре
максимумсвојихмогућности16.Некиаутори,нпр.Стајнерт
(Stainert)иПилграм(Pilgram)сматрајудасесоцијалнаис
кљученост може схватити као континуирано и постепено
искључивањеизпуногучешћаусоцијалнимактивностима,
такодаутомсмислунештосупротноодсоцијалнеискључе
ностинисуниинтеграција,ниинклузија,негојеучешћеод
носнопартиципација.17Социјалнуискљученостможемоде
финисатикаопроцесискључењапојединацаилигрупаиз
могућности,прилика,правакојепроизилазеизполитичких,
економских,социјалнихсфера,којасуимуједнозагаранто
вана уређењем одређеног друштва.18 У оквиру Европске
уније,социјалнаискљученостјеописанакаопроцескојим
су одређени појединци гурнути на саму ивицу друштва и
спречениуучествовањуудруштвузбогсвогсиромаштва
илинедостаткаосновнихзнањаимогућнотизадоживот
но учење, или као резултат дискриминације.19 Социјална
искљученост јавља се као ограничен приступ услугама
образовања, здравственој или социјалној заштити; низак
ниворазвијеностидруштвеногживотапородицеизаједни
це,смањенесоцијалнеинтеракције,каоиготовонепостоје
ћегсоцијалногкапитала.20Теоретичаринаглашавајупрекид
социјалнихвезаимрежасолидарностикојисупредуслови
заквалитетанживотпојединацаигрупа.Значајнисузаин
теграцијучитаведруштвенезаједнице.21Наведенедефини
ције указују на чињеницу да је социјална искљученост
аналитички инструмент за истраживање и сузбијање

16Saith,R.(2001)SocialExclusion:TheConceptandApplicationtoDevelo
pingCountries,DefiningPovertyintheDevelopingWorld.

17Шкорић,Ј.Социјалнаискљученосткаосоцијалнипроблем,у:Социјал
нипроблемкривице,ур.Кубурић,З.,Миленковић,П.иЗотова,А.(2015),
НовиСад:Центарзаемпиријскаистраживањарелигије,стр.237257.

18Trbanc, M. (1996) Social Exclusion: The Concept and Data Indicating
ExclusioninSlovenia,DruûboslovneRazprave(12),рр.2223.

19Бабовић,М.,Вуковић,О.,Цвејић,С. иВуковић,Д. (2012)Социјално
укључивањеналокалномнивоу,Београд:SeConS.

20Исто.
21Цвејић, С., Бабовић, М., Петровић, М., Богданов, Н. и Вуковић, О.

(2010)СоцијалнаискљученостуруралнимобластимаСрбије,Београд:
УНДПСрбија,Секторзаинклузивниразвој.
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сиромаштвајердајешируперспективудепривације,сиро
маштваиуказујенасоцијалнеструктуреикакоонегенери
шусиромаштво.Какобисмоадекватнијеанализиралипојам
социјалнеискључености,потребно јенаправитиквалифи
кацијудефиницијапојма.Можемојеизвестипремакрите
ријуму порекла, односно настанка, где се разликују две
групедефиниција:

• Онекојесунасталеуоквируодређенихинституција;

• Онекојесусачињенеодстранепојединихаутора.

Прва група дефиниција обухвата дефиниције настале у
оквируинституција.Некеземљеимајувластитедефиниције
социјалнеискључености.Шпорер(2004)наводипримерВе
ликеБританијекојајеустановилаОдељењезасоцијалнуис
кљученост(SocialExclusionUnit).Премањиховојдефини
цији,социјалнаискљученостјеизраззаоноштосеможе
догодитикадаљудииличитаваподручјапатеодкомбина
цијеповезанихпроблемакаоштосунезапосленост,непри
кладнеквалификације,малиприходи,лошестановање,ви
соко криминална околина, лоше здравље и распад поро
дице.22Дефиницијауказујенадескриптивност,отвореност
иоперационалност.Отворенајејеримамогућностдодава
њадругихтиповаискључености;операционалнаје(готово
радна) јеруказујенапроблемекојимаби семоглабавити
социјалнаполитика.Социјалнаискљученостсеможедого
дитиалинеморанужнокадасејављајунаведенеоколности.
Првенственосерадиодескрипцијиразличитихелеменатаи
примеракакоможедоћидоискључењааненужнофактора
који је изазивају. Ћеранић (2010) наводи примерEurostat
TaskForce из 1998. године кажеда је социјалнаискључе
ност...динамичкипроцес,најбољеописанкаокретањепре
ма нижим нивоима: одређене неповољне околности воде
премаискључености,којазатимстварајошвећибројне
повољнихоколностиисвевећуискљученост,завршавајући
с вишеструко депривирајућим околностима.23 Појединци,
домаћинстваигеографскаподручјамогубитиискљученииз
приступа ресурсима попут запослења, услуга здравствене
заштите,образовања,политичкогживота.Дефиницијасуге
ришедапажњу треба усмеритина гомилањенеповољних
животнихоколности.Наведенедефиницијеимајудескрип
тивникарактер,неможемооњимаговоритикаопрецизним
дефиницијама социјалне искључености што је један од

22SocialExclusionUnit2001према:Шпорер,Ж.(2004)Концептдруштве
неискључености,ДруштвенаистраживањаЗагреб(12),стр.171193.

23ЕurostatTaskForceпрема:Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискључености
карактеркомпетитивостиЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2),стр.23.
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проблемаприњиховојупотреби.24Другугрупучинедефи
ницијекојенастајукаорезултатраданаучникакојисебаве
овимподручјем.Прваподгрупатаквихдефиницијанераз
ликујесесадржајноодстарихконцепатаприсутнихудру
штвеним наукама који говоре о незапослености, сирома
штву, неједнакости и слабијем положају или депривацији
унутар некога дела заједнице. У питању су дефиниције у
којимасепојмовисиромаштваидруштвенеискључености
користекаосиноними.Каопримертаквеврстедефинисања,
можемоиздвојитидефиницијутеоретичараБарнса(Barnes)
којинаводидасесоцијалнаискљученостодносинатрајну
ускраћеностпојединацаигрупа.25Насличанначинтеорети
чар Таунсенд (Townsend) описује социјалну искљученост
наводећипојединци,групеипородицесусиромашникадсу
њиховиресурситоликоозбиљноисподонихкојисесматра
ју просечним за појединце и породице, да их искључују из
свакодневних животних образаца и активности.26Колин
(2008)појамсоцијалнеискљученостидефинишекрозхоли
стичкиконцептучијемсусредиштувредносниобрасцикоји
сеформирајунаосновусиромаштваиометајуинтеграцију
овихгрупакаокључниузроцикојидоводедоспиралесоци
јалногпропадања.Дефиницијапојмапоказуједајесирома
штвоусловсоцијалнеискључености.27Овајвиддефиниција
јетежизаприменусобзиромнатодајезамућенаграница
гдесераздвајајупојмовисиромаштваисоцијалнеискључе
ности.Тежеискључивоистраживањуматеријалнихаспека
та, теможемозакључитидаим је слабастранатоштосу
једностране.Другаподгрупадефиницијазаснивасенакон
цептимакојисеослањајунаширедруштвенепроцесе.Ће
ранићнаводипримертеоретичараЕткинсона(Atkinson)ко
јиразматратрострукиодноссиромаштва,незапосленостии
социјалнеискључености.Овиконцептисуповезаниалини
су синоними.Незапосленостможеизазвати социјалнуис
кљученост,алинегарантујеје–незапосленостједовољан
алиненеопходанузрокнастанкасоцијалнеискључености.
Наглашава вишедимензионалност која разликује концепт
друштвене искључености од концепата незапослености и

24Исто.
25Шверко, Б., Галић, З. и Маслић Сершић, Д. (2005) Незапосленост и

социјална искљученост: лонгитудинална студија, Ревија за социјалну
политику(13),стр.1.

26Townsend,P.(1979)PovertyinUnitedKingdom:Conceptsofpovertyand
Deprivation,Harmondsworth:PenguinBooks,р.31.

27Колин према: Стојшин, С. (2014) Основне димензије појма социјал
не искључености и сиромаштва: проблеминдикатора, у:Структурне
промене у савременим друштвима, Нови Сад: Филозофски факултет,
стр.86.
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сиромаштва.28ТеоретичарДафи(Duffy)социјалнуискључе
ностодређујекаонемогућностучествовањауекономском,
социјалном, политичком и културном животу матичног
друштва.29Концептдруштвенеискљученостизаснивасена
постојањувишеструкихускраћивањатејеоперационализо
ван у четири следеће димензије активности: потрошњи,
производњи,политичкомангажмануидруштвенојинтерак
цији.30ТеоретичарипопутМаршалаиБергмана (Marshall,
Bergman) заговарају идеју да искљученост треба повезати
саидејамаограђанскомстатусуидасеможетретиратикао
неуспехједногиливишедруштвенихсистемапопутправ
ногсистема,тржишногсистема,системасоцијалнедобро
бити или породичног система и система локалне заједни
це.31 Припадање одређеном друштву зависи од наведених
система.Битиинтегрисанунутарцивилногдруштвазначи
битиједнаксаосталимприпадницимадруштвауправном
смислу.Економскаинтеграцијаподразумеваједнакприступ
запослењуиекономскимресурсима.Социјалнаинтеграција
везујесезакористоднакнадаилисоцијалнихуслугакоје
обезбеђуједржава.Интерперсоналнаинтеграцијаодносисе
науспостављањеиодржавањепородичних,пријатељскихи
комшијскихвеза.Свачетирисистемасуједнакозначајнаи
међузависна.Унајгоремположајусупојединцикојисунеу
спешни у свим системима.32 Такав је случај са бескућни
штвом,онинемају„кровнадглавом”,безизвораприходасу,
долазидоопадањазаштитнеулогепримарнихгрупа,поро
дице,пријатеља,локалнезаједнице…33Шпорернаводида
биакадемскадефиницијасоцијалнеискљученоститребала
дабудевишеаналитичкаитеоријска,какобибилаприме
њиваупраксиалииобјашњивакрозтеорије.34Анализирају
ћидвегрупедефиниција,можемозакључитидаоноштоим
језаједничкојестетретирањеконцептасоцијалнеискључе
ности као мултидимензионалног (у смислу вишеструке

28Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивости
ЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2).

29Duffyпрема:Шверко,Б.,Галић,З.иМаслићСершић,Д.(2005)Неза
посленостисоцијалнаискљученост:лонгитудиналнастудија,Ревијаза
социјалнуполитику(13),стр.1.

30Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања,Загреб(12),стр.171193.

31Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивости
ЦрнеГоре,Социолошкалуча4(2).

32Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио
нализација,Ревијазасоциологију,35(12),стр.4560.

33Бобић,М.(2014)Бескућници,Београд:Републичкизаводзастатистику.
34Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања,Загреб(12),стр.171193.
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ускраћености–каоштосунпр.незапосленост,недостатак
имовине/ресурса, образовања, друштвеног угледа и сл.) и
усмеравајупажњунаодносеипроцесекојинастајукаоре
зултатсоцијалнеискључености.Ћеранићсекористианало
гијомШућуракојиистичедајесоцијалнаискљученостки
шобранконцепт–којиобухватавеликибројдимензија.35Са
тимувези, теоретичаркаХилариСилвер (HilarySilver) је
покушаладасистематизујеразличитедефиницијепојмасо
цијалнаискљученостидопринелајесасвојомтипологијом
парадигми.Парадигмесадржеразличитетеоријскеперспек
тиве,идеологије,дискурсе…Разликујућиихнаосновураз
личитихстепенадруштвенеинтеграције,наводитрипара
дигме:парадигмасолидарности,парадигмаспецијализације
ипарадигмамонопола.Свакапарадигмаприписујеискљу
ченостиодређенеузрокеизаснивасенаразличитимидео
лошкимстановиштима:републиканизму,либерализмуисо
цијалдемократији.Сваканудиобјашњењезаформесоцијал
ног искључења – економског, социјалног, политичког или
културног.Искљученостињенозначењевариранаоснову
идеолошкихстановиштаисаметерминологијекојајеуупо
треби.Честосемешасатерминимапопутсиромаштва,не
једнакости, дискриминације, маргиналности, депривације,
небитношћуислично.36Уоквирупарадигмесолидарности,
којајебилазаступљенауФранцускомрепубликанизму,до
социјалногискључењадолазикадасепрекиневезаизмеђу
појединцаидруштвакојасеназивасолидарношћу.Идејао
друштвеномреду,започетаодстранефилозофаРусоа,даље
разрађенаодстранеДиркема, заснивасенаекстерном,на
моралу,нормативности.Националниконсезусиколективна
свестсунештоштоћеиндивидуеповезатисадруштвомуз
помоћразличитихинституција.Приступиндивидуамазави
сиодкултурнихиморалнихграницадруштвакаоикатего
ријакојеуправљајуњиме.Каодевијацијеианомија,соци
јална искљученост прети друштвеној интеграцији јер су
протнотерминуискључењајеуправоинтеграција.Удирке
мовскомсмислу,подразумеваасимилацијууодређенукул
туру.Фокусирасенасолидарностнација,раса,етницитета,
локацијеидругеелементеинтеграцијеисолидарностимеђу
поједницима. Тежи трендовима флексибилне производње
кадајеречополитичкојекономији.37Уамеричкомлибера
лизму, социјална искљученост се посматра каопоследица
специјализације: друштвене диференцијације, економске

35Ћеранић,Г.(2010)Социјалнаискљученостикарактеркомпетитивности
ЦрнеГоре,Социолошкалуча,4(2).

36Silver,H.(1994)Socialexclusionandsocialsolidarity:threeparadigms,Int’l
Lab.Rev.(133),рр.531578.

37Исто.
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поделерада,одвојеностисферерадаисегментацијетржи
штарада.Сматраседапојединциимајумогућностспеција
лизацијеунутартржиштарадаидруштвенихгрупа.Либера
ли тежеиндивидуализму,међутимнеможе сеискључење
приписатиискључивоиндивидуалнимпреференцијама,већ
иструктурамакоједоводедокооперацијаитакмичењамеђу
њима–тржиштурада,асоцијацијама,економијиислично.
Либерализамсезасниванареду,каоуекономијииполити
ци,каомрежапојединацакојиразмењујуресурсепратећи
своје интересе имотиве.Либералнимодел грађанства за
снивасенаправимаиобавезамаиодвајањуприватнеијав
несфере.Овапарадигмасепосматракрозпризмуиндиви
дуалнихкарактеристикаиафинитета.Последњапарадигма,
која настаје под утицајем Европске левице, искљученост
посматракаопоследицумонополаодређенихгрупа.Позна
јућиделаМарксаиВебера,можемозакључитидасепоре
дакудруштвузасниванахијерархијскираспоређенојмоћи
идруштвенимвезама.Монополсестваратакоштоодређе
нипојединциилигрупеимајумоћнадодређенимресурси
ма.Настајекада институцијеикултурнеразликестварају
несаморазликекојеодвајају,већдаљепродубљујусоцијал
нуискљученост.Монополстваразаједничкиинтересмеђу
појединцимакојирасполажуодређенимресурсима.Онасе
огледа у доминацији и субординацији – доминантнима и
подређенима.Ова веза је манифестна на тржишту рада и
његовојсегментацији.Важнојеуказатинаодређененедо
статкекојеуочавамоуоквирутеорије.Првенствено,пара
дигмасолидарностизаснивасенаидејиокохезијииинте
грацијикојасезасниванадоминантнојкултуриизкојесе
црпе вредностииобрасципонашања.Постмодерна са со
бомдоносимултикултуралнадруштвагдејебазасолидар
ностреконфигурисана,собзиромнаприлагођавањекултура
мањинадоминантнојкултурииобрнуто.Данасјетешкораз
матратисоцијалнуискљученостсастановиштакултурекао
базеукључености.Слабастранепарадигмеспецијализације
којасезасниванаидејамалиберализмаогледасеуметодо
лошком аспекту – методолошком индивидуализму који се
фокусираискључивонапојединцекаојединицеанализе.За
немарујусегрупниаспектитејеједнострана.Социјалнаис
кљученост треба да се разматра на микро и макро нивоу.
Оноштојеважнонапоменутијестедасунаведенепарадиг
меидеалнитиповиињиховапојаваудруштвеномживоту
варираодразличитихдруштвадокултура.
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Табелабр.1–Парадигмесоцијалнеискучености.38

Какобисмонаправилипреглед,навешћемодефиницијекоје
обухватајупојамуњеговомнајширемсмислуикојебибиле
релевантнезањеговоистраживање–Социјалноискључени
суонипојединци,породицеидругегрупе,којисуизбаченииз
укупногдруштвеногживота, економског,политичког, со
цијалногикултурногсистемаодносакојибииммогаообез
бедитиминималанстепенинтеграцијеуконкретномдру
штву.39Левитаси сараднциистичу (2007)да је социјална
искљученостсложенивишедимензионаланпроцес.Упита
њујепојамкојиукључујенедостатакресурсаилиускраћи
вањересурса,права,добараиуслугаинемогућностучешћа
унормалнимодносимаиактивностимадоступнимвећини
људиудруштву,билодасутоуекономским,социјалним,
културним или политичким аренама. Она утиче како на
квалитетживотапојединаца,тако и на једнакости ко
хезијудруштвауцелини.40Оведефиницијесурелеватнејер
суњимаобухваћенимикроимакроаспектикојисукључни
какобиималидубинскиувидунаведенипојам.Уњиховом
садржају,указано једа јеупитањувишедимензионалани
динамичан појам. Истакнуте су димензије социјалне ис
кљученостинаосновукојих јеобезбеђеноњеномерењеу
различитим сферама друштвеногживота и путем којих је

38Исто,стр.540.
39Валкерпрема:Милошевић,Б.(2015)Континуитетсиромаштваисиро

машнихусрпскомдруштву:одрањивихгрупадогубитникатранзиције,
Социолошкигодишњак(10),стр.27–45.

40Levitas,R.,Pantazis,C.,Fahmy,E.,Gordon,D.,Llyod,E.andPatsios,D.
(2007) The Multidimensional analysis of social exclusion, Bristol: De
partmentofSociologyandSchool forSocialPolicy,TownsendCentre for
the International Study of Poverty and Bristol Institute for PublicAffairs
UniversityofBristol.
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олакшанпутдопроналаскаиндикатора.Напутудоинди
катора, релевантан корак јесте операционализација појма.
Првенственојезначајназанаучнијезикодређененауке,ко
ји зависи од повећања оперативно–техничкихмогућности
да се у науци дође до прецизних података о искуственим
садржајима.41Операционализацијафеноменасоцијалнеис
кљученостиусмерудобијањапрецизнијихподатакапред
ставља изазов за научнике, те се индикатори и димензије
социјалнеискљученостиусвевећојмериистражујуидо
пуњују.Шућур (2004) наводи да постоји мали број поку
шајаоперационализацијепојмасоцијалнеискљученостии
једнакбројистраживањакојасупосвећенанаведеномфе
номенуштоможемозакључитинаконпрегледадоминант
нелитературе.Традицијакојасефокусиранасиромаштвои
материјалнудепривацијууказујенапроцесекојиукључују
иискључујупојединцеигрупеизрелевантнихресурсаили
социјалнихправа.Истиченеколикодимензијанаосновуко
јих можемо операционализовати социјалну искљученост
попутекономске,социјалне,политичке,културне,моралне
ипородичнедимензије.Онеседаљемогурашчланитина
димензије попут производње, потрошње, партиципације,
социјалнеиполитичкеактивности.42НаосновуТрећегна
ционалногизвештајаосоцијалномукључивањуисмањењу
сиромаштваурепублициСрбији,можемозакључитидасе
социјална искљученост операционализује кроз неколи
косферакојесепратепопуттржиштарада (запосленост),
образовања,социјалнезаштите,здравстваиздравственеза
штите,становања,људскихправаидруштвенепартиципа
ције.43Петровић(2018)наводидасесоцијалнаискљученост
операционализује преко четири димензије: финансијског
сиромаштва,запослености,здрављаиобразовања.44Посма
трајући динамичност и вишедимензионалност социјалне
искључености,постоједвакључнапроблемакада јеречо
њенојоперационализацији.Првипроблемсеогледаузна
чајномпитањусамеоперационализацијепојма–гдеповући
границу?односно,изколикосфераилидимензијапоједин
циилигрупеморајудабудуискљученикакобисесматрало
дасусоцијалноискључени?Изгледадасеоситуацијисо
цијалнеискљученостиможеговоритисамокадајеупитању

41Милић,В.(2014)Социолошкиметод,Београд:Заводзауџбенике.
42Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио

нализација,Ревијазасоциологију35(12),стр.4560.
43ВладаРепубликеСрбије(2018)Трећинационалниизвештајосоцијал
номискључивањуисмањењусиромаштвауРепублициСрбији,Београд:
ВладаРепубликеСрбије.

44Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама,НовиСад:докторскадисертација.
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кумулативноискључење(усмислуискључењаизвишесфе
ра)штолитератураипотврђује.Уједно,постављасејошне
коликозначајнихпитањапопут:Далијеједнаковажноиз
којесферејепојединацискључен?Далисусфереидимен
зијепопутзапослења,образовањаилистановањазначајни
језапартиципацијуиинтеграцијуудруштвооддругих?45
Можемозакључитидасобзиромнатодајеупитањувише
димензионаланпојам,свакасферазавређујеједнакупажњу
приистраживањуиможенамомогућитидубљеипрецизни
јеразумевањепојма.Шућурдаљеистиче,дабројдимензија
уоквирукојихсепојамоперационализујеварираодаутора
доаутораиодистраживањадоистраживања.Бројподручја
иизбориндикаторазависеодтемеистраживања.Наведени
аспекти,отежавајуадекватнуоперационализацијупојмасо
цијалнеискљученоститејетоуправоразлогзаштопостоји
малибројрадовананаведенутему.46Кадајеречопраћењу
имерењусоцијалнеискључености,данассуиндикаторидо
старазвијенијитеможемоговоритиочетирискупаинди
каторакојисекористеунаведенимпроцесима.Онисена
зивајуосновниминдикаторимаиобухватају:сиромаштвои
социјалнуискљученост,здравственузаштитуипензије.За
свакиодовихсегменатаразвијанисуспецифичнииндика
тори.Праћење социјалне искључености захтева прецизне,
компаративнеиажурнеподатке,тесекоришћењемовихин
дикатораинституционализовалапроцедуразаприкупљање
података.ПоредЛакениндикатора,пратесеидодатниин
дикаторикојипокривајуидругедимензијепопутсоцијалне,
културнепартиципације,становањаислично.Теоретичари
уједноразликујуапсолутнеирелативнеиндикаторе.Апсо
лутнисемереусвимземљамаиистимвременскимтачка
ма,доксурелативнифлексибилнииприлагођавајусесвакој
земљиињенимспецифичностимапојединачнотеможемо
говоритиоспецифичнимнационалниминдикаторима.Сви
националноспецифичнииндикаторинаовајначинсесма
трајурелативним,уколикосепокажукаотрајниирашире
ни ондамогу постати апсолутни индикатори.47УЕвропи,
кадајеречопраћењусоцијалнеискључености,каоштоје
наведено,користесепримарнииндикатори:

45Trbanc,M.(1996)SocialExclusion:TheConceptandDataIndicatingExclu
sioninSlovenia,DruûboslovneRazprave(12),рр.2223.

46Шућур,З.(2004)Социјалнаискљученост:појам,приступииоперацио
нализација,Ревијазасоциологију35(12),стр.4560.

47Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији,Београд:ВладаРепубликеСрбије,SeConS,ЦЕСИДиРепублич
кизаводзасоцијалнузаштиту.
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• Стопа ризика од сиромаштва односи се на уче
шћелицачијиједоходакмањиод60%медијане
националног дохотка по потрошачкој јединици.
Израчунаваседељењемдохоткадомаћинстваса
модификованомскаломОЕЦДпокојојпрвиодра
слидобијапондерисанусредину1,старијиод14
годинапондерисанусредину0.5,адеца0.3.

• Стопасталногризикаодсиромаштвапредставља
проценатособакојесуизложенеризикуодсиро
маштванајмањедведотригодине.

• Релативни јаз ризика од сиромаштва је разлика
измеђумедијанедохоткапопотрошачкојједини
циилинијеСтопадугорочненезапосленостииз
ражавапропорцијулицанезапослених12месеци
ивишеузрастаод15до64године.

• Особеудомаћинствубеззапосленихпредставља
учешћебројаособастаростиод0до65годинабез
иједног запосленог члана у односу на величину
староснегрупе.

• Особекоје суранонапустилешколовањесули
цаод18до24годинекојасузавршиланајвише
основно образовање или мање; нису похађала
никаквуобукунитиобразовање.

• Јазнезапосленостимигранатаизражаваразликуу
степенузапосленостимигранатаинемиграната.

• Материјалнадепривацијаобухватанизужихин
дикатора, који се стапају у индекс материјалне
депривације. Најчешће се односе на стамбени
статус, опремљеност стана, пренасељеност, фи
нансијскуоптерећностстамбенимтрошковима.48

Шућурнудиприказиндикатораидимензијакојесемогуко
риститиуистраживањурадноактивногстановништвакоји
јеприказануследећојтабели.49Изражавасекаопроценат
прагаодсиромаштва.

48Бабовић,М.(2011)Социјалнаукљученост:концепти,стање,политике,
Београд:SeConS.

49Томић,В.(2007)Сиромаштвоисоцијалнаискљученост:основнедефи
ницијеииндикатори,Социолошлкалуча(2),стр.149166.
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Табелабр.2–Индикаториидимензијесоцијалнеискључености;
Извор:Шућурпрема:Томић(2007),стр.156.

Теоретичарка Левитас (Ruth Levitas) наглашава да пре
маЦентрузаанализусоцијалнеискључености (Centar for
analysisofsocialexclusion)постојечетириподручјакојасу
релевантназаистраживањесоцијалнеискључености–не
постојањеприхода,незапосленост,образовањеиздравство.
Наосновунаведенихподручја,издвајајусеиндикаторипо
пут сиромаштва, лоших вештина и способности, недоста
такобразовања,лошистамбениуслови,тешкоздравствено
стање,неадекватнаоколина,дисфункционалнапородицаи
слично.Веомајетешкодефинисати,меритииквантифико
вати аспектедруштвенеискљученостипопутполитичкеи
социјалнепартиципацијетесенададаћеубудућноститео
ретичариуспетидапронађуадекватнорешењезанаведена
поља.50Морамонагласитиданесталностобликасоцијалне
искљученостиињена специфичнамултидимензионалност
утичунатодасеииндикаторимењајуидодатноусавршава
јуузависностиоддатогпроблема.Премаструктуриидуби
нипроблемаодређеногсегмента, земљаможедефинисати
националноспецифичнеиндикаторе.Приизрадипредлога
националноспецифичнихиндикаторазаСрбију,усвојенесу
дведодатнедимензијекојесупрепорученеодстранеструч
ног тима: материјална депривација и друштвена партици
пација.СрбијајеималапотешкоћасаприлагођавањимаЕУ
индикаторимасоцијалнеукључености.Овајпроблемјеида
насактуелан.МногиЛакениндикаториуРепублициСрбији
нисумерљивизбогњиховогнеадекватногобухватањакроз

50Levitas,R.Theconcept andmeasurementof social exclusion, in:Poverty
andsocialexclusioninBritain,eds.Pantazis,C.,Gordon,D.andLevitas,R.
(2006),ThePolicypress.
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истраживањанатерену.Притомсеприступодређеномпро
блему и методологија (којом су прикупљени подаци кроз
парцијално обухватање података о различитим димензи
јама социјалне искључености) разликују у односу на зва
ничнеЕУиндикаторе51Постојечетириспецифичностикоје
захтевају да се у процесмерења социјалне искључености
уврстенационалноспецифичнииндикаторипопутвеликог
бројаприпадникаромскепопулације,великогбројаприсил
нихмиграната (избеглице и расејана лица), великог удела
руралногстановништваиродненеравноправности.52

Закључак

Концептсоцијалнеискљученостипостајесверелевантнији.
Упитањујевишедимензионаланидинамичанпојамкојисе
јављакакоуразвијеним,такоумањеразвијенимдруштви
ма.Односисенапроцесекојигурајупојединцеилигрупе
намаргинедруштва, теим је онемогућенодаучествују у
активностимакојесукарактеристичнезаодређенодруштво.
Једанодциљевасвакогсавременогдруштва,развијеногили
мањеразвијеног,јесте,илибибартребалодабуде,данико
не буде изостављен, односно да је свако умогућности да
учествујеуразличитимсферамадруштва.Дакле,социјална
интеграцијакаосупротанпроцессоцијалнојискључености
данасјезначајанциљсоцијалнихполитикадруштава.Зао
статиилинематимогућностприступаодређеномделудру
штва, иманегативнепоследицене само за појединца, већ
и за целокупно друштво.Оношто отежава достизање тог
циљајесупроблемиприњеговомдефинисању,акаснијеи
његовомистраживању.Литературукарактеришемалиброј
покушаја дефинисања и операционализације самог појма,
каоштосмомоглидауочимо.Операционалнодефинисање
језначајнојертежидабудештоближенепосреднојпојавној
равнистварностикојаизражавакарактеристикедруштвеног
живота,докоперационализованедефиницијеслужезамето
дичнијеповезивањепојмовногапаратанаукесаискуством.
Теоријскаадекватностоперационалнодефинисанихпојмо
вајеједанодпредусловаширенаучнеупотребљивости.Из
наведенихразлога,урадујепонуђенаоперационализација
појматепреглединдикаторакојимогубитикориснизапра
ћењеимерењесоцијалнеискључености.Оноштоможемо
издвојитикаорелевантно,свакакојесвеобухватнадефини
ција теоретичара Вокера и Левитаса (Walker and Levitas).

51Јелић,С. иКоларевић,В. (2016)Феномен социјалне искључености у
периодутранзицијеуСрбији,Социолошкипреглед50(2),стр.209228.

52Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама,НовиСад:докторскадисертација.
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Адекватно дефинисање појма социјалне искључености је
изузетно значајно.Добро операционализован појам јемо
ћан инструмент замерење социјалне искључености, а са
мим тим и креирање добре социјалне политике. Анализа
појма социјалне искључености значајна је јер даје могућ
ностуочавањафакторакојипојединцеодводеусиромаштво
идоводедосоцијалнеискључености.Уоквирурада,напра
вилисмоодговарајућуосновукојабимоглапомоћитеоре
тичарима и друштвенимнаучницима који имају проблема
да адекватно дефинишу и у истраживању користе појам
социјалнеискључености.
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THEPROBLEMOFDEFINITIONAND
OPERATIONALISATIONOFTHESOCIAL

EXCLUSIONCONCEPT

Abstract

Social exclusion appears as one of the main problems of modern
societies. It is a process in which individuals or groups exclude
themselves from opportunities, possibilities and rights arising
from political, economic and social spheres, as guaranteed by the
organization of a particular society. One of the basic problems that
sociologists and other researchers encounter is obviously different,
often incompletedefinitionof social exclusion,which inmanyways
makesresearchdifficult.Forthisreason,theproblemofdefiningand
operationalisingof thenotionofsocialexclusion isavery important
step in investigating thisphenomenon.There isaverysmallnumber
ofattemptstooperationalisethisterminliterature,andthereisoften
no difference between the concepts of social exclusion and poverty,
since theconceptofsocialexclusionisoftenusedasasubstitutefor
thenotionofpoverty.Withinthispaper,theproblemofdefiningsocial
exclusion, basic approaches, dimensions and its operationalisation
will be discussed. The subject of this research is an analysis of the
social exclusion concept.The aimof the paper is to use themethod
of definition of the term through creation of a precise and complete
primarily sociological definition of the social exclusion concept and
throughanalysisofitsdimensions,tooperationalisethisnotionandfind

indicatorsrelevanttothisresearch.

Keywords:socialexclusion,poverty,conceptanalysis,operationali
sation,definition



337

Уни вер зи тет До ња Го ри ца, Ху ма ни стич ке сту ди је,  
Под го ри ца, Цр на Го ра

DOI 10.5937/kultura2066337N
  УДК 001.891

прегледни рад

ПРИЛОГМЕТОДОЛОГИЈИ 
НАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

Сажетак:Мјерљивостистинеунауциодвијасеуоквиримаме
тодологије, коју дефинишемо и као науку о науци.Често се за
борављаданаука,каодјелатностдуха,почиванафилозофским
претпоставкамада јеистинапостојана,дасеможеспознати,
идајеонавриједностсамапосеби.Узаобилажењуовихпреми
са, односно узимањем науке као датости, неријетко долази до
цикличнихпојавауњенимсферама,укојиманесамоданемано
вогсазнања,већсеистареспознајенепрестанорециклирају,ис
пуњавајући ступце редовима лишеним суштине иформе.Поред
освртанаосновнепринципепровјерљивстинаучнемисли,уовом
радупокушаћемодадамоодговоринанеколикоопштихпитања:
штанаукајесте,којесуњенегранице,којасуочекивањанаучног
позиваикојајењеговаулогаусавременомсвијету.

Кључнеријечи:Методологија,наука,истина,логика

Не заборави да је ђаво стар, постани дакле и ти стар да би
могаодагасхватиш

ФаустII,6817/18

Вријемеукомживимокарактеришебукамасовности,вла
давинамјерљивостиитиранијавидљивог.1Маличовјек је
најизраженијаособеностдухаовогвремена.Уњемунема
великихидеала,нитидубокевјере.2Кадаговоримоохума
нистичкимнаукаманеможемо анепримијетитиодступа
њаодпредмета,називаипозиваоведуховнедисциплине.У
таквим околностима, научници радије исказују спремност

1 Вукчевић, Д. К. (2015) Уводна ријеч, Хуманистичке студије бр. 1,
Подгорица:УниверзитетДоњаГорица,стр.5.

2 Вукчевић,Д.К.(2003)Изанорми:социолошкииправниесеји,Подгори
ца:ЦИД,стр.212.
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да истина буде на њиховој страни, него они на страни
истине.

Уовомраду,поредутврђивањамјерилаистинеунауци,по
средноћемопоставитипитањекојејепријетачноједногви
јекапоставиоМаксВебер,држећипредавањенатему„На
укакаопозив”:„Штаустваризначипозивнаучникаукон
кретном смислу ријечи?”3Конкретније питање гласи:шта
тајпозивзначиданас?

Чинисекаодасемноготоганијепромијенило.„Међуомла
диномје”,кажеВебер,„распрострањеносхватањедајена
укапосталанекаврстарачунскеоперацијекојасеулабора
торијамаилистатистичкимуредимаможеобављатиједино
узпомоћхладногразумаанечитавомдушом,тојестдаје
наукасличнарадууфабрици”.4Отудтоликомногосувопра
нихтекстова,лишенихсуштинскогисмисленогисходишта,
истанчаног осјећаја за стил и структуру реченице, ориги
налнихииновативнихзакључакаизапажања.

ИдејекаодасуподложнетрошењуизнепрегледногПлато
новогбалона.Великајезаблудадасуидејеунауцирезултат
сировогумовања.Доњихнеможемодоћисамомнашомво
љом;неможемопружититехникудостизањаоногштоКиш
назива „милошћу уобличења”.5 Страственим и марљивим
радомможемостворитиповољнијеусловезањенојављање,
алинеичрвстугаранцију.Онасенајчешћејављаондакада
јенајмањеочекујемо,честоуоколностимакојенисувезане
зањеном активном потрагом.У томе лежи природањене
независности.

Secundumscientiam

Каоштостварностнијемогућедокучитинаначиннезави
саноднашихчула,таконинаукакаодисциплинанеможе
постојатибезпретпоставкидањенадјелатностимаутеме
љењеудоказивостиистине.Тристубанакојимапочивана
ука,премаЂ.Шушњићу, јесу трипретпоставкенакојима
сеонатемељи.Прваподразумијевавјеруупостојањеисти
не,друга–вјерууњенусазнајноститрећа–вјерууври
једност сазнања самог по себи.Све три вјере, чине свето
тројствосветепремисенакојимапочиванаука.Изражено

3 Вебер, М. (1998) Духовни рад као позив, Нови Сад: Издавачка књи
жарницаЗоранаСтојановића,стр.55.

4 Исто,стр.65.
5 Киш,Д.(1962)Мансарда;Псалам44,Београд:Космос,стр.85.
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филозофским речником, тројство почива и на три врсте
претпоставки:онтолошкој,гносеолошкојиаксиолошкој.6

Овдје долазимодопарадокса: наукапочивананенаучним
основама. Који критеријум узети за утврђивање стварно
сти?Декартовоcogito,готоводајепосталоcredoемпири
зма.Далијеизједначавањемишљењасабивствовањемдо
вољно?Недолазилитимеидоизједначавањаидентитета
самишљењем?Умјетничкипанданcogitoбиобиsentio,који
су уXIX вијеку присвојили романтичари као одговор не
славномкрајупросветитељства.Акоподстварношћупод
разумијевамоцјелину,нечинилизбирмишљењаиосјећања
приближавањецјеловитијемпоимањустварности?

ПремаКанту,миникаданеможемознатикаквесустварипо
себи(dasDingansich).Измеђусубјектаиобјектаспознаје
постоји цијела лепеза посредника помоћу којих просуђу
јемообјекат.Тусучула,осјећања,искуства,жеље,потре
бе,појмови...УтомесенаизвјестанначиночитаваКантов
песимизам:миникаданеможемознатикаквесустварипо
себи,већсамокаквенамсе„показују”(dasDingfurmich).
Разумјеунауцијединирелевантан,алиразум,сампосеби,
посједујејаснеграницеусазнањукојесењиместиче.7

Опасност се јавља у постављању знака једнакости. Жид
јеуДекартовомergoвидиођаволовоумовање:„Онзнада
имадушакојенећеосвојитинапрепадидаихваљаубије
дити”.8Ђаво је отјелотворење интелигенције, далеко веће
одчовјекове,којасекријеподплаштомразума.Гетенамје
јошзнатнораније,уФаусту,показаодасеспознањедоби
јаусуочавањусастрахом.Одбијањемдапаничнобјежимо
предликомМефистофела,миподобноиспитијемоњегову
величину,начинедјеловањаиграницењеговихмогућности.

Науканеподносихаос.Она јеперсонификацијаапологиј
ског типа личности: спроводитеља реда и закона. У мору
неистраженезбиље,моглибисмојепредставитикаоархе
типАнимусакојиусебиносипринциплогоса:могућност
сазнања,судаиразума.Утомејенајевидентнијињенраци
оналанкарактер.Спрамтога,Анимапливауморимаира
ционалног, одакле црпи надахнуће, опслужена богатством
идејаикреативности.Њенапримарнавокацијајеумјетност.

6 Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика науке, Београд: Чигоја
штампа,стр.2122.

7 Kant,I.(2004)ProlegomenatoAnyFutureMetaphysics:ThatWillBeAble
toComeForwardasScience:WithSelectionsfromtheCritiqueofPureRea
son,Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.66.

8 GideA. (2000)Journals: 1914–1927,Urbana andChicago:University of
IllinoisPress,pp.189.
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Наука нема толеранције за магловите предјеле висоравни
којаинспиришупјеснике.Утомејењенаособеност.

Паскал је на једном парчету папира, касније са осталим
фрагментимаспојеноудјелоМисли,написаодаје„човје
коваглавнаболестнеспокојнарадозналостзастварикојене
можедасазна,тезањеганијетоликозлодабудеузаблуди
коликоуизлишнојрадозналости”.9Ништасезанаукуније
показалопогубнијеодовоггледишта.Истинајенатајначин
приказанакаопривременакатегорија,којасвојувалидност
посједуједодоласканове,смјењујућеистине.Позитивизам
јенаклоњеновомгледиштујермупружалажаносјећајси
гурностиукојемненалазистрахаоднепознатог.Узточини
дасеосјећадобро–аковећниједокучиошируистину,ма
карјенадобромпутудатооствари.Врховноначелоовог
правцагласидајелажибесмисаосвеоноштосенеможе
утврдити као позитивна чињеница.У потрази за истином
позитивистисесвјесносврставајууредовеједностраности.

Quidfaciam?

Наука не пружа одговор на вјечно, руско питање „Что
делать?”.УтомејеТолстој,својевремено,видиоњенусла
бост.Питаосекојијењендоприносусвакодневномживоту,
упогледуисправностиживљења,вриједностимаиморалу;
накојиначинпомажељудимададанасбудубољинегошто
субилијучеикакоиходвестикпрогресукојинећепочива
тисамонапредносиматехнолошкеприроде?10Већинасо
циологаXIXвијекапоставилајејасанзидраздвајањаизме
ђуемпиријскогсазнањаивриједности.Веберјетоилустра
тивнопоказаопримјеромукојеммедициналијечичовјека
алинерешаваморалнудилемуопримјениеутаназије.11

Разликујући природе од друштвених наука примјећујемо
дајеуприроднимнаукамамноголакшеиизвјеснијепред
видјетинаредникорак, нарочито збогцикличнихпојава у
природи.Удруштвенимнаукаматојеготовонемогуће.Дру
гиоблициљудскогдуха,каоштосурелигијаиумјетност,у
томесепоказујумногоуспјешније.

Малијебројвеликихименаунауцикојисуималидовољно
сензибилитетазаметафизичко.МеђуњимасуПаскал,Њутн
иТесла.Њутноватеоријаокосмичкомуређењу,заснованом
на математичким принципима, није искључивала појаву

9 Паскал,Б.(1965)Мисли,Београд:Култура,стр.12.
10Tolstoy,L.(1921)AConfessionAndWhatIBelieve,London:OxfordUniver

sityPress,p.32.
11Вебер,М.нав.дело,стр.80.
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чуда,штоћерећифактораслучајности,којегсуфилозофи
XVIIIвијекагорљивооспораваликаонемогућност.Паскал
јенаглашаваоутицајбожанскемилостикојасечовјекудаје
независноодњеговеспремностиилинапорадазавриједиту
награду.Тесла јеговориоопостојањуцентралног језграу
васиониизкогпотичусванашазнањаинадахнућа,чијесу
моћиивриједностиосјетљивеикојенаспривлачиксеби.
Такавсензибилитетданаснијенавриједностиунауци.Не
ријеткосеперципиракаонедостатакзбогнаводненедовољ
не лојалности начелу строге рационалности.Ајнштајн, са
другестране,нијемогаозамислитиистинскогнаучникакоји
јепрожетдубокомвјером.„Стањебисе”,додајеон,„могло
изразитисликом:наукабезвјерешепава,вјерабезнаукеје
слијепа”.12

Principiisscientiae

Мјерљивост истине у науци обавља се у оквирима мето
дологије.Збогтогаометодологијиговоримокаоонауцио
науци.Она јенадзиратељица,чуваркакодексакојипочива
назаконимаолегитимностинаучногисказа.Дабиједанна
учанисказоправдаосвојпрефикс,онморабитиуврштену
сазнајнисистем.ПремаЂ.Шушњићу,критеријумизаутвр
ђивање истинитог у науци подразумијевају објективност,
логичност, систематичност, провјерљивост, мјерљивост и
складностнаучнемисли.13

Објективностнаучнемислиподразумијеваистинукојане
заузимастранеинакојусенијемогућепретплатити.Уједно
онајенајтежазадоказати.Штасе,узсваограничењачула
којепосједујемо,украјњемможепрогласитиобјективним?
Узимајућифилозофскепретпоставкена којимапочивана
укаможемо бити сигурни само у условну сигурност.Она
постојиуконтекстуукојојсефилозофскепретпоставкекао
темељинаукеузимајукаорелевантни.Нашевриједностии
ставовинесмијудаутичунаобјектсазнања.Научникпрема
њемутребаприступатиснајвећимстепеномнеутралностии
непристрасности.Натајначинсезнање,каорезултатистра
живања,показујекаовриједностпосеби,неодносупрема
субјекту,илињеговомсуду.Објективностсеперципиракао
огледалостварности.

Логичност јеклопкаукојусе,смањкомопрезности,лако
упада.Многестварикојенамсечинелогичнимусебине

12Einstein,A. (1961) Albert Einstein in His Own Words in Two Complete
Books,NewYork:PortlandHouse,p.212.

13Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика науке, Београд: Чигоја
штампа,стр.140.
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носеистину.Шушњићпосјећадајесвакаистиналогична,
алидасвакалогиканијеистинита.14Примјераради,дјела
ТомеАквинскогготовосусавршенологичнаалионанису
научно доказива.Њихова валидност врши се кроз призму
вјере. Такође, сваки закључак који није логички доказив
незначииданијеистинит.Суматеологијенеможепроћи
тест науке или одобравање материјалистичке филозофије,
алитимепоказујесвојуидеалистичкуконцепцијукојапот
падаподпољеметафизике.Оноштојеунауцинепојмиво,
утеологијиналазисвојпунисмисао.Стоганечудиповик
апостолаПавладаје„премудростовогсвијеталудостпред
Богом”(1Кор3:19).

Налогицисенајлакшеразвијаманипулација.Тоталитарни
режими и харизматске вође знале су како је искористити,
разумијевајућиначиннакојиљудивреднујуидеје(теорије,
ставове, симболе,информације...)несамоуодносунаса
држај,већинафункцијукојучинеуколективномживоту.
Заведенамасачестонијекадрауочитиразликеизмеђуисти
неисмисла,исвеоношто јојуобличеноу једанпрограм
изгледа смислено она прихвата као чињеницу.15 Историја
показуједалекосежнепоследицетаквиходлука.

Систематичностнаучнемислиподразумијеваповезивање
добијених резултата и појмова линијом логике. Добијени
резултатиулазеусистемипроналазесвојемјестоусистему.
Томепретходии презентација резултата у јавности, прије
свеганаучнојзаједници,којаметодомпровјерљивостимо
жепотврдитиобјективностдобијеног.Каоиулогичкомми
шљењуиовдјесејављаопасностзаводљивогубјеђења.Си
стематичностне значинужноиистинитост.Изпретходно
изведенепретпоставкелогичнимконструисањем,узсисте
матскоповезивањеелемената,неистинасеможеприказати
врло претенциозно, посебно када се усклађује са ранијим
(не)истинамакакобисебипружилалегитимитет.

Проверљивостнаучнемислипрагматичанјепринципураз
ликовањунаукеодосталихдуховнихдјелатности.Нарочито
истичемопрагматичанјерпружанајвећепоуздање.Уначе
лу,објективностбисеналазиланапрвоммјестудаприрода
ријечиобјективностнијеусковезанасакрајњомобјектив
ношћунакојемстварностпочива–dasDingansich.Стога
провјерљивосткаопринципунауциоправдавасвојназиву
контекстуукојемјепримијењен.

14Исто,стр.266.
15Шушњић,Ђ.(1995)Рибариљудскихдуша:идејаманипулацијеимани
пулацијаидејама,Београд:Чигојаштампа,стр.4850.
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Сазнањекојесенеможедоказатинемасвојуепистемоло
шкувриједностикаотаквонемазначајазанауку.Провјер
љивостсевршиуоквириманауке,штозначидасазнањедо
којегједошаонаучникАможебитипровјереноодстране
научника Б или Ц. Томе претходи објављивање резултата
истраживањаујавности,какобиуоквирунаучнезаједни
цеисказбиоподвргнуткритициинаосновуметодолошког
приступаоњемубиоизнесенсуд.

Мјерљивостнаучнемислирелевантна јеуоквируграница
мјерљивости.Одвеликејепомоћиудефинисањупојава,из
оштравањупојмова,приближавањукаштопрецизнијојхи
потези,алинеиодзначајауподручјимакојасенемогуиз
разитиквантитативно.Удруштвенимнаукамачестосезна
јавитикомплексбројчанеинфериорностиуколикосеиска
зижелепредставитинаначинкарактеристичанприродним
наукама.Каоштосуштинувјере,љубавиилимораланије
могућеизмјерити,такониквалитативнеивредноснесадр
жајеудруштвенимнаукаманијемогућеподредитикванти
тавнојметоди.Умодерномдобу,гдјејебројпостаосимбол
вриједности,нечудиопсједнутостмјерењем.Шушњићто
сликовитоприказујесценомизМалогПринцаукојојседје
чак ишчуђава окупираношћу одраслих особа бројевима и
начиномнакојипроцјењујуособеипредмете.16 Вајлдби
подсјетио даљуди данас знају цијену свему а вриједност
ничему.17

Складностнаучнемислиевидентнајеуједноставностиње
ног исказа, као и његовој недвосмилености. Умберто Еко
подсјећада једвосмисленостунауцинедостатак,док јеу
умјетностионовриједност.18Тимесенаучникнеобесхра
бруједасвојумисаоизразиистанчанијимстилом,сведок
на јасаниконцизанначинизражаварезултате свогистра
живања. Сувопарношћу исказа можда се остаје доследан
садржају,алисегубинаоблику.Истанчанстилунауцидар
јекојипосједујуријетки.Умодернојјугословенскојистори
ографијиваљалобипоменутиименаРадованаСамарџићаи
ГеоргијаОстрогорског,којисунаврлооригиналанипријем
чивначинсвојумисаодоводилидодвострукевриједности:
научнеправовјерностииестетицизмаформе.

16Шушњић,Ђ.нав.дело,стр.115.
17Wilde,O.(2006)PictureofDorianGray,Oxford:OxfordUniversityPress,

p.42.
18Eco,U.(1990)TheLimitsofInterpretation,BloomingtonandIndianapolis:

IndianaUniversityPress,pp.5861.
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Infinem

Наука,иако својимпринципимаметодолошкидотичедог
матизам,непосједујесвојбревијар.Првазаповијесткојаби
сеодносиланасубјектсазнања,утомслучају,односилаби
сенанаучнопоштење.Даотклонимосекундарно,спољно
разумијевањеовогпојма:овдјенемислимонапоштовање
интелектуалне својине једног аутора. Оно спада у домен
друштвеногуговоракојимсештитеправанаучногдјелатни
ка.Научнопоштење,упримарномзначењу,извиреизкате
горичкогимперативанаучниковогпозива:чинитисвештоје
уњеговојмоћи,дасеуоткривањуистине–водиистином–
безкомпромиса.

Наизвјестан,веберовскиначин,уразумијевањуоногашто
наука јесте, требаразумјетиионоштаонаније.Онаније
дјелатносткојаможепружитицијелину:рјешењевјечнеза
гонеткеотајничовјекаиприроде.Нажалостилисрећу,то
неспадауњендомен.Алинапутуцјеловитијегодговорана
овапитањаонаморачуватинеповредивострационалнеми
сликојапружалегитимитетњенојдјелатности.Овдјележи
јошједнаопасност–уколиконаучникусвојипретпоставку
дајесвазбиљадоступнасазнању,дасеможеоткрити,увр
ститиусистемипојмовнодефинисати.Дефинисати,према
Вајду,значиограничити.19Известисвествари,уколикобии
биломогуће,предсвјетлостСунца,значилобивулгаризаци
јусамогобјектаспознаје.Кључеви,највећимдијелом,леже
ускривеном,тамномидубоком.Отуддругиоблицичовјеко
вогдухавукусвојумоћинамјену.

УЈунговојпсихологијиморскедубинесусинонимизаисти
ну.Онесу„поправилустециштеиисходиштецјелокупног
душевногживота,такозваноколективнонесвјесно”.20Нечу
дидајеЊутн,непосреднопредсмрт,рекаодасебевидикао
дјечака„којисеигранаморскојплажиитуитаморадујесе
каданаиђепокојигладаккаменчићилишкољкуљепшуод
осталих”докпредњим„великиокеанистинележисавнео
ткривен”.21Понизностпредистинамакојетребаоткритии,
у одређеном смислу, смјелостпредонимкрупнимрибама
удубинамаокеана,чиненаучникадостојнимовомпозиву.

19Wilde,O.нав.дело,стр.165.
20Харк,Х.(1998)Лексиконосновнихјунговскихпојмова,Београд:Дерета,

стр.85.
21Christianson,G.(1996)IsaacNewton:AndtheScientificRevolution,Oxford:

OxfordUniversityPress,p.144
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Abstract

Measurability of truth in science occurs within the framework of
methodology, which we also define as the science of science. It is
often forgotten that science, as an activity of the spirit, rests on the
philosophicalassumptions that the truthexists, that itcanbeknown,
andthatitisavalueinitself.Bypassingthesepremises,thatis,taking
scienceasathingthatisgiven,ofteninvokescyclicphenomenainits
spheres,inwhichnotonlythereisnonewknowledge,butoldcognitions
areconstantlyrecycled,fillingcolumnswithrowsdevoidofsubstance
andform.Inadditiontofocusingonthebasicprinciplesofverifiability
ofscientificthought,inthispaperwewilltrytoanswerseveralgeneral
questions:Whatisscience?Whatarethelimitsofscience?Whatare
theexpectationsofthescientificcallanditsroleinthemodernworld?

Keywords:methodology,science,truth,logic
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САМОХРАНИХРОДИТЕЉА
ИЗМЕЂУСЕЛАИГРАДА

Сажетак: Тра ди ци о нал на по ро ди ца је то ком прет ход ног ве ка пре
жи ве ла круп не про ме не. Све ви ше је ро ди те ља са ма ца ко ји, услед 
раз ли чи тих раз ло га, без по мо ћи дру гог ро ди те ља од га ја ју сво ју де
цу. У ра ду се пред ста вља ју ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња 
ко је је ура ђе но на под руч ју АП Вој во ди не на укуп ном узор ку од 200 
са мо хра них ро ди те ља. При том, па жња је усме ре на на ана ли зу 
дру штве ног жи во та и со ци јал не мре же јед но ро ди тељ ских по ро
ди ца. За кљу чу је се о усме ре но сти са мо хра них ро ди те ља на срод
нич ке и при ја тељ ске мре же по др шке у сва ко днев ном жи во ту.

Кључнеречи: са мо хра ни ро ди те љи, со ци јал не мре же, кул тур ни 
ка пи тал, дру штве ни жи вот.

Увод не на по ме не1

У са вре ме ним усло ви ма жи во та је дан од све уче ста ли јих мо
да ли те та по ро ди це је су јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Њи хо ви 
про бле ми и по тре бе су по ста ли ве о ма ак ту е лан пред мет со
ци о ло шког ин те ре со ва ња у све ту по след њих не ко ли ко де це
ни ја, ка да је ну кле ар на по ро ди ца пре жи ве ла круп не про ме
не. Јед но ро ди тељ ска по ро ди ца се ви ше не мо же по сма тра ти 

1 Средства за реализацију истраживања обезбеђена од стране 
Министарства за просвету, науку и технoлошки развој Републике Србије 
(уговор 4510368/202014/ 200117).

М.НОВАКОВ,Е.НИКОЛИЋЂОРИЋиД.ЈАНКОВИЋ
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као рет кост бу ду ћи да са мо на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
при бли жно сва ко пе то де те од ра сте у по ро дици са јед ним 
ро ди те љем.

Глав на те о риј ска схва та ња о под руч ју ис тра жи ва ња ко ја 
су чи ни ла те о риј ску осно ву за ана ли зу јед но ро ди тељ ских 
поро ди ца у срп ском дру штву, мо гу се по де ли ти у две гру пе: 

Пр ву гру пу чи не ста во ви и схва та ња ау то ра сту ди ја ра ђе них 
у Ср би ји, а то су: ста во ви о кон ти ну и те ту у кон цеп ци ји па
три јар хал ног ма те рин ства и кул тур ном обра сцу ма те рин ства 
код Ср ба2; схва та ња о ре тра ди ци о на ли за ци ји по ро дич них 
од но са и тран сфор ма ци ји по ро ди це и до ма ћин ста ва услед 
дру штве не кри зе3; ста во ви о тран зи ци ји бра ка у парт нер
ство4; ста во ви о по ро ди ца ма са јед ним ро ди те љем на осно ву 
ис тра жи ва ња С. То ма но вић са са рад ни ци ма5; схва та ња Ве
сне Ми ле тићСте па но вић6 о вер ти кал но про ши ре ним по ро
ди ца ма у са вре ме ном срп ском дру штву и друге сту ди је ко је 
је ра дио пре све га Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Дру гу гру пу чи не те о ри
је де мо граф ске тран зи ци је, мо дер ни за ци је и гло ба ли за ци је 
а по себ но ста но ви шта Ен то ни Ги ден са (Ant hony Gid dens)7, 
Ул ри ха Бе ка (Ul rich Beck)8 о ри зич ном дру штву и Пје ра Бур
ди јеа (Pi er re Bo ur di eu)9 о дру штве ној ре про дук ци ји, бра ку, и 

2 Трип ко вић, Г. (1997) Ма те рин ствокул тур ни обра зац Ср ба, Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска.

3 Mi lić, A. Tran sfor ma ci ja po ro di ce i do ma ćin stva – za stoj i stra te gi ja pre ži
vlja va nja, u: Druš tve na tran sfor ma ci ja i stra te gi je druš tve nih gru pa: sva ko
dne vi ca Sr bi je na po čet ku tre ćeg mi le ni ju ma, (pri re di la) Mi lić, A. (2004), 
Be o grad: ISI FF; Mi lić, A. (2010a) Po ro di ca i iza zo vi glo bal ne tran for ma ci je, 
У: Mi lić, A. (prir.) Vre me po ro di ca, Be o grad: Či go ja; Mi lić, A. Po ro di ce u 
kla snosloj nom klju ču, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. , Be o grad: Či go
ja; Mi lić, A. (2010v) Po ro dič ne vred no sne ori jen ta ci je – vred no sni ras kol, u: 
Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. (2010b), Be o grad: Či go ja; To ma no vić, S. 
(prir.) (2004) So ci o lo gi ja de tinj stva, Be o grad: Za vod za udž be ni ke i na stav na 
sred stva; To ma no vić, S. i sar. (prir.) (2006) Druš tvo u pre vi ra nju – So ci o loš
ke stu di je ne kih aspe ka ta druš tve ne tran sfor ma ci je u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF; 
To ma no vić, S. So ci jal ni ka pi tal po ro di ca, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A.  
(2010), Be o grad: Či go ja.

4 Bo bić, M. (2003) Brak ili/i part ner stvo, Be o grad: ISI FF.
5 To ma no vić, S., Lju bi čić, М. i Sta no je vić, D. (2014) Jed no ro di telj ske  

po ro di ce u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF.
6 Mi le tićSte pa no vić, V. (2011) Pro ši re na po ro di ca u Sr bi ji, Be o grad: Či go ja.
7 Gid dens, A. (1998) Po sle di ce mo der no sti, Be o grad: Fi lip Viš njić; Gid dens, 

A. (2005) Od be gli svet: ka ko glo ba li za ci ja pre o bli ku je na še ži vo te, Be o grad: 
Stu bo vi kul tu re.

8 Beck, U. (2001) Ri zič no druš tvo: u su sret no voj mo der ni, Be o grad: Fi lip  
Viš njić.

9 Bur di je, P. (1999) Na crt za jed nu te o ri ju prak se, Be o grad: Za vod za udž be ni
ke i na stav na sred stva; Bo ur di eu, P. (2001) Vla da vi na muš ka ra ca, Pod go ri ca: 
CID / Uni ver zi tet Cr ne Go re.
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уло зи по ро ди це у фор ми ра њу си сте ма сте че них, али трај но 
угра ђе них дис по зи ци ја (ха би ту са) ко је на ме ће дру штве но 
окру же ње. 

Јед но ро ди тељ ске по ро ди це мо гу на ста ти услед раз во да 
бра ка, ра ста ве, ван брач ног ра ђа ња или смр ти су пру жни ка. 
Упра во ова че ти ри мо де ла јед но ро ди тељ ских по ро ди ца су 
об у хва ће на ем пи риј ским ис тра жи ва њем чи ји део ре зул та та 
се ана ли зи ра у ра ду. При том, из дво јен је онај сег мент ис
тра жи ва ња ко ји се од но си на дру штве ни жи вот и со ци јал
не мре же ро ди те ља – но си о ца јед но ро ди тељ ске по ро ди це. 
Та ко ђе, па жња је усме ре на на ре ла ци ју се лоград бу ду ћи 
да су ин тер вјуи ура ђе ни са са мо хра ним ро ди те љи ма ка ко у 
градским, та ко и у се о ским на се љи ма.

Ме то до ло ги ја ра да

Осно ву ана ли зе у ра ду пред ста вља ју, као што је на по ме ну то, 
ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња ау то ра о јед но ро ди тељ
ским по ро ди ца ма у 18 на се ље них ме ста на под руч ју АП Вој
во ди не. Ис тра жи ва ње је спро ве де но то ком 2012. го ди не на 
при год ном узор ку и пред ста вља јед но од „пи о нир ских’’ на
сто ја ња да се овај тип по ро ди ца у на шој зе мљи ква ли та тив но 
ис тра жи. Ин тер вјуи су из ве де ни са укуп но 200 са мо хра них 
ро ди те ља – но си о ца јед но ро ди тељ ске по ро ди це: 158 мај ки и 
42 оца. При том, узо рак је об у хва тио по 100 ис пи та ни ка ко ји 
жи ве у се лу, и 100 ис пи та ни ка чи је ме сто пребивалиш тa је 
град. Осно ва раз го во ра је са др жа ла пи та ња опе ра ци о на ли
зо ва на у пет бло ко ва, од ко јих се је дан од но сио упра во на 
дру штве ни жи вот и со ци јал не мре же са мо хра них ро ди те ља. 
По чет на прет по став ка је би ла да при ја тељ ске и род бин ске 
мре же пред ста вља ју ва жан осло нац са мо хра ним ро ди те љи
ма, не за ви сно од ти па на се ља у ко ме жи ве. Сем то га, тип на
се ља се сма тра ва жном од ред ни цом ка да је реч о кул тур ном 
жи во ту и ко ри шће њу но вих тех но ло ги ја.

По да ци су об ра ђе ни у про гра му SPSS (Sta ti sti cal Pac ka ge for 
the So cial Sci en ces) и Mic ro soft Of  ce Ex cel. Ме тод ра да је 
под ра зу ме вао при ме ну χ2 те ста, ко е фи ци јен та кон ти ген ци је 
(C), мул ти но ми јал ног мо де ла, Кру скал – Ва ли со вог и Ман
Вит ни је вог U те ста и ко ре спо дент не ана ли зе10.

10 Pal lant, J. (2017) SPSS Pri ruč nik za pre ži vlja va nje, Be o grad: Mi kro knji
ga, str. 211, 225229, 219223; Ba gu ley, T. (2012) Se ri o us Stats, A gu i de to 
advan ced sta ti stics for the be ha vi o ral sci en ces, UK: Pal gra ve Mac mil lan, 
р. 687; Gre e nac re, M. (2007) Cor re spon dan ce Analysis in Prac ti ce, USA:  
Se cond Edi tion, Chap man and Hall/CRC.
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Со ци јал не мре же и дру штве ни жи вот:  
ре зул та ти ис тра жи ва ња

Дру штве ни жи вот у на шем на ро ду је од у век имао епи тет по
ро дич ног дру штве ног жи во та11. Дру штве ност уоп ште, је сте 
зна ча јан аспект сва ко днев ног жи во та љу ди и она се од ви
ја „пре вас ход но кроз об ли ке дру же ња, али и кроз раз ме ну 
услу га и по др шке. Дру штве ност има уло гу екс пре сив ног со
ци јал ног ка пи та ла, на тај на чин што олак ша ва функ ци о ни
са ње по је ди на ца и гру па у сва ко днев ном жи во ту, као и што 
им пру жа осе ћај при па да ња’’12. 

По сма тра но из со ци о ло шке пер спек ти ве, мо же се ре ћи да 
смо „бар де ли мич но од ре ђе ни љу ди ма ко је по зна је мо, од
но сно ве за ма ко је ус по ста вља мо са дру ги ма. Ства ра њем ме
ђу соб них ве за љу ди су у мо гућ но сти да ра де удру же но на 
оства ре њу ци ље ва ко је не би мо гли по сти ћи са ми, од но сно 
ко је би мо гли оства ри ти уз из у зе тан на пор. Љу ди се по ве зу ју 
пу тем се ри ја мре жа и те же да де ле за јед нич ке вред но сти са 
оста лим чла но ви ма мре жа. Уко ли ко се узме да мре же кон
сти ту и шу ре сурс, мо гу се по сма тра ти као оне ко је фор ми ра
ју спе ци фи чан об лик ка пи та ла’’13. Осо бе ко је су на из ве стан 
на чин „не по ве за не” или со ци јал но ис кљу че не мо же мо сма
тра ти де лом и мар ги на ли зо ва ним. Љу ди су не ка да при па
да ли за јед ни ца ма ко је су би ле у об ли ку ма лих хо мо ге них 
хи је рар хиј ски уре ђе них гру па, та ко зва них „ма лих ку ти ја”, у 
ко ји ма су ве зе из ме ђу чла но ва гу сто ис пре пле те не и за сно
ва не у ве ли кој ме ри на про стор ној бли ско сти, по ро дич ним, 
ко ле ги јал ним и ком шиј ским ве за ма14. Да нас се људ ске за јед
ни це са сто је од дру штве них мре жа, ко је су, пре ма Вел ма ну 
(Wel lman) и Хемп то ну (Hamp ton), ка ко „ло кал ног та ко и гло
бал ног ка рак те ра, у ко ји ма су ве зе ди фу зне, а гра ни це из ме
ђу мре жа про пу стљи ви је са ма ње из ра же ним хи је ра хиј ским 
струк ту ра ма не го код гру па. Иа ко је по ме ра ње од дру штве
них гру па ка дру штве ним мре жа ма по че ло још у вре ме ну 
пре ин тер не та (ше зде се тих го ди на про шлог ве ка), ин тер нет 

11 Li va da, S. (1966) Eko nom ski i druš tve ni po lo žaj že ne u po ljo pri vre di, So ci
jal na po li ti ka me seč nik za so ci jal noeko nom ska pi ta nja, br. 9, go di na XXI, 
Be o grad: Rad, str. 926.

12 To ma no vić, S. So ci jal ni ka pi tal po ro di ca, u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A.  
(2010), Be o grad: Či go ja, str.91.

13 Bi li no vić, A. i Trip ko vić, G. Te o rij ske osno ve so ci jal nog ka pi ta la, u: Ana li za 
so ci jal nih mre ža, (ured ni ci) So ko lov ska, V. i Ško rić, M. (2011), No vi Sad: 
Fi lo zof ski fa kul tet, str. 86.

14 Ko ma ro mi, B. (2015) Mar gi na li za ci ja, druš tve ne mre že i elek tron ska ko
mu ni ka ci ja: zna čaj, pred no sti i ogra ni če nja elek tron skih gru pa za po drš ku, 
Agro e ko no mi ka, Vol. 44. br. 68, No vi Sad: De part man za eko no mi ku po ljo
pri vre de i so ci o lo gi ju se la, Po ljo pri vred ni fa kul tet, str. 158.
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је у ве ли кој ме ри по др жао и убр зао ову про ме ну. За хва љу ју
ћи пре све га мо дер ним ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је 
омо гу ћу је лак шу и бр жу ко му ни ка ци ју по је ди нац да нас нај
че шће при па да ве ћем бро ју раз ли чи тих мре жа’’15. 

Ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла А. Ми лић по чет ком овог ми
ле ни ју ма по ка за ло је да су по ро ди це у на шем дру штву у сва
ко днев ном жи во ту из ра зи то окре ну те ка ко ри шће њу со ци
јал ног ка пи та ла у ли ку срод ни ка, ку мо ва, при ја те ља, ко ле га 
са по сла или су се да. Сва ис тра жи ва ња су по ка за ла да се за 
по др шку по је дин ци обра ћа ју при ват ном кру гу, а не јав ном, 
ин сти ту ци о нал ном сек то ру16.

Пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, нај ве ћу по др шку 
са мо хра ни ро ди те љи17 до би ја ју од сво јих ро ди те ља (54%). 
На дру гом ме сту су ро ђа ци ти ко ји обез бе ђу ју по др шку 
(15%), a на тре ћем ме сту при ја те љи (12,5%) (гра фи кон 1). 
Из ме ђу ва ри ја бли ко да је нај ве ћу по др шку по ро ди ци и по ла 
ис пи та ни ка (χ2 = 8,398;  p = 0,817) као и ти па на се ља (χ2 = 
18,464;  p = 0,141) не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе, али је та 
ве за ви со ко ста ти сти чки зна чај на и ја ка ако се узме у об зир 
мо дел јед но ро ди тељ ске по ро ди це (χ2 = 69,016;  p = 0,002; 
С=0,507). По др шку сво јих ро ди те ља као нај ве ћу, нај че шће 
на во де ро ди те љи ко ји ни ка да ни су би ли у бра ку (71,4%), а 
нај ре ђе об у до ве ли (27,3%).

Гра фи кон 1. Осо ба ко ја по ро ди ци да је нај ве ћу по др шку (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

15 Исто, стр. 158, 159.
16 Mi lić, A. (2009) Osvrt na re zul ta te an ket nih is tra ži va nja po ro di ca i do ma ćin

sta va u In sti tu tu za so ci o loš ka is tra ži va nja u po sled njih dva de set go di na, u:  
Po ro di ce u Sr bi ji da nas u kom pa ra tiv noj per spek ti vi, (prir.) Mi lić, A. i To ma
no vić, S. (2009) , Be o grad: ISI FF, str. 17.

17 Ис пи та ни ци су би ли сле де ћег брач ног ста ту са:  раз ве де ни (55,5%),  
об у до ве ли (27,5%), ра ста вље ни (6,5%), не вен ча ни (10,5%).
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При ја тељ ске мре же пред ста вља ју ва жан аспект сва ко днев
ног жи во та, и је дан од ва жних осло на ца у жи во ту сва ког чо
ве ка је су при ја те љи. Ове мре же су мул ти пли ко ва но зна чај не 
код ро ди те ља ко ји са ми по ди жу сво ју де цу. Пре ма ре зул та
ти ма на шег ис тра жи ва ња, ка да има ју не ки про блем, го то во 
сва ки дру ги ис пи та ник че сто или увек до би ја по др шку од 
при ја те ља (гра фи кон 2). При том, из ме ђу до би ја ња при ја
тељ ске по др шке и ре ла ци је се лоград не ма ста ти стич ки 
значај не ве зе (χ2 = 1,675; p = 0,795).

Гра фи кон 2. По др шка при ја те ља (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра 

Ин тер вју и са ни ро ди те љи се нај че шће дру же са при ја те љи
ма и  ком ши ја ма (та бе ла 1). Кру скалВа лис тест (КW=7,440; 
p=0,059) ука зу је да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли
ка у уче ста ло сти дру же ња са при ја те љи ма ка да се по ре де 
ис пи та ни ци у раз ли чи тим мо де ли ма јед но ро ди тељ ских 
породи ца.

Та бе ла 1. Уче ста лост дру же ња ис пи та ни ка
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Дру штве ним жи во том сво је по ро ди це је, у раз ли чи том ин
тен зи те ту, за до вољ на ве ћи на ис пи та ни ка (гра фи кон 3). При
бли жно сва ки пе ти ис пи та ник је из ја вио да је пот пу но за до
во љан (19%).  Кру скалВа ли сов тест (КW=2,039; p=0,564) 
ука зу је да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у сте пе
ну за до вољ ства дру штве ним жи во том по ро ди це пре ма мо
де лу јед но ро ди тељ ске по ро ди це. Сем то га, МанВит ни јев U 
тест је по ка зао да та ко ђе не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли
ке у сте пе ну из ра же ног за до вољ ства/не за до вољ ства пре ма 
по лу ис пи та ни ка (U=3235; z=0,257; p=0,797) као ни ти пу  
на се ља у ко ме жи ве (U=4939,5; z=0,102; p=0,919).
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Гра фи кон 3. Сте пен за до вољ ства дру штве ним  
жи во том по ро ди це (%); Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Ве ли ка ве ћи на ис пи та ни ка (93%) ни је члан нијед ног удру
же ња. Од укуп ног узор ка, све га 14 ис пи та ни ка су чла но ви 
не ког удру же ња или ор га ни за ци је. Нај ви ше их је са члан
ством у ху ма ни тар ном удру же њу (1,5%) и по ли тич кој пар
ти ји (1,5%). При том, све га 3 ис пи та ни ка (1,5%) до би ја 
помоћ од удру же ња чи ји су члан.

По моћ од ин сти ту ци ја, уста но ва и/или удру же ња са мо хра
них ро ди те ља је тра жио сва ки тре ћи ис пи та ник. Ипак, ве
ћи на (67,5%) ис пи та ни ка ни ка да ни је тра жи ла по моћ од 
са ве то ва ли шта, цен тра за со ци јал ни рад или удру же ња са
мо хра них ро ди те ља. Уз то, по ка за ло се да не ма ста ти стич
ки зна чај не ве зе из ме ђу ове ва ри ја бле и ти па на се ља у ко ме 
ис пи та ни ци жи ве (χ2 = 1,304;  p = 0,521). Ме ђу ис пи та ни
ци ма ко ји су тра жи ли по моћ од ком пе тент них ин сти ту ци ја 
или удру же ња (32,5%), нај ви ше је оних ко ји пру же ном по
мо ћи ни су би ли за до вољ ни (52,3%). Са мо 10,8% ис пи та ни ка 
је са до би је ном по мо ћи за до вољ но у ве ћој ме ри (гра фи кон 
4). Они ис пи та ни ци ко ји су не за до вољ ни ис ку ством ко је су 
има ли са са ве то ва ли шти ма, удру же њи ма или цен тром за со
ци јал ни рад, сво је не за до вољ ство су об ја сни ли ти ме што 
им ни је одо бре на по моћ (61,9%). Сва ки пе ти ро ди тељ је 
ре као да ове уста но ве ни су по ка за ле раз у ме ва ње за њи хо ве 
пробле ме (20,6%).

Гра фи кон 4. За до вољ ство до би је ном по мо ћи од са ве то ва ли шта, 
цен тра за со ци јал ни рад, и др. (%)

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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Кул тур ни ка пи тал

Ка ко на во ди Д. Ко ко вић, за јед но са еко ном ским и сим бо
лич ким ка пи та лом „кул тур ни ка пи тал спа да у оне ре сур се 
ко је чла но ви дру штва ко ри сте за одр жа ва ње свог це ло куп
ног ха би ту са. Кул тур ни ка пи тал зна чи укуп ност пред ста ва 
и зна ња по мо ћу ко јих љу ди мо гу лак ше да уче ству ју у дру
штве ном, кул тур ном и обра зов ном жи во ту’’18. По се ћи ва
ње јав них кул тур них до га ђа ја, ма ни фе ста ци ја, ко ри шће ни 
су  као по ка за тељ од но са кул тур не по тро шње и по ро дич не 
дру штве но сти. У ис тра жи ва њу ко је је ра дио ИСИ ФФ 2010. 
го ди не, 77,6% ис пи та ни ка је од го во ри ло да ни ко у њи хо вој 
по ро ди ци не од ла зи у по зо ри ште. По ро ди це та ко ђе не од
ла зе ни у би о скоп (78,4%). По да ци Еу ро ба ро ме тра за 2007. 
го ди ну го во ре о то ме да је у по след њих 12 ме се ци 32% ис
пи та ни ка из ЕУ по се ти ло по зо ри ште19. Пре ма из ве шта ју 
Еу ро ба ро ме тра за 2013. го ди ну, нај че шћи об лик уче шћа у 
кул тур ним ак тив но сти ма је гле да ње или слу ша ње кул тур
ног про гра ма на те ле ви зи ји или ра ди ју: 72% Евро пља на је 
то учи ни ло нај ма ње јед ном у по след њих два на ест ме се ци. 
Сле де ћа нај че шћа ак тив ност је чи та ње књи га (68%). Нај
ма ње по пу лар на ак тив ност је би ла ба лет, плес, пер фор манс 
или опе ра, са са мо 18% уче шћа. 

Ис пи та ни ци у се вер ним европ ским зе мља ма су нај ви ше ан
га жо ва ни у ни зу кул тур них ак тив но сти нпр. 90% ис пи та ни
ка у Швед ској, 86% у Хо лан ди ји и 82% у Дан ској про чи та ли 
су нај ма ње јед ну књи гу у про шлој го ди ни. На су прот то ме, 
ју жне и ис точ не зе мље су че сто нај ма ње ан га жо ва не у кул
ту рим ак тив но сти ма: са мо 51% ис пи та ни ка у Ру му ни ји и 
50% у Грч кој је про чи та ло нај ма ње јед ну књи гу у про шлој 
го ди ни (у по ре ђе њу са 68% у ЕУ као це ли ни).

Ин декс кул тур не прак се ко ји од ра жа ва уче шће у ни зу кул
тур них ак тив но сти по ка зу је да зе мље се вер не Евро пе има ју 
нај ве ћи про це нат „ве о ма ви со ки и ви со ки ин дек си уче шћа, 
пред во ђе ни Швед ском (43%), Дан ском (36%) и Хо лан ди
јом (34%). По ре ђе ња ра ди, нај ни жи ни вои кул тур ног ин
дек са су у Грч кој (5%), Пор ту га лу, Ки пру (6%), Ру му ни ји и 
Мађарској (обе зе мље 7%)’’20. 

18 Ko ko vić, D. (2009) Druš tvo i obra zov ni ka pi tal, No vi Sad: Me di ter ran  
Pu blis hing, str. 156.

19 Se ku lić, N. Po ro dič ni kul tur ni ka pi talkul tur na po troš nja i ula ga nje u kul tu ru, 
u: Vre me po ro di ca, (prir.) Mi lić, A. (2010), Be o grad: Či go ja, str. 105.

20 Cul tu ral ac cess and par ti ci pa tion re port. Spe cial Eu ro ba ro me ter 399. EU 
Com mi sion, 2013, стр. 5. при сту пље но: 02. јул 2019. Http://ec.eu ro pa.eu /
pu blic_opi nion/in dex_en .ht m
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Пре ма ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, са мо 14% ис пи
та ни ка је из ја ви ло да по се ћу је би о скоп, по зо ри ште или 
кул тур не ма ни фе ста ци је, док је ви ше од по ло ви не (52,5%) 
одгово ри ло да исте не по се ћу је (та бе ла 2). 

Та бе ла 2. Ме сто ста но ва ња и по се те би о ско па, по зо ри шта,  
кул тур них ма ни фе ста ци ја (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

На овом ме сту се при ме ном мо де ла мул ти но ми јал не ре
гре си је хте ло ви де ти да ли по сто ји раз ли ка у по се ћи ва њу 
по зо ри шта, би о ско па и кул тур них ма ни фе ста ци ја пре ма 
ти пу на се ља у ко ме ис пи та ни ци жи ве, мо де лу јед но ро ди
тељ ске по ро ди це, ти пу до ма ћин ства, да ли има ју парт не ра, 
образова њу, ста ро сти и бро ју де це. 

Та бе ла 3.1. Ин фор ма ци ја о при ла го ђе но сти мо де ла
На осно ву ре зул та та у Та бе ли 3.1, мо же да се за кљу чи да 
је вред ност 2LL кри те ри ју ма мо де ла ко ји са др жи све ода
бра не не за ви сно про мен љи ве ма ња у по ре ђе њу са нул тим 
мо де лом. Ка ко је χ2= 120,164 (p<0,01)  пред ви ђа ње је   ви со
ко ста ти стич ки зна чај но  по у зда ни је у по ре ђе њу са нул тим 
мо де лом.

Ка ко Пир со но ва ста ти сти ка ко ја ме ри при ла го ђе ност мо де
ла по да ци ма (χ2=302,970, p= 0,506) и ста ти сти ка од сту па ња 
(χ2=252,391, p= 0,986) ни су ста ти стич ки зна чај не мо же да 
се за кљу чи да је мо дел до бро при ла го ђен ори ги нал ним по
да ци ма, што по твр ђу ју Na gel ker ke и McFad denв псе у до R2 

вред но сти ( 526,0R 2
N =  и 307,0R 2

McF = ). 

Да ли посећује Место становања Укупно  Село Град 
да 9,0 19,0 14,0 
не 72,0 33,0 52,5 
понекад 19,0 48,0 33,5 
Укупно 100,0 100,0 100,0 

 

Модел 

Критеријум Тест количника веродостојности 

-2LL 2   Степен слободе p 

Слободан члан 381,448    

Коначан модел 261,284 120,164 52 ,000 

                                     *-2LL=-2 log L 
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Табела 3.2. Тест количника веродостојности
На осно ву ре зул та та ко лич ни ка ве ро до стој но сти (Та бе ла 
3.2) мо же да се за кљу чи да је ви со ко ста ти стич ки зна ча јан 
ко е фи ци је нат про мен љи ве тип на се ља и обра зо ва ње, док ко
е фи ци јен ти оста лих про мен љи вих у мо де лу мул ти но ми јал
не ре гре си је ни су ста ти стич ки зна чај ни.

На осно ву вред но сти χ2 те ста (χ2 =30,609; p=0,000) и из ра
чу на те вред но сти ко е фи ци јен та кон ти ген ци је (C=0,364) мо
же да се за кљу чи да по сто ји ста ти стич ки ви со ко зна чај на и 
сред ње ја ка за ви сност по се ћи ва ња по зо ри шта, би о ско па и 
кул тур них ма ни фе ста ци ја с јед не, и ти па на се ља са дру ге 
стра не. Та ко ђе, ста ти стич ки ви со ко зна чај на и сред ње ја ка 
за ви сност (p=0,000; С=0,464) по сто ји и из ме ђу по се ћи ва ња 
по зо ри шта и обра зо ва ња ис пи та ни ка.

Гра фи кон 5. Од ла сци у по зо ри ште и друго пре ма обра зо ва њу
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Гра фич ким пред ста вља њем по ве за но сти по се ћи ва ња по зо
ри шта, би о ско па и сл. и сте пе на обра зо ва ња при ме ном ко
ре спо дент не ана ли зе (гра фи кон 5), мо же да се уо чи тен ден
ци ја од ла за ка у по зо ри ште и на кул тур не ма ни фе ста ци је код  
ис пи та ни ка са фа кул тет ским обра зо ва њем, и у ма њој ме ри, 
од но сно по не кад код оних са ви шом шко лом и сред њом че
тво ро го ди шњом. Ка ко опа да ни во обра зо ва ња та ко ра сте 
удео оних ко ји не по се ћу ју oве уста но ве кул ту ре.

Ефекат 

Критеријум прилагођености 
модела Тест количника веродостојности 
G=-2LL редукованог модела 2 Степен слободе p 

Слободан члан 2,613E2 ,000 0 . 
Тип насеља 288,414 27,130 2 ,000 
Тип ЈРП 268,586 7,302 6 ,294 
Тип домаћинства 267,732 6.448 4 ,168 
Да ли имају 
партнера 

261,843 ,559 2 ,756 

образовање 307,453 46,169 12 ,000 
старост 272,751 11,467 18 ,874 
Број деце 267,007 5,723 8 ,678 
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Гра фи кон 6. Да ли сма тра те да Вам Ваш по ро дич ни ста тус пред
ста вља про блем у про на ла же њу по сла или на пре до ва њу  

у ка ри је ри (%); Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
Ве ћи на ис пи та ни ка (63,5%) не сма тра да им ста тус са мо хра
ног ро ди те ља пред ста вља про блем у про на ла же њу по сла 
или на пре до ва њу у ка ри је ри. Ипак, 36% ро ди те ља је од го
во ри ло да им то пред ста вља про блем у ве ћој ме ри или де ли
мич но (гра фи кон 6). Укр шта њем ове ва ри ја бле са мо де лом 
јед но ро ди тељ ске по ро ди це по ка зу је се да не ма ста ти сти чки 
зна чај не ве зе из ме ђу њих (χ2 = 15,658; p = 0,074), као ни са 
по лом ис пи та ни ка (χ2 = 7,320;  p = 0,062).

Обра зо ва ње је нај бит ни ји еле ме нат кул тур ног ка пи та ла, ни
во ква ли фи ка ци ја пред ста вља нај зна чај ни ји ре сурс на тр жи
шту ра да, а са со бом но си и од ре ђе ну ко ли чи ну дру штве ног 
пре сти жа21. Са вре ме но дру штво „обе ле жа ва ју ве о ма ин
тен зив не дру штве не про ме не ко је сна жно ути чу на уло гу, 
сми сао и ци ље ве обра зо ва ња’’22. Обра зо ва ње је јед на од тра
ди ци о нал них функ ци ја по ро ди це ко ја је ве ћин ски пре шла 
на уста но ве и ин сти ту ци је, а оно је и чи ни лац про ме ње ног 
по ло жа ја же на у дру штву, и јед на од дру штве нокул тур них 
де тер ми нан ти фер ти ли те та. На и ме, у де мо гра фи ји је по твр
ђе на пра вил ност да са ра стом обра зо ва ња же на и њи хо ве 
еко ном ске ак тив но сти опа да ра ђа ње, и да је, у прин ци пу, 
ре про дук ци ја ве ћа код же на са ма њим ступ њем обра зо ва
ња, код же на на се лу, из др жа ва них же на и уоп ште до ма ћи ца. 
Ши ре ње обра зо ва ња же на, а по себ но ви со ког обра зо ва ња, 
под ра зу ме ва ма сов но од ла га ње бра ка23 и има зна чај ног ути
ца ја на про ме не у по ро ди ци. Обра зо ва ње се сма тра глав ним 
чи ни о цем мо дер ног дру штве ног раз во ја и „одав но је при
ме ће но да на шу кул ту ру ка рак те ри ше пре ко мер но ве ро ва ње 

21 To ma no vić, S., Lju bi čić, М. i Sta no je vić, D. (2014) Jed no ro di telj ske po ro di
ce u Sr bi ji, Be o grad: ISI FF, str. 71.

22 Ко ко вић, Д. (1994) Со ци о ло ги ја обра зо ва ња, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 
стр. 163.

23 Bo bić, M. (2007) De mo gra fi ja i so ci o lo gi ja – ve za ili sin te za, Be o grad:  
Slu žbe ni gla snik, str. 7577.
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у оно што се на зи ва обра зо ва њем и вас пи та њем’’24. Обра
зо ва ње је ва жно струк ту рал но свој ство ко је но си са со бом 
ка ко не ма те ри ја лан пре стиж, та ко и ма те ри јал не пред но сти 
те нас је сто га за ни ма ло ко ли ко, и да ли ро ди те љи по ред 
фор мал них ква ли фи кац ци ја ко је су оства ри ли, ула жу у сво је 
обра зо ва ње.

Та бе ла 4. Пол ис пи та ни ка и за до вољ ство  
оства ре ним обра зо ва њем (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Сво јим обра зо ва њем је за до вољ но 51,5% ис пи та ни ка, док 
48,5% ни је (та бе ла 4.). Не што че шће су не за до вољ ство из ра
зи ли оче ви (57,1%) не го мај ке (46,2%), али по ка за ло се и да 
из ме ђу ва ри ја бле за до вољ ства обра зо ва њем и по ла ис пи та
ни ка не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе (χ2 = 1,590;  p = 0,207), 
као ни из ме ђу за до вољ ства оства ре ним обра зо ва њем и ти па  
на се ља у ком жи ве (χ2 = 0,020; p = 0,887).

Нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка у то ку про те клих го ди ну да
на ни је по ха ђао ни ка кав курс, те чај или сту ди је (83%). Не
што ви ше мај ки (19%) не го оче ва (9,5%) је из ја ви ло да су се 
на не ки на чин уса вр ша ва ли у то ку про те клих го ди ну да на. 
Из ме ђу ва ри ја бли уса вр ша ва ња и за по сле но сти ис пи та ни ка 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на ве за (χ2 = 7,630;  p = 0,006), 
док ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да је та ве за сла ба 
(С=0,192).  Да кле, три пу та че шће су за по сле ни ис пи та ни ци 
(23,6%) по ха ђа ли не ки курс или сту ди је у про те клих го ди ну 
да на, не го не за по сле ни (8,9%) (та бе ла 5). Ова ква си ту а ци ја 
је при сут на сто га што за по сле ни че сто у окви ру свог рад ног 
ме ста мо ра ју до дат но да се уса вр ша ва ју, те упра во ин сти ту
ци је у ко ји ма су за по сле ни ша љу запосленe на те ча је ве и сл. 
што по твр ђу ју и од го во ри ис пи та ни ка. На и ме, ме ђу ис пи
та ни ци ма ко ји су у то ку прет ход них го ди ну да на по ха ђа ли 
не ки курс или сту ди је нај ви ше је оних ко ји су има ли обу ку 
на по слу (26,5%). Сле ди за тим шко ла стра них је зи ка (26,4%) 
те курс за ра чу на ре (17,6%).

24 Ко ко вић, Д. нав. де ло, стр. 108109.

 

Пол 
Да ли сте задовољни својим образовањем 

укупно 
да не 

мушки 42,9 57,1 100,0 

женски 53,8 46,2 100,0 

укупно 51,5 48,5 100,0 
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Да ли сте запослени Да ли сте похађали курс, течај или студије у 
протеклих годину дана Укупно 

запослен 23,6% 76,4% 100,0% 

незапослен 8,9% 91,1% 100,0% 

укупно 17,0% 83,0% 100,0% 

 
Та бе ла 5. За по сле ност ис пи та ни ка и по ха ђа ње кур се ва, те ча је ва 

или сту ди ја у то ку про те клих го ди ну да на (%)
Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Јед на од но вих тех но ло ги ја ко ја, из ме ђу оста лог, омо гу ћа
ва љу ди ма да до ђу до мно гих ин фор ма ци ја је сва ка ко ин
тер нет. По се до ва ње ра чу на ра у до ма ћин ству и ко ри шће ње 
ин тер не та се мо гу по сма тра ти и као кул тур ни ре сурс по ро
ди це. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ве ћи на ис пи та ни ка (63%) 
ко ри сти интер нет. Ме ђу тим, ни је за не мар љив ни број оних 
ко ји ин тер нет уоп ште не ко ри сте (37%). Укр шта њем ва ри
ја бли ко ри шће ње ин тер не та и по ла ис пи та ни ка по ка за ло се 
да из ме ђу њих не ма ста ти стич ки зна чај не ве зе (χ2 = 2,572;  
p = 0,109). Ме ђу тим, та ве за је зна чај на ако се узме у об
зир обра зо ва ње ис пи та ни ка (χ2 = 27,738; p=0,000) при че му 
ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да је она сред ње ја чи не 
(С=0,349). Што је, да кле, ви ши ни во обра зо ва ња, то је ве ће 
уче шће оних ис пи та ни ка ко ји ко ри сте ин тер нет. Ста ти стич
ки зна чај ном се по ка за ла и ве за са ти пом на се ља (χ2 = 6,950; 
p=0,008) при че му ко е фи ци јент кон ти ген ци је по ка зу је да 
је она сла бе ја чи не (С=0,183). Та ко ин тер нет ко ри сти 72% 
град ских ис пи та ни ка и 54% са мо хра них ро ди те ља ко ји за 
ме сто бо рав ка има ју се о ско на се ље. Упра во пу тем ин тер не
та и ме ди ја нај ве ћи број ис пи та ни ка се ин фор ми ше о ра ду 
удру же ња са мо хра них ро ди те ља. Али, тре ба има ти у ви ду 
чи ње ни цу да чак 88% ро ди те ља ни је ин фор ми са но о ра ду 
ових удру же ња ни на ко ји на чин. 

За кљу чак

На по чет ку но вог ми ле ни ју ма про цес ин ди ви ду а ли за ци је 
је по себ но узео ма ха и ста вио по тре бе по је дин ца у цен тар 
про ме на у сфе ри ин тим них од но са. У по след њем тро де це
ниј ском пе ри о ду Ср би ја је про шла кроз ве о ма бур не про
це се про ме на, али и до жи ве ла ду бин ске по ре ме ћа је чи је ће 
по сле ди це би ти још ду го при сут не у жи во ту ста нов ни ка и 
њи хо вих по ро ди ца. У овим тран зи ци о ним кре та њи ма ка да 
је број „тзв. гу бит ни ка тран зи ци је пре ма шио да ле ко број 
до бит ни ка, љу ди су зби ја ли ре до ве у пoродици, те је она 
при сил но оја ча на, не би ли ње ни чла но ви лак ше из не ли те
ре те ко ји су до ла зи ли спо ља (оси ро ма ше ње, гу би так при хо
да и по сла, мо би ли за ци је, ег зи стен ци јал ни стра хо ви то ком 
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бомбар до ва ња и сл.) па све до да нас тј. до пе ри о да де бло ки
ра не тран сфор ма ци је по сле 2000’’25. 

На ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да су јед но ро ди тељ ске по
ро ди це у срп ском дру штву окре ну те у сва ко днев ном жи
во ту ка ко ри шће њу со ци јал ног ка пи та ла у ли ку ро ди те ља, 
срод ни ка, при ја те ља. Ова окре ну тост ка при ват ној сфе ри 
не ма разлика из ме ђу се ла и гра да. За по др шку се са мо хра ни 
ро ди те љи обра ћа ју при ват ном кру гу, а не јав ном, ин сти ту
ци о нал ном сек то ру. При ја тељ ске и срод нич ке мре же та ко 
пред ста вља ју ва жан аспект сва ко днев ног жи во та и је дан од 
ва жних осло на ца ро ди те љи ма. Та ко ђе, дру штве ним жи во
том сво је по ро ди це је, у раз ли чи том ин тен зи те ту, за до вољ на 
ве ћи на са мо хра них ро ди те ља не за ви сно од то га да ли жи
ве у се лу или гра ду. Ипак, тип на се ља, као и обра зо ва ње, 
оче ки ва но су се по ка за ли као бит не од ред ни це ка да је реч о 
по се ћи ва њу ку л тур них ма ни фе ста ци ја и уста но ва, као и ко
ри шће њу но вих тех но ло ги ја. У том по гле ду, пред ност је (и 
да ље) на стра ни град ског ста нов ни штва.
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ОДРЖИВОГТУРИСТИЧКОГ

РАЗВОЈА
Сажетак: Исто ри ја на ро да се огле да и у ње го вим кул тур ноисто
риј ским ре сур си ма. Са крал ни спо ме ни ци Ср би је пред ста вља ју 
да нас не из о ста ван атрак тив ни фак тор и ва жан сег мент спе ци
фич ног об ли ка ту ри стич ког и кул тур ног пу то ва ња, ко ји се на зи
ва вер ски ту ри зам. Не ке од нај зна чај ни јих вер ских де сти на ци ја са 
сво јим не ис црп ним са крал ним бла гом у све ту, бе ле же ве о ма зна
ча јан де ви зни при лив оства рен од ту ри зма. То ме до при но си кул
тур но nаслеђе као је дан од нај ва жни јих ту ри стич ких мо ти ва, ко
јем стре ми ве ли ки број ту ри ста у све ту, и пред ста вља зна ча јан 
по тен ци јал одр жи вог раз во ја ту ри зма. Ре пу бли ка Ср би ја раз вој 
ту ри зма ба зи ра из ме ђу оста лог и на ва ло ри за ци ји кул тур ноисто
риј ске ба шти не, ме ђу ко ји ма ма на сти ри и цр кве за у зи ма ју зна чај
но ме сто. Срп ска пра во слав на цр ква рас по ла же ве ли ким бро јем 
обје ка та, ко ји у на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма има ју ва
жну исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност. Као нај зна чај ни ји 
са крал ни објек ти мо гу да се из дво је ма на сти ри ра шке, мо рав ске 
и срп скови зан тиј ске шко ле, али и фру шко гор ски и ов чар скока
блар ски. У овом ра ду са гле да ће се вред но сти по је ди них са крал них 
гра ђе ви на, на ста лих као за ду жби не по ро ди це Не ма њи ћа. Оне и 
у го ди ни обе ле жа ва ња 800 го ди на ау то ке фал но сти Срп ске пра
во слав не цр кве, пред ста вља ју не ис ко ри шће не ре сур се за раз вој 
туризма Ср би је. 

Кључнеречи: ау то ке фал ност, Срп ска пра во слав на цр ква, вер ски 
ту ри зам, одр жи ви ту ри стич ки раз вој, ту ри зам по себ них ин те ре
со ва ња, кул тур но на сле ђе

СНЕЖАНАШТЕТИЋиИГОРТРИШИЋ
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Увод

Ре ли ги о зна кре та ња свет ског ста нов ни штва да ти ра ју још 
из пе ри о да раз во ја нај ста ри јих ци ви ли за ци ја. Ре ли ги ја као 
дру штве на по ја ва има ути цај на жи вот мно гих на ро да. Број 
ре ли ги ја се стал но по ве ћа ва упо ре до са бр зим раз во јем дру
штва. Да нас не мо же мо са тач но шћу ре ћи ко је све ре ли ги
је по сто је и ко ји део свет ског ста нов ни штва је ту укљу чен. 
Не ке од ре ли ги ја има ју из у зет ну уло гу за по ја ву но ве вр
сте кре та ња у ту ри зму – ре ли ги о зни ту ри зам. Нај ра ши ре
ни је ре ли ги је на све ту су: хри шћан ство, ислам и бу ди зам. 
Ре ли ги о зни ту ри зам на стао је пре све га, као со циопси хо ло
шка ка те го ри ја. Уко ли ко би же ле ли да де фи ни ше мо вер ски 
ту ри зам, нај при бли жни ја су схва та ња она ко ја су се чу ла у 
Ра ве ни 1990. го ди не, на кон гре су ре ли ги о зног ту ри зма, где 
је ре че но да је то: „ху ма на про мо ци ја, об лик со ли дар но
сти и при ја тељ ства, су срет на ро да, њи хо вих кул ту ра и ре
ли ги ја, уче ња о ми ру ме ђу љу ди ма, о по што ва њу при ро де 
и ва ло ри за ци ји при род ног и кул тур ног на сле ђа”.1 Ту ри зам 
на ре ли ги ју оства ру је зна чај не по зи тив не ути ца је, а нај зна
чај ни ји ути цај је сте по раст ре спек то ва ња ло кал не ре ли ги је 
од стра не ту ри ста и обр ну то.2 Под руч је Ср би је је ве ко ви ма 
би ло из ло же но кре та њи ма на ро да и кул ту ра, као и сна жним 
ути ца ји ма раз ли чи тих ци ви ли за ци ја и ве ра. На тлу Ср би је 
на ла зе се број ни оста ци про шло сти, али и за ни мљи ви оби
ча ји, на чин ис хра не и ар хи тек ту ра, ко ји су ис пре пле та ни на 
та кав на чин, да ути чу на раз вој на шег са вре ме ног дру штва 
и да ју спе ци фич ну но ту ан тро по ге ним ту ри стич ким вред но
сти ма Ср би је.3 Нај зна чај ни ја ри зни ца при па да Срп ској пра
во слав ној цр кви, чи ји су објек ти да нас пред мет ин те ре со ва
ња чи та вог чо ве чан ства. У сред њем ве ку, у до ба Не ма њи ћа, 
за ду жби нар ство је би ло ве о ма за сту пље но. Од пе ри о да Сте
фа на Не ма ње ве ли ког жу па на до до ба ца ра Уро ша, гра ђе
не су цркве и ма на сти ри. То на ста вља ју кнез Ла зар, де спот 
Сте фан Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић. Пе ри од од XII до XV 
ве ка, је вре ме тур бу лент не исто ри је ових про сто ра. Због то
га се цр кве и ма на сти ри гра де, углав ном на скро ви тим ме
сти ма, да ле ко од глав них пу те ва, што их да ље кроз исто ри ју 
ни је са чу ва ло од ра за ра ња и уни ште ња раз ли чи тих осва ја ча. 

1 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци  
ту ри зма, Бе о град: For ma B, стр. 85. 

2 Три шић, И. и Ште тић, С. (2019) Ути ца ји етич ких ко дек са на сва ко днев
ни раз вој кул ту ре по на ша ња у ту ри зму, Кул ту ра бр. 162, Бе о град: За вод 
за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 125.

3 Ште тић, С. (2016) Во дич ка слу жба у ту ри зму, на у чи те да во ди те,  
Бе о град: For ma B, стр. 122.
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У Ср би ји да нас по сто ји 2.306 не по крет них кул тур них до
ба ра ко ја су свр ста на у 4 гру пе и то: спо ме ни ци кул ту ре 
(2.023), про стор но кул тур ноисто риј ске це ли не (66), ар хе
о ло шка на ла зи шта (151) и зна ме ни та ме ста (66). Ме ђу њи
ма се на ла зи 512 кул тур них до ба ра од ве ли ког зна ча ја и 155 
кул тур них до ба ра од из у зет ног зна ча ја. И то: спо ме ни ка кул
ту ре (155), про стор них кул тур ноисто риј ских це ли на (11), 
ар хе о ло шких на ла зи шта (18) и зна ме ни тих ме ста (16). Ме ђу 
кул тур ним до бри ма од из у зет ног зна ча ја, де сет је увр ште
но на Ли сту Свет ске кул тур не и при род не ба шти не Унеска.4 
Цр кве и ма на сти ри са ове ли сте су: Цр ква све тих апо сто ла 
Пе тра и Па вла код Но вог Па за ра, Ђур ђе ви сту по ви, Со по ћа
ни, Сту де ни ца, Ви со ки Де ча ни, Гра ча ни ца, Пећ ка па три јар
ши ја и Бо го ро ди ца Ље ви шка. 

Зна чај ни ји вер ски објек ти  
Срп ске пра во слав не цр кве у раз во ју ту ри зма

Ср би ја рас по ла же ве ли ким бро јем са крал них обје ка та, ко
ји има ју зна чај ну исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност у 
на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма. Као нај зна чај ни
ји са крал ни објек ти мо гу се из дво ји ти ма на сти ри ра шке, 
мо рав ске и срп скови зан тиј ске шко ле, али и дру ги вер ски 
објек ти Срп ске пра во слав не цр кве, на тлу Ср би је и ван ње
них гра ни ца. За ту ри стич ка кре та ња, по је ди ни ма на сти ри 
Срп ске пра во слав не цр кве има ју ве ли ког зна ча ја. У овом ра
ду опи са ни су не ки ма на сти ри ко ји се ва ло ри зу ју у ту ри зму 
али не до вољ но.

Ма на сти ри Ра шке шко ле

Ма на сти ри Ра шке шко ле пред ста вља ју је дин стве но на сле ђе 
и при па да ју ши рем умет нич ком прав цу, ко ји се раз ви јао на 
те ри то ри ји сред њо ве ков не срп ске др жа ве, не са мо на под
руч ју Ра шке, не го и у оста лим де ло ви ма та да шње др жа ве. 
Ка да су у пи та њу ма на сти ри, њих од ли ку је спе ци фич на 
архи тек ту ра и сли кар ство, ко је се свр ста ва у ред нај зна чај
ни јих ар хи тек тон ских и умет нич ких до стиг ну ћа сред њо ве
ков не Евро пе. Ар хи тек ту ра Ра шких ма на сти ра пре по зна је 
се по пре у зе тим еле мен ти ма из ви зан тиј ске ар хи тек ту ре, 
као што су свод и ку бе, из ду же них осно ва, ко ја је код јед но
став ни јих гра ђе ви на јед но брод на, а код сло же ни јих у ви ду 
кр ста, са за сво ђе ним ку бе том из над пев ни це. Та ко ђе, при
сут ни су ро ман ски и не што ма ње гот ски еле мен ти, са вр ло 
че стим про зо ри ма у об ли ку би фо ра или три фо ра, са елем ен
ти ма скулп ту ра у об ли ку жи во ти ња, љу ди или би ља ка. Сви 

4 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/za sti takul tur nogna sle dja/kul tur nado bra (20. 
06. 2019)
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ови еле мен ти су ве што укло пље ни у ори ги нал ни ра шки ар
хи тек тон ски стил. Умет ност Ра шке шко ле од ли ку је фре ско
сли кар ство, ко је се раз ви ја ло под ути ца јем ви зан тиј ског и 
ро ман ског фре скосли кар ства, са сво јим је дин стве ним еле
мен ти ма и ин те р пре та ци ја ма.5 Ме ђу нај зна чај ни је ма на сти
ре Ра шке шко ле спа да ју Ђур ђе ви Сту по ви, Сту де ни ца, Жи
ча, Ми ле ше ва, Со по ћа ни, Гра дац, Да ви до ви ца, Бо го ро ди ца 
Ље ви шка, Гра ча ни ца, Ви со ки Де ча ни и Хи лан дар.

Ма на стир Сту де ни ца са гра ђен је не да ле ко од Ибар ске кли
су ре, код на се ља Ушћа, на де сној оба ли Сту де ни це. Ма на
стир ле жи на пла тоу из ме ђу пла ни на Ра до че ло (1643 m) и 
Че мер на (1348 m), ко је се ов де са ста ју, спу шта ју ћи се пре ма 
Сту де ни ци. Ма на стир је по диг нут на ан тич ком и ра но ви зан
тиј ском утвр ђе њу, у XII ве ку. Ка да је по ди гао сво ју „ве ли
ку ла вру” (гроб ни цу), Сте фан Не ма ња ју је бо га то опре мио 
„у зла то пе че ној по ве љи и у цр кви на зи ду”. По сле од ри ца
ња од пре сто ла 1196. го ди не, ов де се и за мо на шио, до бив
ши име Си ме он. По сле то га Си ме он од ла зи на Све ту Го ру 
у ма на стир Ва то пед, да би ка сни је до био до зво лу од игу
ма на да обно ви за пу ште ни ма на стир Хи лан дар, као срп ски 
манастир.

Све ти Са ва се вра ћа у Ср би ју 1208. го ди не, где бо ра ви и 
упра вља Сту де ни цом до 1215. го ди не. Он је од Сту де ни це 
на пра вио сре ди ште Срп ске пра во слав не цр кве, пра во жа
ри ште сред њо ве ков не срп ске про све те и кул ту ре. Осно вао 
је но ве епи ско пи је, об но вио ста ре и по ди гао но ве ке ли је, 
цркве и ма на сти ре, те оја чао цр кве ну ди сци пли ну. Кру на 
све га то га би ла је, до би ја ње са мо стал но сти Срп ске пра во
слав не цр кве, што је има ло и ве ли ки зна чај за не за ви сност 
срп ске др жа ве. У Сту де ни ци, Све ти Са ва на пи сао је Сту де
нич ки ти пик, чи ји део чи ни опис мо на шког жи во та Си ме о на 
Не ма ње, од на пу шта ња пре сто ла до смр ти. То пред ста вља 
пр ви ори ги нал ни књи жев ни рад Све тог Са ве. Ко ли ко је сту
де нич ка пи сар ни ца би ла ви со ко це ње на, ви ди се по хри со
ву љи кра ља Ми лу ти на из 1300. го ди не, да ро ва ној ма на сти ру 
Св. Ђор ђе код Ско пља. Краљ по ве ра ва сту де нич ком игу ма
ну Са ви да са ста ви ову хри со ву љу и пре пи ше све ра ни је 
хрисову ље овог ма на сти ра, јер су ис тру ли ле.

У ма на стир ском дво ри шту на ла зе се три цр кве (док их је 
у дру гој по ло ви ни XVII ве ка би ло 13): Бо го ро ди чи на цр
ква, цр ква Св. Јо а ки ма и Ане (Кра ље ва цр ква) и цр ква Св.  
Ни ко ле. 

5 Но ва ко вићКо стић, Р. (2010) Ту ри зам и кул ту ра, Сме де ре во: LI,  
стр. 138142.
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Сту де ни ца је од рет ких ма на сти ра Срп ске пра во слав не 
цркве, ко ји има бо га ту ри зни цу ста рих умет нич ких пред ме
та ре ли ги о зног ка рак те ра. Ри зни цу је осно вао кти тор ма на
сти ра Сте фан Не ма ња. Од осни ва ња у XII ве ку па до да нас, 
има по себ но ме сто у исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве и 
живо ту Ср ба. 

Гор ња ис по сни ца Све тог Са ве – сме ште на је у не при сту
пач ној и про стра ној пе ћи ни сте но ви тог ма си ва из над ре ке 
Са ва шни це, око 15 km се ве ро за пад но од ма на сти ра Сту де
ни це. Кти тор Са ва по по врат ку са Све те Го ре, оку пио је ов де 
мо на хе скло не аске ти зму и кон тем пла ци ји, ство рив ши ду
хов но и кул тур но сре ди ште. За ис по сни цу је ве за на плод на 
ак тив ност Све тог Са ве на књи жев ном по љу. Ов де је на пи сао 
Жи ти је Све тог Си ме о на и Сту де нич ки ти пик.

Ма на стир Жи ча се на ла зи из ме ђу Бо гу то вач ке ба ње и Кра
ље ва, ис под пла ни не Сто ло ви. Као за ду жби на кра ља Сте
фа на Пр во вен ча ног и Све тог Са ве, гра ђе на је из ме ђу 1208. 
и 1215. го ди не, а жи во пи са на око 1220. го ди не. Ра до ви на 
из град њи цр кве по че ли су до ла ском Све тог Са ве у Ср би ју, 
ин тен зи ви ра ни до 1215, па на ста вље ни 1219. го ди не, ка да 
Жи ча по ста је срп ска ар хи е пи ско пи ја, на кон сти ца ња цр кве
не са мо стал но сти. Храм је по све ћен Св. Ваз не се њу. Спољ не 
по вр ши не цр кве су ура ђе не по узо ру на ар хи тек ту ру Ато са 
и обо је не цр ве ном бо јом. У ма на сти ру Жи ча кру ни са ни су 
вла да ри и усто ли ча ва ни цр кве ни ве ли ко до стој ни ци. Жи ча 
но си по пу ла ран на зив „сед мо вра та” јер је у њој кру ни са но 
се дам срп ских кра ље ва (Сте фан Пр во вен ча ни, Ра до слав, 
Вла ди слав, Урош, Дра гу тин, Ми лу тин и Сте фан Де чан ски). 
Пре ма сред њо ве ков ном оби ча ју, краљ Сте фан Пр во вен ча
ни из дао је 1220. го ди не ма на сти ру Жи чи да ров ну по ве љу, 
ко јом је од ре дио ње го ва пра ва и обез бе дио из др жа ва ње до
де љи ва њем по се да. Ње на са др жи на ис пи са на је на боч ним 
зи ди на ма про ла за ис под ку ле и пред ста вља исто риј ски и 
прав ни до ку мент од ве ли ке вред но сти. Де ло ви по ве ље те
шко су оште ће ни од нео д го вор них по се ти ла ца ма на сти ра. 
Да на шњи пре пис овог до ку мен та по ти че с по чет ка XIV ве
ка. Фре скосли кар ство у ма на сти ру је на ста ја ло у раз ли чи
тим пе ри о ди ма. Нај ста ри је фре ске, на ста ле су по сле Са ви
ног по врат ка са Све те Го ре и сти ца ња цр кве не не за ви сно сти 
1219. го ди не. Од су штин ске ва жно сти је чи ње ни ца да Српска 
пра во слав на цр ква по ста је ау то ке фал на са пра вом ор га ни зо
ва ња цр кве ног жи во та на те ри то ри ји Ср би је. Срп ска ау то ке
фал на ар хи е пи ско пи ја под Све тим Са вом, као ње ним пр вим 
ар хи е пи ско пом, пред ста вља ла је пуно за окружење срп ске 
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др жавно сти то га вре ме на.6 Сре ди ном XI II ве ка, због опа сно
сти, ар хи е пи скоп ски пре сто се мо рао пре се ли ти из Жи че у 
Пећ, где је на ма на стир ском по се ду са гра ђен но ви срп ски 
ду хов ни цен тар, да на шња Пећ ка па три јар ши ја.

Ма на стир Ми ле ше ва је уда љен од При је по ља 7 km. За ду
жби на је кра ља Вла ди са ва, си на Сте фа на Пр во вен ча ног. 
По диг ну та је 1218–1219, а жи во пи са на 1221. го ди не. Те ло 
Све тог Са ве пре не то је 1240. го ди не из Тр но ва у гроб ни цу 
ко ју је он сам се би са зи дао за жи во та. Убр зо је оно пре не
то у ћи вот, ков чег ис пред ико но ста са, а у ње го вој гроб ни ци 
по ко пан је игу ман Ана ста си је, пи сац слу жбе Све том Са ви. 
Ми ле ше ва је “све та ла вра”, што ће под стак ну ти Тврт ка I, да 
се ту кру ни ше за кра ља Бо сне. Тур ци су спа ли ли ма на стир 
1459. го ди не. Цр ква је ка сни је об но вље на, јер се у пр вој по
ло ви ни XVI ве ка ту на ла зи ло сре ди ште Пећ ке па три јар ши
је. Тур ци од но се и спа љу ју мошти Светога Са ве на Вра ча ру 
1595. го ди не, док је ма на стир опу сто шен. У дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка вр ше се по прав ке, ко је укљу чу ју гра ђе ње зво ни ка 
1911. го ди не. У скло пу ма на сти ра по сто ја ла је и штам па ри ја 
од из у зет ног зна ча ја, ко ја је по че ла са ра дом сре ди ном XVI 
ве ка. Нај ве ћа дра го це ност овог ма на сти ра су фре ске а нај по
зна ти ја је Бе ли ан ђео, ко ја пред ста вља део Свет ске кул тур не 
ба шти не.

У ре ги о ну Пе ћи (14 ки ло ме та ра ју жно пре ма При зре ну) на
ла зи се ма на стир Ви со ки Де ча ни. Са гра ђен је у до ба нај ја
чег по ли тич ког и еко ном ског успо на срп ске сред њо ве ков
не др жа ве. Ма на стир Ви со ки Де ча ни предствља нај ве ћу и 
нај леп шу гра ђе ви ну ста ре срп ске ар хи тек ту ре. По ди гао га 
је Сте фан III Де чан ски, се би за за ду жби ну. Цр кву је гра дио 
од 1327. до 1335. го ди не фраВи та, про то мај стор из Ко то
ра. Гра ђе ње цр кве и из ра да фре са ка, на ста вље ни су по сле 
смр ти Сте фа на III, у до ба вла да ви не ње го вог си на ца ра Ду
ша на, све до 1348. го ди не. Ар хи тек тон ски, Де ча ни пред ста
вља ју ком би на ци ју об ли ка за пад њач ке ви ше брод не ба зи ли
ке и ис точ њач ке јед но брод не гра ђе ви не са ку бе том. Фа са де 
су об ра ђе не у нај пле ме ни ти јем ма те ри ја лу. По скулп тор ској 
де ко ра ци ји Де ча ни до ла зе у ред нај ра ско шни јих гра ђе ви
на у зе мљи. У цр кви је очу ван ори ги нал ни мер мер ни под 
са тра ка ма и уре за ном ро зе том ис под ку по ле, чи ја су по ља 
испуње на оло вом, сре бром и зла том.

6 Стој ков ски, Б. (2019) Све ти Са ва – пр ви срп ски по ли хи стор. По во дом 
осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не цр кве (https://www.
kcns.org.rs/ago ra/sve tisa vapr visrp skipo li hi storpo vo domosamve ko va
au to ke fal no stisrp skepra vo slav necr kve) 
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Фре ске у Де ча ни ма сли ка не су од 1335. до 1350. го ди не, о 
че му го во ре два нат пи са из над вра та у при пра ти цр кве. У 
пре ко хи ља ду ком по зи ци ја, са бли зу де се так хи ља да на сли
ка них фи гу ра, илу стро ва но је 20 ци клу са са сце на ма из Ста
рог и Но вог за ве та, цр кве ног ка лен да ра, итд. У Де ча ни ма 
по сто ји бо га та ри зни ца, ко ја је по ред сту де нич ке и нај бо ље 
очу ва на ма на стир ска ри зни ца у Ср би ји. Са чу ван је и пр во
бит ни ка ме ни ико но стас, за кло њен ви ше спрат ним ду бо ре
зом, из XIX ве ка. У ри зни ци је и би бли о те ка са 169 ру ко пи
сних књи га, ве о ма дра го це них за кул тур ну исто ри ју срп ског 
на ро да. Де чан ска по ве ља, је дан од нај зна чај ни јих исто риј
скоправ них спо ме ни ка. Из да та је у По ро ди мљи 1330. го ди
не. Она се да нас чу ва у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду. У ри зни
ци се чу ва и нај бо га ти ја збир ка тур ских до ку ме на та, ме ђу 
ко ји ма је нај вред ни је 14 тур ских Фер ма на из XVI и XVII 
ве ка, ве за них за исто ри ју Де ча на и оста лих ма на сти ра, као и 
срп ског на ро да у Ме то хи ји у до ба Осман ли ја.

Пећ ка па три јар ши ја

Пећ ка па три јар ши ја се убра ја у нај ста ри је сред њо ве ков не 
спо ме ни ке Ср би је и Срп ске пра во слав не цр кве. Ње ни први 
те ме љи по ста вље ни су још 1216. го ди не, док са да шњи об
лик да ти ра из по ло ви не XV ве ка. Са сто ји се из три ма ње 
цр кве: цр кве Све тих Апо сто ла у сре ди ни ком плек са, Бо го
ро дич не и цр кве Све тог Ди ми три ја, као и за јед нич ке при
пра те. Од 1958. го ди не у цр кви све тог Ди ми три ја отво рен 
је му зеј ста ри на, а по ред то га ма на стир рас по ла же бо га том 
ри зни цом дра го це них пред ме та.7

Цр ква Све тих Апо сто ла је нај ста ри ја цр ква у ком плек су 
ма на сти ра Пећ ке па три јар ши је. По диг ну та је на те ме љи ма 
ста ри је цр кве из XII ве ка, три де се тих го ди на XI II ве ка, за 
вре ме Ар се ни ја I ар хи е пи ско па срп ског. Пи са ни исто риј ски 
спо ме ни ци, па чак и нат пис на јед ном пор тре ту Све тог Са
ве у са мој цр кви, упу ћу ју на мо гућ ност да је цр кву по ди гао 
Све ти Са ва, по угле ду на Си он ску цр кву, мај ку свих цр ка ва. 
По ти пу гра ђе ви на при па да гру пи спо ме ни ка Ра шке шко ле. 
По осно ви и по пур пур но бо је ној фа са ди, слич на је не што 
ста ри јој Жи чи. То је јед но брод ни храм са по лу кру жном ап
си дом и по преч ним тран сеп том, над чи јим се пре се ком из
ди же ку по ла са из ду же ним за пад ним де лом бро да, по де ље
ним у два тра ве ја. Нај ста ри је фре ске у цр кви Све тих Апо
сто ла на ста ле су че тр де се тих го ди на XI II ве ка. То су: ве ли ка 
ком по зи ци ја Ва зне се ња са Хри стом, апо сто ли ма и Бо го ро
ди цом Оран том и је ван ђе ли сти ма, у пан да фи ти ма, и ве ли ка 

7 Ште тић, С. и Ши ми че вић, Д. (2017) Ту ри стич ка ге о гра фи ја, Бе о град: 
Ви со ка ту ри стич ка шко ла стру ков них сту ди ја, стр. 328.
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ком пози ци ја де и зис са Хри стом, Бо го ро ди цом и Све тим Јо
ва ном у ол та ру. Ово су нај ве ћа и нај леп ша сли кар ска оства
ре ња у умет но сти XI II ве ка. По њи ма је Пећ ка па три јар ши ја 
ста ла у пр ви ред оних чу ве них спо ме ни ка на ше земље, ко ји 
су по зна ти це лом кул тур ном све ту.

Цр ква Све тог Ди ми три ја је по диг ну та два де се тих го ди на 
XIV ве ка. За ду жби на је ар хи е пи ско па Ни ко ди ма. Раз ли ку је 
се од ста ри је цр кве Све тих Апо сто ла јер при па да ти пу гра
ђе ви не са кр сто о бра зном осно вом и ку бе том, ко ји се осла ња 
на зид не пи ла стре. Фа са де су укра ше не на зи ме нич ним ре
ђа њем те са ни ка од си ге, а осмо стра на ку по ла је уз то још и 
укра ше на ко ло не та ма и вен ци ма. Фре ске у овој цр кви, на
ста ле два де се тих го ди на XIV, и раз ли ку ју се од мо ну мен
тал ног сти ла XI II ве ка. По ред фре са ка из XIV ве ка, по сто
је фре ске из XVII ве ка, на ста ле у до ба па три јар ха Пај си ја 
(1614–1647), ка да је об но вљен ста ри жи во пис. Фре ске цр кве 
Све тог Ди ми три ја чи не сли кар ски ујед на че ну це ли ну, иа ко 
су де ло ви ше умет ни ка и у из ве сним сег мен ти ма по ка зу ју 
слич ност са де чан ским жи во то пи сом. Нај и стак ну ти ји ме ђу 
њи ма, сли кар Јо ван оста вио је свој пот пис у ол тар ској ап си
ди, ис под фи гу ре Бо го ро ди це „Бо жи ји дар из ру ку Јо ва на”. 
Ње го ва де ла су: При че шће Апо сто ла, Бо го ро ди ца ши ра од 
не бе са, Ро ђе ње и Ва ве де ње Пресвете Бо го ро ди це, и дру га 
де ла. Фре ска Ро ђе ње Бо го ро ди це свр ста ва се у нај леп ша 
сли кар ска оства ре ња XIV ве ка. Ту се на ла зи и збир ка ру ко
пи сних књи га, ико на, зла тар ских ра до ва и умет нич ког ве за. 
Ова збир ка убра ја се ме ђу нај вред ни је у Ср би ји.

Бо го ро дич на цр ква је за ду жби на ар хи е пи ско па Да ни ла II, 
по зна тог књи жев ни ка и ме це не. Са гра ђе на је у об ли ку упи
са ног кр ста, са ку по лом ко ја се осла ња на че ти ри сло бод на 
сту ба, а фа са де су мал те ри са не фре скотех ни ком ко ја по ти
че из XVII ве ка. Про зо ри су од кле са ног мер ме ра гот ског 
сти ла. Уну тра шњост цр кве се ка рак те ри ше при су ством сту
бо ва, лу ко ва, сво до ва и пре град них зи до ва. Да ни ло II је хтео 
да ову цр кву при ла го ди и по тре ба ма шко ло ва ња. Ано ним
ни мај стор је на сли као уну тра шњост ку по ле са сце на ма из 
Хри сто вог жи во та и Бо го ро дич ног ци клу са. 

При пра та Пећ ке па три јар ши је је по диг ну та кад и Бо го ро
ди чи на цр ква, и пред ста вља нај ве ћи и нај леп ши отво ре ни 
трем у срп ској сред њо ве ков ној ар хи тек ту ри. Осли ка на је и 
са уну тра шње и са спо ља шње стра не. Од фре са ка из XIV ве
ка оста ло је вр ло ма ло, као што је Ве ли ка ло за Не ма њи ћа са 
23 ли ка. По што је Пећ ка Па три јар ши ја исто вре ме но слу жи
ла и као ма у зо леј цр кве них по гла ва ра, по ред ње них ли ко ва 
на ла зи се и де се так сар ко фа га, ка ме них ков че га и гро бо ва.



373

СНЕЖАНА ШТЕТИЋ и ИГОР ТРИШИЋ

Цр ква Све тог Ни ко ле је изи да на на ју жној стра ни у вре ме 
ар хи е пи ско па Да ни ла. Ње не фре ске из XIV ве ка ни су очу
ва ње, а да на шње фре ске на сли као је мај стор Ра дул 1673. 
године, нај по зна ти ји сли кар то га до ба.

У пор ти Пећ ке па три јар ши је на ла зе се оста ци сред њо ве ков
них ма на стир ских згра да. На се вер ном бре гу из над ком плек
са цр ка ва, на ла зе се ру ше ви не сред њо ве ков ног утврђе ња
гра ди ћа Идол ца, опа са ног зи до ви ма и по ве за ног са цр квом 
у под нож ју. У не по сред ној бли зи ни Пећ ке па три јар ши је на
ла зи ло се не ко ли ко сред њо ве ков них цр кви ца. У сте на ма на 
ула зу у Ру гов ску кли су ру, на де сној оба ли Би стри це, на ла зе 
се оста ци цр кве ис по сни це у пе ћи ни, а на ле вој стра ни, ви
со ко у сте ни сто је оста ци не ко ли ко цр кви ца, ко је се сте пе
на сто ре ђа ју јед на из над дру ге и ме ђу соб но по ве зу ју уском 
ста зом укле са ном у сте ни.

Ри зни ца Пећ ке па три јар ши је је по пи са ним из во ри ма би ла 
ве о ма бо га та. Њу су да ри ва ли срп ски ве ли ка ни од Сте фа на 
Пр во вен ча ног до ца ра Ду ша на, као и ар хи е пи ско пи Све ти 
Са ва и пр ви срп ски па три јарх Јо а ни ки је. Већ кра јем XIV ве
ка то се бо гат ство по че ло сма њи ва ти. Нај те жи уда рац Пећ кој 
ри зни ци 1688. го ди не, на нео је тур ски Је генпа ша. От крив
ши ње но бо гат ство, од нео га је на то ва ре ног на де вет ко ња у 
Ца ри град, где му се гу би сва ки траг. У Пећ кој па три јар ши ји 
да нас има не ко ли ко де се ти на вред них и рет ких спо ме ни ка. 
Ме ђу нај ста ри је спа да ју: Је ван ђе ље из XI II ве ка и сли ка на 
пла шта ни ца из сре ди не XIV ве ка. На плат ну, вр ло бри жљи
вом ико но пи сном тех ни ком, при ка за но је опла ки ва ње Хри
ста. Ова нај ста ри ја срп ска сли ка на пла шта ни ца, про на ђе на 
је у ру ше ви на ма епи скоп ске цр кве Бо го ро ди це Хво стан ске, 
код Пе ћи. За јед но са овом пла шта ни цом от ко па на је и дру га 
са истом те мом, са нат пи сом по ко ме се ви ди да по ти че из 
1597. го ди не, ау то ра пећ ког ико но пи сца Лон ги на. Пећ ка па
три јар ши ја је и по ред мно гих ру ше ња и пљач ка шких по хо
да, у ри зни ци по ред ико на, зла тар ских ра до ва и умет нич ког 
ве за, очу ва ла и пре ко сто ру ко пи сних књи ганај дра го це ни
јег остат ка не ка да шње ве ли ке па три јар шиј ске би бли о те ке. 
По след њих го ди на је у Ме то хи ји при ку пље но и при по је но 
на чу ва ње овој ри зни ци, де се так епи граф ских срп ских спо
ме ни ка ћи ри лич ног пи сма, из пе ри о да од XI II до XI V ве ка, 
ко је тре ба да чи не је згро бу ду ћег Ла пи да ри ју ма.8

Све та Го ра

Атос је тре ће по лу о стр во на Хал ки ди ки ју, ко је се про сти
ре у ду жи ни од 56 km и на ко јем до ми ни ра исто и ме ни врх, 

8 https://www.rast ko.rs/ko so vo/pe car si ja/umet nost/ri zni ca.html 
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ви сок 2.039 m. По грч кој ми то ло ги ји, Атос је био је дан од 
Ги га на та, син Не ба и Зе мље. У ра ту ко ји је Зе мља ини ци ра
ла из ме ђу бо го ва Олим па и Ги га на та, са ци љем да се осве ти 
Зев су, Атос је згра био нај ви шу пла ни ну Тра ки је и ба цио је 
на бо го ве. Пла ни на је па ла на про стор цен трал не Ма ке до
ни је. По хри шћан ском пре да њу, Де ви ца Ма ри ја је пло ви ла 
у дру штву Св. Јо ва на Је ван ђе ли сте ка Ки пру, да по се ти Ла
за ра. Ка да је њен брод скре нуо са кур са ка па ган ском Ато су, 
при мо ра ни су би ли да се уси дре. Бо го ро ди ца је про ше та ла 
оба лом и оп чи ње на ди вљом ле по том при ро де, бо го сло ви ла 
ју је. За мо ли ла је сво га Си на да то по ста не ње на ба шта. Та
да се за чуо глас: Не ка ово ме сто бу де тво је на сле ђе и тво ја 
ба шта, рај и уто чи ште за све ко ји тра же спа се ње. Од та да 
је ова пла ни на по све ће на као “Ба шта Бо го ро ди це” и пред
ста вља не до зво ље ну област за би ло ко ју дру гу же ну.

Исто ри ја Ато са је би ла ве о ма бур на. Пр ви хри шћа ни ов де 
до ла зе у вре ме Кон стан ти на Ве ли ког, у до ба ства ра ња Ви
зан тиј ског цар ства. Пи са на све до чан ства из IX ве ка по твр
ђу ју до ла зак ис по сни ка. Пр ви ко ји се по ми њу је су Пе тар 
Атон ски и Ев ти ми је из Са ла ни це. За хва љу ју ћи Ата на си ју, 
осни ва чу Ве ли ке Ла вре, ис по снич ки си стем усту пио је ме
сто мо на шком. Ви зан тиј ски ца ре ви шти те ау то но ми ју мо
на шке за јед ни це и по др жа ва ју је фи нан сиј ски, да ру ју ћи јој 
окол на има ња за град њу ве ле леп них обје ка та. Кра јем XI ве
ка, цар Алек сеј Ком нин, да је мо на си ма до дат не при ви ле ги је 
али до но си и од ре ђе не про пи се. Упра во овај цар про гла ша
ва Атос Све том Го ром, под ко јим име ном је и да нас по знат. 
Упра во се X и XI век сма тра ју злат ним до бом Ато са. Ње го ва 
ре пу та ци ја и зна чај пре ва зи ла зе гра ни це Све те Го ре и при
вла че ве ли ки број мо на ха из дру гих зе ма ља, по пут: Ср би
је, Ру си је, Бу гар ске, Ру му ни је, Шпа ни је, Гру зи је, Си ри је и 
дру гих.

Да нас на Све тој Го ри жи ви око 1.500 ка лу ђе ра. Од укуп но 
20 ак тив них ма на сти ра, 17 су грч ки а по је дан ру ски, бу
гар ски и срп ски. Њи хов број је од ре ђен за ко ном и не сме 
се по ве ћа ва ти ни сма њи ва ти. Осим ма на сти ра, по сто ји још 
шест ка те го ри ја мо на шких за јед ни ца: ски то ви (ма њи ма на
сти ри за ка лу ђе реис по сни ке), ке ли је, ко ли бе, ка ти сме (про
сто ри је за од мор) и ка ро у лие (пот пу но из дво је на ме ста за 
нај стро же ис по сни ке). Сва ки од ма на сти ра је ау то но ман и 
во ди га игу ман. Два де сет иза бра них игу ма на чи ни Све ти 
Са вет, ко ји ра ти фи ку је за ко но дав не од лу ке ко је се ти чу мо
на шког жи во та, док из вр шну власт има че тво ро чла на Све
та епи о та си ја. Овај си стем упра вља ња је исто ве тан си сте му 
ко ји ва жи у оста лим ад ми ни стра тив ним обла сти ма Грч ке. 
Све та Го ра је ау то ном ни део др жа ве Грч ке, док је ду хов но 
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под ју рис дик ци јом па три јар ши је у Кон стан ти но по љу. У ва
ро ши ци Ка ре ји (око 300 ста нов ни ка), на ла зи се згра да Све
тог Са ве та, са још 19 обје ка та у ко ји ма бо ра ве пред став ни ци 
ма на сти ра. У Ка ре ји се на ла зи и цр ква Про та то, по све ће на 
Ус пе њу Пре све те Бо го ро ди це. Ово је јед на од нај ва жни јих 
цр ка ва на Ато су. Нај ста ри ји ма на стир је Ве ли ка Ла вра, ко
јег је 963. го ди не осно вао Ата на си је, ре фор ма тор мо на шког 
жи во та. Ве ли ку Ла вру су ви зан тиј ски ца ре ви че сто бо га то 
на гра ђи ва ли, те сто га по се ду је нај ве ћу збир ку ста ри на и нај
ва жни ју би бли о те ку на Све тој Го ри. Оста ли ма на сти ри су: 
Sta vro ni ki tas, Pan to kra tor, Es fig me nos, Che lan da ri (Хи лан
дар), Zo gra fos (бу гар ски), Kon sta mo ni tou, Doc he i a ris, Xe no
fon, Agi os Pan te le i mon (ру ски), Xi ro po ta mos, Ko u tlo u mo u si ou, 
Ivi res, Ka ra kal las, Si mon Pe tras, Gre go ri os, Dionysi os и Agi os 
Pa vlos.9

Да би се до би ла до зво ла за по се ту Све тој Го ри, по треб но 
је пр о ћи кр оз ду гу про це ду ру. На кон ула ска, хо до ча сни ци 
мо гу по се ти ти ко ји год ма на стир же ле. Укуп но до зво ље но 
вре ме бо рав ка је се дам да на. За то вре ме, по се ти о ци тре ба 
да се по на ша ју дис крет но, у скла ду са од ре ђе ним стан дар
ди ма и мо рал ним прин ци пи ма мо на шке др жа ве. Же не мо
гу по сма тра ти Све ту Го ру и ње не ма на сти ре је ди но с мо ра, 
и то са ве ће уда ље но сти, јер им по се та ма на сти ри ма ни је 
дозвоље на.10

Хи лан дар се на ла зи у се вер ном де лу по лу о стр ва Атос, на 
око 3–4 km. уда ље но сти од мо ра. Са кри вен у гу стом ме ди те
ран ском ра сти њу и због зи ди на ко је га окру жу ју, под се ћа на 
сред њо ве ков но утвр ђе ње. Хи лан дар је че твр ти по ре ду у хи
је рар хи ји све то гор ских ма на сти ра и је дан од нај зна чај ни јих 
ду хов них и кул тур них сре ди шта срп ског на ро да. Ма на стир 
је кра јем XII ве ка, на ме сту не ка да шњег ста ри јег ма на сти ра, 
из гра дио Сте фан Не ма ња. То ме сто је 1198. го ди не, зла том 
за пе ча ће ним де кре том, цар Алек сеј Тре ћи Ком ни нос, пре
дао Ср би ма на веч ни по клон. Све ти Са ва је 1200. го ди не 
са ста вио Хи лан дар ски ти пик, ко јим се од ре ђу је на чин по на
ша ња мо на ха у ма на сти ру.11 Зи ди не окру жу ју ма на стир ски 

9 http://www.sve ta go ra.in fo/ 
10 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци 

тури зма, Бе о град: For ma B, стр. 89.
11 По пре да њу, Све ти Са ва је се дам го ди на на кон оче ве смр ти до шао из 

сво је ис по сни це у Ка ре ји да при пре ми пре нос мо шти ју Св. Си ме о на у 
Ср би ју, ра ди ми ре ња за ва ђе не бра ће. Хи лан дар ски мо на си не у те шно су 
пла ка ли, жа ле ћи што их њи хов све ти тељ на пу шта. Та да се Све ти Си
ме он у сну ја вио игу ма ну Ме то ди ју, ре кав ши му да је нео п ход но да се 
мо шти пре не су у род ну гру ду, а за уте ху хи лан дар ском брат ству из ње
го вог пра зног гро ба из ни ћи ће ло за, ко ја ће ра ђа ти док бла го слов ње гов 
на Хи лан да ру бу де по чи вао.
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ком плекс, а на ју жној и ис точ ној стра ни на ла зе се две глав не 
ку ле: пирг Св. Ге ор ги ја и пирг Св. Са ве. У окви ру ком плек са 
се на ла зи цр ква Ва ве де ња Бо го ро ди це, 12 ма њих цр ка ва и 
ка пе ла (па ра кли са), ма на стир ски ко на ци и пир го ви.

Да на шњу цр кву Ва ве де ња Бо го ро ди це, из гра дио је по чет
ком XIV ве ка краљ Ми лу тин, на те ме љи ма цр кве ко ју су 
прво бит но из гра ди ли Све ти Си ме он и Све ти Са ва. Око 
1380. го ди не кнез Ла зар Хре бе ља но вић је уз ову цр кву по
ди гао и при пра ту. На да ле ко је по зна та ма на стир ска ри зни
ца у ко јој се чу ва ју спи си раз ли чи тог ка рак те ра, од ко јих су 
не ки ста ри и до се дам ве ко ва, и око пет сто ико на из пе ри о
да од XII до XIX ве ка. Хи лан дар ске све ти ње су: чу до твор на 
ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це, две Бо го ро ди це Оди ги три
је, Хри стос Спа си тељ и ло за Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог. 
Ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це, из VI II ве ка, нај по зна ти ја је 
хи лан дар ска ико на и дра го це ност Све тог Јо ва на Да ма ски на, 
ко ји ју је чу вао у лич ном па ра кли су, у сво јој ку ћи у Да ма
ску, по чет ком VI II ве ка.12 За ви но ву ло зу Све тог Си ме о на, 
ко ја ов де ра сте, ве зу ју се број на пре да ња. Ова ло за је из ни
кла из све че вог гро ба и на кон осам сто го ди на још увек да је 
плодове.13

Мо гућ ност укљу чи ва ња сред њо ве ков них  
ма на сти ра у ту ри стич ку по ну ду Ср би је

Ту ри зам мо же би ти сна га за очу ва ње али и прет ња за кул
тур не ре сур се и на сле ђе ло кал не за јед ни це. Уза јам на за ви
сност ко ја по сто ји из ме ђу ту ри зма и кул тур ног на сле ђа је 
очи глед на. Док кул тур но на сле ђе ства ра осно ву за ту ри стич
ки раз вој, ту ри зам има ту моћ да под сти цај но де лу је на очу
ва ње ових ре сур са. Кул тур но на сле ђе је по треб но по ка за ти 
и при ка за ти, јер на тај на чин оно има сво ју свр ху и по сти же 
свој циљ, што ту ри зам омо гу ћу је. Са ра сту ћим ин те ре со ва
њем за са крал не спо ме ни ке, ту ри зам ко нач но по ста је при
знат као де лат ност ко ја мо же да по мог не очу ва њу кул тур них 
до ба ра, ло кал не кул ту ре и оби ча ја. То зна чи да ту ри зам не 
ну ди са мо по бољ ша ње жи во та они ма ко ји пру жа ју услу ге, 
већ и они ма ко ји их и ко ри сте. Због то га је из у зет но ва жно 
да сви они ко ји уче ству ју у кре и ра њу ту ри стич ке де латности 

12 За ову ико ну се ве зу је јед но ста ро пре да ње, ко је ка же да је бо го слов Јо
ван Да ма скин, сво је вре ме но био окле ве тан и ка жњен од се ца њем ру ке. 
По што се пре да но мо лио пред ико ном Бо го ро ди це с Хри стом, ње ном 
ми ло шћу му је вра ће на ру ка. У знак за хвал но сти, Јо ван Да ма скин је на 
ико ну до дао тре ћу – сре бр ну ру ку. Од та да се за ову ико ну ве зу ју мно ги 
слу ча је ви ис це ље ња и чу до твор не мо ћи.

13 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци 
тури зма, Бе о град: For ma B, стр. 91.



377

СНЕЖАНА ШТЕТИЋ и ИГОР ТРИШИЋ

одр жа ва ју оп ти мал ну рав но те жу раз во ја. Та ко ђе, зна чај но 
је да се из вр ши про це на и ство ре мо гућ но сти за пла си ра
ње сред њо ве ков них ма на сти ра као по себ них ту ри стич ких 
про из во да у ту ри стич кој по ну ди Ср би је. У овој го ди ни, ка
да се сла ви 800 го ди на ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цр кве, по треб но је уло жи ти по себ не на по ре у ва ло ри за ци ји 
срп ских сред њо ве ков них ма на сти ра.

Кон цеп ци ја одр жи вог раз во ја ту ри зма пред ста вља осно ву 
за ре а ли за ци ју са вре ме них ту ри стич ких кре та ња јер под ра
зу ме ва ефек те ко ји су са еко ном ског, со ци о ло шког и еко ло
шког ста но ви шта за до во ља ва ју ћи кроз ду жи вре мен ски пе
ри од. Ка да се ра ди о кул тур ним до бри ма, тре ба по све ти ти 
по себ ну па жњу обра зо ва њу, обу ци и по ди за њу све сти, ра ди 
упо зна ва ња са нај ва жни јим ци ље ви ма и за да ци ма одр жи вог 
раз во ја ту ри зма, а са ци љем ства ра ња но вих ту ри стич ких 
про из во да.14

На ту ри стич ком тр жи шту су све при сут ни ји ту ри стич ки 
про из во ди ко ји на ста ју по зах те ву кли је на та. То су спе ци
ја ли зо ва не те мат ске ту ре ко је об у хва та ју од ре ђе не кул тур
не и при род не це ли не. На тај на чин се на тр жи шту пре
зен ту ју но ви ту ри стич ки про из во ди ко ји мо гу да за до во ље 
пробирљи ву ту ри стич ку кли јен те лу.

Пу те ви ма сред њо ве ков не Ср би је мо же се на зва ти је дин стве
ни ту ри стич ки про из вод, ко ји би укљу чи вао низ раз ли чи тих 
про гра ма са ци љем про мо ви са ња на ци о нал не кул тур не ба
шти не. Овај про грам об у хва тао би ве ћи број јед но днев них и 
ви ше днев них пу то ва ња кроз Ср би ју, уз оби ла зак са крал них 
гра ђе ви на. На тај на чин про мо ви са ли би се не са мо кул тур
на до бра, већ и при род ни ре сур си Ср би је, кроз одр жи ви раз
вој ту ри зма. О то ме би тре ба ло раз ми шља ти!

За кљу чак

Ср би су при ми ли хри шћан ство у VII ве ку. Та да још ни су 
има ли соп стве ну цр кве ну ор га ни за ци ју. Пот па да ли су под 
Охрид ску ар хи е пи ско пи ју. Све ти Са ва (Раст ко Не ма њић) је 
1219. го ди не, ру ко по ло жен у Ни ке ји од стра не па три јар ха 
Ма ној ла I Ца ри град ског, за „ар хи е пи ско па срп ских и при
мор ских зе ма ља”. Срп ска цр ква та да до би ја ау то ке фал ност. 
Да нас она као јед на од нај ста ри јих цр ка ва, по се ду је не про
це њи во кул тур но бла го. Срп ска пра во слав на цр ква пред
ста вља и пред мет ин те ре со ва ња зна чај ног де ла чо ве чан
ства. По се ду је број не објек те ко ји да нас осли ка ва ју бурну 

14 Кри во ше јев, В. (2014) Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри зам,  
Ва ље во: На род ни му зеј Ва ље во, стр. 9091.
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историју хри шћан ства. У њи ма се на ла зе ре ли кви је, чи је 
се вред но сти не мо гу по ре ди ти ни са јед ним вред но сти ма 
у све ту. Ма на сти ри, цр кве, фре ске, раз ли чи ти пред ме ти и 
објек ти, сим бо ли зу ју Срп ску пра во слав ну цр кву, ка ко у 
окви ру Ср би је, та ко и ван ње них гра ни ца. Ср би ја рас по ла
же ве ли ким бро јем са крал них обје ка та ко ји има ју зна чај ну 
исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност у на ци о нал ним и 
ме ђу на род ним окви ри ма. Као нај зна чај ни ји са крал ни објек
ти мо гу се из дво ји ти ма на сти ри ра шке, мо рав ске и срп ско
ви зан тиј ске шко ле, али и дру ги вер ски објек ти Срп ске пра
во слав не цр кве. Зна чај ових објек та огле да се и у ути ца ји
ма на раз вој вер ског ту ри зма, као об ли ка ту ри зма по себ них 
ин те ре со ва ња. Ве ли ки број до ма ћих и ино стра них ту ри ста, 
по се ћу је ове објек те, са же љом да обо га те сво ја кул тур на 
са зна ња. На тај на чин по ве ћа ва се оп шти кул тур ни ни во и 
свест. Кроз упо зна ва ње раз ли чи тих ве ра и љу ди, ства ра ју се 
усло ви за бо ље уза јам но раз у ме ва ње и по др шку, ка ко из ме
ђу при пад ни ка истих вер ских струк ту ра, та ко и у по гле ду 
раз ли чи тих вер ских опре де ље ња и схва та ња. Ту ри зам на 
ре ли ги ју оства ру је зна чај не по зи тив не ути ца је а нај зна чај
ни ји ути цај је сте по раст ре спек то ва ња ло кал не ре ли ги је од 
стране ту ри ста и обр ну то. 
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MEDIEVAL MONASTERIES OF SERBIA 

UNTAPPED WEALTH FOR SUSTAINABLE  
TOURISM DEVELOPMENT

Abstract

The history of a nation is reflected in its cultural and historical resources. 
Sacral monuments of Serbia today represent an inevitably attractive  
factor and an underlying segment of a specific form of tourism and  
cultural tourism called religious tourism. Some of the most important 
religious destinations in the world, with their inexhaustible sacral 
treasures, have recorded a very significant foreign exchange revenue 
from tourism. It contributes to cultural heritage as one of the most 
important sources in tourism, which attracts a significant number 
of tourists in the world and represents an important potential for 
sustainable tourism development. Tourism development of the 
Republic of Serbia, among other things, is based on the valorization 
of cultural and historical heritage, among which an important place is 
occupied by monasteries and churches of the Serbian Orthodox Church. 
Serbian Orthodox Church has many facilities that have significant 
historical, cultural and religious value in the national and international 
context. The monasteries of Raška, of the Moravian and Serbian 
Byzantine School, but also those at Fruška Gora and in the region of 
Ovčar Kablar stand out as the most important religious monuments in 
Serbia. In the year when we celebrate 800 years of the autocracy of the 
Serbian Orthodox Church, this paper examines the values of the sacral 
monuments that were created as the endowments of the Nemanjić 
family, which represent still underused resources for the development 

of tourism in Serbia.

Keywords: autocephalous Serbian Orthodox Church, religious tour
ism, sustainable tourism development, special interest tourism, cultural 

heritage
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Сажетак: У овом ра ду ће мо од го во ри ти на сле де ћа пи та ња: ка
ко је Кан то ва фи ло зо фи ја ути ца ла на фи ло зоф ске ана ли зе Иса и је 
Бер ли на, у ком сми слу (да ли са мо у ме то до ло шком или и у са др
жин ском), ка ко је Бер лин у сво јим огле ди ма из вр шио при јем не ких 
од кључ них Кан то вих ста но ви шта, ко је су слич но сти из ме ђу ове 
дво ји це ми сли ла ца и ко је су глав не кри тич ке при мед бе ко је је Бер
лин упу тио Кан то вој фи ло зо фи ји? По ка за ће се да је ве за из ме ђу 
два ми сли о ца из у зет но ја ка и да фи ло зоф ске ана ли зе исто ри је иде
ја у огле ди ма Иса и је Бер ли на до ста ду гу ју Кан то вој фи ло зо фи ји.

Кључнеречи: пој мов ни мо де ли и ка те го ри јал ни окви ри, са знај на 
ор га ни за ци ја ис ку ства, ар ти ку ла ци ја исто риј ског са зна ња

...не ко ша пу та ње иде ја 
кроз пу стош жи во та...

Љу би ша Јо цић, из по е ме Сан или биљ ка

Увод

Исто ри ја ми шље ња по ка зу је да се ути ца ји иде ја ве ли ких 
ми сли ла ца че сто ши ре нео че ки ва ним и чуд но ва тим пу та
ња ма. Фи ло зоф ска ста но ви шта на ста вља ју свој жи вот и 
по сле смр ти њи хо вих тво ра ца и не ка да је тај жи вот ин тен
зив ни ји но што је био за вре ме жи во та са мих фи ло зо фа и 

АЛЕКСАНДАРМИЛАНКОВИЋ
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филозофкиња, за хва љу ју ћи ути ца ју иде ја и њи хо вој ре цеп
ци ји од стра не дру гих ми сли ла ца.

Кан то ва фи ло зо фи ја јед на је од  пре лом них и пре суд них ми
са о них тво ре ви на у исто ри ји ми шље ња. Кант је ства рао у 
до ба ве ли ких исто риј ских про ме на, ка да су ста во ви фи ло
зо фа још увек има ли ве ли ку ва жност у јав ним зби ва њи ма 
и по ли тич ким пре ви ра њи ма. Што је још ва жни је, сам Кант 
је био све стан ра ди кал не ино ва ци је ко ју пред ста вља ње го
ва тран сцен ден тал на фи ло зо фи ја и из ри чи то је по ре дио са 
Ко пер ни ко вом ино ва ци јом у на у ци.1 У ње го вим де ли ма се 
осе ћа свест о не сва ки да шњој вред но сти ин те лек ту ал ног по
ду хва та ко јег се ла тио. Зна чај, до ма шај, ути ца ји и ре цеп ци
ја ње го ве фи ло зо фи је по зна ти су, још увек ви дљи ви у фи
ло зо фи ји и, без пре те ри ва ња, мо же да се ка же да ће би ти 
присутни до кле год бу де фи ло зо фи је.

На дру гој стра ни, де ло Иса и је Бер ли на пред ста вља јед ну од 
нео бич ни јих ин те лек ту ал них тво ре ви на XX ве ка, са свим 
дру га чи јег ко ва, дру га чи јег облика из ла га ња и сти ла пи са
ња, са од је ци ма јед ног дру га чи јег исто риј ског пе ри о да но 
што је то би ло до ба у ко јем је ства рао Кант. За раз ли ку од 
ре во лу ци о нар ног pat hosа, присутнoг у Кан то вим де ли ма, 
уз ве ли ке на де у Фран цу ску ре во лу ци ју, у Бер ли но вим де
ли ма од је ку ју не мир, скеп ти ци зам и, на мо мен те, ре зиг на
ци ја, услед ка та стро фич них, не слу ће но ра зор них ра то ва и 
исто риј ских ло мо ва ко ји су за де си ли свет у XX ве ку, као и 
из не ве ре них на да свих ве ли ких ре во лу ци ја и по ли тич ких 
про је ка та у ко ји ма су жи во ти ми ли о на по је ди на ца, то ком 
XX ве ка, у ко нач ном, би ли бру тал но уни ште ни. 

Не са мо то – док су, у Кан то во до ба, фи ло зоф ске иде је на
и ла зи ле на при јем у јав но сти и че сто до ла зи ле у кон фликт 
са дру гим иде ја ма, у до ба у ко јем Бер лин ства ра де ша ва се 
не што су прот но. Сам Бер лин ће, до не кле ре зиг ни ра но, при
ме ти ти да „на ше вре ме” (а ра ди се о пе де се тим го ди на ма 
XX ве ка) не од ли ку је то ли ко су коб из ме ђу два бло ка иде ја  
већ пре „на до ла же ње та ла са не при ја тељ ства пре ма иде ја ма 
као та квим”.2 Бер лин за па жа да по сто ји је дан оп шти став 
да су иде је и њи хо ви су ко би из во ри ште дру штве них не ми ра 
и кон ста ту је да се у XX ве ку, у мно гим си сте ми ма и кул ту
ра ма умрт вљу је ра ци о нал на рас пра ва, ка ко би се, на си лу, 
утишали дру штве ни кон флик ти.3

1 Kant I. Pred go vor dru gom iz da nju, u: Kri ti ka či sto ga uma (1980), BIGZ, Be
o grad, str. 20.

2 Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di (1992), No lit, 
Be o grad,  str. 106.

3 Исто, стр. 102.
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Ме то де и фор ме из ла га ња код ова два ми сли о ца сто је на 
су прот ним по ло ви ма. Кан то во из ла га ње је ме то дич но, 
система тич но, ње го ви тек сто ви су па жљи во сег мен ти ра
ни на од се ке, одељ ке и па ра гра фе а ње го во це ло куп но де ло 
твори си стем и склад но ор га ни зо ва ну це ли ну. 

Код Бер ли на је облик из ла га ња од ре ђен сло бод ни јом фор
мом огле даесе ја, ко ју он би ра за об лик изражавања сво јих 
ста во ва и иде ја. Ње го ви тек сто ви ни су стро го ор га ни зо ва ни 
по сег мен ти ма, из ла га ња су гу ста, пу на што екс пли цит них, 
што им пли цит них ре фе рен ци на ве ли ки број иде ја, ста но ви
шта и ми сли ла ца, че сто пра ће ни екс кур си ма и ди гре си ја ма.4  
Мно га Бер ли но ва ме то до ло шка и са др жин ска ре ше ња ни су 
да та екс пли цит но, та ко да се пред ње го вим чи та о ци ма и чи
та тељ ка ма на ла зи за да так да са ми до дат но екс пли ци ра ју и 
ре кон стру и шу ње го ве ста во ве. Ка да се, са фор мал не стра не, 
упо ре де тек сто ви два на ве де на ау то ра, сти че се ути сак да 
ме ђу њи ма те шко да мо же да бу де не ке слич но сти. 

У овом ра ду ће мо по ка за ти да из ме ђу дво ји це ми сли ла ца по
сто ји бли ска ве за, ко ја се огле да ка ко у спе ци фич ној ре цеп
ци ји Кан то вих иде ја од стра не са мог Бер ли на, та ко и у из
ве сним кри тич ким при мед ба ма ко је Бер лин упу ћу је не ким 
Кан то вим ста во ви ма. Ко нач но, ве за је ви дљи ва и у нео бич
ним за кључ ци ма Иса и је Бер ли на о не ким од нео че ки ва них 
по сле ди ца Кан то ве фи ло зо фи је. 

Увид у исто ри ју фи ло зо фи је ука зу је на оп шту слич ност 
дво ји це ми сли ла ца: њи хо во ин си сти ра ње на вред но сти сло
бо де, на ва жно сти мо рал них су до ва, упо р на кри ти ка де тер
ми ни зма и оп шта ху ма ни стич ка по зи ци ја – али, то су са мо 
оп шти ви до ви срод но сти Кан та и Бер ли на. Ов де је реч о 
спе ци фич ним слич но сти ма и де та љи ма ко ји су из Кан то ве 
фи ло зо фи је ушли у Бер ли но ве огле де, на ко ја ће мо скре ну ти 
па жњу у овом тек сту.

Текст ће се кре та ти у 6 ко ра ка:

1. Ме то до ло шка ве за

2. Са др жин ска срод ност

3. Бер ли но ва кри ти ка Кан та

4. Раз ли ке у схва та њу исто ри је

5. Бер лин: Кант као „спу та ни ро ман ти чар”

6. Бер лин: Кант као не по зна ти из вор на ци о на ли зма

4 О не ким те шко ћа ма у по гле ду фу сно та и на во да у Бер ли но вим тек сто ви
ма, ви де ти: Har di, H. Pred go vor, u: Ber lin, I. (2014) Ru ski mi sli o ci, Slu žbe ni 
gla snik, Be o grad, str. 1117.
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Ме то до ло шка ве за (Кант и исто ри ја иде ја,  
мо де ли, ка те го ри јал на ар ти ку ла ци ја ис ку ства)

Исто ри ја иде ја и мо де ли ми шље ња 

Је дан од Бер ли но вих спе ци фич них ме то до ло шких по сту
па ка је сте усред сре ђи ва ње на оно што он на зи ва мо де ли ма 
ми шље ња.5 Основ не је ди ни це ис тра жи ва ња у ње го вим ра
до ви ма ни су са мо је ди нич не иде је, у сми слу у ко јем их је 
фор му ли сао Ар тур О. Лав џој у уво ду сво је зна ме ни те књи
ге The Gre at Chain of Be ing.6 Бер лин се, по ред је ди нич них 
иде ја, фо ку си ра и на ве ће ску по ве иде ја (као и ка те го ри ја и 
ка те го ри јал них окви ра)7 у исто ри ји ми шље ња. У из ве сном 
сми слу мо гло би да се ка же и да Бер лин ана ли зи ра и је ди
ни це ко је су ма ње од је ди нич них иде ја – оно што он на зи
ва ка рак те ри стич ним из ра зом основ ни, при мар ни по да так 
одре ђе не иде је или од ре ђе ног ску па иде ја.8

Ка да се узме у об зир да се пред мет не је ди ни це у Бер ли но
вим ана ли за ма исто ри је иде ја про те жу од основ них по да
та ка, пре ко ка те го ри ја, иде ја до оп штих мо де ла, ка те го
ри јал них окви ра и пој мов них схе ма, мо жда би мо гло да се 
за кљу чи да Бер лин ана ли зи ра оно што Ла ри Ла у дан на зи ва 
ис тра жи вач ким тра ди ци ја ма, са свим њи хо вим ме ђу од
но си ма, по ве за но сти ма, слич но сти ма и, што је код Бер ли на 
нај ва жни је – раз ли ка ма и тран сфор ма ци ја ма, с тим што би 
се ов де ра ди ло о ис тра жи вач ким тра ди ци ја ма у исто ри ји 
иде ја.9 

Ана ли зи ра ју ћи струк ту ру на шег са зна ња, еле мен те чи та вог 
са знај ног про це са, он ће ре ћи сле де ће: 

„Нај пр во бит ни ји чин по сма тра ња или ми шље ња из и ску је 
да не ке фик си ра не на ви ке, чи тав оквир ства ри, осо ба, иде ја, 
ве ро ва ња, ста во ва, бу ду узе ти здра во за го то во, не пре и спи
та на твр ђе ња, не а на ли зи ра на ве ро ва ња. Наш је зик, или ко ји 
год сим бо ли зам у ко јем раз ми шља мо, у се би је им прег ни ран 
овим ба зич ним ста во ви ма. Ми, чак ни у на че лу, не мо же
мо да на бро ји мо све што зна мо и у шта ве ру је мо, јер ре чи 
или сим бо ли уз по моћ ко јих ми сли мо, у се би уте ло вљу ју и 

5 Ber lin, I. (2012) Ko re ni ro man ti zma, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, str. 18.;  
Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 76. 

6 Lo ve joy О. A. In tro duc tion – The Study of The Hi story of Ide as, in: The Gre
at Chain of Be ing (2001), Har vard Uni ver sity Press, Har vard, pp. 324.

7 Ber lin, I. The Pur po se of Phi lo sophy, in: Con cepts and Ca te go ri es (1978), 
The Ho garth Press, Lon don, p. 7. 

8 Ber lin I. Ko re ni ro man ti zma, str. 106, 117. 
9 Ла у дан, Л. Ци ље ви и ору ђа ин те лек ту ал не исто ри је, у: Про грес и ње го ви 

про бле ми (2001), Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, стр. 211.
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изража ва ју од ре ђе не ста во ве ко ји су ex hypot he si „уча у ре ни” 
у њи ма и ни су ла ко опи си ви по мо ћу њих.”10 (прев. А. М.) 

О сло же но сти ка те го ри јал них окви ра и ску по ва иде ја,  
све до чи и сле де ћи Бер ли нов став:

„Да би смо ре кли би ло шта зна чај но о све ту мо ра мо да уве
де мо не што дру го но што је то не по сред но ис ку ство (шта 
год зна чи ло „не по сред но”), на и ме про шлост и бу дућ ност, 
од сут не пред ме те, дру ге осо бе и не ре а ли зо ва не мо гућ но сти, 
оп ште и хи по те тич ке су до ве и та ко да ље. И ако би се они од
ба ци ли јер не мо же мо да их по твр ди мо као из ве сне, на кра ју 
бу квал но не би оста ло ни шта. Не мо же мо да го во ри мо а да 
не ура чу на мо ба рем не ки ри зик...”11 (прев. А. М.) 

Ана ли за не ке иде је или не ког ску па иде ја има у ви ду све 
еле мен те, о ко ји ма Бер лин го во ри у на ве де на два од лом ка. 
Ка да при сту па ана ли зи не ке иде је, Бер лин по ла зи од оп штих 
и сло же них обра за ца, пра те ћи тра го ве ко ји во де до „уча у ре
них” ста во ва, до не пре и спи та них ве ро ва ња, по ку ша ва ју ћи 
да, ко ли ко је то мо гу ће, екс пли ци ра ба зич не ста во ве, ко ји ма 
је „им прег ни ран” наш је зик. Мо де ли су ком плек сни пред ме
ти ана ли зе – ко ји пред ста вља ју ску по ве ста во ва, ве ро ва ња, 
пој мо ва, ка те го ри ја, иде ја, оп штих ме та фи зич ких ис ка за о 
све ту и об у хва та ју ни зо ве ве ро ва ња, ста во ва, вред но сти, у 
јед ној ре пре зен та тив ној фор ми. Ка ко Бер лин од ре ђу је мо дел 
ми шље ња?

У Ко ре ни ма ро ман ти зма, он ће ре ћи да су то обра сци иде ја, 
ко ји, у ма њој или ве ћој ме ри, вла да ју од ре ђе ном кул ту ром и, 
у ма њој или ве ћој ме ри, ре пре зен ту ју глав ни идеј ни оквир 
не ке кул ту ре, уоп ште но, или не ког спе ци фич ног фе но ме на 
уну тар по је ди не кул ту ре – она ко ка ко, ре ци мо, ге о ме триј ски 
мо дел ми шље ња ре пре зен ту је низ фи ло зоф ских ста нови шта 
у ан тич кој Грч кој, или, ка ко мо дел по ро дич них од но са ре

10 „The most pri mi ti ve act of ob ser va tion or tho ught re qu i res so me fi xed ha bits, 
a who le fra me work of things, per sons, ide as, be li efs, at ti tu des to be ta ken for 
gran ted, un cri ti ci sed as sump ti ons, una nalysed  be li efs. Our lan gu a ge, or wha
te ver symbo lism we think with, is it self im preg na ted by the se ba sic at ti tu des. 
We can not, even in prin ci ple, enu me ra te all that we know and be li e ve, for 
the words or symbols with which we do so are ex hypot he si „en cap su la ted“ 
in them, and not ea sily de scri ba ble by them.”, Ber lin I. The Sen se of Re a
lity, in: The Sen se of  Re a lity (1996), Far rar, Stro uss and Gi ro ux, New York,  
pp. 1516.

11 „To say anything sig ni fi cantly abo ut the world we must bring in so met hing 
ot her than im me di a te ex pe ri en ce (wha te ver „im me di a te“ may mean), na mely 
the past and the fu tu re, and ab sent ob jects, and ot her per sons, and un re a li sed 
pos si bi li ti es, and ge ne ral and hypot he ti cal jud ge ments and so forth. And if 
the se, be ca u se we can not cer tify them as cer tain, are cut away, in the end li
te rally not hing will be left. We can not spe ak wit ho ut in cur ring so me risk...“, 
„Lo gi cal tran sla tion“, in: Con cepts and Ca te go ri es, pp.78.
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пре зен ту је ју деохри шћан ску ре ли ги о зну тра ди ци ју.12 Мо де
ли пред ста вља ју ка рак те ри стич не, тип ске ску по ве иде ја, пу
тем ко јих раз у ме ва мо од ре ђе ни кул тур ни оквир или специ
фич не по ја ве уну тар не ке кул ту ре.

Исто ри ја иде ја – ка те го ри је и иде је

По јам мо де ла, у кон тек сту ње го вих ана ли за, по ста ће ја сни
ји ка да се ука же на на чин на ко ји он упо тре бља ва тер ми не 
ка те го ри ја и иде ја, за ко је ће се ка сни је ис по ста ви ти да су 
еле мен ти мо де ла ми шље ња о ко ји ма Бер лин го во ри. Шта он 
под ра зу ме ва под ка те го ри ја ма?  

У јед ној ва жној фу сно ти, у ко јој го во ри о под ло жно сти ка
те го ри ја про ме на ма, он ће на ве сти фи зич ке ка те го ри је (тро
ди мен зи о нал ност, бес ко нач но про сти ра ње про сто ра, ире
вер зи бил ност вре мен ских про це са, пре бро ји вост пред ме та 
итд.), за тим чул на свој ства пред ме та и ка те го ри је вред но
сти.13 Исто вре ме но, на дру гом ме сту, он ће кон цепт узроч но
сти у исто ри ји на зва ти иде јом.14 Ко нач но, у јед ном тек сту 
ће ре ћи да се фи ло зо фи ја ба ви ис тра жи ва њем пер ма нент
них или по лупер ма нент них ка те го ри ја по мо ћу ко јих се 
ис ку ство ар ти ку ли ше и ор га ни зу је.15 У ком сми слу он упо
требља ва тер мин ка те го ри ја а у ком сми слу тер мин иде ја? 

При се ти мо се Кан то ве упо тре бе тер ми на ка те го ри ја и иде
ја. На Кан то вој та бе ли узроч ност при па да ка те го ри ја ма.16 
Пре ма Бер ли ну, при ме на ка те го ри је узроч но сти на исто риј
ска зби ва ња и исто ри о гра фи ју до во ди до иде је узроч но сти 
у исто ри ји. То је у скла ду са Кан то вим од ре ђе њем тер ми на 
иде је – иде ја је по јам из ве ден из ра зу ма, ко ји пре ва зи ла зи 
мо гућ ност ис ку ства.17 Ка те го ри је се, пре ма Кан ту, од но
се на ис ку ство и од го ва ра ју им од ре ђе ни опа жа ји, док са 
идејама то ни је слу чај.18 

Исто ри ја иде ја ана ли зи ра упра во те пој мо ве, ко ји, у ма њем 
или ве ћем сте пе ну, пре ва зи ла зе ис ку ство (нпр. свр хо ви тост 

12 Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 1819.
13 Ber lin, I. Isto rij ska ne mi nov nost, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, фу сно та на  

стр. 175.
14 Ber lin, I. Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 11.
15 Ber lin, I. The Pur po se of Phi lo sophy, in: Con cepts and Ca te go ri es, p. 9; 

AarsbergenLigtvoet, C. (2006) The Ability to Understand One Another,  
Isaiah Berlin – A Value Pluralist and Humanist View of Human Nature 
and The Meaning of Life, Rodopi, AmsterdamNew York, New York,  
pp. 103132.

16 Kant, I. Kri ti ka či sto ga uma, str. 90.
17 Исто, стр. 233.
18 Исто, стр. 90. и 236.
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у исто ри ји, де тер ми ни зам, ин де тер ми ни зам итд.) али и ве
зу ка те го ри ја (ко је су по ве за не са ис ку ством) са од ре ђе ним 
иде ја ма, као и про ме не у од но си ма из ме ђу ка те го ри ја и 
идеја. Бер лин ко ри сти по јам ка те го ри ја и у тра ди ци о нал ном 
сми слу (као нај оп шти ји по јам) и у кан тов ском сми слу.

Ка те го ри јал на ар ти ку ла ци ја ис ку ства

Вра ти мо се Бер ли но вим мо де ли ма. Они су ре пре зен ти од
ре ђе них ску по ва, обра за ца иде ја, ком плек сни пред ме ти ана
ли зе и са сто је се и од основ них по да та ка  и од ка те го ри ја 
и иде ја и од ве ро ва ња и, као што смо ви де ли у на ве де ном 
од лом ку, чи та вог ни за не а на ли зи ра них ста во ва, твр ђе ња и 
прет по став ки. Ме то до ло шко иден ти фи ко ва ње мо де ла је, 
пре ма Бер ли ну, по ста ло мо гу ће на осно ву Кан то ве на чел
не раз ли ке из ме ђу чи ње ни ца и си ро вог ис ку ства и схе ма и 
ка те го ри ја на осно ву ко јих се то ис ку ство ар ти ку ли ше и 
органи зу је у сми сле ну це ли ну:

„Про све тљу ју ћи од го вор на овај про блем дао је Кант, први 
ми сли лац ко ји је по ву као ја сну раз ли ку из ме ђу, са јед не 
стра не, пи та ња чи ње ни ца, и, са дру ге стра не, пи та ња о обра
сци ма уну тар ко јих су ове чи ње ни це на ма пред ста вље не – о 
обра сци ма ко ји ни су из ме ње ни, ко ли ко год да се са ме чи ње
ни це или на ше зна ње о њи ма мо гу да про ме не. Ови обра сци 
или ка те го ри је или фор ме ис ку ства по се би ни су би ле пред
мет ни ти јед не мо гу ће при род не на у ке.”19 (прев. А. М.)

Бер лин ће, у истом тек сту, на гла си ти да је Кант сма трао 
да су те ка те го ри је и обра сци, у на че лу, исти за сва ум на 
би ћа, да су пер ма нент не и не из ме њи ве али ће на по ме ну ти 
и да су ми сли о ци, ко ји су се ба ви ли исто риј ским и ду хов
ним на у ка ма, за па зи ли да су се ти основ ни обра сци, уну тар 
ко јих се ор га ни з о ва ло ис ку ство и ар ти ку ли са ло са зна ње о 
све ту – ипак ме ња ли, пре гру пи са ва ли, ре кон фи гу ри са ли.20 
Ти обра сци су не што по пут окви ра, уну тар ко јих се вр ши 
ка те го ри јал на ор га ни за ци ја си ро вог ма те ри ја ла ис ку ства. 
Он ће за кљу чи ти да пред мет фи ло зо фи је ни је не по сред но 
ис ку ство већ упра во ти обра сци (pat terns) у ко ји ма се ор га
ни зу је и ар ти ку ли ше ис ку ство, раз ли чи ти мо де ли и окви ри 

19 „An il lu mi na ting an swer to this pro blem was gi ven by Kant, the first thin
ker to draw a cle ar dis tin ction bet we en, on the one hand, qu e sti ons of fact, 
and, on the ot her, qu e sti ons abo ut the pat terns in which the se facts pre sen ted 
them sel ves to us – pat terns that we re not them sel ves al te red ho we ver much 
the facts them sel ves, or our know led ge of them, might al ter. The se pat terns 
or ca te go ri es or forms of ex pe ri en ce we re them sel ves not the su bjectmat ter 
of any pos si ble na tu ral sci en ce“, Ber lin I., „The Pur po se of Phi lo sophy“, in: 
Con cepts and Ca te go ri es, p. 7;

20 Исто, стp. 8.
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уз по моћ ко јих се си ров ем пи риј ски ма те ри јал ор га ни зу је у 
сми сле не са знај не фор ме.21

Та ко ће фи ло зоф, као исто ри чар иде ја, ана ли зи ра ти и ис тра
жи ва ти про ме не у нпр. ка те го ри ји узроч но сти, то ком исто
ри је ми шље ња и раз ли чи те пу те ве ко ји ма је та ка те го ри ја 
ула зи ла у иде је о узроч но сти у исто риј ском све ту. 

На осно ву све га на ве де ног мо же да се за кљу чи да је и са
ма исто ри ја иде ја, као ре ла тив но мла да ди сци пли на, по ста
ла мо гу ћа тек са Кан то вом фи ло зо фи јом и ње ним по то њим 
кон се квен ца ма. То ме у при лог иде и још је дан Бер ли нов 
став. Он ће, у јед ном тек сту, ре ћи да ис тра жи ва ње исто ри је 
иде ја пред ста вља тра га ње за ви зи јом ствар но сти ко ју ка те
го ри је, иде је и мо де ли прет по ста вља ју – не што по пут тран
сцен ден тал не де дук ци је (у Кан то вом сми слу) исто ријског 
са зна ња.22 

Све ово ука зу је на из у зе тан ути цај Кан то ве фи ло зо фи је на 
Бер ли нов рад и на ње го ва, екс пли цит но или им пли цит но, 
из ло же на ме то до ло шка на че ла. Не по сред ни ме то до ло шки 
ути цај је су би ли ра до ви Лав џо ја и Ко лин гву да (Ко лин гву
до ва је пре да ва ња Бер лин и по ха ђао то ком јед ног се ме стра), 
али, пре су дан Кан тов ути цај је не сум њив. 

По ме ну те Лав џо је ве је ди нич не иде је и Ко лин гву до ве ап со
лут не прет по став ке23 пред ста вља ју не по сред не, исто риј
ски бли ске, ме то до ло шке прет ход ни це, док је Кан то ва фи
ло зо фи ја не што да љи исто риј ски прет ход ник. По ред то га, 
Кан то ва фи ло зо фи ја је на Бер ли нов рад ути ца ла и по сред
но, пу тем но во кан тов ског раз ли ко ва ња ме то до ло ги је при
род них и ду хов них на у ка, као и код ми сли ла ца ко ји су, на 
тра гу тог но во кан тов ског раз ли ко ва ња гра ди ли ста но ви ште 

21 Ар тур Лав џој, у уво ду у по ме ну ту књи гу The Gre at Chain of Be ing, 
ка же да су док три не фи ло зо фа ско ро увек „...сло же ни и ра зно род ни 
агрегати...”, као и да је ве ћи на фи ло зоф ских си сте ма ори ги нал на или 
ди стинк тив на ви ше по обра сци ма, не го по са став ним ком по нен та ма...”; 
он ће, та ко ђе, на гла си ти да ино ва тив ност мно гих си сте ма про ис ти че из 
но вих на чи на на ко ји су при ме ње ни и ор га ни зо ва ни ста ри еле мен ти, ко
ји су ушли у тај си стем; Lo ve joy, O. A. In tro duc tion, in: The Gre at chain of 
be ing, рp. 39.

22 Ber lin, I. In tro duc tion, in: Vi co and Her der – Two Stu di es in The Hi story 
of Ide as (1976), The Ho garth Press, Lon don, p. XIX; ов де мо же да се по
ву че па ра ле ла и са Дил та је вим фи ло зоф ским ста но ви штем о по тре би 
за сни ва ња тран сцен ден тал ног ме то да у исто риј ском са зна њу – ви де
ти: Đin đić, Z. pred go vor knji zi Vil hel ma Dil ta ja, Za sni va nje du hov nih na u ka 
(1980), No lit, Be o grad, str. 1214.

23 Col ling wo od R. G. On Pre sup po sing, in:  An es say on me taphysics (1940), 
Cla ren don Press, Ox ford, рp. 2148. 



388

АЛЕКСАНДАР МИЛАНКОВИЋ

о специ фич но сти исто риј ског са зна ња, као што је, при ме ра 
ра ди, Вил хелм Дил тај.24 

Са др жин ска срод ност –  
схва та ње сло бо де

Срод ност два ми сли о ца нај ви дљи ви ја је на по љу фи ло зоф
ског ар ти ку ли са ња про бле ма сло бо де,  ста ту са и сми сла сло
бо де у људ ском ра су ђи ва њу и де ла њу. Кан то во ин си сти ра
ње на нео п ход но сти прет по ста вља ња сло бо де као усло ва за 
при пи си ва ње мо рал них свој ста ва, ње го ва кри ти ка де тер ми
ни зма и оста ли ста во ви о ва жно сти ау то но ми је мо ра ла, Бер
ли ну су из у зет но бли ски. Бер лин из ла же Кан то ве ста во ве о 
сло бо ди са им пли цит ном на кло но шћу.25 На јед ном ме сту ће 
ре ћи да је Кан то ва мо рал на фи ло зо фи ја за сно ва на на уве
ре њу да је нај ва жни је ди стинк тив но свој ство људ ских би ћа 
упра во њи хо ва сло бо да, сло бо да да де ла ју, да би ра ју из ме ђу 
нај ма ње два прав ца, две ал тер на ти ве.26  

Го то во да би се исто мо гло ре ћи и за Бер ли но ву ми сао о сло
бо ди. Он из но ва и из но ва на гла ша ва пре вас ход ност сло бо де  
у људ ском све ту.27 Као што је по зна то, он је сво је схва та ње 
сло бо де ме та фо рич но из ра зио као „број отво ре них вра та” 
ко ја сто је пред по је дин цем28 – сло бо да по је дин ца за ви си од 
бро ја мо гу ћих пра ва ца ко ји се пред њим пру жа ју, од зна ча ја 
тих пра ва ца и ал тер на ти ва, зна ча ја ко је но се за ње га са мог, 
што до во ди до јед ног гра ду а ли стич ког и објек ти ви стич
ког кон цеп та сло бо де, где се у по јам сло бо де уво ди пи та
ње степе на и објек тив них мо гућ но сти ко је се на ла зе пред 
чове ком. 

Бер лин је, та ко ђе, по знат и по раз ли ко ва њу не га тив не и 
по зи тив не сло бо де, у спе ци фич ном дру штве ном и исто
риј ском сми слу.29 Бер лин, ге не рал но, ста вља на гла сак на 

24 Раз у ме се, ту тре ба по ме ну ти и ми сли о це као што су Ви ко, Хер дер али 
и чи тав низ дру гих ау то ра, ко је он по ми ње у сво јим ра до ви ма као уз о ре; 
ме ђу тим, по ме ну тој дво ји ци је по све тио не са мо огле де, већ и по ме ну ту 
књи гу Vi co and Her der – Two Stu di es in The Hi story of Ide as.

25 Ви де ти: Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8287.
26 Ви де ти: Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, p. 235.
27 О Бер ли но вој ре цеп ци ји Кан то вог схва та ња сло бо де видети: Uvod, u: 

Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 38.
28 О сло же но сти, сте пе ну и зна ча ју „отво ре них вра та”, тј. ал тер на ти ва и 

мо гу ћих пра ва ца, ко ји сто је пред мо рал ним де лат ни ком, видeти: Ber lin, 
I. Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, ка рак те ри стич но на стр. 8. и стр. 43. 
и 46; о пој му сло бод ног чи на, ви де ти: Ber lin, I. Isto rij ska ne mi nov nost, u: 
Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 149.

29 Видeти и: Sven sen, L. F. H. Po zi tiv na i ne ga tiv na slo bo da, u: Fi lo zo fi ja  
slo bo de (2013), Ge o po e ti ka, Be o grad, str. 118133. 
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не га тив ни ка рак тер сло бо де, где се сло бо да де фи ни ше као 
од су ство при ну де:

„Сло бо да у свом основ ном зна че њу је сте сло бо да од ла на
ца, од там ни це, од ро бо ва ња дру ги ма. Све оста ло је про ши
ри ва ње овог зна че ња или ме та фо ра. Те жи ти сло бо ди зна чи 
те жи ти да се укло не пре пре ке; бо ри ти се за лич ну сло бо ду 
зна чи не до зво ља ва ти да нас спре ча ва ју, да нас ис ко ри шћа
ва ју или по ро бљу ју дру ти љу ди чи ји су ци ље ви дру га чи ји 
од на ших.”30

Пре ма ње му, уоп ште ни је по треб но прет по ста вља ти би ло 
ка кво са др жин ско од ре ђе ње пој ма сло бо де – у сми слу са
мо о дре ђе ња, ау то но ми је, са мо о ства ре ња – јер то све во ди ка 
за му ћи ва њу пој ма сло бо де и ме ња њу зна че ња те ре чи. Као 
што је по зна то, и Кан тов ка те го рич ки им пе ра тив са мо фор
мал но од ре ђу је кри те ри јум мо рал не ис прав но сти по ступ ка, 
не за ла зе ћи у са др жин ско од ре ђе ње рад ње, што је још јед на 
бли скост дво ји це ми сли ла ца. 

Ме ђу тим, у исто ри ји иде ја се пре по зна је и по зи тив но схва
та ње сло бо де, ко је Бер лин иден ти фи ку је као на ве де не кон
цеп те са мо о дре ђе ња, са мо за ко но дав ства, са мо о вла да ва ња, 
ак тив ног уче шћа у дру штве ном жи во ту; пре ма ње го вом 
ста но ви шту, иа ко су сви ти пој мо ви бли ски пој му сло бо де, 
они ни су јед на ки с њим – сло бо да има при мар но не га тив ни 
ка рак тер, ни је са др жин ски од ре ђе на спољ ним ци ље ви ма а, 
ве о ма че сто, иде а ли по зи тив не и не га тив не сло бо де мо гу да 
до ђу и у кон фликт.31 Бер лин се про бле мом сло бо де ба вио 
и у ме та фи зич ком и у по ли тич ком сми слу; у ме та фи зич ком 
сми слу је за сту пао јед ну ми ни ма ли стич ки по ста вље ну, уз
др жа ну те зу о то ме да је чо век, ба рем у ми ни мал ном сми слу, 
из вор сло бод ног чи на, не за ви сног од про стор новре мен ских 
да то сти и да је нео п ход но прет по ста ви ти да, ко ли ко год да 
има узроч них чи ни ла ца ко ји де тер ми ни шу чо ве ков из бор, 
увек по сто ји не ки, ма ка ко ма ли про стор, у ко јем из бор ни је 
де тер ми ни сан.32 

Бер лин је, исто вре ме но, ви со ко вред но вао Кан то ву кри
ти ку па тер на ли зма а у ви ше на вра та је по но вио да је Кант 
је дан од пр вих  ми сли ла ца ко ји је скре нуо па жну  на мо
рал но по губ не по сле ди це би ло ка квог об ли ка екс пло а та
ци је, ис ко ри шћа ва ња људ ског би ћа као сред ства за по сти
за ње не ког ци ља, ма ка ко да се оно суп тил но при кри ва ло. 

30 Ber lin, I. Uvod, Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 61.
31 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 204217.
32 Ber lin, I. Isto rij ska  ne mi nov nost, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 143;  

на по ме на 9.
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Инструментали за ци ја људ ског би ћа, по сма тра ње чо ве ка као 
сред ства а не као ци ља по се би, на и ла зи ло је на нај о штри ју 
осу ду у Кан то вом де лу.33

Бер лин сма тра да је Кант, за пра во, по ста вио основ ни про
блем сло бо де – не спо ји вост на вод не узроч не де тер ми ни са
но сти чо ве ко вих из бо рапо сту па ка и мо рал не од го вор но сти.  
Кант је, пре ма Бер ли ну, тај про блем до вео до кра ја – твр ђе
њем да чо век не мо же да се сма тра од го вор ним за сво је по
ступ ке ако они ни су сло бод но учи ње ни. Бер лин на гла ша ва 
да је Кан то во схва та ње сло бо де по ве за но са су штин ским 
сми слом чо веч но сти и да, пре ма Кан ту, сва ко су жа ва ње сло
бо де, сва ко огра ни ча ва ње по ља мо гу ћег де ло ва ња – кроз 
раз ли чи те об ли ке по ме ну те ин стру мен та ли за ци је љу ди – 
суштин ски оште ћу је чо ве ка. Из тог раз ло га, Кант је од ба цио 
чак и би ло ка кав слу чај у ко јем би се не ко до бро на ме та ло 
по је дин цу, без ње го вог сло бод ног при хва та ња. Све оно што 
је Кант го во рио о сми слу и вред но сти сло бо де, могло би да 
се при пи ше и Бер ли ну.

Бер ли но ва кри ти ка Кан та

Ипак, Бер лин ће у од ре ђе ним огле ди ма и кри ти ко ва ти од ре
ђе на Кан то ва ста но ви шта, у нај ве ћем де лу им пли цит но. Је
дан од оп штих мо де ла у исто ри ји ко је Бер лин кри тич ки об
ра ђу је је сте и мо дел по дво је ног соп ства (мо дел пре ма ко јем 
се у чо ве ко вом Ја на ла зе ви ши и ни жи део, при че му ви ши 
тре ба да овла да ни жим, мо дел при су тан у број ним ме та фи
зич ким или те о ло шким кон цеп ти ма). Овај мо дел има свој 
спе ци фи чан об лик у Кан то вој те зи о по сто ја њу но у ме нал ног 
и фе но ме нал ног ја. Свет фе но ме нал ног је под ло жан деј ству 
при род них за ко на и ка у зал них де тер ми на ци ја. Упра во се ов
де, по Бер ли ну ја вља про блем у Кан то вој ми сли: по сма тран 
на но у ме нал ној рав ни по је ди нац је сло бо дан, ау то но ман, 
са мо за ко но да ван, а сло бо да се не ти че пи та ња спо ља шњих 
пре пре ка или од су ства при ну де већ про ис ти че из пот чи ња
ва ња за ко ни ма ко ји су ре зул тат ау то но ми је ви шег соп ства. 
Иа ко Кант ни је тран спо но вао ви ше Ја на не ки ко лек тив ни 
ен ти тет, већ је оста јао у рав ни по је дин ца, ипак је те за о сло
бо ди као пот чи ња ва њу са мо до не тим за ко ни ма,  као што смо 
по ме ну ли, по Бер ли ну, про бле ма тич на.34  

33 Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, pp. 238239; као и: 
Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8384. Бер лин под вла чи да и ли бе рал на 
и со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја до ста ду гу ју Кан то вој кри ти ци ин стру мен
та ли за ци је чо ве ка, ње го ве екс пло а та ци је, као и ње го вом апе лу за са мо
одре ђе њем чо ве ка;

34 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 222.
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Сле де ћи про блем у Кан то вој фи ло зо фи ји на ко ји Бер лин 
ука зу је је сте те за пре ма ко јој је сва ки по је ди нац до вољ но 
ра ци о на лан да при хва ти по сто ја ње мо рал ног за ко на – а кри
те ри јум за про ве ру мо рал не ис прав но сти или не ис прав но
сти рад ње је сте уни вер за ли за ци ја тј. мо гућ ност уни вер за
ли зо ва ња мак си ме и ње ног ва же ња као за ко на за ап со лут но 
све слу ча је ве. Ипак, ако је сва ки чо век до вољ но ра ци о на лан 
да се би из да је мо рал не за по ве сти ко је су са свим у скла ду 
са мо рал ним на ло зи ма свих дру гих љу ди, та да сле ди кон се
квен ца да су љу ди, у на че лу, са вр ше ни – при че му они ко ји 
се опи ру мо рал ним за по ве сти ма ни су до вољ но ра ци о нал ни 
(или су чак и ира ци о нал ни) и, сход но то ме, не спо соб ни су 
за са мо о дре ђе ње и ау то но ми ју.35 Бер лин у овој те зи пре по
зна је на зна ке де спо ти зма и то та ли та ри зма, јер ра ци о нал ни 
де лат ни ци мо гу, пре ма то ме, да на те ра ју оне ко ји се опи ру, 
да на си лу при хва те уни вер зал ни мо рал ни за кон.36 То мо же 
да бу де ра зум но, у слу ча ју да се ра ди о кри ми но ге ним и де
ви јант ним лич но сти ма ко је су да ле ко од сту пи ле од мо рал
ног де ла ња, али про блем на ста је ка да се по ста ви пи та ње: 
шта ако не ки то та ли тар ни си стем или иде о ло ги ја на мет ну 
дру га чи ји мо рал ни за кон, шта ако уме сто фор мал ног кри те
ри ју ма мо рал но сти ко ји не од ре ђу је са др жи ну рад ње на мет
ну упра во не ку са др жин ски од ре ђе ну мо рал ност као је ди но 
ис прав ну? Та да ће онај ко ји се опи ре та квом „мо ра лу” би ти 
на сил но при ну ђен да га при хва ти, а то је у су прот но сти са 
пој мом сло бо де.

Бер лин при ме ћу је да се ин ди ви ду ал на сло бо да у Кан то вој 
фи ло зо фи ји пре све га по и сто ве ћу је са ра ци о нал ним ци ље
ви ма и да су са мо ра ци о нал ни ци ље ви истин ске вред но сти 
људ ске при ро де. Уко ли ко се ова кав став упо ре ди са Бер ли
но вом плу ра ли стич ки за сно ва ним ак си о ло шким и ан тро по
ло шким ста во ви ма, ви де ће се да је реч о зна чај ној ра зли ци 
из ме ђу два ми сли о ца. По ред фор мал ног схва та ња кри те ри
ју ма мо рал но сти, бли ског не га тив ној сло бо ди, Кан ту је би
ло бли ско и по зи тив но схва та ње сло бо де, оли че но у чу ве ној 
иде ји о ау то но ми ји тј. са мо за ко но дав ству, где се сло бо да 
по сма тра као услов мо гућ но сти мо рал ног за ко на а мо рал
ни за кон као услов са зна ва ња сло бо де; на гла сак на по зи тив
ном од ре ђе њу, на ау то но ми ји и на пот чи ња ва њу са мо до не
тим за ко ни ма37, пре ма Бер ли ну је пред ста вља ло по ме ра ње 

35 Исто, стр. 239.
36 На рав но, Бер лин не ка же да је сам Кант ово хтео да твр ди, али при ме ћу

је да је то јед на од  не при јат них кон се квен ци ње го ве прак тич не фи ло зо
фи је, кон се квен ца су прот на вред но сти сло бо де.

37 Ber lin, I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, стр. 222.
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тежишта са основ ног зна че ња ре чи сло бо да на бли ски, али, 
ипак, дру га чи ји кон цепт.

Раз ли ке у схва та њу исто ри је

Јед на из у зет но ва жна раз ли ка из ме ђу Кан та и Бер ли на ви
дљи ва је у раз ли чи тим кон цеп ти ма исто ри је. Као што је по
зна то, Бер лин се до ста ба вио фи ло зоф ским прет по став ка ма 
исто риј ског са зна ња и  на ви ше ме ста је об ра ђи вао ту те му. 
Исто ри ја се, пре ма Бер ли ну, у основ ном сми слу, од но си на 
људ ски свет, на свет по сту па ка, на спе ци фич но људ ско ис
ку ство, ко је чо ве ка из два ја и раз ли ку је од све та при ро де или 
све та обје ка та. Ов де је та ко ђе ви дљив ути цај Ро би на Џ. Ко
лин гву да.38 Бер лин на гла ша ва да се чо ве ков свет раз ли ку је 
од све та дру гих по ја ва и би ћа у уни вер зу му по то ме што је 
јед но од ње го вих кључ них ди стинк тив них свој ста ва упра во 
сфе ра су бјек тив ног ис ку ства – по бу де, мо ти ви, уо бра зи ља, 
ци ље ви, на ме ре, по ступ ци. Дру гим ре чи ма, са мо у чо ве
ко вом све ту по сто је сло бо да и опре де љи ва ње за јед ну или 
другу вред ност.39

Стро го раз ли ко ва ње исто ри је од при ро де, тј. чо ве ко вог мо
рал ног жи во та од чо ве ко вог при род ног жи во та ни је би ло 
уо би ча је но у ме та фи зич кој тра ди ци ји. Исто ри ја се по сма
тра ла и про у ча ва ла кроз при зму ор ган ских, ме ха ни ци стич
ких или на ту ра ли стич ких мо де ла, пре у зе тих из све та при
род них на у ка. Исто риј ски свет је схва тан и ис тра жи ван као 
део општег све та при ро де. 

Кла си чан при мер ова квог мо де ла дат је у Кан то вом схва
та њу људ ске исто ри је као де ла оп ште при род не исто ри
је, при че му се исто риј ска на у ка по сма тра по ана ло ги ји са 
физиком.40 У овој тач ки се два ми сли о ца пот пу но ра зи ла зе.

38 Ви де ти: Ко лин гвуд, Џ. Р. Под руч је исто риј ског ми шље ња, у: Иде ја 
исто ри је (2003), Слу жбе ни лист, Бе о град, 2003, стр. 205. „Про це си при
ро де се, пре ма то ме, мо гу ис прав но опи са ти као сле до ви пу ких до га ђа ја, 
али, до га ђа ји исто ри је не мо гу.  Они ни су про це си пу ких до га ђа ја, не го 
про це си по сту па ка...”; Бер лин је по ха ђао Ко лин гву до ва пре да ва ња на 
Окс фор ду, о че му ви де ти: Gar di ner, P. In tro duc tion, in: Ber lin, I. Sen se of 
Re a lity, p. XV, као и: Ig na ti eff, M. Isa i ah Ber lin – a li fe (2000), Vin ta ge,  
Lon don, p. 58. 

39 У том по гле ду, ка рак те ри сти чан је сле де ћи Бер ли нов став: „Исто ри ја ни
је по моћ на де лат ност: она те жи да пру жи што пот пу ни је об ја шње ње о 
то ме шта љу ди ра де и за што им се до га ђа; љу де на зва ти љу ди ма зна чи 
при пи са ти им вред но сти ко је смо спо соб ни да као вред но сти и при зна
мо, ина че они за нас ни су љу ди” – Uvod, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 32.

40 Ви де ти: Vu ko vić, I. Me to do loš ke pret po stav ke isto rij ske na u ke, u: Opo na ša
nje Bo ga (2006), izd. knj. Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ciNo vi Sad, 
str. 226228.
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Бер лин: Кант као „спу та ни ро ман ти чар”

Ин те ре сант не су и Бер ли но ве ана ли зе Кан то ве фи ло зо фи је 
у кон тек сту по ја ве ро ман ти зма. Он га, за по тре бе пре да ва ња, 
свр ста ва у тзв. „спу та не ро ман ти ча ре”.41 Пре ма Бер ли ну, 
Кан то во гор љи во  ин си сти ра ње на сло бо ди42, на са мо о дре
ђе њу чо ве ка из у зет но је ва жно за ро ман ти чар ско схва та ње 
људ ске при ро де. Исто вре ме но, Кан то во твр до ин си сти ра ње 
на ау то но ми ји људ ске во ље и ње ној не за ви сно сти од при
род ног ка у за ли те та уне ло је но ви не у схва та ње при ро де ко је 
су има ле фор ма ти ван ути цај на од ре ђе не ста во ве ро ман ти
зма о при ро ди.43 То је је дан од ути ца ја ко ји су до ве ли до 
на стан ка ро ман ти чар ске иде је пре ма ко јој чо век об ли ку је 
при ро ду, го спо да ри њом, по ви ну је је сво јој сна жној, не спу
та ној, мо рал но ар ти ку ли са ној во љи, во љи ли ше ној око ва.44

Нео бич но је да је Кант на гла ша вао ва жност ау то но ми је во
ље у од но су на деј ства при род них узро ка а да је, ка ко смо 
го ре на ве ли, чо ве ко ву исто ри ју по сма трао као део оп ште 
при род не исто ри је. Бер ли но ве ана ли зе упра во и ука зу ју на 
чуд не и нео бич не спо је ве у ин те лек ту ал ним тво ре ви на ма.

Бер лин: Кант као не по зна ти  
из вор на ци о на ли зма

Још јед на по твр да тих чуд но ва тих спо је ва и по сле ди ца 
у исто ри ји ми шље ња ви ди се и у Бер ли но вој те зи по ко
јој је Кан то ва фи ло зо фи ја, у из ве сном сми слу, до при не ла 
раз во ју не мач ке на ци о на ли стич ке иде о ло ги је (али не са мо 
спе ци фич но не мач ког већ и на ци о на ли зма у на че лу). Пре
ма Бер ли ну, иде је има ју не пред ви ди ве пу та ње и по не кад 
ра зор не по сле ди це на прак тич ном пла ну, не за ви сно од пр
во бит них на ме ра њи хо вих тво ра ца.45 Исто ри ја иде ја пра ти 
ове прак тич не по сле ди ца иде ја тј. уло гу при мар но фи ло
зоф ских иде ја у кон сти ту и са њу раз ли чи тих иде о ло ги ја. Је
дан од па ра диг ма тич них при ме ра та квих чуд но ва тих ве за и 

41 Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8190.
42 У на ве де ном пре да ва њу, Бер лин и сам ка же да хо ће да на гла си „же сти ну 

ње го вих по гле да; Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 87.
43 Исто, стр. 8889.
44 Исто, стр. 91.
45 „...јер ка да иде је за по ста ве они ко ји би тре ба ло њи ма да се ба ве – тј. они 

ко ји су на у чи ли кри тич ки да раз ми шља ју о иде ја ма – оне по не кад до би
ја ју не кон тро ли са ни за мах, као и не у кро ти ву моћ над људ ским ма са ма, 
ко ја мо же по ста ти пре ви ше на сил на да би се об у зда ва ла ра ци о нал ном 
кри ти ком. Пре ви ше од сто го ди на, не мач ки пе сник Хај не опо ме нуо је 
Фран цу зе да не пот це њу ју моћ иде ја; фи ло зоф ске за ми сли од не го ва не у 
ти ши ни про фе сор ског ка би не та мо гу да уни ште ци ви ли за ци ју.”; Ber lin 
I. Dva shva ta nja slo bo de, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 201.
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трансфор ма ци ја Бер лин от кри ва у Кан то вим иде ја ма сло
бо де, ау то но ми је и са мо о дре ђе ња, при мар но по ста вље них 
у окви ру Кан то ве фи ло зо фи је мо ра ла.46 Ме ђу тим, из ра зи ти 
на гла сак на пој мо ви ма не за ви сно сти, уну тра шњег усме ра
ва ња по је дин ца и ау то но ми је ство ри ли су плод но тле за раз
вој не мач ке на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. Ка ко и на ко ји на
чин је до шло до ове нео че ки ва не тран сфор ма ци је Кан то вих 
првобит них иде ја? И за што је до ње до шло? 

Пре све га, Бер лин сма тра да је у тим иде ја ма ви дљив ути цај 
пи је ти стич ког иде а ла са мо и зо ла ци је.47 Ипак, по Бер ли ну, 
кључ ни ко рак је ту на чи нио Фих те. Док је у Кан то вој фи ло
зо фи ји глав ни ак тер у рас пра ва ма о сло бо ди из бо ра – ин ди
ви дуа, чо век као кон крет на је дин ка, као кон крет ни мо рал ни 
де лат ник, код Фих теа ак тер по ста је нај пре де ло твор на рад
ња Ја, тран сцен дент на ак тив ност ко ја се, по не где, по и сто
ве ћу је са свет ским ду хом или ап со лут ним бо жан ским прин
ци пом.48 Ме ђу тим, на ред ни ко рак у из ме ни са др жи не пој ма 
основ ног мо рал ног су бјек та је, пре ма Бер ли ну, пре су дан: у 
мо мен ту ка да основ ни мо рал ни су бјект по ста је ко лек ти ви
тет, гру па, на ци ја. Фих те је оти шао још је дан ко рак да ље и 
на ме сто мо рал ног су бјек та по ста вио др жа ву.49 Уко ли ко се 
пој мо ви ко лек ти ви те та, на ци је и др жа ве по ве жу са пој мо
ви ма са мо о дре ђе ња, са мо за ко но дав ства, са мо до вољ но сти, 
до би ја ју се основ ни са стој ци иде о ло ги је на ци о на ли зма у 
на че лу. Тим пу тем су основ не Кан то ве иде је из об ли че не. 

За што је до то га до шло? Бер лин на по ми ње да ни су са мо 
иде је ути ца ле на на ста нак иде о ло ги је на ци о на ли зма. Он ће 
у ви ше на вра та ре ћи да у све ту иде ја не по сто ји пар те но ге
не за и да иде је не на ста ју са мо из иде ја.50 По сто је број ни 
чи ни о ци из до ме на дру штве ног и еко ном ског жи во та ко ји 
ути чу на ства ра ње иде о ло ги је и на пре о бли ко ва ње из вор них 
фи ло зоф ских иде ја у свр ху иде о ло шких по тре ба.

По пи та њу ути ца ја фи ло зоф ских иде ја на раз вој иде о ло ги ја 
и, са мим тим, на прак тич ни план јав ног жи во та (по ли тич
ке бор бе, кон флик те, ра то ве, ра за ра ња) Бер лин да је не ко
ли ко ка рак те ри стич них ста во ва. У раз ли чи тим иде о ло ги
ја ма се че сто на ла зе фи ло зоф ске иде је али из об ли че не или 

46 Ber lin, I. Kant as an un fa mi li ar so ur ce of na ti o na lism, pp. 232248;  од ре
ђе ни па су си у овом огле ду ана лог ни су од ре ђе ним сег мен ти ма књи ге 
Koreni ro man ti zma, у ко ји ма Бер лин из ла же Кан тов ути цај на ро ман ти
зам; Ber lin, I. Ko re ni ro man ti zma, str. 8188.

47 Ber lin, I. Kant as an un fa mi lar so ur ce of na ti o na lism, pp. 241242. 
48 Исто, стр. 243.
49 Исто, стр. 244.
50 Исто, стр. 247.
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доведене до ап сурд них екс тре ма а те при мар не иде је че сто 
пред ста вља ју, иа ко без на ме ре њи хо вих тво ра ца, пре те че и 
не при мет не по чет ке мно гих иде о ло ги ја.51 

За кљу чак

Одав но је ре че но да су ве ли ки ми сли о ци и ства ра о ци ве ли ки 
не са мо по то ме што су ства ра ли и оста ви ли иза се бе већ и 
по то ме  у ко јој ме ри је њи хо во де ло ути ца ло на ми сли о це и 
ства ра о це ко ји су до шли по сле њих. У тој цир ку ла ци ји ути
ца ја по твр ђу је се ви тал ност иде ја, би ло да се оне пре у зи ма ју 
у свом из вор ном об ли ку или из ме ње не, би ло да се под вр га
ва ју кри тич кој ана ли зи – оне по ста ју нов са знај ни иза зов и 
да ју под стре ке но вим ко ра ци ма у исто ри ји ми шље ња. 

У Кан то вој фи ло зо фи ји су се укр сти ли ути ца ји мно гих ва
жних фи ло зоф ских иде ја и пи та ња на ста лих и по ста вље них 
пре ње га. На исти на чин, у Бер ли но вој фи ло зоф ској ана ли зи 
исто ри је иде ја мно ге слав не фи ло зоф ске иде јепрет ход ни це 
на шле су плод но тле. Је дан од кључ них ути ца ја је Кан то
ва тран сцен ден тал на фи ло зоф ска по зи ци ја, ка ко у до ме ну 
про бле ма са зна ња, та ко и у до ме ну про бле ма ети ке. У том 
по гле ду мо же мо да за кљу чи мо да је исто ри ја иде ја, као за
себ на ди сци пли на, она ко ка ко је при ме њи вао Иса и ја Бер
лин, да ле ки али из у зет но чу јан од јек од ре ђе них ва жних 
Кан тових ре ше ња и ста во ва.

Иа ко су, у ве ли кој ме ри, у те о риј скопо ли тич ком сми слу, 
би ли срод ни ци и иа ко су, обо ји ца, за сту па ли сво је вер зи је 
ли бе ра ли зма, то ни је при мар ни раз лог Кан то вог ути ца ја на 
Бер ли но ву по зи ци ју. Бер лин је, пре све га, био под ути ца јем 
Кан то вих епи сте мо ло шких и ме то до ло шких ста во ва, ко ји су 
му би ли при влач ни у ис тра жи ва њи ма исто ри је иде ја. По
ред то га, Бер лин је био и под ути ца јем ау то ра с ко ји ма ни је 
делио те о риј скопо ли тич ку срод ност .

Ни је те шко прет по ста ви ти да ће бу ду ће ге не ра ци је фи ло
зо фа и исто ри ча ра иде ја вр ши ти но ву ре цеп ци ју ка ко Кан
то вих, та ко и Бер ли но вих ста во ва и ста но ви шта. Ми сли мо 
да ће то до ве сти до но вих, вред них и са знај но ино ва тив них 
фи ло зоф ских син те за, ко ји ма се вре ди на да ти, ко је вре ди 
ишче ки ва ти и на ко ји ма тре ба па жљи во и упор но да се ра ди. 

И на кра ју, вра ти ће мо се сти хо ви ма са по чет ка овог ра да. 
Не са мо да се кроз пу стош жи во та чу је не ко ша пу та ње иде
ја; ако се ма ло бо ље ослу шне, чу је се и њи хо во ме ђу соб но 
дошап та ва ње.

51 Ber lin, I. Po li tič ke ide je u XX ve ku, u: Če ti ri ogle da o slo bo di, str. 79.
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Сажетак: У ра ду је ис тра же на те ма ху ма ни стич ких аспе ка та 
ар хи тек ту ре у трак та ти ма Фран че ска ди Ђор ђа Мар ти ни ја. 
Пи та ња ху ма ни стич ког у ар хи тек тон ском ства ра ла штву ре
не сан сног до ба, ур ба ни про сто ри и на ме не обје ка та, не ке су од 
те ма Мар ти ни је вог ра да. У ње го вим трак та ти ма би ла су ак ту
а ли зо ва на раз ми шља ња о при ро ди и уло зи ар хи тек ту ре и чо ве ка 
у ре не сан сном све ту. Ху ма ни стич ка осно ва би ла је ба зи ра на на 
чо ве ку, од но сно оном аспек ту у ко ме је он био ме ра и циљ ре не
сан сне гра ди тељ ске прак се. Прак тич на и те о риј ска ин те ре со ва
ња Фран че ска ди Ђор ђа, у нај ве ћој ме ри би ла су усме ре на на вој ну 
ар хи тек ту ру, бе де ме, ку ле и утвр ђе ња, по ко ји ма је он био на ро
чи то по знат, али и цр кве не гра ђе ви не. Сто га се мо же за кљу чи
ти да су ње го ви трак та ти о ар хи тек ту ри про ду би ли ре не сан сну 
гра дитељ ску ми сао и афир ми са ли раз вој ху ма ни стич ке тра ди ци је.

Кључне речи: Ху ма ни зам, Трак тат, Ар хи тек ту ра, Мар ти ни, 
Рене сан са

Кул тур ни про бој и ства ра лач ки про грес ко ји је на чи њен у 
XV ве ку, без пан да на у вер ти ка ли исто риј ских то ко ва, озна
чио је по че так ре не сан сног до ба. На сту пи ло је вре ме у ко
ме је по но во про бу ђе но ин те ре со ва ње за чо ве ка, ко ји је био 
за бо ра вљен у пе ри о ду сред њо ве ков не дру штве не и ду хов не 
дог ма ти за ци је. От кри ћем но вих ху ма ни стич ких вред но сти, 
Ре не сан са је за по че ла сво ју ци ви ли за циј ску ми си ју. Ство
рен је ам би јент у ко ме су де ло ва ли зна ме ни ти на уч ни ци, 
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уметни ци, фи ло зо фи, пе сни ци и ар хи тек те, ко ји су сво ју 
ми сао угра ди ли у те ме ље ре не сан сне ци ви ли за ци је. Је дан 
од њих био је Фран че ско ди Ђор ђо Мар ти ни (Fran ce sco di 
Gi or gio Mar ti ni 14391501)1, све стра ни умет ник, сли кар, ва
јар, ар хи тек та и те о ре ти чар, ко ји је сво је гра ди тељ ске иде је 
ис ка зао у два трак та та о ар хи тек ту ри.2 Пр ви трак тат Мар ти
ни је на пи сао из ме ђу 1475. и 1476., а дру ги из ме ђу 1489. и 
1492. го ди не. Те ме про у ча ва ња су исте у оба трак та та, али 
не и њи хо ва ту ма че ња. Нај по зна ти ји ру ко пис пр вог Мар ти
ни је вог трак та та, Sa luz zi a nus 148, чу ва се у Би бли о те ци Ре
а ле у То ри ну. Дру ги, Ma gli a bec chi a nus II. I. 141, на ла зи се у 
На ци о нал ној би бли о те ци у Фи рен ци.3

Ху ма ни стич ка осно ва Мар ти ни је вих трак та та заснована је 
на чо ве ку, од но сно оном аспек ту по ко ме је он ме ра, али и 
крај њи циљ гра ди тељ ске прак се. У те о ри ји Фран че ска ди 
Ђор ђа ево ци ра на су ис ку ства кла сич не ли ни је ан ти ке, али и 
ње не рим ске ва ри јан те, по сред ством Ви тру ви је вих књи га о 
ар хи тек ту ри.4 На ње го ву те о риј ску ми сао та ко ђе су ути ца ла 
де ла ње го вих са вре ме ни ка, на ро чи то Фи ли па Бру нe ле ски
ја (Fi lip po Bru nel leschi)5, Ле о нар да Да Вин чи ја (Le o nar do da 
Vin ci)6 и Ле о на Ба ти ста Ал бер ти ја (Leon Bat ti sta Al ber ti)7, 
ко је и по ми ње у сво јим трак та ти ма. Кла сич ни узо ри се у 
ства ра лач ком и те о риј ском ра ду Фран че ска ди Ђор ђа могу 
об ја сни ти ар хи тек тон ским је зиком ре не сан сног ху ма ни зма 
који се очи та вао у про из вод њи чи стих обје ка та, иму них 
на спо ља шње ути ца је.8 Та ко је он про јек то вао са мо о др жи
ва утвр ђе ња и пра те ће објек те, бе деме и ку ле, али и па ла те 
и цр кве не објек те. У сва ком од њих је пре во дио кла сич на 

1 О Фран че ску ди Ђор ђу Мар ти ни ју ви де ти: Wel ler, A. S. (1943) Fran ce sco 
di Gi or gio Mar ti ni 1439–1501, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go Press; 
Hup pert, A. C. (2015) Be co ming an Ar chi tect in Re na is san ce Italy. Art, Sci
en ce, and the Ca re er of Bal das sar re Pe ruz zi, New Ha ven and Lon don: Yale 
Uni ver sity Press, рp. 2531. (U da ljem tek stu: Hup pert, Be co ming an Ar chi
tect).

2 Mar ti ni, F. G. (1967) Trat ta ti di ar chi tet tu ra, in geg ne ria e Ar te Mi li ta re, ed. 
Mal te se, C., 2 vols., Mi lan: Il Po li fi lo.

3 Lo wic, L. (1983) The Me a ning and Sig ni fi can ce of the Hu man Ana logy in 
Fran ce sco di Gi or gio’s Trat ta to, Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto
ri ans vol. 42, No. 4, p. 360. (U da ljem tek stu: Lo wic, The Me a ning).

4 Vi tru vi je Po lion, M. (2014) De set knji ga o ar hi tek tu ri, Be o grad: Orion Art.
5 Mar ti ni, F. G. (1841) Trat ta to di ar chi tet tu ra ci vi le e mi li ta re, a cu ra di Ce sa

re Sa luz zo, To ri no: Car lo Pro mis, Ti po gra fia Chi rio e Mi na (U da ljem tek stu: 
Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra).

6 Исто, стр. 6. 
7 Al ber ti, L. B. (1955) The Ten Bo oks of Ar chi tec tu re, trans. Le o ni, J., Lon don: 

A Ti ran ti.
8 Ze vi, B. (2007) Kon cept za kon tra isto ri ju ar hi tek tu re, Be o grad – Kru še vac: 

Cen tar Vam – Na rod na bi bli o te ka, str. 18.
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иску ства, ко ја је при ме њи вао у свом осо бе ном гра ди тељ
ском ма ни ру. Као дво р ски ар хи тек та вој во де Фе де ри ка да 
Мон те фел тра (Fe de ri co da Mon te fel tro), Фран че ско ди Ђор ђо 
је имао при ли ку да сво ја рас ко шна гра ди тељ ска уме ћа по
ка же при ли ком град ње Ур бин ске па ла те и утвр ђе ња ши ром 
вој вод ства.9 Фе де ри ко ва и Мар ти ни је ва са рад ња огле да ла се 
и на струч ном пла ну, бу ду ћи да се вој во да ак тив но за ни мао 
за ар хи тек ту ру и лич но уче ство вао у про јек то ва њу сво јих 
утвр ђе ња.10 Ова са рад ња је у ве ли кој ме ри ути ца ла на Мар
ти ни је ву ре пу та ци ју вој ног ар хи тек те.11 Зна чај Ур би на ни је 
се огле дао са мо у ње го вом прак тич ном ра ду, већ и у те о
риј ским про ми шља њи ма ко ја су са др жа на у трак та ти ма о 
ар хи тек ту ри.12 

Исто риј ска пре о бли ко ва ња ан тич ког фун ду са у Мар ти ни је
вом де лу, заснована су на ци ви ли за циј ским про це си ма ко ји 
су сво ју уни вер зал ност и спе ци фич ност по твр ди ли у кон ти
ну и те ту иде ја. Мар ти ни се у свом трак та ту за ла же за уме
ре ност мо ду ла на ан тич ком при ме ру, без по тре бе за на гла
ша ва њем и пре у ве ли ча ва њем. Ода тле про из и ла зи да ре ал на 
осно ва ар хи тек ту ре је сте она ху ма ни стич ка, ко ја са жи ма ар
хи тек тон ско ства ра ла штво на ме ру чо ве ка, ко ју те ме љи на 
иде ји ху ма ни за ци је ре не сан сне кул ту ре. Ан тич ки прин цип 
као ба зич ни еле мент ове ар хи тек ту ре, сво ју те о риј ску екс
пли ка ци ју тра жио је у ана ло ги ја ма, ко је Мар ти ни ге не ра ли
зу је на при ме ру Ви тру ви је ве Di noc ra tes, од но сно за ми сли 
пре о бли ко ва ња пла ни не Атос у људ ску фи гу ру, та ко што 
је укљу че на у зи ди ну гра да ко јем од го ва ра ју екс тре ми те ти 
људ ског те ла. Они се узи ма ју као са вр ше на ме ра при гра
ђе њу хра мо ва, гра до ва, твр ђа ва, дво ро ва и дру гог.13 Ху ма
ни стич ка по став ка по ко јој је чо век ме ра про пор ци је, опет 
вра ћа Мар ти ни ја на основ не иде а ле сло бо де и му дро сти ко
ји су до сег ну ти кроз гра ди тељ ске иде а ле. Ар хи тек ту ра је 
при бли же на чо ве ку са функ ци о нал ног, со ци јал ног и умет
нич ког ста но ви шта, чи ме је да ла зна ча јан до при нос у фор
мирању ре не сан сног кул тур ног про сто ра.

9 Bi stic ci, V. (1970) Co men ta rio de la vi ta del Sig no re Fe de ri co, Du ca d’Ur
bi no, Le Vi te vol. 1, рp. 382383; Ri a hi, P. (2015) Ars et In ge ni um: The 
Em bo di ment of Ima gi na tion in Fran ce sco di Gi or gio Mar ti ni’s Dra wing,  
Abing don: Ro u tled ge, p. 11.

10 Mi lo sa vlje vić Ault, A. (2013) Pre zen ta ci ja i le gi ti ma ci ja vla da ra u de ko ra ci
ji re ne san snog stu di o la, Be o grad: Punkt, str. 8185.

11 De li mo, Ž. (2007) Ci vi li za ci ja re ne san se, Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka  
knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, str. 171177.

12 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 1.
13 Lo wic, The Me a ning, рp. 360361.
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Иде ја о људ ском те лу у про ши ре ном по ло жа ју, у кру гу или 
ква дра ту као про пор циј ској ме ри, уве де на је у Ви тру ви је
вим ди ску си ја ма о хра мов ној си ме три ји, ко ји ма се Мар ти ни 
ко ри стио у сво јим ур ба ни стич ким ана ли за ма пла нин ских и 
рав ни чар ских гра до ва. Ге о ме триј ска фи гу ра као осно ва за 
план гра да би ла је ху ма ни стич ка по зи ци ја, ко ју је за раз
ли ку од свог узо ра Ви тру ви ја, Фран че ско ди Ђор ђо на сто
јао да уса ди у урба ну ма три цу сво јих град ских пла но ва.14 
Ин тер пре ти ра на из ван прин ци па про стог ми ме зи са, она је 
укљу чи ва ла од ре ђе не ге о ме триј ске и ап стракт не об ли ке, ко
ји ма је опле ме ње но гра див но тки во ре ал не ар хи тек тон ске 
форме.15 Прет по ста вље не су ге о ме триј ске фи гу ре као прин
ци пи гра ди тељ ске ло ги ке ко ја је би ла за сно ва на на про пор
ци о нал но сти људ ске фи гу ре.16

Ва жан па ра ме тар ових про ми шља ња би ла је ле по та у ње
ном из вор ном об ли ку, ко ја је сво ју естет ску уте ме ље ност 
ба зи ра ла на при ро ди и те лу као њеном са вр ше ном об лику 
кроз функ ци о нал ну уса гла ше ност де ло ва и це ли не. То би на 
кон крет ном ур ба ном при ме ру зна чи ло одр жив жи вот ни ам
би јент, од но сно град ску сре ди ну чи ја ло ги ка по чи ва на ре ду, 
ор га ни зо ва но сти и до број про сту ди ра но сти ху ма ни стич ких 
са др жа ја. Као што је при ро да људ ског те ла са же ла ле по ту и 
функ ци о нал ност, та ко и град ска сре ди на тре ба да се раз ви је 
и ор га ни зу је у ње ном нај оп ти мал ни јем об ли ку. Је ди но та ко 
до сег ну то ур ба но устрој ство би омо гу ћи ло да град има нео
п ход ну без бед ност, ле по ту и вла ду.17 

Упра во у ра ци о на ли за ци ји ур ба них и гра ди тељ ских про сто
ра, у те жњи за по сти за њем фор ме ко ја би се сво јим об ли ком 
и са др жа јем мо гла при бли жи ти ре ал ним по тре ба ма чо ве ка, 
од но сно на чи ни ма на ко је би функ ци о нал ност мо гла од го
во ри ти ху ма ни стич ким иза зо ви ма ар хи тек ту ре, Мар ти ни 
је по ка зао не скри ве ну на дах ну тост Ал бер ти је вим де лом. 
У те о риј ском и прак тич ном ра ду овог ве ли ка на ре не сан сне 
архи тек ту ре, на ро чи то ва жан био је њен умет нич ки ка рак
тер. То је би ла јед на од су штин ских ино ва ци ја у ре не сан сној 
ар хи тек ту ри, бу ду ћи да је гра ди тељ ска прак са кроз те о ри ју 
до при не ла за сни ва њу стру ке као са мо стал не ди сци пли не.18 
Ме ђу тим, Ал бер ти ипак ни је био по знат као ау тор ко ји је 

14 Hup pert, Be co ming an Ar chi tect, рp. 4960.
15 Lu gli, E. (2015) Me a su ring the Bo nes: On Fran ce sco di Gi or gio Ma tri ni’s 

Sa luz za nus Ske le ton, Art Hi story 38: 2, рp. 346363.
16 Lo wic, The Me a ning, p. 361.
17 Исто, стр. 362.
18 Betts, R. J. (1993) Struc tu ral In no va tion and Struc tu ral De sign in Re na is san

ce Ar chi tec tu re, Jo ur nal of the So ci ety of Ar chi tec tu ral Hi sto ri ans vol. 52, 
No.1, p. 5.



402

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ

те жио ве ћем ис по ља ва њу ау тор ске ар хи тек ту ре. Он је остао 
до сле дан у по што ва њу од ре ђе них пра ви ла ком по но ва ња ко ја 
су сво ју умет нич ку но ту тра жи ла у ка но ну, на ста лом на ви
тру ви јан ским тра ди ци ја ма. За раз ли ку од Ал бер ти ја, Фран
че ско ди Ђор ђо је у свом ра ду по ка зао ви ше скло но сти ка 
ау тор ским им про ви за ци ја ма, не гу ју ћи сло бод ни ји при ступ, 
у ко ме је о ар хи тек ту ри раз ми шљао та ко што је ње ну функ
ци о нал ну на ме ну ис по ља вао сло бод ним и геометријским 
фор ма ма. Такође, промишљао је и о ап стракт ним фор ма ма, 
за ко је је сматрао да су би ле бли же умет нич ком ста њу ар хи
тек ту ре, не го ње ним ег закт ним по став ка ма.

Осим то га, Мар ти ни је ва ху ма ни стич ка ми сао до не ла је и со
ци јал ну но ту, по ко јој је ње го ва те о ри ја осо бе на у ре не сан
сним ар хи тек тон ским дис кур си ма. Со ци јал но осве шће на, 
ње го ва гра ди тељ ска ми сао утка ла је пут раз во ју ор га ни за
ци је ур ба них сре ди на ко је ба шти не бит не функ ци је кла сич
ног сти ла са на гла ше ном естет ском вред но шћу си ме три је, 
ко ја је ево ци ра на у но вом иде о ло шком и естет ском кон цеп ту 
свој стве ном ре не сан сној кул ту ри.19 Ху ма ни зо ва њем со ци
јал ног про сто ра, он је по ста вио прин ци пе дру штве но оправ
да не ур ба ни стич ке и гра ди тељ ске прак се. Из во ри се ви ше 
не пре у зи ма ју до слов но. Они су ин тер пре ти ра ни у но вом 
кон тек сту и при ла го ђе ни ху ма ни стич ким ре ла ци ја ма ре не
сан сног чо ве ка што им је омо гу ћи ло да по ста ну ау то ном ни 
еле мен ти но ве кул ту ре и осве до че не вред но сти ре не сан сног 
до ба.

Ху ма ни стич ка уло га ар хи тек ту ре ни је би ла са др жа на са мо 
у ње ним те о ре ти за ци ја ма. Мар ти ни је ви трак та ти су би ли 
ино ва тив ни у сми слу да су ар хи тек ту ру усме ри ли и за сно ва
ли као ху ма ни стич ку ди сци пли ну афир ма ци јом прак тич не 
по тре бе и ак тив не уло ге ко ју је она има ла у из град њи ре не
сан сног hu ma ni ta sa у ко ме је чо век у исто вре ме био узор, 
ин спи ра ци ја и ис хо ди ште. Ра ци о на ли за ци ја зна ња во ди ла 
је по зи ци о ни ра њу прак се уну тар ху ма ни стич ког дис кур са 
ар хи тек ту ре као ва жног до при но са Мар ти ни је вих трак та та. 
Они су упу ћи ва ли на по тре бу об но ве иде је о ху ма ни за ци ји 
ар хи тек ту ре ко ја би би ла за сно ва на по ме ри чо ве ка и ко ја је 
про бу ди ла усну ле ду хо ве ан тич ког до ба. Чи ни се да су ду
хо ви про бу ђе ни зву ци ма „Ди о ни со ве тру бе” ко ји су Мар ти
ни ју би ли по себ но ин спи ра тив ни.20 Ди о ни зи је су би ле че ста 
те ма ре не сан сне умет но сти, а сво ју ево ка ци ју има ле су и у 
дис кур зив ним по став ка ма ар хи тек ту ре. Фран че ско ди Ђор
ђо пред ла же по дра жа ва ње фор ме аку стич них ин стру ме на та 

19 Lo wic, The Me a ning, p. 362. 
20 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 1.
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ко ји су ко ри шће ни у ди о ни зи ја ма. За ме ру про пор ци је, узе та 
је гла ва, ко ја је до ве де на у ве зу са ре до ви ма кла сич не грч
ке ар хи тек ту ре, јон ским и ко ринт ским.21 Ху ма ни за ци ја те ла, 
би ла је прин цип про пор ци је, ума ње ња или уве ћа ња, ко ји је 
при ме њен за ти по ло шку и кла сну ди фе рен ци ја ци ју гра ди
тељ ског фон да, у ко ме ар хи тек та раз ли ку је ку ће за тргов це, 
плем ство и го спо да ре.22 (Слика 1)

Слика 1 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример антропоморфне 
пропорционалности у елементима грчког храма;  

Извор илустрације: Martini, F. G. (1841) Trattato di architettura 
civile e militare, a cura di Saluzzo, C. Torino: Carlo Promis, 

Tipografia Chirio e Mina.
На ан тич ке ау то ри те те, Мар ти ни се по зи вао у ту ма че њу 
етич ког уте ме ље ња све та и чо ве ка. У трак та ти ма се по зи ва 
на Ари сто те ла23 и ис ти че уло гу твор ца у те жњи ка по сти
за њу не ког до брог ци ља и за кљу чу је да је по треб но да ар
хи тек та сле ди овај узор и гра ди та ко да оства ри практичну 
ко рист или да сла ви чо ве ка.24

Из во ри шта со ци јал них и функ ци о нал них им пли ка ци ја у 
утвр ђи ва њу град ских сре ди на, Мар ти ни про на ла зи и код 
дру гих ан тич ких ми сли ла ца. Још су Пла тон и Ци це рон, 
људ ско те ло про ми шља ли као мо дел за „утвр ђе ни град”.25 
На дах нут њи хо вим при ме ром, Фран че ско ди Ђор ђо ис тиче 

21 Исто.
22 Исто.
23 Lo wic, The Me a ning, p. 366.
24 Исто.
25 Исто, стр. 362.
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ва жност ан тич ких мо де ла за ре ше ња ула зних пар ти ја26, па се 
они узи ма ју као идеј на осно ва за твр ђа ву XVI ве ка.27 Упра
во су твр ђа ве би ле глав на те ма Мар ти ни је вих гра ди тељ
ских ин те ре со ва ња, и сво је вр сни си но ни ми за ње гов мо дел 
„утвр ђе ног гра да”. Оне упу ћу ју на слич но сти и раз ли ке вре
мен ски уда ље них епо ха, ан тич ке и ре не сан сне, али и на оне 
иде је ко је су обе ле жи ле пе ри од ху ма ни стич ке ре фор ма ци је 
на сле ђе не дру штве но сти, ду хов но сти, кул ту ре и умет но сти, 
ко ја је на ро чи то ја сно би ла ис по ље на у XV ве ку. За гле дан у 
про шлост и су о чен с ан тич ким по и ма њем све та, Мар ти ни
јев ви зи о нар ски дух, био је за пра во опре де љен за бу дућ ност. 
Ње го ви трак та ти о ар хи тек ту ри, и мно го број на про јект на 
ре ше ња твр ђа ва ко ја он до но си у свом де лу, за пра во ра чу на
ју на вре ме ко је тек до ла зи, па због то га Мар ти ни и пи ше о 
твр ђа ви за XVI век.28 Она је би ла ам би ци о зно про јек то ва на, 
вир ту о зна, али и ло гич на. Би ла је пре сек зна ња, мо гућ но сти 
и же ља, чвр сто угра ђе них у те ме ље ху ма ни стич ког схвата
ња све та. (Слика 2).

Слика 2 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример војне 
архитектуре; Извор илустрације: Martini, F. G. (1841)  

Trattato di architettura civile e militare, a cura di Saluzzo,  
C. Torino: Carlo Promis, Tipografia Chirio e Mina.

Кон тек сту а ли за ци ја и про бле ма ти за ци ја ху ма ни зма у ре не
сан сној кул ту ри део је спе ци фич ног сег мен та ми сли ко ји 
екс пли ци ра и об ја шња ва етич ки мо дел кон цеп ци је чо ве ка 
и чо веч но сти у ре не сан сном раз до бљу.29 Кул тур не спе ци
фиц но сти ху ма ни зма ко је су за сту пље не у Мар ти ни је вим 

26 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
27 Исто, стр. 3.
28 Исто.
29 Ba nićPaj nić, E. (1992) Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, Pri lo zi 3536, 

str. 1011; u da ljem tek stu: Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni
zma.
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трак та ти ма, има ле су фо кус на дис кур су о при ро ди др жа
ве. Од но си су ус по ста вље ни кроз ја сну слич ност иде ја, ко је 
су ху ма ни зам по ста ви ле у ре не сан сни кул тур ноисто риј ски 
кон текст. Иде је о др жа ви као сли ци чо ве ка, би ле су део ши
ре по ли тич ке кул ту ре XV ве ка.30 Би ло да су узи ма не фи гу ра
тив но или до слов но, оне су ова на че ла угра ди ле у про јек ци
ју за јед нич ког ду ха, где су дру штве ност и по ли тич ност ма
ни фе ста ци је др жав них и гра ђан ских кул ту ра. У том сми слу, 
кон ста то ва но је из вор но људ ско hu ma num у ко ји ма је чо век 
озна чен као ства ра лац, од но сно за чет ник оних иде ја на ко
ји ма ег зи сти ра ху ма ни зам у ре не сан сној умет но сти. Ег зем
пли фи ка ци ја ху ма ни стич ких иде ја, њи хов зна чај и зна че ња 
на при ме ри ма ар хи тек ту ре Фран че ска ди Ђор ђа, ту ма че се 
пре ма екс по зи ци ји њи хо вих уто пиј ских са др жа ја, по пут 
оних ко ји су би ли за сно ва ни на ви тру ви јан ској тра ди ци ји.

У на сто ја њу да сво ју те о ри ју уте ме љи на прин ци пи ма ан
тич ке ар хи тек ту ре, Ви тру ви јева мисао била је при род но 
упо ри ште Ма рти ни је вих трак та та. Ме ђу тим, очи глед не 
про из вољ но сти и не ус кла ђе но сти са узо ром, по кре ћу пи та
ња ње го ве упу ће но сти и ствар ног раз у ме ва ња Ви тру ви је ве 
те о ри је ар хи тек ту ре.31 С дру ге стра не, упит но је ко ли ко је он 
за пра во на сто јао да сле ди уз о ре, а ко ли ко да њи хо вим сло
бод ним ин тер пре та ци ја ма гра ди сво ју ви зи ју ар хи тек ту ре, 
сво ју ху ма ни стич ку уто пи ју.32 

С оп се гом им пли ка ци ја и зна че ња ко ја су би ла има нент на 
све ту иде ја ре не сан сног ху ма ни зма у Ма р ти ни је вој гра ди
тељ ској ми сли, на ме ће се основ но пи та ње о при ро ди ху ма
ни за ци је ар хи тек тон ског ства ра ла штва и ње го вих етич ких 
ис хо ди шта. Про бле ма ти за ци јом етич ког у под руч ју при ро де 
чо ве ка утвр ђен је ам би ва лен тан зна чењ ски оквир ху ма ни зма 
и ви тру ви јан ске тра ди ци је, као не по сред ног узо ра ње го ве 
те о ри је ар хи тек ту ре. У том сме ру, био је од ре ђен од нос из
ме ђу ар хи тек тон ског ства ра ла штва и ка рак тер них свој ста ва 
ху ма ни стич ке тра ди ци је. Мо ра ли за тор ска но та под сти че ху
ма ни за ци ју гра ди тељ ства и от кри ва прав це ње го вог ре а ли
зо ва ња у са мо стал ном ства ра ла штву. Ар ти ку ли са не су ма
ни фе ста ци је чо ве ка и чо веч но сти, ње го вог са мо разумевања 

30 Lo wic, The Me a ning, p. 362.
31 По је ди ни ау то ри са гла сни су у ста но ви шту да Мар ти ни ни је био ду бље 

упу ћен у Ви тру ви је ву те о ри ју ар хи тек ту ре. О то ме видети: Mil lon H. 
(1958) The Ar chi tec tu ral The ory of Fran ce sco di Gi or gio, Art Bul le tin XL, 
p. 257261; Ei sler, J. (1972) Re marks of Sa me Aspects of Fran ce sco di Gi
or gi o’s Trat ta to, Ac ta hi sto ri ae atri um aca de mi ae sci en ti a rum hun ga ri cae 
XVII, pp. 193231; Betts, R. J. (1977) On The Chro no logy of Fran ce sco di 
Gi or gi o’s Tre a ti ses: New Evi den ce from an Un pu blis hed Ma nu script, JSAH 
XXXVI, pp. 314; Lo wic, The Me a ning, p. 360.

32 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
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и ар хи тек ту ре као но си о ца ових мо ра ли за тор ских те ма. Оне 
има ју тен ден ци ју да про ши ре по ље им пли ка ци ја и зна че
ња, чи ме је ис так ну та ори ги нал ност и зна чај Мар ти ни је вих 
трак та та и њи хо ва уте ме ље ност на ви тру ви јан ској тра ди ци
ји.

У фор мал ном сми слу, ху ма ни стич ки иде ал ле по те чо ве ка, 
укљу чио је ње го ву те ле сност у струк тур не и функ ци о нал
не аспек те гра ди тељ ства, као про пор циј ски код, али и као 
ши ру иде ју ху ма ни за ци је ар хи тек ту ре. Из ве сни сми сао про
на ђен је и у те о ло шким ту ма че њи ма по ко ји ма је чо век тво
ре ви на Бо га, ство рен по ли ку Бо га, и са мим тим са вр шен. У 
том по гле ду, ре не сан сни ху ма ни зам прет по ста вља ,,до сто
јан ство чо ве ка” али и ,,це ло ви тог чо ве ка” са чи ње ног од те ла 
и ду ше. Та ко се те ле сно од ре ђу је као бо жан ско, а то ме је 
прет по ста вље на и но ва ин тер пре та ци ја при ро де, на ста ла на 
ре ла ци ји Бог – при ро да, као осло ба ђа ње људ ске при ро де.33  

У хри шћан ском кон тек сту, из ла зи се са иде јом о је дин ству 
људ ског ро да и иде а лу дру штве не хар мо ни је. Чо век је и те
ле сан и ду хо ван у сво јој con di tio hu ma na, у свом од ре ђе њу, 
где се по ла же на слич но сти и па ра ле ле из ме ђу све та и чо ве
ка. Пред ност се да је чо ве ку, али се укуп ност ње го вог би ћа 
ипак про јек ту је у нео д ре ђе но сти ли ка, што ће ре ћи да чо век 
ни је ни не бе ско ни зе маљ ско би ће, али је би ће са вла сти тим 
sue sen ti men ta, са здан у сво јој сло бо ди, тво рац свог вла сти
тог све та.34 Ху ма ни за ци ја гра ди тељ ских мо де ла од ра жа ва
ла је и ши ре пер спек ти ве Цр кве као хри шћан ске за јед ни це, 
ко ја је би ла за ми шље на као Cor pus Chri sti mysti cum у ко ме 
је вре мен ски аспект све ви ше до би јао на зна ча ју.35 Оту да је 
иде ја Цр кве као вре мен ске ин сти ту ци је по сте пе но уве де на 
у дру штве носо ци јал ни ми ље, отво ре ном по ли ти за ци јом ху
ма ни стич ких ре фе рен ци. Ове тен ден ци је на за ма ху по себ но 
до би ја ју у рас пра ви Ни ко ле из Ку зе (Nic ho las Cu sa nus) ко
ји раз ли ку је вер ске и се ку лар не ау то ри те те уну тар др жа ве 
као по ли тич ке тво ре ви не. По ду ши и те лу све ште ни ци су 
упо ре ђе ни с еле мен ти ма цр кве не хи је рар хи је.36 Апо ло ге ти 
ху ма ни стич ких док три на сме ло су при бли жи ли про пор ци је 
те ла и цр кве не хи је рар хи је, по чев ши од Па пе као гла ве, па 
до кле ра као сто па ла. На сли чан на чин, ху ма ни за ци ја те ла је 
би ла уве де на у до мен ци вил них пи та ња, ко ја су ор га ни зам 
до во ди ла у ве зу са ца рем, у сим би о зи ду хов ног и те ле сног 

33 Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, str. 12.
34 Исто, стр. 18.
35 Lo wic, The Me a ning, p. 363.
36 Wa ta na be, M. (1963) The Po li ti cal Ide as of Nic ho las of Cu sa with Spe cial 

Re fe ren ce to his De Con cor dan tia Cat ho li ca, Ge ne va: Li bra i rie Droz, p. 180.
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вођ ства. Ин сти ту ци о нал ни од но си ко ји су те о ре ти зо ва ни на 
овај на чин, че сто су би ли из ра же ни ху ма ни стич ким ре ла ци
ја ма ко је су би ле ус по ста вље не из ме ђу Цр кве и Др жа ве.37 
(Слика 3)

Слика 3 Франческо ди Ђорђо Мартини, Пример антропоморфне 
пропорционалности у подужном плану храма по висини људског 

тела; Извор илустрације: Pari, R. (2015) Ars et Ingenium: The 
Embodiment of Imagination in Francesco di Giorgio Martini’s 

Drawing, Abingdon: Routledge.
Мар ти ни је ви трак та ти о ар хи тек ту ри, у ши рем од ре ђе њу 
ис та кли су по тре бу да се ху ма ни зам и на чи ни ње го вог ре
а ли зо ва ња до ве ду у ве зу са чо ве ком. У фо ку су ње го вих ху
ма ни стич ких пре и спи ти ва ња, ни је би ло јед но знач но пи та ње 
о чо ве ку и ар хи тек ту ри, већ сва она пи та ња ко ја за ла зе у 
су шти ну ње го вог по сто ја ња и де ла, ње го ве исто ри је, умет
но сти и кул ту ре. То је под ста кло и по кре ну ло ху ма ни стич ку 
ре ви та ли за ци ју ду ха, ко ја је би ла има нент на чо ве ку. Упра
во у сво јој ду хов но сти, чо век је про на шао на чин да те ле
сно уз не се до бо жан ског, и да то из ра зи сво јом умет но шћу, 
у ко јој је пра вац ху ма ни за ци је те ла во дио кроз осло ба ђа ње 
људ ске при ро де.38 Та ко је ху ма ни стич ка ми сао до би ла сво је 
мо рал но упо ри ште у об ли ко ва њу чо ве ка пре ма иде а лу ко ји 
је био са др жан ка ко у осе ћа ју чо веч но сти, та ко и људ ског 
ро да, што је би ло бли ско пред ста ви о ан тич ком уни вер зал
ном чо ве ку, обра зо ва ном чо ве ку, ко га и Мар ти ни у сво јим 
трак та ти ма ви ди као твр ђа ву бу дућ но сти.39

У осви ту ре не сан сног до ба, јед на те ма, за бо ра вље на и 
по ти сну та у дав ној ан тич кој про шло сти, би ла је по но во 
откривена. Ова те ма био је чо век и ње го ва ху ма ни за ци ја у 

37 Ar cham ba ult, P. (1967) The Ana logy of the Body in Re na is san ce Po li ti cal 
Li te ra tu re, Bi bli othèque d’ Hu ma ni sme et Re na is san se XXIX, рp. 2153.

38 Ba nićPaj nić, Pro blem »Hu ma ni zma« hu ma ni zma, str. 12.
39 Mar ti ni, Trat ta to di ar chi tet tu ra, p. 3.
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ре не сан сној ар хи тек ту ри. Дог ма ти за ци ја сред њо ве ков ног 
ду хов ног про сто ра, ис кро ји ла је ци ви ли за ци ју по ме ри др
жав них и цр кве них ау то ри те та у ко јој је ин ди ви ду ал ни раз
вој чо ве ка био пот пу но за по ста вљен. По нов но от кри ва ње 
чо ве ка во ди ло је пре и спи ти ва њу ње го ве уло ге у кул тур ном 
по рет ку ре не сан сног све та. Сто га је у Мар ти ни је вом те о риј
ском ра ду про ве ја ва ла ми сао на дах ну та ан тич ким ми сли о
ци ма, од Пла то на и Ари сто те ла до Ци це ро на и Ви тру ви ја. 
Јед на ко ва жно ме сто има ли су и ње го ви са вре ме ни ци Ле о
нар до, Бру не ле ски и Ал бер ти. На овим узо ри ма, Фран че ско 
ди Ђор ђо по ступ но је об ли ко вао сво ју ми сао и пре то чио је у 
два трак та та о ар хи тек ту ри. У њи ма је ар хи тек ту ра схва ће
на као ди сци пли на ко ја је от кри ве на у про шло сти, усме ре на 
по тре ба ма и ду хом сво га до ба и отво ре на за бу дућ ност. Би ла 
је то ар хи тек ту ра за сно ва на ка ко по ме ри, та ко и за по тре
бе чо ве ка. Из одр жи вог схва та ња са др жи не ар хи тек ту ре, за
кљу че но је да ње на фор ма по ка зу је ло ги чан и спе ци фи чан 
од нос иде ја ко је су би ле ус по ста вље не уну тар ху ма ни зма и 
чо ве ка као ње гове сре ди шње те ме.
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THE HUMANISTIC ASPECTS OF ARCHITECTURE IN 
THE TREATISES OF FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI

Abstract

The treatises on architecture by Francesco di Giorgio Martini occupy 
an important place in the Renaissance thought and they place him 
deservingly among the most important artists, architects and theorists of 
his time. They reflected the need to render both humanism and the ways 
of its realization as accurately measured processes, while architecture 
itself was interpreted from functional, social and artistic points of view. 
The important questions of humanism in architecture, the relations 
between the anatomy of a city, its structures and the man were the focal 
points of Martini’s architectural theory. They were deeply woven into 
the physiognomy of the Renaissance humanism and into architecture as 
an autonomous creative discipline. Thus, the thoughts about the nature 
of Man and about the role of architecture in the world of Renaissance, 
were actualized in his treatises: the world that was to be measured 
according to Man. It launched the humanistic revitalization of spirit 
imminent to Man, who in his very spirituality found a way to elevate 
the corporeal to the godly, and to express it in art and architecture. 
Martini’s architectural principles understood the humanist ideal of the 
beauty of Man, which introduced his corporeality into the structural 
and functional aspects of architecture, in proportionality of design, 
as well as in the wider idea of humanization of architecture, which 
formulated humanism after the image of a dignified man. Conscious 
of social circumstances, in his architectural thought he set the path 
for the development of urban landscape. With humanization of social 
space, he has laid the basic principles of the socially sensible urbanistic 
and architectural practices. These ideas demonstrated a tendency to 
widen the field of implications and meanings. Thus, it may rightly be 
concluded that Martini’s treatises on architecture have deepened the 
Renaissance architectural thought, whose universality and specificity 
were confirmed by the relationship between creativity and the character 

of the humanistic tradition.

Keywords: humanism, treatise, architecture, Martini, Renaissance



411

Институтзасрпскукултуру,Приштина/Лепосавић;
ПравославницентарзамладеСвети Петар Сарајевски,

ИсточноСарајево,РепубликаСрпска

DOI10.5937/kultura2066411J
УДК271.2-36:929НикодимТисмански,свети

271.222(497.11)-9”13”
оригиналаннаучнирад

СВЕТИНИКОДИМ
ТИСМАНСКИ–

ТЪЛКОВАТЕЛЪУ
ЦАРИГРАДСКОМ

ПОСЛАНСТВУКНЕЗАЛАЗАРА
Сажетак: У го ди ни ка да се обе ле жа ва осам ве ко ва са мо стал но
сти Срп ске Пра во слав не Цр кве ак ту а ли зо ва но је пи та ње пој ма 
ау то ке фа ли ја у ли тур гиј скока нон ском кон тек сту, кроз број не до
га ђа је и про це се из бур не исто ри је. Је дан од зна чај ни јих је сте ак
тив ност Кне за Ла за ра уз по моћ све то гор ских мо на ха са тен ден
ци јом из ми ре ња Срп ске са Ца ри град ском па три јар ши јом. Кључ на 
за успех Ла за ре вог ца ри град ског по слан ства би ла је ње го ва ду хов
на бли скост са Све то гор ци ма, Си на и ти ма и иси ха сти ма, ко ји су 
се у ње го во вре ме, на ла зи ли на кључ ним по зи ци ја ма у ца ри град ској 
и бу гар ској цр кви али и зна чај ни јим пра во слав ним ка те дра ма на 
Бал ка ну. Прем да се као spi ri tus mo vens овог по слан ства спо ми ње 
ста рац Иса и ја Сер скиХи лан да рац, зна чај но је би ло и при су ство 
Ни ко ди ма Ти сман ског, „ту ма ча ре чи”, чи ја се уло га у пра во слав
ној цр кви дру ге по ло ви не XIV сто ле ћа ис тра жу је не са мо на осно
ву по ме ну тих ак тив но сти у пре ва зи ла же њу рас ко ла већ и осни
ва ња број них ма на сти ра ка ко у фе у дал ној др жа ви Кне за Ла за ра 
(Врат на, Ма на сти ри ца) та ко и у ру мун ским зе мља ма (Во ди ца, 
Ти сман). Ре ша ва ње јед ног ка нон ског про бле ма по ста ло је оквир 
за ис тра жи ва ње ка рак те ра цр кве ног жи во та у дру гој по ло ви ни 
XIV столећа.

ДРАГАНАЈ.ЈАЊИЋиГОРАНМ.ЈАНИЋИЈЕВИЋ
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Кључне речи: Ни ко дим Ти сман ски, ма на стир, по слан ство, 
помире ње, иси ха зам.

Увод1

Мо ну мен тал на сли ка Уро ша Пре ди ћа, где је кар ло вач ки па
три јарх Лу ки јан (Бог да но вић) при ка зан ка ко мо ле ћи се кле чи 
пред све тим Ни ко лом ко ји га бла го си ља, у осно ви, пред ста
вља екли си о ло шкосо ти ро ло шку але го ри ју2, син те ти зо ва
ну од ви ше сим во лич ких при ка за: уз бур ка но мо ре, по ко ме 
„са не из ве сно шћу” пло ви брод Срп ске пра во слав не цр кве 
„зрја на па стеј бу ре ју”, по ло же на ми тра и же зал пред но ге 
све ти те љаза штит ни ка и па тро на са бор не цр кве у Срем ским 
Кар лов ци ма, чи ји се тор ње ви на зи ру у ду бљим ре ги стри ма 
сли ке, као и ча сна тр пе за укра ше на ре ље фи ма од ко јих је 
у це ли ни пре до чен је дан са сце ном где Ка ин уби ја Аве ља – 
пред ста вља ју еле мен те у ко ји ма се пре по зна је те ма по ве сти 
срп ске цр кве, ко ја 2019. обе ле жа ва осам ве ко ва са мо стал
но сти. (Слика 1) У но ви јој исто ри ји по ста ло је уо би ча је
но да се па три јар си фо то гра фи шу ис пред ове ком по зи ци је, 
што са вре ме ни ке по сред но упу ћу је на чи ње ни цу да ни са
да шњост ни је а ве ро ват но ни бу дућ ност не ће би ти ли ше на 
„бу ра” и ис ку ше ња. У та квим, не рет ким а ту роб ним окол
но сти ма, мно ги од срп ских пр во је ра ра ха по ка зи ва ли су соп
стве ну из у зет ност кроз му дре од лу ке и ис по вед ни штво „на 
бра ни ку ве ре и ота ча ства”, „ра ме уз ра ме” са бла го че сти вим 
вла да ри ма, пре по доб ним мо на штвом и вер ним на ро дом, 
сле ду ју ћи Хри сто вим ре чи ма: „Ви сте свје тлост сви је ту; не 
мо же се град са кри ти кад на го ри сто ји”. (Мат. 5, 14) Ве ли ке 
лич но сти и де ла ути ца ли су на то да у осмо ве ков ном тра ја
њу бу ду по ме ша ни исто ри ја и мит, под ко јим не тре ба под
ра зу ме ва ти про тив по јам хри шћан ства већ сим во ли зо ва ну 
ствар ност: „Мит је оно о че му се мо же при ча ти, а да се ни ко 
не за пи та да ли је то и исти ни то. Он је она све по ве зу ју ћа 
исти на у ко јој се сви раз у ме ју”3: Основ но пи та ње ге не ра ци ја 
да на шњи це је сте да ли се етич ки и есте тич ки „пре по знаје” 

1 Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко
со ва и Ме то хи је (ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни
старство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

2 „У пр вом ре ду мо же мо раз ли ко ва ти оно што би смо мо гли на зва ти чи
стом але го ри јом”: ком би на ци је пер со ни фи ка ци ја, ко је су (обич но) 
укљу че не у не ку рад њу или ак тив ност. Те чи сте але го ри је че сто при ка
зу ју не ку вр сту „ап стракт ног зби ва ња”, што зна чи да илу стри ра ју не ки 
ап стракт ни по јам или не ку ап стракт ну иде ју, у ко јој је већ са др жа на не ка 
рад ња, при мје ри це Ври је ме от кри ва исти ну или За гр љај ми ра и прав де; 
Stra ten, van R. (2003) Uvod u iko no gra fi ju; te o ret ske i prak tič ne upu te, Za
greb, str. 39.

3 Га да мер, Х. Г. (1994) Европ ско на сле ђе, Бе о град, стр. 44.
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у та квој па ра диг ми осмо ве ков не исто ри је Срп ске пра во
слав не цр кве, бар на ни воу ко ји је ове ко ве чио Урош Пре дић. 
Ис тра жи ва ње при пад но сти од ре ђе ној тра ди ци ји по ста је ак
ту ел но у кон тек сту ју би ле ја. У све тлу ис пу ње ња осмо ве ков
ног кон ти ну и те та при род но је по ста ви ти пи та ње: шта нас 
(све) по ве зу је са ни зом све тач ких ли ко ва од ар хи е пи ско па 
Са ве, Ар се ни ја, Ни ко ди ма, Да ни ла, Јо а ни ки ја; пећ ких па
три ја ра ха Ма ка ри ја, Јо ва на, Пај си ја пре ко Ар се ни ја III и IV 
до пр во је ра ра ха срп ских из но ви јег раз до бља (?). Мо ли тве
но пам ће ње у ли тур гиј ском сми слу по ве за но је са пој мом 
„ду хов ног срод ства“, што не ре флек ту је је ди но хо ри зон тал
ну, про стор ну са бор ност већ и (над)вре мен ску, анам не тич
ку по ве за ност са ду хов ним пре ци ма и по том ци ма. Је дан од 
мо гу ћих од го во ра на та ко по ста вље но пи та ње, та кво хте ње, 
је сте кон тек сту а ли за ци ја лич но сти и де ла све тог Ни ко ди ма 
Ти сман ског, за ко га се зна да је по ди гао ма на сти ре Врат ну 
и Ма на сти ри цу у Ти моч кој крај ни, где је осно вао и мо на
шке за јед ни цебрат ства. Дру ги, не ма ње ва жан фо кус пред
ста вља Ни ко ди мо во уче шће у по слан ству кне за Ла за ра са 
ци љем из ми ре ња срп ске и ва се љен ске цр кве и ус по ста вља
ња ка нон ског је дин ства, оли че ног у ли тур гиј ском оп ште њу. 
Ка ко се у окви ри ма по ме ну те те ме пој мо ви лич ност и де ло 
по ка зу ју као не раз дво ји ви, не мо гу ће је за о кру жи ти је без 
зна чај ни јег освр та ња на уло гу ве ли ко му че ни ка ко сов ског и 
бла го че сти вог вла да ра Ла за ра Хре бе ља но ви ћа у ре ша ва њу 
про бле ма при зна ва ња ау то ке фа ли је као и ста ра ња за пи та ња 
ве ре и цр кве у ши рем сми слу. По ве за ност дво ји це све ти те
ља омо гу ћа ва пер спек ти ву са гле да ва ња мно гих фе но ме на, 
по пут ка рак те ра са ме ау то ке фа ли је, раз во ја бо го сло вља у 
дру гој по ло ви ни XIV сто ле ћа; пи та ња ре ла ти ви те та пој мо
ва др жав ног су ве ре ни те та и гра ни ца ди ја це зан ских ју рис
дик ци ја као и ко хе зи о них еле ме на та право слав них народа у 
за јед ни цу, ус по ста вље ну на ду хов ном ни воу.

Слика 1 Урош Предић, Патријарх Лукијан моли Светог Николу
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Све ти Ни ко дим Ти сман ски или Гр чић ка ко је про зван на 
осно ву по ре кла, у мла до сти за мо на шен на Све тој Го ри, 
играо је зна чај ну уло гу у иси ха стич ким то ко ви ма у дру гој 
по ло ви ни XIV сто лећа. Нај ком плет ни је Ник оди мо во жи ти је 
са ста вио је ти сман ски мо нах Сте фан.  О све то гор ским да ни
ма пре по доб ног Ни ко ди ма ма ло се зна осим што се за по у
зда ни по да так узи ма да је за мо на шен „у Све тој Го ри у срп
ском ма на сти ру”4. Пре ма ло гич ном то ку до га ђа ја, Сте фан у 
жи ти ја ма на во ди да је Ни ко дим за мо на шен у Хи лан да ру. 
„Да љи жи вот је им про ви за ци ја са по је ди ним по да ци ма ко ји 
још увек ни су раз ја шње ни, као нпр. да је Ни ко дим уско ро 
по сле мо на ше ња по стао игу ман срп ског ма на сти ра (Хи лан
да ра). У ак ти ма ма на сти ра Хи лан дар, до са да об ја вље ним, 
не по сто ји та кав по да так.”5 Ју стин Ће лиј ски као из ве сно 
твр ди да се на кон мо на ше ња удо сто јио ђа кон ског и пре зви
тер ског чи на а по смр ти игу ма на „та мо шњег ма на сти ра, 
пре по доб ни Ни ко дим би иза бран за игу ма на, јер бе ше укра
шен сва ком бо го у год ном вр ли ном и сва ким људ ским и бо
жан ским зна њем”6. У ве ћи ни исто ри о граф ских ра до ва, на 
осно ву Сте фа но вих на во да, ука зу је се на Ни ко ди мо ву обра
зо ва ност, ум ност и ду хов ност: „О ње му се у исто риј ским 
из во ри ма го во ри да је био „ча стан и осве ћен чо век, си лан у 
књи га ма, још сил ни ји у ра зу му, ре чи ма и од го во ри ма”.7 По
ред то га што је по зна то да се шко ло вао у фор мал ном сми слу 
и го во рио ви ше је зи ка а на осно ву то га што је био у бли ским 
од но си ма са зна чај ним иси ха сти ма тог раз до бља, мо же се 
кон ста то ва ти из у зет ност овог све то гор ца за ко га се ис ти че 
још и да је био „хра бар”8. На ве де не осо бе но сти сва ка ко су 
пред ста вља ле пред у слов ње го вог де ло ва ња на ан ти у ни о ни
стич ком по љу. Лу двиг (Ла још) Ан жуј ски 1365. осво јио је 
Ви дин „и ти ме је по че ло спро во ђе ње ка то ли чан ства од стра
не угар ских осва ја ча“.9 Овом обла сти од 1360. го спо да рио је 
Вла ди слав IВлај ку, син Алек сан дра Мун те о на (1352–1364), 

4 Ра до вић, А. (1981) Си на и ти и њи хов зна чај у жи во ту Ср би је XIV и 
XV ве ка у: Ма на стир Ра ва ни ца, Спо ме ни ца ше сто тој сто го ди шњи ци 
(13811981), Бе о град, стр. 130.

5 Ко тар чић, Љ. (1991) Збор ник Да ни ла II као из вор при са ста вља њу жи
ти ја св. Ни ко ди ма Ти сман ског, у: Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, 
ме ђу на род ни на уч ни скуп по во дом 650 го ди на од смр ти, де цем бар 1987, 
Бе о град, стр. 200.

6 Жи ти ја све тих – де цем бар, при ре дио ар хи ман дрит По по вић, Ј. С. 
(1998) Бе о град, стр. 758.

7 Ra do ji čić, S. Đ. (1956) Srp skoru mun ski od no si od XIVXVII ve ka, у: Го
ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду (књи га I), Но ви Сад,  
стр. 16.

8 Ми ок, Д. (1975) Кул тур не ве зе из ме ђу Вла шке и Ср би је у: О кне зу Ла за
ру, На уч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град, стр. 308.

9 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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ко ји је од био да при хва ти угар ску упра ву10, по ку ша ва ју ћи да 
уз по моћ Бу га ра по вра ти власт. Вла да ви на „Фран цу за на 
угар ском пре сто лу” у Ви ди ну ство ри ла је усло ве за про цес 
по ка то ли че ња, ко ји је спро во ди ла про зе лит ска стран ка на 
че лу са кне ги њом Кла ром.11 Са ци љем ор га ни зо ва ња пра во
слав не опо зи ци је Ни ко дим до ла зи у Ви дин из ме ђу 1365. и 
1367. Уко ли ко је ре ле вант на тврд ња да је сре ди ном XIV сто
ле ћа „по ди гао ма на сти ре у Врат ни и Ма на сти ри ци”12, он да 
се у по ме ну ту „од бра ну пра во сла вља” укљу чио као игу ман 
јед не од ових оби те љи. Прет по ста вља се да је кнез Ла зар 
не по сред но по звао Ни ко ди ма у сво је вла сте лин ство, ка ко би 
био по ста вљен на не ко ви со ко ме сто у цр кве ној хи је рар хи ји, 
„но све ти то од би и на ста ни се као оби чан је ро мо нах у ис
точ ним кра је ви ма Ла за ре ве зе мље, око ме ста Кла до ва на 
Ду на ву”13. У том све тлу тре ба по сма тра ти и по ди за ње ма на
сти ра Врат на и Ма на сти ри ца. Реч је би ла о сво је вр сној хри
сти ја ни за ци ји ових кра је ва. Прем да то из гле да као од ре ђе но 
обе ле жа ва ње соп стве них те ри то ри ја, „ин тер на ци о на ли за
ци ја” мо на шког ми љеа као и срод ни по кре ти у Бу гар ској14 а 
по том и у Вла шкој, ука зу ју на сво је вр сну иси ха стич ку ми си
ју. Ови ма на сти ри „по пу ни ли су пра зни ну” не до стат но сти 
па ро хиј ске цр кве не ор га ни за ци је и из ве сно – ути ца ли на 
раз вој ду хов ног жи во та ло кал ног ста нов ни штва. Кон стан
тин Фи ло зоф не скри ва оду ше вље ње кад опи су је ову тра ди
ци ју и пу сти ња ке.15 Ово „осве ће ње бал кан ских зе ма ља” 
пред ста вља је дин стве ни ду хов ни по крет и пре по род, ко ји је 
обе ле жио до бар део XIV сто ле ћа, чи ме су на ве де ни про сто
ри по ста ли те сно по ве за ни са Све том Го ром. Ор га ни за ци ја 
мо на шког жи во та, пра ви ла и ста ту си ма на сти ра та ко ђе су 
уста но вља ва ни пре ма атон ским тра ди ци ја ма.16. По све му су
де ћи, брат ства у Врат ни и Ма на сти ри ци би ла су са ста вље на 

10 Јор га, Н. (1934) Исто ри ја Ру му на, Вр шац, стр. 79.
11 Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.
12 Исто, стр. 197.
13 Жи ти ја све тих – де цем бар, (1998), Бе о град, стр. 760.
14 „Пр ва сло вен ска зе мља ко ја је пот па ла под ути цај иси ха ста би ла је Бу

гар ска. Го ди не 1331. до ла зи да се на ста ни на ви зан тиј скобу гар ској гра
ни ци παρόρια ве ли ки по бор ник тзв. Ису со ве мо ли тве Гри го ри је Си на ит, 
ко ји је сте као мно ге уче ни ке ме ђу Бу га ри ма. Је дан од ње го вих нај и стак
ну ти јих уче ни ка био је бу гар ски мо нах Те о до си је, чи ји је за тим уче ник 
по стао Јеф ти ми је, бу ду ћи бу гар ски па три јарх.” Та хи а ос, А. Е. (1975) 
Иси ха зам у до ба кне за Ла за ра, О кне зу Ла за ру. Науч ни скуп у Кру шев цу 
1971, Бе о град, стр. 95.

15 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), Жи вот де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа 
у: Ста ре срп ске би о гра фи је XV и XVII,  Бе о град, стр. 53; Ра до вић, А. 
(1981), нав. де ло, стр. 112.

16 „Ве о ма је зна чај но за ове но ве мо на шке на се о би не да мно ге од њих ни су 
би ле са мо оп ште жи ћа, као до та да, не го да су по ред њих ни ца ле пу стино
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од све то го ра ца и мо на ха по ре клом из ма на стир ских окру же
ња и дру гих де ло ва Ла за ре вог кне жев ства.17 Ма на сти ри су у 
овом разд бо љу има ли не ку вр сту ау то но ми је у од но су на ви
ше цр кве не и др жав не вла сти, што је та ко ђе све то гор ска те
ко ви на. Ве ро ват но су по истом прин ци пу функ ци о ни са ла 
мо на шка брат ства ко је је Ни ко дим осни вао са Ла за рем а по
том и Влај ку ом у Вла шкој: „Он осно ва он де Во ди цу из над 
Ђер да па, па Ти сма ну у пла ни на ма Жи ја, нај зад При слоп с 
оне стра не Кар па та; је дан низ мо на шких ау то ном них ма на
сти ра у ко ји ма бе ху на ста ње ни сло вен ски ка лу ђе ри”18. Срп
ске мо на хе са Све те Го ре Ни ко ла Јор га сма тра „про тив ни ци
ма цр кве ног ау то ри те та”, што во ди по сред ном за кључ ку да 
је та кав став за у зи ман за вре ме срп ске до ми на ци је на Ато су, 
на кон про гла ше ња Ду ша но вог цар ства и уз ди за ња срп ске 
цр кве на ранг па три јар ши је све до пред Ма рич ку бит ку.19 
Сви су из гле ди да је реч о са свим дру га чи јим узро ци ма, ко ји 
се пре по зна ју у ме шо ви том, оп ште жи теј ном и иде о рит мич
ком устрој ству све то гор ских ма на сти ра, што је де лом би ло и 
у скла ду са иси ха стич ким уче њи ма, по мо ћу ко јих је са мо 
још ви ше учвр шћен по сто је ћи тип мо на шких за јед ни ца.20 
„Као што смо већ на зна чи ли, по крет иси ха ста имао је оп ште 
пра во слав ни, па нор то док сни ка рак тер, што нас на во ди да 
по тра жи мо ње гов пра ви лик у то до ба, од ре ђу ју ћи ње го ву 
ствар ну ге о граф ску рас про стра ње ност. Ме ђу тим, не тре ба 
гу би ти из ви да да се цен три ко ји га по др жа ва ју увек на ла зе 
у Ви зан ти ји. Бит но усме ра ва ње у од но су на ду хов ни жи вот 
по ти че са Све те Го ре, док је иси ха стич ка цр кве на по ли ти ка 
од ре ђи ва на у Ца ри гра ду.”21 Ин тер на ци о на ли за ци ја по кре та 
као и ме ђу соб но при бли жа ва ње бал кан ских фе у дал них вла
да ра очи глед ни су и на осно ву чи ње ни це да је кнез Ла зар 
при ла гао ме то хе ма на сти ри ма ко је је Ни ко дим устро ја вао на 
те ри то ри ја ма Влај куа и Ра ду ла I. Реч је о се ли ма ко ја су се 
на ла зи ла ју жно од Ду на ва тј. на Ла за ре вим под руч ји ма „што 

жи тељ ске на се о би не, по пут си нај ских и све то гор ских ски то ва”; Исто,  
стр. 111.

17 Исто, стр. 130.
18 Ду чић, Н. (1884) Жи ти је стар ца Иса и је, Хи лан дар ске ста ри не, Гла сник 

СУД 56, стр. 75. Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 155.
19 Бог да но вић, Д. (1975) Из ми ре ње срп ске и ви зан тиј ске цр кве у: О кне зу 

Ла за ру. Нуч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град, стр. 86.
20 „Реч је на и ме о „са мо вла сти ју” ко је се по ми ње у сло вен скору мун ским 

до ку мен ти ма. То је не ка вр ста са мо у пра ве, у ко јој су ма на стир ски игу
ма ни би ра ни је ди но од стра не ка лу ђе ра, без ме ша ња са стра не – би ло 
све тов них или цр кве них вр хов них вла сти. При ме на тог на че ла пред
ста вља те жњу ка ма на стир ској ау то но ми ји. Тај си стем је по том био 
при ме њи ван у го то во сви ма ма на сти ри ма Вла шке и тра јао је до са мог 
модерног до ба”; Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.

21 Та хи а ос, А. Е. (1975) нав. де ло, стр. 93.
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се ви ди из по ве ље де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа да те 
1405/1406. го ди не тим ма на сти ри ма”22. Зна чај но пи та ње је
сте о вре ме ну осни ва ња ма на сти ра Во ди ца. У сва ком слу ча
ју то ни је би ло пре 1365. чак ни пре 1367.23 али ни по сле 
1377. године24 ка да је окон ча на вла да ви на вој во де Вла ди сла
ва I Влај куа. Ло гич но је прет по ста ви ти да се Ни ко дим до 
1374. већ на ла зио се вер но од Ду на ва јер „Вој во да Влај ко по
твр ди са мо вла сност ма на сти ра Во ди це сво јом вла дар ском 
по ве љом (1374. го ди не)”25. Кру ну Ни ко ди мо вог де ла сва ка
ко пред ста вља ма на стир Ти сман са ка то ли ко ном Пре све те 
Бо го ро ди це, по диг нут за вре ме вој во де Ра ду ла I (Ра ду 1377. 
до 1385. године)26, чи ме је, из гле да, фор мал но окон ча на ње
го ва ми си ја у обла сти ма вла шких вој во да, о че му све до чи и 
хи лан дар ско жи ти је стар ца Иса и је: „Он си лом и по мо ћу 
Све то га Ду ха са ку пи та ко ве ли ка мно штва мо на шког оп
ште жи ћа ко ји на тој зе мљи си ја као све тла зве зда сва ком ду
хов ном вр ли ном“.27 Већ је уо че на не из ве сност Ни ко ди мо вог 
уче шћа у по ди за њу ма на сти ра При слоп али је нео п ход но 
до да ти да се уз ње го во име ипак ве зу је зна чај на тра ди ци ја 
ма на стир ског устрој ста и мо на шког жи во та у ру мун ским зе
мља ма, чи ји су про та го но сти, уства ри, би ли ње го ви уче ни
ци. По зна то је да је за вре ме вла да ви не Пе тра I (1375–1391) 
и сва ка ко на осно ву ње го вог за ду жби нар ства у Мол да ви ји 
по диг нут и осно ван ма на стир Њамц. Мол дав ски вој во да је 
пре ма кти тор ском пра ву и са хра њен у Њам цу.28 Дру га гру па 
Ни ко ди мо вих уче ни ка осно ва ла је ма на стир Ко зи ју, а по 
све му су де ћи и не ке дру ге у том кра ју.29 „Осни ва њем по ме
ну тих ма на сти ра по чи ње да се ши ри и пре пи си вач ка де лат
ност са сло вен ских, ме ђу њи ма и срп ских пред ло жа ка у 
Вла шкој и Мол да ви ји. Из вре ме на св. Ни ко ди ма, од но сно из 
срп ске по ду нав ске шко ле, ка ко је на зи ва Ђор ђе Сп. Ра до ји
чић, са чу ва на су два књи жев на спо ме ни ка и то 1.) Че тво ро
је ван ђе ље ко је је пре пи сао сам Св. Ни ко дим 1405. го ди не30 и 
2.) Срп сковла шко че тво ро је ван ђе ље са по чет ка XV ве ка.”31 

22 Ra do ji čić, S. Dj. (1956) нав. де ло, стр. 14.
23 Ми ок, Д. (1975) нав. де ло, стр. 308.
24 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 333.
25 Жи ти ја све тих – де цем бар, 761; Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
26 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 333.
27 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 75. Жи ти ја све тих – де цем бар (1998), 

Бе о град, стр. 761.
28 Јор га, Н. (1934) нав. де ло, стр. 156.
29 Ко тар чић, Љ. (1991), нав. де ло, стр. 198.
30 По ме ну то Че тво ро је ван ђе ље да нас се на ла зи у На род ном му зе ју у  

Бу ку ре шту. 
31 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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По ме ну то Че тво ро је ван ђе ље Ни ко дим је пре пи си вао 1404 
–1405. а то се зби ва ло, ка ко Ђор ђе Сп. Ра до ји чић пре но си – 
ше сте го ди не го ње ња”, на осно ву че га за кљу чу је да је био 
или прог нан у Угар ску или је та мо до жи вео ка кво го ње ње.32 
То би сва ка ко мо гло би ти у ве зи са „кр ста шким ра том” про
тив Ту ра ка, ко ји је по кре нуо угар ски краљ Жиг мунд 
(Сигмунд) Лук сем бур шки, чи јим се тру па ма при кљу чио и 
вла шки вој во да Мир ча (1386–1418). Осман лиј ска вој ска је 
го то во из гу би ла бит ку код Ни ко по ља 25. сеп тем бра 1396. и 
ка да је сул тан Ба ја зит од лу чио да се по ву че, у по моћ су му 
при сти гле српске је ди ни це, пред во ђе не ва зал ним де спо том 
Сте фа ном Ла за ре ви ћем. Ток бит ке је пре о кре нут, раз би је ни 
су угар ски ре до ви али је Жиг мунд ус пео да умак не. Због 
овог обр та вој во да Мир ча је са сво јом вој ском на пу стио бо
ји ште.33 Све то осли ка ва пер ма нент ну по зи ци ју сло вен ских 
на ро да из ме ђу Тур ске и Угар ске а осим то га, Жиг мунд је 
имао пре тен зи је пре ма Ср би ји и Бо сни. У том кон тек сту мо
же се прет по ста ви ти и раз лог „угар ског про го на” Светог 
Ни ко ди ма Ти сман ског. 

Пре по доб ни Ни ко дим уснуо је у Го спо ду 25. де цем бра34 
(или 26. де цем бра)35 1406. године. Ка ко је већ из ло же но, ње
гов култ раз ви јен је нај пре у Ти сма ну, по том је ка но ни зо ван 
од стра не Ру мун ске пра во слав не цр кве36 а бла го вер ни на
род про звао га је „осве ће ним“ за рад ње го вог не про ла зног 
про све ти тељ ског де ла, мо на шког бо го слов ство ва ња и под
ви жни штва. 

Све ти кнез Ла зар и из ми ре ње са  
ца ри град ском па три јар ши јом

Бла го че сти ви кнез и ве ли ко му че ник ко сов ски Ла зар при па
да ни зу кључ них вла дар ских фи гу ра срп ске исто ри је ка ко 
пре ма зна ча ју ње го вих де ла у кон тек сту од ре ђи ва ња по ве
сних то ко ва та ко и у од но су на да ле ко се жне ефек те, ко ји су 
по сту ли ра ли етос и кул ту ру кроз по то ња раз до бља. У том 
сми слу, култ је раз ви јан пре ма фо ку су на кне же вом стра да
њу, што је по ста ла све про жи ма ју ћа на ци о нал на па ра диг ма. 
Ње го ва дру га, „не ма ње зна чај на” де ла, из тог раз ло га, оста
ла су у сен ци му че нич ког под ви га. Пре све га, у пи та њу је 
др жа во твор на уло га, кон тек сту а ли зо ва на на ве о ма сло жен 

32 Ra do ji čić, S. Dj. (1956) нав. де ло, стр. 16.
33 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 6869; Ћо ро вић, В. (2006) 

Илу стро ва на исто ри ја Ср ба III, Бе о град, стр. 17.
34 Ra do ji čić, S. Đ. (1956) нав. де ло, стр. 16.
35 Жи ти ја све тих – де цем бар, (1998) Бе о град, стр. 761.
36 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 198.
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на чин: „Еко ном ски и стра те шки зна чај Ла за ре ве др жа ве, 
углед ван Ср би је, по др шка цр кве, ве о ма раз гра на те на род не 
ве зе, тра ги чан крај на Ко со ву, а по том ње го ва ра на ка но ни
за ци ја и култ, би ли су осно ва ује ди ње ња са мо стал них фе у
дал них обла сти. Кнез Ла зар ни је об но ви тељ срп ске др жа ве, 
али је при пре мио ње ну об но ву”37. Цр ква је пред ста вља ла 
по се бан фо кус ње го вог вла дар ског про гра ма, што је та ко ђе 
сло је ви ти фе но мен, ко ји ни је до вољ но по сма тра ти из по ли
тич ке пер спек ти ве а на ро чи то не као ис кљу чи ви по ка за тељ 
др жав нич ке праг ма тич но сти. Не ма сум ње да је ње го во по
бо жно др жа ње, ко је је па не ги рич ки опи си вао и Кон стан тин 
Фи ло зоф, ре флек то ва ло и исто риј ску ствар ност де ло ва ња 
вла да ра, ко ји је свом пот пи су на ак ти ма до да вао епи те те 
„бла го вер ни” и „хри сто љу би ви”. Сим бо ли зам ди пло мат
ских кон вен ци ја, мо же се за кљу чи ти, по ти цао је из цр кве не 
тра ди ци је ко ја је ду бо ко про др ла у сва ко дне ви цу „Уко ли ко се 
та ци ви ли за тор ска и кул тур на ми си ја хри шћан ских вла да ра 
ма ко јег ран га спро во ди ла у жи вот, њи хо ве су др жа ве ула зи
ле у ме ђу на род ну за јед ни цу хри шћан ских зе ма ља, где су се 
од свих при зна ва ла и чу ва ла из ве сна основ на на че ла мо ра
ла и пра ва, под јед на ко оба ве зна за цео хри шћан ски, на да
кле ци ви ли зо ва ни свет. Ово су схва та ње у вла дар ској ти ту ли 
по ка зи ва ли епи те ти ’бла го вер ни’ и ’хри сто љу би ви’, ко ји су 
све до чи ли да вла да лац при па да хри шћан ској цр кви и да је 
све стан сво је ду жно сти да бу де ве ран пра во сла вљу у де во
ци ји „по ми ло сти бо жи јој”, ко јом се из вор вла да лач ке вла
сти сме штао из над зе мље, те тим се власт по ди за ла на не до
сти жни ни во, те је до би ја ла ис кљу чи ви ау то ри тет.”38 Сва ка
ко да је по ја ча на це ре мо ни јал ност ди пло мат ских кон вен ци ја 
на опи са ни на чин ука зи ва ла на прин цип са мо др жав но сти, 
чи ји је но си лац над со бом при зна вао је ди но бо жан ску власт, 
ме ђу тим, Ла за ре ва де ла и од лу ке упу ћу ју на из ве сну искре
ност и уве ре ност на јед ном ду бљем ни воу. У све сти пра во
слав них фе у дал них вла да ра би ла је жи ва иде ја о „хри шћан
ској мо нар хи ји” о че му, на свој на чин, пи ше и Кон стан тин 
Фи ло зоф у жи ти ју Сте фа на Ла за ре ви ћа, ус по ста вља ју ћи 

37 Ми хаљ чић, Р. (1975) нав. де ло, стр. 10.
38 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 5764. Мо шин, В. (1975) 

Са мо др жав ни Сте фан кнез Ла зар и тра ди ци ја не ма њић ког су ве ре ни те
та од Ма ри це до Ко со ва у: О кне зу Ла за ру, На уч ни скуп у Кру шев цу 
1971, стр. 1516. Ми шић, С. (2014) Од зе маљ ског кне за до кне за Ср ба 
– уз ди за ње до вла дар ске мо ћи, Власт и моћ. Вла сте ла мо рав ске Ср би
је од 1365. до 1402. го ди не, Те мат ски збор ник ра до ва са ме ђу на род ног 
на уч ног ску па одр жа ног од 20. до 22. сеп тем бра 2013. го ди не у Кру шев
цу, Ве ли ком Ши ље гов цу и Вар ва ри ну, Кру ше вац (ур. С. Ми шић), 2014,  
стр. 817.
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ве зу ди на сти је са Кон стан ти ном Ве ли ким.39 Пре ма ви ђе њу 
Ан то ни о са Еми ла Та хи о са „и сам је био за ин те ре со ван за 
ду хов ни жи вот”40. Лич ну по бо жност и пра во слав ност бла
го че сти вог кне за, нео п ход но је у окви ри ма на зна че не те ме, 
озбиљ ни је раз мо три ти. Је дан аспект овог фе но ме на упу ћу је 
на до след но угле да ње на не ма њић ске вла да реза ду жби на ре, 
ко ји су у ста ро сти вла дар ски ло рос за ме њи ва ли мо на шком 
схи мом те по кло нич ки усме ра ва ли па жњу ка Све тој Зе мљи 
и Све тој Го ри. Дру ги, не ма ње ва жан фо кус је сте на иде о ло
шким осно ва ма вла сти, утврђеним на јед ном про фи ли са ном 
бо го сло вљу ко је је по ста ло и део вла сти тог „вје рују” са тен
ден ци ја ма ши ре ња у окви ри ма  фе у дал не др жа ве и сфе ре 
ути цај но сти. Спле том исто риј ских окол но сти а уз Ла за ре ве 
рат нич ке и по ли тич ке вр ли не, гра ни це ње го вог су ве ре ни
те та по сте пе но су се по ме ра ле а те ри то ри је про ши ри ва ле: 
„Већ кра јем осме де це ни је XIV ве ка Ла зар је др жао це ло 
По мо ра вље, а уско ро се уста лио на ле вој оба ли Са ве и Ду
на ва. И не пот пу но уби ци ра ње се ла ма на сти ра Ра ва ни ца по
ка зу ју да је кне же ва за ду жби на има ла до бра у Зви жду, Пе
ку, Бра ни че ву, Ма чви и Би тви, али Бе о град и Го лу бац ни је 
ус пео да осво ји. Ме ђу тим, у окви ру ње го ве обла сти на ла зе 
се гра до ви Ниш, Кра гу је вац, Ужи це и на рав но, ру дар ска и 
тр го вач ка сре ди шта Но во Бр до и Руд ник.”41 Го то во да не
ма ге о граф ског пој ма у на ве де ној „то по гра фи ји” да ни је био 
озна чен и укра шен не ким ду хов ним сре ди штем, по ве за ним 
са си на ит ским или иси ха стич ким пу сти ња штвом, што је 
ре чи ти је од сва ког пи са ног из во ра. Ле ген де, ко је су се сто
ле ћи ма на кон Ла за ре ве „си на ит ске ре не сан се” ис пре да ле у 
гу сто тки во „на род не ми то ло ги је” и по бо жно сти, по ста ви ле 
су га у цен тар кул та и још пре не го што је по стао му че ник 
„за ве ру и ота ча ство”: „Култ ко сов ског му че ни ка, по но во 
на гла ша ва мо, за се нио је исто риј ску лич ност.”42 У исто риј
ску ствар ност убра ја се и чи ње ни ца да је  Ла зар те жио кра
је ви ма, ко је су срп ски вла да ри пре ње га „за по ста вља ли“ а 
ње го ва де лат ност у По мо ра вљу43 би ла је кључ на за ка сни ју 
об но ву срп ске др жа ве и ње ну ка рак те ри за ци ју у мо дер ном 
раз до бљу.

Ме сто и уло га кне за Ла за ра у про це су из ми ре ња пећ ске са 
ца ри град ском па три јар ши јом та ко ђе пред ста вља сло жен 

39 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 124. Под скал ски, Г. (2010) 
Сред њо ве ков на те о ло шка књи жев ност у Бу гар ској и Ср би ји (865–
1459), Бе о град, стр. 582.

40 Та хи а ос, А. Е. (1975) нав. де ло, стр. 98.
41 Ми хаљ чић, Р. (1975) нав. де ло, стр. 8.
42 Исто, стр. 4.
43 Исто, стр. 10.
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про блем. Ко ре ни рас ко ла по ве за ни су са про гла ше њем Ду
ша но вог цар ства у Ско пљу на Вас крс 1346. године. Ка ко је, 
пре ма ро меј ској тра ди ци ји, ца ра про гла ша вао, ми ро по ма
зи вао и кру ни сао па три јарх, ус по ста вља ње срп ског па три
јар ха та на те ме љи ма жич копећ ке ар хи е пи ско пи је „по ка
за ло се као не ми нов ност”. Та ко је по след њи ар хи е пи скоп 
„кир Јо а ни ки је II”, на Цве ти 1346. по стао и пр ви па три јарх 
„всем сер бљем и по мор јем”. Ју рис дик ци ја ове ау то ке фал не 
ди ја це зе про сти ра ла се пре ко те ри то ри ја прет ход не ар хи е
пи ско пи је али и епар хи ја ца ри град ске па три јар ши је (укљу
чу ју ћи и Све ту Го ру) ко је су пот па ле под Ду ша но ву цар ску 
власт. „Чи ње ни ца је да је срп ска па три јар ши ја про гла ше на 
1346. на са бо ру у Ско пљу уз аси стен ци ју трн авског па три
јар ха, охрид ског ар хи еп ско па и све то гор ских де ле га та, али 
без са гла сно сти ца ри град ске па три јар ши је. Ца ри град је од
го во рио осу дом тек 1350., у вре ме ви зан тиј ске офан зи ве 
про тив ју жних кра је ва Ду ша но ве др жа ве.”44 Бу ду ћи да ка
нон ски основ тј. цр кве ноправ но пи та ње осни ва ња срп ског 
па три јар ха та45 не пред ста вља те му раз ма тра ња, пре те жни
је је, овом при ли ком ба ви ти се по сле ди ца ма а пре суд на је 
„оли че на” у пре ки ду ка нон ског и ли тур гиј ског оп ште ња две 
цр кве. „Ца ри град ска ана те ма” пред ста вља упит ну чињ ни
цу46 али и сам пре ста нак са слу жи ва ња и ин тер ко му ни је био 
је ве ли ки про блем, на ро чи то у обла сти са ме шо ви тим срп
скогрч ким ста нов ни штвом, по пут Се ра или са ме шо ви тим 
мо на штвом као што је то био слу чај на Све тој Го ри. У „пе
ри во ју Пре све те Бо го ро ди це” от по чео је, до ду ше крат ко тра
јан, про цес по ти ски ва ња грч ких еле ме на та и ус по ста вља ња 
до ми на ци је срп ског мо на штва. „Из ве стан „су коб ју рис дик
ци је” без сум ње је по сто јао, а рас ко лом је мо гао би ти са мо 
по ја чан.”47 Овај рас кол по стао је бол на ра на пра во слав них 
на ро да у „пред ве чер је” ото ман ске оку па ци је Бал ка на. Да су 
то га „сви“ би ли све сни ука зу је чи ње ни ца да је про цес пре
ва зи ла же ња про бле ма тра јао го то во као и сам рас кол и да 
је пр ве ини ци ја ти ве по кре тао сам цар Ду шан „убр зо по сле 
екс ко му ни ка ци је”48. Из у ча ва ње исто ри је про це са из ми ре ња 
срп ске са ца ри град ском цр квом за сни ва се на ма лом бро ју 
из во ра у ко је спа да ју из ве шта ји Да ни ло вог дру гог на ста
вља ча, по ве ља о из ми ре њу де спо та Угље ше из 1368. и дру
га – па три јар ха Ка ли ста из 1371. године. „Не до ста ју чак и 
кључ ни ви зан тиј ски до ку мен ти – акт па три јар ха Ка ли ста 

44 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 82.
45 Исто, стр. 8283.
46 Исто, стр. 84.
47 Исто, стр. 86.
48 Исто.
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о ’од лу че њу’ из 1350., и ’син ђе ли ја’ па три јар ха Фи ло те ја 
из 1371.”49Дру ги Да ни лов на ста вљач опи сао је ове до га ђа
је нео бич но по дроб но, што је у су прот но сти са ње го вим 
епи ло шким ма ни ром из ве шта ва ња и сво ђе ња исто риј ског 
зби ва ња на бит но. У одељ ку о по ста вља њу па три јар ха Са
ве IV, на кон кон ста та ци је да се Ду шан „ве зао за цар ство”50, 
ау тор кон ста ту је да овај „по ста ви се би на си љем па три јар ха 
Јо а ни ки ја”51 и на ста вља кроз са оп ште ње о про га ња њу ца ри
град ских ми тро по ли та те Ка ли сто вом осу дом и од лу че њем 
срп ске цр кве и да ље, опи су ју ћи ста ње: „Ка да је ово би ло, 
по ка ја се цар, и за и ска раз ре ше ње за ово зло, и ни је мо гао 
на ћи ра ди до сто јан ства и гра до ва. И по сле ово га раз ре ши 
се од жи во та и пре да де се гро бу, оста вив ши ову зло бу не по
гре бе ну”52. Чи ње ни ца ста ра ња ца ра Уро ша око ре ше ња овог 
про бле ма53 по те кла је од дру гог Да ни ло вог на ста вља ча, ко
ји је кон ста то вао да се вла дар „пре ста ви од овог жи во та не 
учи нив ши ни шта о на пред ре че ној зло би”54. Очи глед но је 
по сто ја ло из ве сно по ка ја ње и те ско ба због на ста ле си ту а
ци је ка ко код Ду ша на и Уро ша та ко и фе у дал них вла да ра 
ко ји су, по том, др жа ли од ре ђе не де ло ве цар ства, у ме ђу
вре ме ну рас па лог. Та квим осе ћа њем про же та је и по ве ља 
сје ди ње ња де спо та Угље ше Мр њав че ви ћа из 1368.55, где је 
ца ре ва кри ви ца ви ше те ме ље на на про гон ству ца ри град
ских кли ри ка не го на са мом ак ту оце пље ња. То по твр ђу је 
и по ве ља ца ри град ског па три јар ха Фи ло те ја (Ко ки но са) из 
1371. године. Ова два ак та са др жин ски се по ду да ра ју осим 
што је тон Угље ши ног пун осу де за Ду ша но ве по ступ ке док 
Фи ло теј ми ни ми зи ра ње гов по ло жај и ти ту лу56, на зи ва ју ћи 
га кра љем уме сто ца рем. Пре ма дру гом Да ни ло вом на ста
вља чу, за раз ли ку од Угље ше, Ву ка шин Мр њав че вић „ни је 
бри нуо о про клет ству све то га Са ве”57 тј. о про бле му рас ко
ла. На осно ву то га до шло се до за кључ ка да се „Угље ши но 

49 Ба ри шић, Ф. (1982) О из ми ре њу срп ске и ви зан тиј ске цр кве 1375,  
Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXI, Бе о град, стр. 160.

50 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989)  
Да ни ло вог збор ни ка, Бе о град, стр. 129.

51 Исто.
52 Исто.
53 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 86.
54 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989),  

нав. де ло, стр. 129.
55 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 86.
56 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 174175.
57 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989),  

нав. де ло, стр. 129.
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изми рење” од но си ло са мо на област Се ра и кра је ва ко ји ма 
је упра вљао мла ђи брат Мр њав че вић.58 

Кнез Ла зар мо рао је би ти од са мог по чет ка упу ћен у исто
ри ју про бле ма рас ко ла и по ку ша ја да се пре ва зи ђе, прем
да дру ги Да ни лов на ста вљач твр ди да га је о то ме из ве стио 
и у спор упу тио све то гор ски ста рац Иса и ја.59 „Све то гор ци, 
ви ди се, ни су оно што је Угље ша по сти гао сма тра ли пра
вим ре ше њем це лог спо ра.”60 Исто ри ча ри ни су са гла сни око 
ини ци ја ти ве за ца ри град ско по слан ство у ве зи из ми ре ња: 
док јед ни сма тра ју да је Ла зар по кре тач овог про це са61, дру
ги ми сле да је реч о Иса и ји ној иде ји62. У пи та њу је ве о ма 
зна чај на лич ност ка ко за ре ша ва ње по ме ну тог спо ра та ко 
и за исто ри ју срп ске и ши ре – пра во слав не цр кве, од но сно 
за ње ну кул ту ру. Иса и ји но жи ти је не са мо што омо гу ћа ва 
увид у ње го во де ло већ из но си и по је ди но сти ве за не за Ни
ко ди ма Ти сман ског.63 Све то го рац Иса и ја је на сло вен ски је
зик пре вео де ла Псе у до Ди о ни си ја Аре о па ги та, што ука зу је 
не са мо на ду хов не по тре бе Сло ве на у овом раз до бљу већ 
и на од ре ђе ну бо го слов ску зре лост. Пре вод Ди о ни си је вих 
спи са пред ста вљао је не из о став но по ла зи ште за раз у ме ва ње 
де ла све тог Гри го ри ја Па ла ме. Пре вод Псе у до Ди о ни си је
вих де ла Иса и је Сер ског, за вр шен 1371, био је зна ча јан и 
због то га што су се у рас пра ва ма Гри го ри ја Па ла ме и Вар
ла а ма из Ка ла бри је, обе стра не по зи ва ле на ово де ло.64 Рад 
на пре во ђе њу , од ви јао се по бла го сло ву ми тро по ли та Те
о до си ја, у апо ка лип тич ном рас по ло же њу у вре ме Ма рич ке 
бит ке. Иса и ја Сер скиХи лан да рац очи глед но је био зна ча јан 
ду хов ник на чи ји аске ти зам ука зу је пре пи ска мо на ха Си лу
а на са Гри го ри јем Си на и том мла ђим.65 Ро ђен из ме ђу 1310. 

58 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 87.
59 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989), нав. 

де ло, стр. 130.
60 Сли јеп че вић, Ђ. (1991) Исто ри ја срп ске цр кве, Бе о град, стр. 173.
61 „Зна чај но је да све то гор ска де ле га ци ја, ко ли ко се зна по на шим из во ри

ма иде кне зу Ла за ру, а не Бал ши ћу, иа ко се се ди ште па три јар ха на ла зи ло 
у обла сти Бал ши ћа. Ме ни се чи ни да и то упу ћу је на Ла за ра као пра вог 
ини ци ја то ра из ми ре ња, ка ко то про из и ла зи из при ча ња епи ско па Мар ка 
и Кон стан ти на Фи ло зо фа”; Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 88.

62 „Јо ван Ра јић, ко ме је мо гла би ти по зна та у Све тој Го ри очу ва на тра ди
ци ја о ово ме, при пи су је ини ци ја ти ву за ово из ми ре ње стар цу Иса и ји. 
Ра јић ве ли да, до овог по ку ша ја, ана те ма са срп ске цр кве и на ро да ни је 
би ла ски ну та и да је Иса и ја, до шав ши Ла за ру „све му по дроб но из ло
жи и на у чи га шта му тре ба чи ни ти”; Сли јеп че вић, Ђ. (1991) нав. де ло,  
стр. 173.

63 Ра до вић А. (1981) нав. де ло, стр. 130.
64 Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло, стр. 181.
65 Исто, стр. 273274.
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и 1315. године од по бо жних ро ди те ља, за мо на шен у мла до
сти и на тај на чин упу тив ши и ро ди те ље на при ма ње „ан ђе
о ског обра за”, био је уче ник хи лан дар ског стар ца Ар се ни ја, 
ду хов ни ка ца ра Ду ша на. Сма тра се да му је пред смрт ста
рац пре по ру чио Иса и ју као но вог ду хов ни ка.66 У ње го вом 
пре во ду Псе у до Ди о ни си је вих спи са на ла зе се и бе ле шке са 
опи си ма Ма рич ке бит ке као и ото ман ског за у зи ма ња ма ке
дон ских кра је ва.67 Углед ног све то гор ског стар ца по што ва ли 
су Гр ци као и Сло ве ни: „По ча ство ван је при ја тељ ством па
три јар ха Фи ло те ја, и он се бе сма тра пред став ни ком срп ских 
све то го ра ца.”68 Ње гов бо ра вак у Ма ке до ни ји 1371. године 
по ве зу је га са па три јар хом Спи ри до ном, чи ји је из гле да био 
ду хов ник „у ру ском све то гор ском ма на сти ру, чи ји је кти рор 
по стао цар Ду шан 1348. године”69. Кнез Ла зар је у сво је вре
ме по себ ну па жњу по кла њао овом ма на сти ру. Ста рац Иса и
ја, та ко ђе, био је по ре клом и ро ђе њем са Ко со ва. Очи глед но 
да је до шло до сим фо ни је не са мо из ме ђу ове дво ји це већ и 
све то гор ског мо на штва са Ла за ре вим кне жев ством. Из гле да 
да је без по сред њо ва ња Све те Го ре про блем био не ре шив. 
Ње ни жи те љи су га нај ви ше тр пе ли и нај бо ље раз у ме ва ли: 
„По сто ја ли су, зна чи, иде о ло шки раз ло зи за по сред ни штво 
Све те Го ре. И ту, још јед ном, до ла зи сна жно до из ра жа
ја срећ на окол ност ви ше на ци о нал ног са ста ва Све те Го ре и 
сим би о зе Гр ка и Сло ве на на Ато су. Ла за ре во обра ћа ње Све
тој Го ри ни је слу чај но: то је нај бо љи пут да се до ђе до Ца
ри гра да, да се про блем ре ши ко нач но и озбиљ но”70. Та ко ђе 
је нео п ход но обра ти ти па жњу на на из глед се кун дар не чи
ни о це: уло ге Ђур ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал ши ћа и Ду ша но ве 
удо ви це, ца ри це Је ле не, у мо на штву Је ли са ве те. Вла ди мир 
Мо шин скре ће па жњу на чи ње ни цу да је кне же ва ини ци ја
ти ва из 1375. „оства ре на за јед нич ким ау то ри те том Ла за ра 
и Ђур ђа Бал ши ћа ко ји су та да на чал ство ва ли у срп ским зе
мља ма”71. Осим то га, по зна то је да је де ле га ци ја на пу ту за 
Ца ри град по се ти ла Ду ша но ву удо ви цу и из ве сти ла је о ци
ље ви ма и де та љи ма свог по сла ња. Очи глед но је ре ша ва ње 
про бле ма об је ди ни ло све за ин те ре со ва не су бјек те а дру ги 
Да ни лов на ста вљач то је чак на звао „са бо ро ва њем”: „...И 
це лом са бо ру об ја ви ше, ста рој ца ри ци Је ли са ве ти, и свој 

66 Исто, стр. 494495.
67 Исто, стр. 581.
68 Та хи а ос, А. Е. (1975), нав. де ло, стр. 99.
69 Мо шин, В. (1975) нав. де ло, стр. 31.
70 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 70. Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло,  

стр. 88.
71 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 34.
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вла сте ли”72. Основ ну пре пре ку пред ста вља ло је др жа ње па
три јар ха Са ве IV, ко је му је Ла зар у Пећ упу тио де ле га ци ју са 
Иса и јом на че лу ка ко би га при во ле ли за ре а ли за ци ју иде је 
о из ми ре њу. Дру ги Да ни лов на ста вљач из ве шта ва да Иса и
ја „до шав ши, је два га умо ли за ово раз ре ше ње”73. Чак и ако 
ње го ва ини ци ја ти ва ни је би ла при мар на, Ла зар је очи глед но 
био ве о ма за ин те ре со ван за ре ше ње спо ра, на шта упу ћу је 
и део ор га ни за ци је ак тив но сти по ме ну те де ле га ци је у са мој 
Ср би ји као и чи ње ни ца да је ком плет но „фи нан си рао” ца ри
град ско по слан ство. Ње го во ста ра ње ни је би ло по кре ну то 
са мо по ли тич ким раз ло зи ма већ и на осно ву лич не бри ге за 
цр кву. У том сми слу сли ко ви то је из ве шта ва ње Кон стан ти на 
Фи ло зо фа: „и од мах устро ји да обе се стре (цр кве) бу ду дру
га ри це се би, ко је су већ мно го вре ме на раз дво је не јед на од 
дру ге пла ка ле”74. От пор па три јар ха Са ве IV мо гао је има ти 
раз ли чи те узро ке од то га да је сма трао да је ми си ја уна пред 
би ла осу ђе на на не у спех услед ту роб не исто ри је про бле ма 
и оче ки ва ног твр дог ста ва у са мом Ца ри гра ду: „Не сме се 
смет ну ти са ума да Ца ри град ни је са мо екс ко му ни ци рао ви
нов ни ке про гла ше ња па три јар ши је од 1346. не го је и још пре 
то га при хва та њем Син таг ме од 1335, усво јио ве о ма ја сну те
зу ко јом је срп ској и бу гар ској тр нов ској цр кви по рек ну то 
и са мо пра во на ау то ке фа ли ју, те зу ко ја је би ла ис так ну та 
још на Ли он ском са бо ру 1274. (где су во ђе ни пре го во ри о 
уни ји), ма да са дру га чи јом мо ти ва ци јом”75. Оспо ра ва ње бу
гар ске и срп ске ау то ке фа ли је у Ли о ну за сни ва но је на те зи 
да су до де ље не без са гла сно сти рим ског епи ско папа пе.76 
Оту да је, мо гу ће, по те као па три јар хов от пор и на чел ни твр
ди став срп ске цр кве, на осно ву сум њи ча во сти пре ма уни
о ни стич кој ди пло ма ти ји ца ри град ског па три јар ха та, што је 
по твр ђе но и ка сни је у окви ри ма пре го во ра и са бо ро ва ња у 
Фе ра ри и Фи рен ци 1439. године. Мо гу ће да „кир Са ва  IV” 
јед но став но ни је мо гао да пред ви ди „иси ха стич ку сим фо
ни ју”, ко ја се до го ди ла 1375. у Ца ри гра ду, прем да му је та
кве окол но сти, сва ка ко, пре до чио ста рац Иса и ја. Ве ро ват но 
је и то да је Са ва IV мо гао би ти про ти ван иси ха стич ком уче
њу, ко је су за сту па ли па три јарх Фи ло теј и ње гов прет ход ник 
Ка лист: „За ни мљи во је спо ме ну ти да је дан до са да не за па
жен из вор ни по да так ука зу је да је мо нах Ка лист, је дан од 

72 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989) нав. 
де ло, стр. 130.

73 Исто.
74 Кон стан тин Фи ло зоф, (1936), нав. де ло, стр. 5758; Сли јеп че вић, Ђ. 

(1991), нав. де ло, стр. 174.
75 Бог да но вић, Д. (1975) нав. де ло, стр. 88.
76 Исто, стр. 89; Мо шин, В. (1975) нав. де ло, стр. 1342.
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нај у глед ни јих иси ха ста и сам бо ра вио у Ср би ји не по сред
но пред из бор за ва се љен ског па три јар ха“77. Ка лист је, као 
и дру ги прог на ник од ан ти и си ха стич ког по кре та на Ато су, 
све то гор ски прот Ни фон, ужи вао го сто прим ство на дво ру 
ца ра Ду ша на.78 У од но су на чи ње ни цу да су по сто ја ла из
ве сна ан ти и си ха стич ка стру ја ња у Ср би ји као и Ви зан ти ји 
и Све тој Го ри, по зи ци ја Са ве IV би се мо гла ис тра жи ва ти из 
ове пер спек ти ве. Чи ње ни ца да су на кон ње го ве смр ти, у из
бо ру но вог па три јар ха уче ство ва ли пред став ни ци ца ри град
ске па три јар ши је79, мо жда по твр ђу је Са ви не ра ни је сум ње у 
то да из ми ре ње „не ће би ти баш без у слов но“. 

По ме ну то Ла за ре во по слан ство на че лу са стар цем Иса и јом 
би ло је са ста вље но од мо на ха све то го ра ца. Бив ши све то
гор ски прот кир Те о фан80 био је у прат њи дво ји це уче ни ка 
Сил ве стра и Ни фо на81. Сви уче сни ци де ле га ци је би ли су у 
не кој ве зи са Иса и јом Сер ским: углед ни про тос Све те Го
ре Те о фан био је стар чев ду го го ди шњи при ја тељ а Сил ве
стар и Ни кан дар – ње го ва „ду хов на де ца“. Сил ве стар га је 
пра тио ка да се по вла чио у ис по сни цу Све тог Па вла а по том 
и за вре ме бо рав ка у Све том Пан те леј мо ну.  Дру ги Да ни
лов на ста вљач, по том, по ми ње Ни ко ди ма (Гр чи ћа) „ту ма ча 
ре чи“82. По зи ва ју ћи се на жи ти је па три јар ха Је фре ма, Ди
ми три је Бог да но вић на во ди по да так да се кнез Ла зар са ве
то вао са све то гор ци ма у ве зи са ста ва де ле га ци је и да су за
јед но ода бра ли „стар ца Иса и ју и ње го вог СЬПОСТЬНИ КА 
по па Ни ко ди ма као де ле га те за Ца ри град“83. Овим из ра зом 
συννησεύων у ства ри, упу ћу је се на за јед ни штво тј. исто вет
ност у под ви гу мо на шког жи во та. Дру ги Да ни лов на ста вљач 

77 Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло, стр. 493494. Tac hi a os, A. E. (1966) Le 
mo nac hi sme ser be de sa int Sa va et la tra di tion hesycha ste at ho no te у: Хи
лан дар ски збор ник, 1, Бе о град, стр. 89. Te o tei, T. (1986) De ux épi so des 
de la lut te po ur la su préma tie au Mont At hos (XI IIXI V siè cles) in: Re vue 
des étu des sudest eu ropéen nes, XXIV, n. 1, Bu ca rest, рр. 5455. Ко раћ, Д. 
Радић, Р. (1998) Је дан по да так о ан ти си ха стич ком рас по ло же њу ме ђу 
Ср би ма сре ди ном XIV сто ле ћа у: Хи лан дар ски збор ник Х, Бе о град, стр. 
231. Мо шин, В. (1946) Св. Па три јарх Ка лист и Срп ска цр ква, Гла сник 
СПЦ XXVII, стр. 192206. Спре мић, М. (1986) Ср би и Фло рен тин ска 
уни ја. Цр ква 1439. до ди не, Збор ник ра до ва Ви за то ло шког ин сти ту та, 
XXIVXXV, 1986, Бе о град, стр. 413421.

78 Ко раћ, Д. и Ра дић, Р. (1998), нав. де ло, стр.  230231. Ri go, A. (1987) „Due 
no te sul mon che si mo at ho ni ta del la metà del XIV se co lo, Збор ник ра до ва 
Ви за то ло шког ин сти ту та, XXVI, Бе о град, стр. 87113.

79 Бог да но вић, Д. (1975), нав. де ло, стр. 89.
80 Исто, стр. 88.
81 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник, дру ги на ста вља чи (1989) нав. 

де ло, стр. 130.
82 Исто. Ду чић, Х. (1884), нав. де ло, стр. 7476.
83 Бог да но вић, Д. (1975), нав. де ло, стр. 88.
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за Ни ко ди ма упо тре био је из раз ТЪЛКО ВА ТЕЛЪ – ту мач 
(ре чи), што не мо же би ти схва ће но као „пре во ди лац“, пре 
све га јер је из ве сно да су сви де ле га ти мо ра ли до бро го во
ри ти ка ко сло вен ски та ко и грч ки, већ у сми слу пре ци зни јег 
ту ма че ња зна че ња у дог мат ском и ка нон ском сми слу: „Ту се 
на ро чи то ис ти че Ни ко ди мо ва спо соб ност и по зна ва ње сло
вен ског и грч ког је зи ка, по себ но Све тог Пи сма, те му се 
при пи су је на зив „ре то ра”.84 Осно ва но је прет по ста ви ти да 
бо го слов ски оквир пре го во ра ни је би ло пи та ње по зна ва ње 
Све тог Пи сма, што се код на ве де них, по зна тих уче сни ка ди
ја ло га под ра зу ме ва ло већ је око сни ца рас пра ве мо гла би ти 
де фи ни са на око дог мат ских и ка нон ских те ма, што озна ча ва 
и две ета пе у исто ри ји иси ха стич ког по кре та.85 Иси ха сти су 
на ро чи то би ли скло ни дог ма тич ким и ли тур гич ким те ма ма 
у бо го сло вљу ми ста го шког стре мље ња. Те жи ли су ду бљем 
раз у ме ва њу и пре по зна ва њу сми сла пој мо ва „све тлост” и 
пре о бра же ње” у окви ри ма Ста рог и Но вог За ве та. На ова
кве тнден ци је ука зу је дог мат ска пра знич на бе се да Гри го ри
ја Си на и та на Пре о бра же ње.86 „Ра ди кал ни па ла ми зам“, са 
дру ге стра не, ука зи вао је на од ре ђе на од сту па ња од пре да
ња, те је у дог мат ским спи си ма на ве де них иси ха ста ово уче
ње ис пи ти ва но на осно ву ускла ђе но сти са би блиј ским тек
стом.87 Бо ја зан да се не упа дне у је рес би ла је из ра же на и код 
тр нов ског па три јар ха и иси ха сте Јев ти ми ја, што се уо ча ва у 
ње го вим спи си ма.88 Из тог раз ло га, ре то ри ка се сма тра ла ве
о ма зна чај ном и сва ка ко да су јој уче сни ци по слан ства Кне
за Ла за ра мо ра ли би ти скло ни и вич ни у ње ним ве шти на ма. 
То је ве ро ват но би ло ва жно и код за у зи ма ња за про блем ау
то ке фал но сти пећ ке ју рис дик ци је пред па три јар хом Фи ло
те јем. При то ме, мо же се прет по ста ви ти и на чел но са гла сје 
пре го ва ра ча по спор ним пи та њи ма.

Тог за се да ња Фи ло те је вог си но да (са бо ра) и до не се не од
лу ке пред ста вља ли су пу ни успех пре го во ра о че му оду ше
вље но из ве шта ва дру ги Да ни лов на ста вљач: „За тим са вет 
учи ни ше о овом, опро сти ше од пре ђа шњег за пре ће ња и од
лу че ња ца ра и па три јар ха и све жи ве и умр ле, и при ми ше 

84 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 200.
85 „У пра ско зор је осме де це ни је XIV, ви зан тиј ски иси ха стич ки по крет је у 

пу ном за ма ху. До ба жи вих ра спри из ме ђу бра ни ла ца и про тив ни ка иси
ха зма већ је про шло, сва ки от пор је раз би јен, а цр кве не по сло ве Цар ства 
во де иси ха сти.“,  Та хи а ос, А. Е. (1975), нав. де ло, стр. 94.

86 Под скал ски, Г. (2010), нав. де ло, стр. 304.
87 Исто, стр. 306.
88 Исто, стр. 307.
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све ар хи је ре је и је ре је у за јед ни цу и са слу же ње”89. Рас кол је 
био пре ва зи ђен и ус по ста вље на је пу на за јед ни ца. При то
ме, до не кле нео че ки ва но, по твр ђе на је Ду ша но ва од лу ка о 
ус по ста вља њу па три јар ши је, што дру ги Да ни лов на ста вљач 
ту ма чи ве ћим успе хом од оче ки ва ног: „А до го ди се ов де не
што бо ље за ове ко ји су до шли, а на ро чи то за кир Иса и ју, 
јер ве о ма бе ше ва зљу бљен па три јар ху. Ра ди то га да ро ва ше 
да Ср би не ма ју ви ше ар хи е пи ско па, но са мо вла сна па три
јар ха и ни ком овла да на, дав ши је ди ну за по вест о овом, да 
ако се Ср би укре пе, и опет за у зму грч ке кра је ве, да не из ме
не ми тро по ли те и њи хо во спо ми ња ње тј. па три јар хо во, као 
што за по ве да ју и са бор на пра ви ла”90. Од лу ке Фи ло те је вог 
са бо ра, по све му су де ћи, би ле су ди хо том не: срп ској цр кви 
да то је пра во са мо стал ног би ра ња и хи ро то ни са ња епи ско па 
и из бо ра па три јар ха (?), ко ји је у зва нич ним ца ри град ским 
ак ти ма ипак на зи ван „ар хи еп ско пом пећ ким“91. Обе стра
не би ле су за до вољ не овим ком про ми сом92 а из гле да да је и 
уса гла ше но то да ца ри град ска цр ква убу ду ће, на од ре ђе ни 
начин уче ству је у из бо ру срп ског па три јар ха. 

У прак си то се до го ди ло ве о ма бр зо: на кон упо ко је ња Са
ве IV, из ми ре ње цр ка ва об на ро до ва но је у При зре ну 1375. 
у при су ству чла но ва Ла за ре вог по слан ства и при кљу че них 
де ле га та ца ри град ског па три јар ха та, све ште но мо на ха Ма
те ја и Мој си ја. „Пре ма Ни ћи фо ру Ду чи ћу па три јарх Са ва 
је, ка да су при спе ли де ле га ти ца ри град ског па три јар ха, већ 
ле жао у Пе ћи на са мр ти.”93 Упо ко је ње  па три јар ха Са ве IV 
до го ди ло се у не де љу по сле Ус кр са тј. 29. апри ла 1375.94 
Ни ко дим Гр чић, по све му су де ћи, из Ца ри гра да при спео 
је као ар хи ман дрит, бу ду ћи да га је тим до сто јан ством од
ли ко вао па три јарх Фи ло теј, што је по све до чио све ти те љев 
ти сман ски би о граф Сте фан.95 Не из ве сно је, ме ђу тим да ли 
је Иса и ја при су ствао про гла ше њу из ми ре ња, бу ду ћи да се 
у ње го вом жи ти ју по ми ње раз бој нич ки на пад на ње га ка
да је, на по врат ку из Ца ти гра да но сио број не вред не цр кве
не утва ри на Све ту Го ру. Раз бој нич ко на си ље до го ди ло се у 
бли зи ни Ве ли ке Ла вре и том при ли ком ста рац је „за до био 

89 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник, дру ги на ста вља чи (1989), нав. 
де ло, стр. 130.

90 Исто.
91 Бог да но вић, Б. (1975) нав. де ло, стр. 89.
92 Ба ри шић, Ф. (1982) нав. де ло, стр. 178.
93 Ђу рић, Ј. В. (1975) Срп ски др жав ни са бо ри у Пе ћи и цр кве но гра ди

тељ ство, О кне зу ла за ру. На уч ни скуп у Кру шев цу 1971, Бе о град,  
стр. 105108. Сли јеп че вић, Ш. (1991) нав. де ло, стр. 175.

94 Под скал ски, Г. (2010) нав.де ло, стр. 493.
95 Ко тар чић, Љ. (1991) нав. де ло, стр. 200.
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отво ре не ра не на гла ви”.96 Као по твр ду исти ни тог из ми ре ња 
и сту па ња у ка нон ско је дин ство дру ги Да ни лов на ста вљач 
на во ди за јед нич ко при че шћи ва ње.97 У на став ку, опи са но је 
ак тив но уче шће ца ри град ских еми са ра у из бо ру па три јар ха 
Је фре ма. Из бор овог мо на хаиси ха сте из не на дио је мно ге а 
и ње га са мог што ве о ма дра ма тич но опи су је дру ги Да ни лов 
на ста вљач: „а он чув ши ово, као у ужа су бив ши, ди вља ше се 
ства ри, ко ју ни ка ко ни ка да не по же ле. За то и поч не ту жи ти 
и при ље жно са су за ма мо ли ти све ти и мно го ча сни са бор, да 
дру го га уве ду на ње го во ме сто. А они још ово га, пр стом Бо
жи јим по ка за на, осве ти ше и хи ро то ни са ше, и уру чи ше му 
цр кву па три јар ши ју и да се за њих бри не, и по са ди ше га на 
пре сто све то га Са ве, ко ме уру че ње за цр кву не би то ли ко од 
љу ди, но од Бо га.”98 Иза „па не ги рич ког пре те ри ва ња” дру
гог Да ни ло вог на ста вља ча, ко је је у скла ду са из ве шта ва
њем Је фре мо вог жи во то пи сца Мар ка Пећ ког, сто ји чи ње ни
ца па три јар хо вих по вла че ња у ис по сни це, ду гог мо на шког, 
иси ха стич ког ста жа од два де се тре ће го ди не жи во та, ха ри
та тив на де лат ност и бор ба за пра во вер је. Прем да је Јо ван 
Стра ци мир оде лио Ви дин ску ми тро по ли ју од тр нов ске па
три јар ши је и при са је ди нио је ца ри град ској ју рис дик ци ји, 
од но си из ме ђу Јеф ти ми ја и Јо а са фа, ми тро по ли та Ви ди на, 
та ко ђе иси ха сте, би ли су ве о ма бли ски.99 Не мо же се по у зда
но утвр ди ти у ко јој ме ри и на ко ји на чин је кнез Ла зар при
хва тао уче ње Гри го ри ја Па ла ме али чи ње ни ца да су си на и ти 
и иси ха сти бу квал но би ли „пре пла ви ли” те ри то ри је ње го
ве фе у дал не др жа ве ука зу је на то ко ли ко је био на кло њен 
ми стич ком и мо на шком бо го сло вљу. То га је сва ка ко по ве
зи ва ло и са све тим Ни ко ди мом Ти сман ским, по то њим пре
но си о цем иси ха стич ких тра ди ци ја у ру мун ске зе мље.100 „У 
Вла шкој Ни ко дим раз ви ја оп се жну мо на шку де лат ност ин
те гри са ну иси ха стич ким уче њем. Ми, уо ста лом, зна мо да је 
Ни ко дим во дио пре пи ску са бу гар ским па три јар хом Јеф ти
ми јем као што је био и у пре пи сци са грч ким ми тро по ли том 
у Вла шкој, Ан ти мом Кри сто пу ло сом. Ан ти ма, ко ји је прет
ход но био ка лу ђер на Све тој Го ри на и ме но вао је за епи ско па 
у Вла шкој ца ри град ски па три јарх Фи ло теј. Ме ђу тим, иси ха
зам као иде о ло ги ја про ди ре у Ру му ни ју у на ве де но до ба, а у 

96 Ду чић, Н. (1884), нав. де ло, стр. 76. Под скал ски, Г. (2010) нав. де ло,  
стр. 493494.

97 Да ни ло ви на ста вља чи; Да ни лов уче ник; дру ги на ста вља чи (1989), нав. 
де ло, стр. 130.

98 Исто, стр. 133.
99 Исто, стр. 98.
100 Исто, стр. 101.
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Ни ко ди му на ла зи свог нај по зва ни јег пред ставни ка”101. Пи
смо, ко је је 1385 тр нов ски па три јарх Јев ти ми је по слао Све
том Ни ко ди му у Вла шку, та ко ђе дог мат ског ка рак те ра, за
сно ва но је на не до у ми ца ма око „не бе ске је рар хи је” Псе удо 
Ди о ни си ја. Ни ко ди мов од го вор, ме ђу тим ни је са чу ван.102 
Еви дент но је да су пу те ви па ла ми стич ког бо го сло вља про
ла зи ли кроз кра је ве ко је да нас об у хва та Ти моч ка епар хи ја. 
Из тог раз ло га, при род но је да се у окви ри ма ове ју рис дик
ци је осе ћа по тре ба за ис тра жи ва њем тра ди ци је, ко ја је пра
во сла вљу омо гу ћа ва ла не слу ће не бо го слов ске до ме те и из
вор но схва та ње цр кве не са бор но сти. Је дан ре ла тив но крат
ко тра јан по крет и по лет ду хов но сти обе ле жио је крај XIV 
сто ле ћа на осно ву три јум фа па ла ми зма кроз ин тер на ци о на
ли за ци ју цр кве у прав цу па нор то док си је су прот но рас пар ча
ва њу сред њо ве ков них цар ста ва на мно штво фе у да. Из бо ром 
па три јар ха Је фре ма на сту пио је пре ко по треб ни мир за цр
кву што дру ги Да ни лов на ста вљач опи су је као нај зна чај ни ју 
те ко ви ну ца ри град ског по слан ства кне за Ла за ра, у ко је м је 
зна чај ну уло гу имао све ти Ни ко дим Ти сман ски: „И ка да је 
био па три јарх овај пре о све ће ни и бо го но сни па три јарх кир 
Је фрем од мах се ути ша бу ра за цр кву и раз ре ши се сва ка 
ве за, и би ла је па три јар ши ја Кон стан ти но ва са срп ском па
три јар ши јом у љу ба ви и из ми ре њу и у је дин ству као што 
пи ше за по вест Хри сто ва: „По то ме ће вас по зна ти да ли сте 
мо ји уче ни ци, ако има те љу бав ме ђу со бом”103. Ме та фо ра 
са „ути ша ва њем бу ре” дру гог Да ни ло вог на ста вља ча, раз
ма тра ње на те му исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве, вра ћа 
на са ме по чет ке – але го ри ју ње не бур не по ве сти на сли ци 
Уро ша Пре ди ћа. Бу ре су до ла зи ле и про ла зи ле а брод срп ске 
цр кве одо ле вао им је бла го да ре ћи ње го вим по све ће ним и не
по стид ним кор ми ла ри ма.
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NIKODIM TISMANSKI IN PRINCE LAZAR’S  
MISSION IN CONSTANTINOPLE

Abstract

In the year when eight centuries of the independence of the Serbian 
Orthodox Church is being celebrated, the issue of the concept of 
autocephaly in the liturgicalcanonical context is actualized, through 
consideration of numerous events and processes from turbulent history. 
One of the most important processes was the activity of Prince Lazar, 
with the assistance of the Mount Athos monks, aimed at reconciliation 
of the Serbian and the Constantinople Patriarchates. The key for the 
success of Prince Lazar’s Constantinople mission was his spiritual 
closeness to the Mount Athos monks, Sinaits and Hesychasts, which in 
his time occupied  some of the key positions in the Constantinople and 
Bulgarian churches and held important chairs in Orthodox institutions 
in the Balkans. Although an old man Isaija SerskiHilandarac is 
mentioned as the main spiritus movens of this mission of great 
importance, the presence of Nikodim Tismanski, a “words interpreter”, 
was also significant. His role in the Orthodox church of the second half 
of the 14th century was researched not only based on the mentioned 
activities for the overcome of the schism, but in the foundation of 
numerous monasteries either in the feudal states of Prince Lazar 
(Vratna, Manastirica) or in the Romanian lands (Vodica, Tisman). Thus, 
the solution of this canonical problem has provided a framework for 

research of church life in the second half of the 14th century.

Key words: Nikodim Tismanski, monastery, mission, reconciliation, 
Hesychasm
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Западно-америчкаепархијаСрпскеправославнецркве,
ЛосАнђелес,САД

УДК821.161.1.09ДостојевскиФ.М.
27-1

ЗАШТОНАМЈЕДАНАС
ПОТРЕБАНДОСТОЈЕВСКИ

Идуће године свет ће славити двестагодишњицу рођења
Фјодора Михаиловича Достојевског (рођен 11. новембра
1821.годинеуМоскви,аумро9.фебруара,1881.годинеу
Петрограду).Великијубилејписцароманаикраткихприча
чијепсихолошкопроницањеунајтамнијекуткеипроцепе
људскогсрца,скупасањеговимнепревазиђениммоментима
просветљења,нијеоставилоравнодушнимнисавременике
нидолазећенараштаје.Славићемо,дакле,јубилејписцако
јијествариназиваоправимименомбезпретензијадабуде
судија,икојинепрестаједапреднасизносизагонетке,пу
штајућинасдаихсамирешимо.Порукамапопутових:„жи
вотсегушикаднемасврхе”,„немасрећеулагодности;сре
ћасерађаизневоље”,„лепотаћеспаситисвет”или„истина
безљубавијелаж”,Достојевскијеусвенараштајеутиснуо
неизбрисиви духовни отисак као један важан подсетник.
Подсетникдаћемосе,каоудубиникрхкастворења,усвету
којитражисензације,увексударатисасвојимограничењи
маиданамјепотребнапомоћодозго.

Но,какоћемославитијубилејДостојевског?Једномсвеча
номакадемијом?Објављивањемзборникасанаучногскупа?
ИлибимождавишеприличилодавеликомРусуиЕвропља
нину,укомесесусрећуИстокиЗапад,омогућимодањегови
јунациизновапроговоресастраницањеговихкњига,алии
сановихсликарскихплатана,сапозоришнихдасака,оних
уПетрограду,Цириху,Нанђингу,Њујорку?Желимдаовај
текстбудескромноалиблаговременоувођењеујубиларну
годинуприправљајућинампутзановоинеодложночитање
великогрускогписца.

АндреЖидјенаписаодасукњигеовогРуса„најустрепта
лијиживотзакојизнам”.ПероДостојевског,оштроалиса
осећајно,меланхоличноиљупко,насушнајепотребанашег

ЕПИСКОПМАКСИМВАСИЉЕВИЋ
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доба, које се лакомо приклања идеји (које се овај велики
светскиписацгнушао)данаснаукаможесвеспаситиида
захваљујућитехнологијиможемочакпостатиисавршени.
Ноа ЈувалХарари је уHomoDeusу (2015) упозориошта
семоже десити ако човек удружи алгоритамско кодирање
савештачкоминтелигенцијомигенетскиминжењерингом.
Но,јунакизподземљајејош1864.годинеупозораваодаако
сечовековипоступцибудумоглипрорачунатиисаставити
улогаритамскетаблице,тадаћесеживотсвестинаизвла
чењеквадратногкорена,тенасветунебибилодоживљаја.
УЗаписимаизмртвогдомасветлиутешнареч:„Никаквим
оковимаижигосањемнећешнатератичовекада заборави
дајечовек”.Достојевскинасводикахуманијојистинико
јусуистицаливеликимудраци:слободајенајскупоценији
дар,аживотјесте,иувекћебити,узнакустрадања.Својим
великимкњижевнимделимаФјодорупућујенапокајањеи
искупљењекаопредусловзаваспостављањебоголикости.

Семејеванђелскихплодова

Управо у Достојевском је проклијало семе светоотачког
богословљакоје јеизВизантијепосејаноувеликојруској
земљи.Наиме,одавнојепримећенодајетокомвековаово
семедалотаковеликеплодоведасењимахраниланесамо
рускадушанегоисавременичовекуопште.Израставшииз
крилаРускеЦркве,Достојевскијесвојимантиромантичар
скимдухомтосемеучиниоуниверзалном,свечовечанском
храном.

Аштатачноносиусебитосеме?Наведимосамонекеодте
макојејеобрађиваоДостојевски:људскосрцекаопоприште
слободе,љубавпремаземљи,патња,покајање,инквизитор
скисиндромпотчињавањасавестичовеку,лепота,атеизам,
Европа,пакаокаодосада,пустошибесмисаобића,Христос
као једаноднас, „живиживот”,богоискатељство,човеку
светлусусретасадолазећимГосподом,објективнаистина,
љубав пре логике, „мали људи”, самост, словенска душа,
хуманост,светитељиигрешници,оптинскистарци,теоди
цеја, оваплоћење, трагедија зла, сумња, страсти, кушање,
неосуђивање,незлобивост(кротост),каоимногедруге.Као
штоседаприметитивећнапрвипоглед,Достојевскидаје
једанличникоментарнасветеОце.Одменебољипознава
оцифилокалијскогпредањаистичудајесловенскипревод
Филокалијезапоследицуимаопојавуврлодинамичногпо
кретаурускиминтелектуалнимкруговима.Управоћеово
дати један разгранати покрет, назван „филокалијска обно
ва”,зачетупровинцијскомманастируОптини,одаклећесе
извршитиутицај напрву групу тамошњих „словенофила”
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интелектуалаца, а потом и на велике руске писце и инте
лектуалце,каоштосуТолстој,СоловјевипосебноДосто
јевски (довољно је погледати поглавље „Старци” у Браћи
Карамазовима).

Овајвеликиевропскиписацизвршиојенајдубљиутицајна
књижевнимодернизам,егзистенцијализамимногефилосо
фе(зарнијеНичепризнаодајеДостојевскијединимисли
лацодкогајеоннештонаучио?),разнешколепсихологије,
каоинатеологијуикњижевнукритику.Оњегасеотимају
сви.Безпатетикеуречима,онвишеговориоличностима
којепате,негооњиховимосећањима.ЗаДостојевскогра
зумностихармонијанисуврхунскициљевиљудскогживо
та.Јунакизподземљаовојасноистиче:„Гдесутипамет
њаковићиизнашлидачовековавољапрвенственотребада
буденормалнаиврла?Заштосузамислилидачовекутреба
вољаусмеренанаразумињеговувластитукорист?Свешто
јењемупотребно јестенезависнавоља,штагоддагаона
кошта,гдегоддагаонаодведе…”(Писмаизподземља).

Слободакаобунт

Слободауодносунасувирационализам,омогућилајеДо
стојевском(којијепосматрањемљудинаробијиревидирао
својаранија,просветитељскасхватања),даистакненеколи
кохришћанскихтема.Напрвомместу,онјепосебноконста
товаочовековучежњузапатњом:„Јасамсигурандачовек
нећеодбацитиистинскупатњу,чакиакомудонесепропаст
ихаос”.Поњему,„патњајеједанијединиизвористинитог
знања;тегобесуглавнипокретачсамоостварења”.Овдени
јеречоапотеозимизеријеилиоправдањусадизма(премда
кодписцаимаљубавикојаволидамучидруге).УМртвом
домунеманикаквеапологијепатње,негоауторсамопледи
радајебољебитижртванегоџелат:„усветугдејесвеуна
кажено,упрљано,жртвинеостаједругонегодастрадање
прогласизаврлину,заморалнопреимућствонадтиранима”,
приметиојеМилосавБабовић.Ипак,јунацинисуспокојни
инемиресесасудбином,нитисатиранима(уромануПо
ниженииувређени).Прематоме,радисевишеосагледању
слободекаопатњеиviceversa(аДостојевскијеразматрау
скоросвимсвојимделима).Митрополит ЈованЗизјулас је
уочиодатакавприступоткриватајнуљудскеслободеувиду
способностидаупотпуностиприхватисвојунеспособност.
Таквеличностимогудасвојуслабостпреокренуусилу,и
да својумоћоствареунемоћи.Ипак,изванхристологије,
свакозаговарањеоветемеводиунихилизам.Међутим,До
стојевскијегласникјеванђелскепоруке.КаоштојеХристос
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умроиваскрсао,такоичовекдоистинскогживотадолази
крозумирање.

Управоовдебиблијскатемасеменаулазиуигру.Кадасеме
житападнувшиуземљуумре,итеккадсераспадне,изњега
избијановаклицаиваскрсавакаожито(уп.Јн12,24).Ове
ХристоверечиДостојевскијеставиокаоепиграфсвомнај
већемделуБраћаКарамазови.ВладикаАтанасије(Јевтић)
кључзатумачењеДостојевскогналазиуспремностињего
вих јунака да умру. „Треба да умру,макар и достигли би
локаквасавршенстваилибилокаквенеуспехе,катастрофе,
крахове свеједно. Ако прихвате да умру и да се затим из
умрлогродиновиживот,тадаћеодњихбитинешто.Чаки
аконемогутодаостваре,довољнојемакардатоприхва
текаоистину,иуњимавећпочињедасезачињеновижи
вот”.Управозбогтогаштојеимаотежакживот(нашавши
сеосуђенпредводомзастрељање,потомодлежавшироби
јуитд.),Достојевскијеовуидејубиблијскогсемена,којује
разумеомождабољенекоикодруги,успеодапредставикао
незаобилазнутемуистинскогживота.

УсредиштумислиДостојевскогналазисеједна,назовимо
јеегзистенцијалнахристологија,којусуРуситрадиционал
нонеговали.Добровољносмирење(кеносис)водидокрста
каоемпиријскогначинаспасења.Иуправокаошто јеДо
стојевскивероваодасепатњомчовекочишћује,такоисто
јеисветиСилуанАтонскиисковаопорукузасвојевреме:
„Држиумсвојуадуинеочајавај”.

Апетитзаживотом

Следећа велика тема је пишчева заљубљеност у живот,
штопрерастау„најустрепталијиживот”(Жид).Удијалогу
АљошеиИванаКарамазоваоткривасесвадуховналуцид
ност великогписца: „Страшноми је драгодаимаштакав
апетитпремаживоту”,узвикнуо јеАљоша.„Увексамми
слиода,пребилочегадругог,људитребаданаучедаволе
животуовомсвету”.– „Даволеживотвишенегосмисао
живота?”–„Да,управотако.Такотребадабуде;љубавтре
бадабудепрелогике,башкаоштосирекао.Самотадаће
човекмоћидаразумесмисаоживота”(БраћаКарамазовиV,
III).Поштојеутамнициосетиочовековустраснувезаност
заживот,Достојевскијекаснијекрозцеоживотбиовесник
жизнерадостности.

Насупрот природној религиозности, Достојевски износи
веруЦрквекаосмелостслободенасупрот„слабостисрца”.
Управо јерелигијскитриптих–чудо,мистеријаиаутори
тет–оношто,поњему,човекалишаваслободе.Тосутри
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утврђене праксе институционално организоване религије,
пајенањихДостојевскиуказаокаонафакторе,поречима
Јанараса, „добровољног човековог одустајања од сопстве
не слободе,њенеиздаје острашћеношћуибеспоговорним
покоравањем”.Уконцепцијичовека„слабогсрца”илире
лигијског пијетизма, Достојевски с правом прогнозира:
„Дајмуслободу,онћесесамсвезатиивратити”.Зартоне
примећујемо и данас у друштвеним и црквеним кругови
ма?Стогасеукупанопуснашегписцасумираунастојању
даваспоставиХристаЦрквенаместоХристакојегфалси
фикујерелигијскаиинституционалнакрутост.Порукако
јуДостојевскиупућујесвима,укључујућиицрквеневође,
гласи: „Милосрђе је најважнији закон постојања за цело
човечанство”.

Збогтогакоднашегфилософаизподземљаетичкиидеали
не осигуравају пут ка истини. Зањега је човек који бежи
одотвореногсуочавањасапретњомнебићаближибезверју
негоонајкојинеманаштадасеослони,осимнаслободу.
ХристоснемадругогадутаусценикадасесуочавасаВели
киминквизитором.Етиканудиопредмећенусигурност,ато
јеоноштојеХристосодбациваокаофарисејство.

Даромпрозрењаусферуподсвести,Достојевскијесхватио
коликосуљудинедоследнабића.Његовчовекизподземља
вређасвојеслушаоце,пасеизвињава,критикујесебе,аон
дапостајенападан,дабиондаопетпосустао.Итакоукруг.
Повлачи тепих испод својих ногу; схвата да је ухваћен у
крлеткусвогакарактера.Признајеиобјављује:пакао–то
самја.Овајчовекјемогућ–забаван,смешан,ружан–само
настраницамакњиге,алиникоганебизадржаоусвомдо
мудужеодполасата.Међутим,далекопреСартраипотре
снијеодДантеа,Достојевскијепакаоописаоусличнојпер
спективи,алии јоштачније:„Пакао,то јемучење(услед)
нељубави“.ЗаразликуодСартрове,овадефиницијапакла
непреносиузрокмучењанадруге,негонаменесамог,„на
мојунеспособностдасеодносим,мојузаточеностуегоцен
тричнојаутономијимојеиндивидуалности,моје’слободе’”,
приметиојелуцидниЈанарас.

Етичкинедетерминизам

Кадајеговориода„волетичовеказначивидетигакаоштога
јеГосподзамислиодабуде”,Достојевскије,чинисе,есха
толошкаочекивањапоставиокаомерилоисторијскогпосто
јања.Не улепшавајући конфликтну слику негостољубивог
светапредсобом,Достојевскикомпонујевеликусимфонију
живогживота у којој се парафонија, какофонија и хармо
нијасмењују,штавише,сапостојеистовремено,дајућинам



440

ЕПИСКОП МАКСИМ ВАСИЉЕВИЋ

једнукомплекснуалиуверљивуантропологију.Недетерми
нисаност добраи зла,људска подложностпороку, душев
недевијацијејунака,кретањепоамплитудивисокихусхода
идубокихпадова,све јетоњеговсвет.Екстазапотрагеза
суштомистиномсадржиипоготкеипромашаје,лепоиру
жносесусрећунекаоестетскекатегоријенегокаолицеи
наличјечовековеличности,каоfleursdumal(цвећезла).Ка
да,приповедајући,изокрећекоординатереалности(уједној
причи,снегпадахоризонтално),Достојевскичитаоцаизво
диизсмртнерутине.Монотонијавладакодпакленихковача
бољебудућности(Верховенски,Ставрогин),докљубитељи
животачакиупаломстању,саприметнимосцилацијама,
одају резонанце наде; напослетку онишаљу вибрације са
универзалнимфреквенцијаматезатосамотаквидоживља
вајублагодатникрешчендоуследчинапреумљењаипокаја
ња.ДостојевскогјејошкаомладогпривукаостарацТихон
Задонски,умировљениепископ,којијепостаообразацсвих
његовихстараца,управозатоштојеТихонбиопроповедник
покајања,иакосуоњемусамомчакиуманастирупоједини
гајилинеповерење,осуђујућигазбогнемарногживота,па
чакизбогјереси.

Ипак, иакодубокпсихолог,Достојевскинепроцењује ду
ховнипрепородчовекауБогусамољудскимкритеријуми
ма,нитипакпружадокументарнуоверутаквогпроцеса.Оно
штоончини јестеданампомажедаувидимоколико смо
упалиузамкусамообманедасенеосмељујемодазапочне
моборбупротивукорењенепорочности.Кадгодостваримо
некиморалниуспех,таштинанамседотемереудварада
помислимодајеуњојнашеистинскоја.Међутим,Аљоша
ћесвомелукавомбратурећи:„Мисмонаистојлествици.Ја
самнанајдоњемстепеникуатисинавишем,мождатрина
естом”.Искренибогоискатељтаковерујеинеповодисаза
друштвенимилицрквениммоделиманаосновукојихчовек
желидасепреузносенаддругима.ЧовекДостојевскогжи
виутелуинескривапулсацијуживогчовекаусеби,тетако
одбијапотребудруштвадауњемупрепозна„савршеног”и
„безгрешног”вођукојизадовољавастандардеморалности
замасе.

Прочишћавањељубави

Ипак,незанемарујућигенијДостојевског,владикаАтанаси
је(чијакњигаоДостојевскомускороизлазиизштампе)уо
чиојеинекењеговеслабости:„КодДостојевског,нажалост,
имамотаквихпримерапатолошкељубави,љубавикојаволи
малодамучи.Достојевскијесамбиотоме,личномислим,
склон”. На питање зашто је то тако, Атанасије одговара:
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„Затоштоочигледнотонијебилапречишћенаљубав,није
билаусвемукрснаљубав.Достојевскијебиодубокчовек,
алиДостојевскинијеживеоједнимживотомједногсвети
теља, једног подвижника”.Достојевском, ипак, није недо
стајалоискрености,паАтанасијекаже:„Онјезнаоштаје
зло,штајегрех,штајестраст,алијетребалоиподвига,није
билодовољносамознати,већостварититоуживоту.Изато
мождаосећаданечистаљубавјеуствариизворондамукеи
дамучи.Затојељубавподвиг,затојељубавкрст”.Флоров
скијеуочиодајесложеностнароднерускедушепроузро
кованадвемаслабостима:крајњапопустљивостипретера
наосетљивост.Стогајезаписаода„рускадушаимаопасну
тенденцију,издајничкусклоносткатимтрансформацијама
илионимкултурнимметемпсихозамаокојимајеДостојев
скиговориоусвомговоруоПушкину”.

ИмеДостојевскогјепосталосинонимзапсихолошкудуби
ну.Упоређењусадубиномиконтрадикторношћуњегових
јунакапојединекаснијеизнетесистематскепсихолошкете
оријеизгледајукаоповршнопоређење.Многитеоретичари
(највишеФројд)покушалисудаДостојевскогприкажукао
свогпретходника.Свестанрелативитетакатегоријаморала
уљудскомживоту,овајрускиписацјепрвипоказаодаиз
међуфизичкогипсихичкогуконтекстуљудскеразличито
стиграниценисутакојасненикруте.Осећајзазло,љубав
премаслободиучинилисуДостојевскогпосебнорелевант
нимзавеквеликихратова,масовнихубиставаитоталита
ризма.Најмањедвамодерналитерарнажанра (Замјатинов
Ми,ХакслијевВрлиновисветиОрвелова1984)ослањајусе
нањеговесписе.Његовеидејеиформалнаумећаизвршиле
судубокутицајнаНичеа,Жида,Камија,Сартра,Малроа,
МихаилаБулгаковаимногедруге.

Достојевскинијеплениосамовишеслојномструктуромро
мана;Горкијебиoспремандапризнада,такође,„посназии
пластичностислике,саталентомДостојевскогсеможеупо
редитисамоШекспиров”.Затојеонирускиизападнипи
сац,патимеисвечовечански:незабораванипреображајан.
КакокажеВасилијеГондикакис(којијенаучиорускисамо
дабиФјодорачитаоуоригиналу),„акотражишоноштоје
часно,неможешдачиташДостојевскогидаостанешисти.
Неможешдагачиташ,дапримишњеговупоруку,падаје
заборавиш.Онпостајетвој,типостајешњегов.Збратимили
стесеупросторудубоком,узвишеном,широком,упросто
рукојиприпадасвимаисвистајууњега”.

АкосевратимонасавременупроблематикуХараријевогчо
векобога(homodeus),верујемодаћенамјунациДостојев
скогпружитинеопходнунаду:поштојеРаскољниковкрајње
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рационалноодмериосвепредвидљиверазлогезанехумано
дело,наједномсугаспопаланеслућенаосећањаинерешива
питања.Управоованепредвидљивостживота остаје тајна
којуниједнатехнологијанећемоћидауклонибудућидасе
човеккрећеиуонимсферамакојесусаонестранеалгорит
ма.РоманиДостојевскогслужекаоформулаантиномично
стиживотаионинасмогуразбудитиуепохитрансхумане
технологије.Надамоседаћетоучинитидокјевременада
бисмоиданасималијунакедостојнеједногДостојевског.



ПРИКАЗИ

ЈеленаМеркур,Diamondsareagirl’sbestfriend,
акриликнаплатну,200×50цм.(композиција50×50цм.),2015.
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ПОЧЕЦИ
ИСТОРИЈЕУМЕТНОСТИ

ПРЕДРАГДРАГОЈЕВИЋ,ПОЧЕЦИИСТОРИЈЕ
УМЕТНОСТИ:ОТКРИВАЊЕУПОРИШТА
ЈЕДНЕНАУКЕ,ИСТОРИЈСКИАРХИВ

КРУШЕВАЦ,2019.

Књига др Предрага Драгојевића, професора на Одељењу
заисторијууметностиФилозофскогфакултетауБеограду,
представљавредандоприноспроучавањуисторијеуметно
стикаонаучнедисциплинеувременукојечестопроглаша
вањенкрај,утемељујућијојпочетакипратећињенразвој
током ког је нужно откривала слојеве значења, смисла и
функцијеуметности.

У уводу насловљеном Три почетка историје уметности,
аутор је уочио да се у самом зачетку проучавања истори
је уметности као науке јављају суштинске теме и пробле
мидисциплине,којисеодражавајууметодолошкимнедо
следностима,кризиструкеиличнимнезадовољствима, те
сумњама у научност тумачења уметности, што оправдава
иауторовуосновнутезуоконстантномнаучномутемељи
вањудисцилине.Иакосунареднапоглављаовекњигекон
ципиранакао(неопходно)хронолошкипреглед,онасадрже
иниздефиницијаразличитихметодолошкихприступакоје
судиктиралеличнеиопштедруштвенеприлике,предмети
интересовања, образовање истраживача, национална при
падност, лична трагања, каои нови општенаучнипогледи
иразвојметодологије.Свеовосеодражавауоткривањуи
заснивањунаучностидисциплинеисторијеуметности.

УпоглављуВинкелмановоразмишљањепроф.Драгојевићсе
бавинастанкомисторијеуметности,којисмештаусредину
18.векакадајеЈоханЈоакимВинкелман,примењујућизна
њаиметодедругихнаука,пренеомодернунаучнумисаоу
писањеоуметностииуметничкојпрошлости,примећујући

АНГЕЛИНАМИЛОСАВЉЕВИЋАУЛТ
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дасењеговараднабиографијапреклапасаовимпроцесом.
Аутор указује на Винкелманова интер и мултидисципли
нарна интересовања током студија теологије на универзи
тетууХалеу,кадајепривученфилозофскиминаучнимпо
имањемстварности,слушаоисторијуфилозофије,логикеи
метафизикекодтворцаестетикеБаумгартена,критичкисе
осврнувшинањеговприступкаоненаучнизбогсистемати
зацијеуметностипремаунапредсмишљенимшемама,ане
на основу анализе самих дела. Тежећи упознавању самих
појаваизакључивањунаосновучињеница,окренуосепри
роднимнаукама(медицини,математици,физици),арадећи
каобиблиотекаруслужбиканцелараЛудевика,упознао је
методеистраживањадруштвенихиисторијскихнаукаина
учиокакосеизпотребасавременогтренуткарађазанимање
запојединетеме,каоиметодеутврђивањааутентичности
докумената,анализуиинтерпретацијуписанихизвора,теда
сагледавапрошлосткаоизвородговоранаактуелнапитања.
ВратившисестудијаманауниверзитетууЈени,посветиосе
природнимнаукама,примењујућињиховеметоденепосред
ног посматрања и анализе појава, препознавања њихових
основних елемената, трагања за правилностима, слично
стима,разликама,њиховогпоређења,ислично.Познавање
језика(латинског,грчког,хебрејског,енглеског,француског
и италијанског), му је омогућило да проучава интегрална
издањаантичкекњижевности,упознавшисеисаметодоло
гијомисторијекаонауке(историјакаоприча,сведочанство,
аналогија,илискупподатака).Овевештинеинаучносазре
вањеотворилесумујошједноместобиблиотекара,садакод
грофаХајнрихафонБинауа.Радећинаизрадикаталога,и
помагавшимууписањуисторије,Винкелман јеурадуса
документимапрвогреда,развиокритичкиодноспремаиз
ворима.Консултујући литературуиз свихисторијскихпе
риода,правиојебелешке,међукојимаизанимљивекомпа
рацијекојећекориститиутекстовима,дошаојеудодирса
мислиоцима чијим је идејама могао не само да заокружи
својпогледнасветинанаукунегоида,послеБаумгарте
нових предавања, постави основу своје естетике. Можда
најзначајнијиутицајнаВинкелмановопоимањеуметности
каодокументанекестварностиималесуВолтеровекњигео
францускојисторијиукојимасесреосасхватањемкултуре,
заправоисторије,каоисториједуха,сједнестране,икон
центрацијомнаопштеисторијскетокове,аненаисторијске
личности, садруге.Отуд јеВинкелманузеоуразматрање
уметност,анеуметнике,наглашавапроф.Драгојевић,иси
стематски јепроучаваолитературуоуметности (Вазарија,
Белорија,Албертија,Долчеа,Фелибијена,деПила,идру
гих)итеоријеликовнихуметности,бележећиисопствена
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запажања,окренувшисеистраживањууметничкихделаиз
богатихнемачкихзбиркиинедовољнопроученојантичкој
уметности. Своја знања је употпунио студијом уметнич
кихтехникаицртања,учиооутицајуантичкетрадицијена
европскууметност,тејеразумеокаопојавузасебеикаопр
облемњемусавременогликовногживота,астекаоизнања
омогућимначинимаизлагањаделаугалеријама:груписање
пошколама,жанровима,ликовномелементу,ислично.Са
зревајућикаонаучник,подсећанаспроф.Драгојевић,Вин
келманјеикаозреочовек,почеодаградисопственисистем
уделимакојајеписаоизмеђу1755.и1764.године.

УанализиВинкелмановихсписа,проф.Драгојевићистиче
текстОподражавањугрчкихделаусликарствуиуметно
стивајања (1755)у коме су садржани сви елементинове
науке, историје уметности, али и критика њему савреме
ногрококоа,чимесеунаучномсмислузачињеиуметничка
критика (циљ је открити стариидеал уметностиина тим
основама формирати савремени укус). У овом тексту се
откриваиконцептбиолошкограстаиразвоја,теопадања,
уметности,допуњенаидејомовезиуметностиједногнаро
дасаподнебљем,схватањимаиначиномживота,тумачење
укусастарихГркаињиховопоимањелепоте,покушајдасе
уочеииздвојеопштаобележјагрчкеуметностиикњижев
ностииоткријуњиховаправила,теанализапојединихеле
мената уметничког дела (контура, драперија, перспектива,
композиција,израз,теме).

Дошавши,уРиму,унепосреднидодирсаделимаантичке
уметности,Винкелманјепокушаодасавладаначинпосма
трања и анализе дела, и писао поетичне описе античких
скулптура(Аполон,Лаокоон,Нил,Тибар,ТорзоБелведер
ски),ненаучнатумачења,установившихијерархијуњихове
лепоте.Будућида јеликовноделотумачиокао„литерату
ру”,он јефилолошкуиисторијскукритикуизворапревео
уанализуантичкихскулптура,уводећиианализуизворног
обликаједногделаипроменекојејетрпелотокомвременау
процесимарестаурацијеиреконструкције.

Нарасласазнањаиразвијенаметодологијанашлисусвојиз
разуПодсетникузапосматрањеуметничкихдела,1759–
1760,којијенамениосвимакојезанимауметност,увевши
уобзиртритачкеослонца:уметника,делоигледаоца.По
казујућимогућностизапрепознавањелепотеууметничком
делу,Винкелман је излагао своје схватањеприроде лепог,
направиоразликуизмеђуропскогподражавањастварности
ипредстављањаидеала,акаомерилоуметниковогталента
издвојиојеуметниковуформуиначинобликовањаидеја.
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Винкелманјетодефинисањеантичкогидеала,кажеаутор,
започеоусвојимпрвимрадовимауопштавањемсвојихзна
њаокњижевности,филозофијииуметностимастарогвека,
азатимјепошаоодуметничкихдела.Првојеидеалпрепо
знаваоууметничкомостварењукаоцелини,азатимпосма
трајућипојединеделовенекогделаилиликовнеелементе.
Сматраоједапостојивезаизмеђуидеалногиуметничког,
тејеувеоновпојам,грацију,уОграцијиууметничкимде
лима,1759,којасеиспољаванапојединимелементима(по
крет, израз, драперија). Основа овог рашчлањивања јесте
његов студиј природних наука, који је омогућио и лакше
сагледавањеразвојапојединихелемената.

После описа античке скулптуре и уопштених разматра
ња,Винкелман јепрешаонасагледавањепојединихграна
уметностистарогвека(Оградитељствустариххрамовау
АгригентунаСицилији, 1759;Запажањао градитељству
старих,1762)припремајућитерензаокосницусвогопуса,
Историјууметностистарогвека,1764.УЗапажањимао
градитељствустарихВинкелманјекористиописанеизво
ре,репродукциједругихаутора,боравакнатерену;грађеви
нејекласификоваоповрстама,утврђујућињиховекаракте
ристикеодосновнихобликадоархитектонскихелемената
инаписа,разматраоматеријале, технике градњеиутицаје
поднебља,издвојившидекорацијукаоодразукуса.

Проф.Драгојевићпримећује да су уВинкелмановим спи
сима долазиле до изражаја две субјективне компоненте
новенауке,којеувекпотичуизвременаукомистраживач
уметностиживи:1.системестетскихвредностиилиукус,
2.начинуобличавањаиликонцептуализацијеподатака–ан
тичкатрадиција јебилаконстантноприсутнаууметности
европскогновогвека,самосемењаоодноспремањојиње
нотумачење,аВинкелмановасклоностдапроменутогод
носасагледакаоуспонипадуметностибилајеизразједног
коцептакакавјевећизвесновремевладаоунаукама,акоји
јеподразумеваодаистраживачупредмету свогпроучава
њаузимауобзирпериодичностпромена,кретање,положај,
правац,икаонајважнијиелемент,време.

У својој Историји уметности старог века, Винкелман
је разматраонајпреуметност старог века уопште, а затим
уметност у односу на спољашње околности на примеру
Грка.Уовомделусусенашлисвиелементињеговогпри
ступа уклопљени уфункционалнуцелину.Каоциљ је де
финисао утврђивање бића уметности, у чему биографије
појединихуметникаимајумалоутицаја,иутврђиваојеса
мо чињенице, ликовне изворе, да би открио правилности,
иоткриојеопштеестетскииликовнотеоријскислојсвоје
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мисли.Разликовао јечетирипериодаразвоја:почетак,на
предак, стагнацију и опадање (које је сместио у простор
изванграницауметности).

ИВинкелмановараднаиприватнабиографија,какоприме
ћујеаутор,одражавапроблемеутицајаусловазарадиоп
станак:питањедруштвеногположајаистраживачаинауке,
утицајпсихичкихчинилаца,етичкипроблеми,итд.Винкел
мановпримерговориоважностиусловазарад(материјални
положај,доступностуметничкихдела,могућностпутовања,
отвореностинституција,коришћењеискустваидокумента
цијепретходника,условимазапубликовање,итд.)сакојима
се,понекадкаосанепремостивимпрепрекама,истраживачи
сусрећуиданас.

Иакосумарно,упоређењусапажњомкојујепоклониоВин
келману, проф. Драгојевић је наставио историографијом
историјеуметности,давшипрегледразвојаметодологијеи
појмоваисторијеуметностикодједногбројаисторичараи
теоретичарауметностикоји су сеумањојиливећојмери
ослањалинаВинкелмана.Препознао је структурунаукео
уметности у којој групе елемената чине тачке у хроноло
гији развоја науке, наводећи њене елементе: дефинисање
предмета проучавања (од Лесинга до Фидлера), опис (од
исцрпног, преко каталошког, фактографског, проблемског
иконолошког),анализа(одМенгсадоВелфлина),уочавање
проблема (попут естетскотеоријских, историјских), обја
шњење и уочавање правилности настанка и развоја умет
ности,ликовнакритика(Дидро,Куглер,Раскин),културна
политика (Румор), заштита културног наслеђа (Дворжак),
предвиђањебудућегразвојауметности(Тен,Ренак).Уочио
је и методе: иконографски, културолошки (Буркхарт, Тен,
Дворжак), атрибуцију (Морели, Беренсон), фактографски
метод (Голдшмит), иконолошки (Варбург, Пановски), гру
писање по карактеристикама (Ренак), компарација (Стжи
говски),низови(Џенсон).Узметодекојиприпадајуспеци
фичноисторијиуметностикаомогућупосебнудимензију
изводи додатне, мултидисциплинарне, приступе у којима
секористезнањаиметодидругихнаука:историјски(Вин
келман,Бурхарт),техничкотехнолошки(Семпер),литерар
ни(Грим),психолошки(Фишер),математички(Шмарсов),
антрополошки (Ворингер), географски (Портер, Пипер).
Посебну димензију чине променљиви, историјски усло
вљени елементи науке који припадају времену у коме ра
ди одређени истраживач. Једно би био укус (Гете, Румор,
Ригл,Раскин,Дворжак),адругофилозофскапозицијанау
кеоуметности:идеализам(Хото),материјализам(Семпер),
позитивизам (Тен), детерминизам (Ригл),функционализам
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(Касирер),структурализам(Зедлмајер),идруги.Тусуивла
дајућиконцепти(каоуспонипад,стил,стариинови,струк
тура,развој,контекст,утицај,размена,одрживост)происте
клиизначинамишљењаодређеногвремена.

УпоглављуАкадемскоизучавање,проф.Драгојевићпрати
линијуразвојатумачењаисторијеуметностиоданализетек
стова,радаиживотаВинкелманау18.веку,прекопогледа
на струку као скуппојединаца, до сагледавањадисципли
неуцелиникрозелементерадаисторичарауметностии,на
крају,кризеовеврстеистраживањаузрокованепроменама
напреласкуу21.век.Иакосеиуовомпоглављудржихро
нолошког принципа, он указује на могућност системати
зацијеметодологијаисторијеуметностикојесусеразвиле
послеВинкелмановихнаучнихопсервацијаиметода,ииз
њих.

Почетком историје уметности се, по Драгојевићу, може
сматрати(перманентан),процесњеногразумевањаипози
ционирањамеђу осталим човековим делатностима.Аутор
дајесамоглавнулинијутумачењаисторијеуметностикао
дисциплинекојасеулитературианализирасастановишта
методологије,наменеиисторијенастанкатекстова,њихове
структуре,односапремаизворима,ставоваикључнихпој
мова, значаја задаљиразвојисторијеуметности.Аутор је
овајпрегледпоновопочеоВинкелманом,заправо,критич
кимосвртиманањегово дело кодХердера, који је анали
зомВинкелмановог метода ињегове научности, поставио
епистемологијуисторијеуметности;кодГетеа,којисеба
вио Винкелмановим животом и личношћу; и Јустија који
је контекстуализовао Винкелманов живот и рад доводећи
га у везу саширимдруштвенимприликама.Ово је прави
зачетак академског изучавања историје уметности који је
текао,какоауторнаглашава,одбиографијаиндивидуалних
аутора,досагледавањаметодолошкихприступавећегбро
јааутораповезанихпоразнимосновама–националношћу,
темом,праксом,исл.Будућидасеисторичариуметностиу
изучавањутемаипроблеманеопходноупознајусаистори
ографијом проблема, појавила се и потреба за системати
зацијомискустава,захролоношкимипроблемскимувиди
мауисторијуструке,сациљемдасеанализирајутекстови
историчарауметности,дасекласификујуиодредињихова
релевантностзаразумевањетоковаразвојадисциплине.

Проф. Драгојевић се осврнуо на хронологију критичких
анализа аутора попут Грима, Шмарсова, Фишера, Тицеа,
Зедлмајера,Ригла,Морелија,Кублера,Панофског,Шлосера,
односноауторачијаделачинеокосницутумачењаисторије
уметностикаодисциплине,којасусеграналаодпрактичних
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упутстава,методологије,критичкихидејаопостојећојимо
гућој пракси историје уметности, и слично. Ако се може
сумирати овај комплексан увид у историографију пробле
марецепцијеисторијеуметностикаонауке,ињенеметоде,
онда се може закључити да се поступак анализе текстова
оисторијиуметностисастојиодследећихкорака:разуме
тиауторовприступтумачењуисторијеуметности,наменуи
историјунастанкатекста,сагледатиструктурутекста,пре
познатиметодологију,односпремаизворима,анализирати
садржај текста, карактеристичне делове и његову целину,
битнеставовеикључнепојмове,тевредностсвакогелемен
таизначајзаразвојсаменаукеисторијеуметности.

Уочавајући потребу да се састави права историја истори
јеуметности,проф.Драгојевићуводиважаносвртнакон
струкцијупојмовнихсистемаукојимасе„појмовноитер
минолошкиразлучује”:историјауметностикаоразвојумет
ности(каоуметничкапрошлост,GeschichtederKunst,икао
историја уметности,Kunstgeschichte); наука која проучава
тајразвој,наукаоуметности(Kunstwissenschaft).Овуподе
лу, проф.Драгојевићпроблематизује делимаФраја који је
настојаодаисторијууметноститумачинаучнимконцепти
ма,Бјалостоцкогкојијесагледаваоуоквирухуманистичких
наука,иЛазаревакојијесуочаваосанаслеђеномпраксом.

Овонадасвекомплекснопоглављенастављасеосвртомна
ауторекојисудубљеанализиралиипредметбављењаисто
рије уметности, њену историју, методологију, циљеве, со
циополитичке,психолошке,антрополошке,идругеаспекте
проучавањауметности(Бауер)ињенихпојмова(Нелзони
Шиф).Затимсепримећујеизастојутумачењимаиинвента
рисањуструкекрајем20.векакојиозначаваикризуструке
којаједошладигитализацијом,каталогизацијоминеопход
ношћудасесведупојмовииисторијеуметностиинаукео
њој,ињенихметода,филозофије,системавредности,етике.

УпотпоглављимапоглављаСрпскоискуствосумиранасу,
поновохронолошки,стремљења,настанакиразвојисторије
уметностикодСрба,одсредине18.докраја19.века:путод
историједоестетике,путодестетикедотеорије,припрема
истраживачауметности,преводилитературеињиховапри
мена,процесодписањаоуметностидоразмишљањаопи
сању,развојодизвођењатеоријадоуметничкогпредмета,
теувођењеисторијеуметностикаонаукеусрпскукултуру.

Историјапроучавањаинаучавањаисторијеуметностикод
СрбасепоклапасаразвојемнаукеуЕвропи,исатражењем
одговарајућих метода, полазишта, за одговарајуће тумаче
ње појединачних периода у развоју уметности, локалних
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обележја,сазахтевимадасепронађесопственаметодоло
гија,сасвешћу,напокон,данеокласицистичкаВинкелмано
варазматрањанисуприменљиванасвеуметничкепраксе.
У српској историји уметности се преламају свипроблеми
размишљања,анализе,истраживањаиписањаоуметности.
Посебанпроблембављењаисториографијомисторијеумет
ности код Срба представља чињеница, коју истиче проф.
Драгојевић,дасрпскалитератураоуметностикојајенаста
јалатоком19.векајошувекнијесасвимистраженасаста
новиштаисторијеуметности.Онпостављапитањеотоме
колико је српској литератури о уметности помогло позна
вањеисторијеуметности,иуњојпрепознаједвапаралелна
процеса: самостално сазревање кроз погледе на културну
баштину и упознавање савремених теоријских коцепата о
уметности;једнобездругогнијеишло,аискуствојеишло
преучења,упозораваон.

Првиописинационалнихуметничкихспоменикаимоногра
фијеусрпскојкултурисусавремениВинкелмановимувиди
маприсутнивећуОрфелиновомпозивуиз1768.дасесаку
пљајуподацио„стариминовимделимаиуметницима”,ко
јипроф.Драгојевићвидикао„рефрен”усрпскојлитератури
оликовнимуметностима.ЊегаследеВукКараџић,1826,и
ГеоргијеМагарашевић,1828,паГеоргијеПетровић,1824,и
други,сведоДрагутинаМилутиновићаиМихаилаВалтро
вићакојису1884.упутилипозивзаистраживање,чување
и прикупљање уметничког блага као целовите стратегије.
Свакакодасудруштвеноисторијскеприликепредстављале
великупотешкоћузапроучавањесрпскеуметности,паиза
успостављањеметодологијеовенауке–проблемкојисевећ
уочаваиуВинкелмановојметодологији.

Доксеуевропскомконтекстуможеговоритиопутуразвоја
историјеуметностиодестетикедоисторије,засрпскусре
динусечинидајепутбиообрнут:одисториједоестетике.
Онсеможе,свакако,објаснитиспецифичнимоколностима
иисторијомнашегподнебља,тесепописиописспомени
канаметнуокаоглавниметодолошкиприступуСрбији18.
века.Иако,морасенагласити,проф.ДрагојевићуДосите
јевимнаписимаоуметностипрепознајенадахнутеидејео
естетским вредностима уметности који нису нашли своју
применљивостна савременеисторијскоуметничкеприли
ке уСрбији.Доситејев следбеник,ЛукијанМушицки, на
шаојепросторзатрагањезастаринама,аВукувеометод
дескрипцијеспоменикаисторијеикултуре,тејезапочеои
класификацијуспоменикасастановиштаестетике,дабитај
посаодаљеразвиоМагарашевићуводећидозунаучностиу
својепроучавањепојединачнихспоменика,повезујућиихса
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историјскимоколностима.Њемусубилепознатесавремене
тенденцијеуЕвропиионјеприхватиоиВинкелмановубио
лошкуинтерпретацијураста,развојаиопадањауметности,
каоидругењеговеметодолошкестратегијепопутгеографи
је,природе,политичкогидруштвеногположајаземље,вере,
обичаја,улогевладара,савременесоциоисторијскеприли
ке.Ипак, примећује аутор,механичка применаВинкелма
новеметодологије,иакојеонбиоможданајснажнијиузор
српским истраживачима, није била потпуно применљива
насрпскууметност,тесусемладиисторичариуметности
(Димитрије Давидовић, Бл.Нешић) позабавили иконогра
фијом, архитектонским елементима, просторним распоре
дом,украсом,уочавалистиловеињиховразвој,теувелии
ликовнукритикувреднујућисавременусрпскууметност.

Средином 19. века установљен је метод систематизације
материјала, налажене сз заједничке стилске карактеристи
ке, писани хронолошки прегледи (у, додуше, анонимним
освртима на стару уметност), а отворена су и питања де
финицијеикласификацијеуметности,принципазапосма
трање и процену дела, код бечког ђака и винкелмановца,
Георгија Петровића, који је начинио пионирски покушај
истраживања новије српске уметности, примењујући хро
нолошки метод на српску уметност по узору на прегледе
европскогсликарства.Одовогвременајеписањеоликов
нојуметностидобилоновизамах,иразниауторисупоку
шалидасебавеуметношћусрпскихтериторија,појединим
уметничкимдисциплинама,споменицима,деловањемпоје
диних уметника.Подстицаји за развојметода дошли су и
изуметничкекритикеукојојјепримењиванкласицистички,
винкелмановски,ставоопштиммерилимаууметности,ио
идеализацијиууметности.

У кључу класицистичких Винкелманових метода, проф.
Драгојевићскрећепажњу,СергијеНиколићјепримениоме
тодразликовањаоригиналаиреплика,истакаосамосталност
теоријеликовнихуметностииодвајањеодопшихестетских
проблема,даоидефиницијукритеријумазавредновањеи
класификацијууметничкихдела,поставиоитемељеобуке
истраживача.Такосесредином19.векаусрпскојисторији
уметностиможепрепознатиивећпримећенатенденцијада
секритеријумизавредновањесредњовековнеисавремене
уметностираздвојеидасеуважењиховеразлике,ускла
ду са временом њиховог настанка, културноисторијским
околностима, и сл.Анализа ликовних елемената нашла је
своје место, наводи аутор, у написима Ђуре Даничића и
СтевеТодоровића,аМихаилоВалтровићиДрагутинМилу
тиновићсусеистаклиуистраживањуипромоцијисрпских
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средњовековнихспоменика,каоиуинституционализацији
знања.Тосубилитемељинакојимасеградиласпецифичост
и актуелностисторије уметности каонауке у српској сре
дини.Изкомплексногипрепуногинформацијатекстаовог
поглављасагледавасеопштеприсуствооцаисторијеумет
ности,Винкелмана,чијисусписи,којесучиталиСрби18.и
19.века,утицалиинаразвојсрпскеисторијеитеоријеумет
ности.Упориштазарешавањемногихпитањапронађенасу
устранојуметности,кажепроф.Драгојевић,којанећебити
увекуправу,анисасвимправеднапремасрпскојкултури,
паниовдерехабилитованимпионирскимкорацимасрпске
науке.Оноштонамсе,такође,чинизначајнимјестебашто
штосекрозисторијуистраживањасрпскеуметностизапра
вопреламаисторијаистраживањаевропскеуметности,сва
методолошкапитањаистремљења,истоколикоииндивиду
ални,личнипуткојимсекретаоикојијекрчиоВинкелман,
лаганоградећиметодологијуисторијеуметности.

Допринос књиге проф. Драгојевића проучавању истори
јеуметностипочивабашупрепознавањуњененаучности
и развојањенихметода, а нарочито у указивањуна пара
лелекојесеихронолошкимогуустановитиунастајањуи
развојушире европске и српске историје уметности.Сва
копоглављепратиисцрпнабиблиографија,пажљивиизбор
референтнелитературе.Указивањеназначајпречестозабо
рављаногВинкелманакаооцаисторијеуметностипредста
вљапосебнувредностовогтекста.Винкелманнипоштони
јепрвиписацоуметности,алијеговороуметностилишио
произвољности, анегдотичности, заправо некритичности.
Откривање стила у неком предмету у даљим истражива
њима једовелоидоњеговогдефинисањакаоуметничког,
откривањеисторијскедимензијеуметностидовело јеидо
раздвајањаисторијскиходтеоријскихобележјауметничког
дела, дошло је до питања језика итерминологије науке о
уметности,постављенјекоренкултуролошкогииконограф
ског метода, психолошког, социолошког, антрополошког,
географског,историјског,ислично.

СвојунаучностисторијауметностидугујепојавиВинкелма
накојије,ослањајућисенаметодологијеприроднихнаука,
узимајућиуобзирњемусавременастремљењаутумачењу
културеиисторије,увеоформалнуиконтекстуалнуанали
зудела,мотива,откриваостиловедиректномопсервацијом
примеракојипотичуизистогвременаипростора,њиховим
поређењем, увео биолошко тумачење раста и развоја сти
лова,настојаодаваспитаваиформираукуспублике,дефи
нисаоразличитеобликеизлагања(есеј,опис,каталог,саоп
штењаоналазиманатерену,историјауметностиодређеног
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периода)којисунаставилидаживеуисторијиуметности,
идућиукораксаопштедруштвенимтоковимасвогвремена,
суочавајућисе,попутисторичарауметностиданас,салич
нимпреиспитивањима,ограничењимаисклоностимакојесе
неминовнорефлектујунапуткојимсекрећеисторијаумет
ностикаонаука,икаоисторијаикаопричаоуметности.
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КУЛТУРНИГРАЂАНСКИРАТ
УАМЕРИЦИ

ANDREWHARTMAN,AWARFORTHESOUL
OFAMERICA:AHISTORYOFTHECULTURE
WARS,THEUNIVERSITYOFCHICAGOPRESS,

CHICAGOANDLONDON2015

Грађански рат у Америци, који се водио између 1861. и
1865.године,представљапреломниисторијскидогађајчији
јеисходобликоваодаљиразвојједненацијеидржаве.Исто
риографијаједосадапружилаобиљестудијанатемурата
измеђуСевераиЈуга,доксупроизводипопуларнекултуре
додатнодопринелидаонпостанеједаноднајзнаменитијих
тренутака америчкеисторије.Међутим, чињеницада се у
СједињенимАмеричкимДржавамапоследњихдеценијаXX
векаводиладругаврстаграђанскограта–културногграђан
скограта–текјерелативноскороприхваћенакаореалност
икаолегитимнапроблематикаисторијскихисоциолошких
истраживања.Управо је овај културни грађанскират тема
друге по реду књиге ЕндруаХартмана (AndrewHartman),
ванредног професора историје на Универзитету државе
Илиноис, под насловом Рат за душу Америке: историја
културнихратова.

Каоидеја занасловХартмановекњигепослужио је говор
ПатрикаБјукенана(PatrickBuchanan)одржаногнаРепубли
канској националној конвенцији у Хјустону 1992. године,
када је овај конзервативни политичар скренуо пажњу јав
ностидајеутокураткојипосвомзначајунималонезао
стајезаХладнимратомикојисеводинизаштадругодоза
сâмудушуАмерике.Бјукенан је на тај начинкрстиокул
турнератове,односносукобекојисусеод1960ихводили
наподручјукултуре,аучијемсесредиштуналазипроблем
идентитета америчке нације. На који начин Американци

МАРКОБАЛА
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требадамислеосеби,штачиниисправнуидејуАмерикеи
какотумачитисвојуисторијскуулогубиласуглавнапитања
ококојихсуселомилакопљаукултурнимратовима,чију
историју Хартман студиозно расветљава у својој одлично
написанојиизузетноинтересантнојкњизи.

СвакуповесткултурнихратовауАмерицитребазапочети
одпериодакојијеуследионепосреднопозавршеткуДругог
светскогратаикоји јеприближнотрајаодоубистваЏона
Ф.Кенедија (JohnF.Kennedy).Токомготоводведеценије,
великибројАмериканацаделиојеодређенскупвредности
којијеслужиокаојаснодефинисанаграницакојараздваја
нормалнооддевијантног,моралнооднеморалног,друштве
ноприхватљивооддруштвенопатолошког.Овајскупвред
ностиХартманназива јошинормативномАмериком,при
чемунебибилагрешкакориститикаосинонимАмерикабе
лесредњекласе.НормативниАмериканцисукаосвојенај
вишевредностиславилимарљивирад,личнуодговорност,
појединачнопостигнуће,узлазнудруштвенупокретљивост,
доксуцрква,религија,отаџбинаитрадицијабилепредмет
најдубљег поштовања. Овакав поглед на свет подразуме
ваојеистрогуподелуроднихулога,самушкарцемуулози
хранитељаиоцапородицеиженомуулозисупруге,мајке
идомаћице.Поредглорификацијенуклеарнепородице,хе
теросексуалност се сматрала јединимнормалнимобликом
сексуалног понашања, док је хомосексуалност била стиг
матизованаитретиранакаопоремећај.Међутим,шездесе
тих година прошлог века дошло је до бујања друштвених
покретакојисупопутсеизмичкихпотресауздрмалиначин
на којиАмериканцидоживљавају својунацију.Разнолики
друштвенипокретикаоштосуконтракултурни,студентски,
феминистички, мировни, покрет за грађанска права црна
цаидруги,обједињенигенеричкимтерминомНовалевица,
почелисудаоспоравајудотадаопштеприхваћеневредно
стимилионаАмериканацаитимезадалитежакударацнор
мативномамериканизму.СтогајеНовалевицабилатакоја
је, какопишеХартман, „испалила прве хице у културним
ратовима”(37).

Овипокретизаеманципацијуилиидентитетскизасновани
покрети,какоихХартманназива,представљалисуборбени
покличсвихгрупацијакојесубилеискљученеизтрадици
оналнеидејеАмерикеиликојењоменисубилезадовољне,
што ће рећи жена, Афроамериканаца, Чиканоса, доморо
дачког становништва, хомосексуалаца, лезбејки и других.
Сржовихпокрета сачињавала је америчка омладина, тач
није генерација бејби бумера, која је одрасла у послерат
нимгодинамаиуживалауплодовиматадашњегекономског
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просперитета, од којих посебно треба истаћи доступност
универзитетског образовања широким масама људи. Због
тогасеможерећидајеНовалевицадалагласмаргинали
зованима и обесправљенима, који су бучно протестовали
против дискриминацијежена, расизма, супремације белог
мушкарца,ратауВијетнаму,хомофобијеиосталихвидова
друштвененеправде.НафасадинормативнеАмерике,која
седотадачиниланепробојном,полакосусејављалепуко
тинекојесусенеизбежношириледабисевременомпојавио
непремостивијазизмеђудвеАмерике,једнепрогресивнеи
другетрадиционалне.Друштвенипокретиизшездесетихсу
отворили питања попут родне равноправности, абортуса,
мултикултурализма, секуларизације школског курикулума,
цензуре,порнографије,уметности,афирмативнеакције,ин
терпретацијенационалнеисторије,западногканонаимно
гадруга,којасуполаризовалаамеричкодруштвоикојасе
нисумогларешитипроналажењемсвојеврснезлатнесреди
не.Свакиоднаведенихпроблемабиојеповодзабиткекоје
су вођење у културнимратовимаи којеХартмандетаљно
описујеусвојојкњизи.

УратузадушуАмерике,каоиусвакомдругомрату,бор
басеводилаизмеђудванепомирљивосупротстављената
бора.Каореакцијанадруштвенепокретеизшездесетихи
њихове незанемарљиве успехе профилисала се конзерва
тивнадесница,која јеламентираланадонимштојезању
представљало богохулан чин одбацивања традиционалних
вредности и прижељкивала повратак Америке педесетих.
Ударну песницу конзервативног табора у културном гра
ђанскомратучинилајетакозванахришћанскадесница,која
јесавеликомзебњомдочекалакоренитепроменедокојих
судовелипротестиНовелевице,посебнокадајеречоши
рењусекуларногхуманизма,еманципацијиженаирушењу
табуа везаног за хомосексуалност. У њиховим очима, ове
променесупредстављалеозбиљнупретњустожернимсту
бовиманормативнеАмерике–религијиипородици.Ипак,
најагресивнијакритикаНовелевицебилајеоличенаунео
конзервативцима,односногрупилевооријентисанихинте
лектуалацакојисусетокомшездесетихпомерилизначајно
удеснонаполитичкомспектру.Неоконзервативцисуустали
против„нечистихсиламодерности”иставилисеуодбрану
традиционалне,и зањих јединеисправне,идејеАмерике.
Промовисањеслободнељубави,јавноспаљивањегрудњака
одстранефеминистичкихактивисткиња,заузимањезграда
универзитета од стране бунтовних студената, објављива
њеФилипРотовог(PhilipRoth)романаПортнојевабољка,
конзумирањепсихоактивнихсупстанци,музичкифестивали
попутоногуВудстокубилисусамонекиоддогађајакојису
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деловалипоражавајућепонеоконзервативце,којисууњима
виделисимптомедекаденцијезападнецивилизације.Отуда
нечудичестореферирањенакласичноделоЕдвардаГибо
на(EdwardGibbon)ОпадањеипропастРимскогцарства,у
којемсемеђуузроцимапропастиРиманаводенеобуздани
хедонизам,развратисексуалнеизвитоперености.Хартман
наједномместуцитираГертрудуХимелфарб(GertrudeHim
melfarb), једнуодводећихпредставницанеоконзервативи
зма,којајеповодомтрансгресијаидентитетскизаснованих
покретазаписала:„Зверимодерностисумутиралеузвери
постмодернизма – релативизам у нихилизам, аморалност
у иморалност, ирационалност у лудило, сексуална деви
јантноступолиморфнуперверзност”(250).

Таква реакција конзервативне деснице можда представља
најбољи показатељ  далекосежних промена које су захва
тилесоцијални,културнииполитичкипејзаж.Уистину,по
кретизаеманципацијууспелисудазацементирајурезулта
тесвојеборбе.Феминистичкипокретјезначајнодопринео
умањивању неравноправности између мушкараца и жена.
Покретзаправахомосексуалацајеизвојеваокрупнепобеде
усвомкрсташкомратупротивдискриминације,међукојима
сепосебноиздваја одлукаАмеричкепсихолошке асоција
ције1973.годинедахомосексуалностскинесалистепоре
мећаја.Увођењеженских,етничкихицрначкихстудијана
факултетимаширомАмерикетакођепредстављанепосред
нупоследицустудентскихпротестаи,самимтим,институ
ционализовано наслеђе идентитетски заснованих покрета.
Током периода који је уследио након бурних шездесетих
наступила је секуларизацијашколског курикулума,што је
значилодасунаставнициначасовимамоглидапредајуте
оријуеволуцијеилидадецуучеразумевањуипоштовању
културнихразлика.Отуданечудизбогчегајеуратузадушу
Америкешколабилаједноодглавнихпоприштаборбе,јер
какосекурикулуммењаодабизадовољиозахтевемулти
културногдруштва,то језарелигијубилосвемањеместа
уњему.Хришћанскифундаменталистинисублагонаклоно
посматралитакавразвојдогађајаи,каоодговорнањих,ма
совно су напуштали државнешколе и оснивали властите.
Истотако,наамеричкимфакултетимахуманистичкихнаука
великиутицајзадобилесуидејеМишелаФукоа(MichelFo
ucault),ЖакаДериде(JacquesDerrida),ПоладеМана(Paul
deMan),ЖакаЛакана(JacquesLacan)идругихпостструкту
ралистичкихмислилаца. Релативистичкафилозофија ових
аутора играла је значајну улогу у културним ратовима из
разлогашто јеакадемскојлевиципослужилакаопушчана
муниција којом je засулa вредности које су конзерватив
ци сматрали ванвременским и непроменљивим. Овакве и
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сличнеутакмиценатржиштуидејасведочеда јеивисоко
образовањеуАмерицибилозахваћеновихоромкултурног
грађанскограта,штопотврђујеиконтроверзаокотакозва
ногзападногканонакрајемосамдесетих,којисулиберални
културниратници,инспирисаниФукоовимпромишљањем
знањаимоћи,осудиликаорасистичкиисексистички.

Међутим,уколикобибилонеопходноиздвојитиједнубитку
којанајбољесажимаприродучитавогратазадушуАмерике,
ондабито,понашеммишљењу,билаострашћенарасправа
око изложбеЕнола Геј уНационалноммузеју авијације и
астронаутике1995.године.ОпречниначининакојиАмери
канциперципирају историјскуулогусвојенације,каобе
неволентногхегемонаилинезајажљивогагресора,честосу
избијалинаповршинутокомкултурнихратова,алијетоком
расправеоизложбиЕнолаГејовајспордостигаотачкуцр
веногусијања.Поменутаизложба јебилапосвећенапеде
сетој годишњицибацањаатомскихбомбинаХирошимуи
Нагасаки,стимдасуорганизаторипрвобитнопланиралида
овајдогађајбудеодржанусветлукритичкогпреиспитивања
одлукеамеричкевладедаупотребиатомскооружјеинатај
начинокончаДругисветскират.Такавприступ јеизазвао
гласнонегодовањератнихветеранаиконзервативнихполи
тичаразбогтогаштојезањихонпредстављаообезвређи
вањехеројскеулогеСједињенихДржавауправедномрату
противјапанскогмилитаризма.Иакосуисторичаритребали
даимајупоследњуречунационалнојдебатиоузроцимаи
импликацијамаХирошиме иНагасакија, победу је однела
конзервативнаструјамишљењаудруженасаснажниманти
интелектуализмом,доксуставовистручњаказаДругисвет
скиратпроглашениирелевантним.Првобитнанамераорга
низатораизложбебилајеповученауследоногаштојеназва
но„патриотскомкоректношћу”(282).Будућиисторичарпо
образовању,Хартманнијепропустиодаукажекакојекон
троверзнаизложбабилаједнаодепизодакултурнихратова
укојојсуприпадницињеговогеснафабилинајнепосредније
умешани.

УзакључкусвојекњигеХартманизносимишљењедакул
турниратовикојисуобележилипоследњедеценијеXXве
каприпадајуисторији,доксеодјециогорченихборбимогу
препознатииуXXIвеку,иакоонисадаимајупризвукфар
се.КоначнипобедниккултурногграђанскогратауАмери
цијестелибералнитабор,чијасеборбаукрајњојинстан
ци водила за остваривање истинске једнакости, односно,
премаречимаЛиндонаЏонсона(LyndonJohnson),несамо
за„једнакосткаоправоитеорију”,већиза„једнакосткао
чињеницуирезултат”(104).Истотако,Хартмансматрада
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културнератоветребапосматратикаонеизбежнупоследи
цуприлагођавањанадруштвенепроменезапочетешездесе
тихгодинапрошлогвека, јеркако јенормативнаАмерика
почеладапуцапосвимшавовима,нормативниАмериканци
сукренулиуборбузањеноочување.Ипак,какоовајаутор
примећује,„додвадесетпрвогвека,сећањанаовајизгубље
нисветсуизбледела”(285).Хартмановојоценикултурних
ратовакаојошувекприсутноганахронизматребаупутити
умеренукритику,будућидасупредседничкиизбориуАме
рици2016. годинепоказалидасумногапитањаококојих
сувођеникултурниратовијошувекактуелна.Сједнестра
не,ХилариКлинтон (HillaryClinton) сепредстављала као
(аутентични?)носилацидеалапокретазаеманципацијуиз
шездесетих,докјеДоналдТрамп(DonaldTrump),сдруге,
својом ксенофобијом, расизмом и мизогинијом нагињао
крајњојдесници.Најпосле,Хартманутребаодатипризна
њезбогнастојањаданаобјективанначиниспишеисторију
културнихратова,иакосеприпажљивомчитањуможеза
пазитидасуауторовесимпатијенастранилевице.Свена
веденочиниразумљивимвеликиуспехРатазадушуАме
рике,којиједодатнопотврђеновогодишњимобјављивањем
другогиздања.Збогтогасенадамодаћеидомаћииздавачи
уочитизначајиактуелностХартмановекњиге,асамимтим
ипотребузапреводомнасрпскијезик.
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ХРИШЋАНСТВО,
ФИЛОСОФИЈА,
ХРИШЋАНСКА
ФИЛОСОФИЈА

БЛАГОЈЕПАНТЕЛИЋ,ДИПТИХО
ХРИШЋАНСТВУИФИЛОСОФИЈИ;ВЕРАИ

(СА)ЗНАЊЕУВРЕМЕОДУМИРАЊА
ЈУГОСЛАВИЈЕ,ИНСТИТУТЗАЕВРОПСКЕ

СТУДИЈЕ,БЕОГРАД2019.

КњигаБлагојаПантелића„Диптихохришћанствуифило
софији:Вераи (са)знањеувремеодумирањаЈугославије”
састојисеиздвецелине:„Хришћанскафилософија:proet
contraи„Философихришћанство:прилогзаинтелектуалну
биографијуСлободанаЖуњића”.Двасегментаобједињена
суинтересовањемзаставовесрпскихфилософаупослед
њојдеценијипостојањаСФРЈугославијеопроблемуодноса
хришћанстваифилософије,апосебномогућностизаснива
њахришћанскефилософије.

Хришћанско богословље је неспорно грађено и развијано
натемељуантичкогфилософскогискустваињиховомеђу
собноодношењеупотоњојисторијифилософскогирели
гијског Западанеможебитинегирано.Ипак, хришћанско
подозрењепрема„овосветскомзнању”ифилософскоинси
стирањенасупротстављањувереизнања,откривењскоги
умског,изградилесусвесто јаснојграници–пареклоби
сеипровалији–измеђупредмета,методаициљевафило
софије са једнеибогословља (теологије) са друге стране.

ВЛАДИМИРКОЛАРИЋ
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То се посебно односило на препознавање и одређивање
граничнихобластиизмеђуоведведисципине,каоинапи
тањесамемогућностиутемељногговораофилософијикоја
бибилаименованакаохришћанска.

Првисегменткњигепосвећен јеполемиципокренутојма
гистарскимрадомВладанаПеришића „Платонизами тео
логија”,одбрањеним1986.годиненаФилозофскомфакул
тетуУниверзитетауБеограду,укојојјеауторзаступаотезу
омогућностизаснивањахришћанскефилософије,аукојој
суучествовалиеминентнифилозофиМихаилоЂурић,Рад
милаШајковић,БогољубШијаковић,ИлијаМарићиСлобо
данЖуњић.БлагојеПантелићјасно,прецизноипрегледно
представљафилософскии друштвенополитички контекст
полемике, као и аргументе свих учесника, без покушаја
да арбитрира, већ да понуди прилог како историји новије
српскефилософскемисли,такоифокусирањунаважност
питањамогућностизаснивањахришћанскефилософије,од
носноодносахришћанства,богословљаифилософијекао
важногзапроблемидентитетафилософијесаме.

Првопоглављеовогсегментапредстављаосвртнаисториј
скидисконтинуитетуразвојуфилософијеуСрбијинастао
послеДругогсветскограта,обележенудаљавањемсаФило
зофскогфакултетауБеоградуготовосвихпредавачаиапсо
лутномдоминацијоммарксистичкедоктринеуовојдисци
плини.Чакипослесменегенерацијанаистомфакултету,од
тадаотворенијемпремадругачијимприступимафилософ
скоммишљењу,укључујућииутицајанглосаксонкеанали
тичкепраксе,домаћафилософскамисаосеникаданијевра
тилауодносконтинуитетасафилозофскомтрадицијомкоја
сеуСрбијиразвијаладосредине20.века,паопромишљању
натрагуауторакаквисуКсенијаАтанасијевић,Владимир
ВујићпачакниБраниславПетронијевићготоводанијемо
глобитиниговора.Билокаквоприближавањефилософије
богословљуиличакдавањефилософскогзначајасредњеве
ковномтеолошкоммишљењубило јенепожељноилисве
денонаминимум,причемујеупотпуностизанемаривано
исамопостојањевизантијскефилософијеилифилософска
релевантноствизантијскетеологије.

У другом поглављу овог сегмента, аутор излаже основне
ставовеизмагистарскетезеВладанаПеришића,каоиње
гове аргументе, али и аргументе супарника, у полемици
изазванојњеговимпокушајемдатезуобјавиупрестижној
едицијиИнститутазафилозофију.Утрећемпоглављуаутор
представљакаснијеодјекеовеполемике,којисусе јавили
махомдеведесетихгодинапрошлогвека,укојимаПеришић
нијеузеојавногучешћа.



464

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

ИзПантелићевогизлагањапрецизнојепредстављенакриза
којујеутадашњојинституционалнојфилософскојсцени(а
самотаквајезаправоипостојала)изазвало(поновно)поја
вљивањемислилацахришћанскогвредносногиегзистенци
јалногопредељења,којајепоказаладубинурасцепадомаће
философије са сопственим наслеђем, као и у основи ван
философско,прецизнијеидеолошко,пореклоовограсцепа,
којејеоставилотрагаинанемарксистичкеинеспорнови
сококомпетентнефилософекакав јеМихаилоЂурић.Фи
лософија,паионанемарксистичка,каодајеупрвомреду
требалодапредставља(икаодајесамонатајначинмогла
бититолерисана)доследнооружјеусукобуизмеђумаркси
змаирелигије,односноприлогибитанулогуоспоравању
легитимностибилокаквогутицајарелигијенадруштво,па
самимтиминамишљење.

Другисегменткњигепосвећенјефилософскомразвојупро
фесораСлободанаЖуњића(1949–2019),којипратипутовог
изузетног мислиоца и прворазредног философског струч
њака од марксистичких корена „праксисовске” провени
јенције (које у основи никада није напустио) ка отварању
према„хришћанскоммисаономнаслеђу”,којекодЖуњића
нијебилопоследицаинтелектуалнемоде,него савесноги
доследногфилософскогпромишљања.Пантелићназначава
делатностовогфилософакаопримерфилософскиврлораз
вијеногиинтелектуалнопоштеногприступапревладавању
идеолошкипрограмираногјазаизмеђунаводнонеспојивих
доменафилософијеитеологије,вереизнања,традицијеи
модерности.

КњигаБлагојаПантелића не даје допринос само изучава
њунашефилософијенитипосебномпитањуодносафило
софије и хришћанства и његовим друштвенополитичким
и културним импликацијама (посебно у нашој средини),
већ својом структуроми стиломпредставља огледан при
мер истински дијалошког философског текста, који зна
чајно унапређује код нас и даље нажалост дефицитарну
праксујавногдијалога.Утомсмислу,овакњиганемасамо
спознајнунегоихигијенскуулогунанашојфилософскоји
теоријскојсцени.

Књига„Диптихохришћанствуифилософији;Вераи (са)
знање у време одумирања Југославије” има обим од 138
страница,укључујућиауторовпредговор,списаклитерату
реииндексимена.УредникиздањајеМиланИгрутиновић,
а рецензентиИлијаМарић, БогољубШијаковић и Богдан
Лубардић.
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СЕР РО ЏЕР СКРУ ТОН  

(1944–2020)
У не де љу 12. ја ну а ра, у 75. го ди ни пре ми нуо је бри тан ски 
фи ло зоф сер Ро џер Скру тон (Ro ger Scru ton), нај зна чај ни ји 
са вре ме ни пред став ник тра ди ци о нал ног кон зер ва ти ви зма. 
Сва ко ко се ин те ре со вао за по ли тич ку фи ло зо фи ју, а по
себ но за кон зер ва тив ну ми сао, мо рао се сре сти са ње го вим 
име ном, од но сно не ким од ње го вих де ла. Ипак, Скру тон је 
био мно го ви ше од обич ног спе ци ја ли сте или по ли тич ког 
про по вед ни ка чи ји је циљ за до би ја ње при ста ли ца и ства ра
ње вер ни ка. За гле дан у веч на пи та ња ко ја окру жу ју људ ско 
по сто ја ње, Скру тон је на пи сао зна чај не књи ге из исто ри је 
фи ло зо фи је, ети ке и есте ти ке; пи сао је о пра ву, кул ту ри, му
зи ци, ар хи тек ту ри, ви ну, ло ву, еко ло ги ји, сек су ал но сти, пе
си ми зму, ду ши све та, људ ској при ро ди, цр кви и Бо гу; ау тор 
је не ко ли ко ро ма на; тво рац је две опе ре, као и до ку мен тар ца 
о ле по ти ко ји је ура ђен за БиБиСи. Иза Ро џе ра Скру то на је 
оста ло ви ше од пе де сет књи га, као и без број на пре да ва ња, 
есе ји и члан ци. У ње го ву за о став шти ну мо ра се увр сти ти и 
ча со пис Sa lis bury Re vi ew ко ји је осно вао још 1982. го ди не и 
ко ји и да нас из ла зи. Све то га је чи ни ло јед ним од нај ви ше
стра ни јих и нај про дук тив ни јих фи ло зо фа на шег вре ме на.

Ње гов глас имао је те жи ну и ван ње го ве до мо ви не. Са па
жњом су га слу ша ли у САД, Ма ђар ској и Че шкој, где је још 
у вре ме вла да ви не ко му ни стич ке дик та ту ре ви ше пу та ор га
ни зо вао при ват не се ми на ре уче ству ју ћи на тај на чин у из
град њи ал тер на тив не јав но сти тих зе ма ља, што је у то вре ме 
са со бом по вла чи ло и не ма ли ри зик. По ли ци ја је не ко ли ко 
пу та при во ди ла при сут не, а Скру тон је био де пор то ван из 
Че хо сло вач ке. У вре ме ка да се мно ги тру де да се пред ста ве 
као бун тов ни ци, је два да се не ко од њих мо же по хва ли ти да 
је ика да био у си ту а ци ји да за бра ње не књи ге лич но пре но
си у зе мље с оне стра не Гво зде не за ве се. Ипак, Скру тон је 
та да лич ним при ме ром ука зао на ве зу из ме ђу ми сли и чи
на. Ње го ви по што ва о ци ши ром све та сла жу се да су ње го
ва по стиг ну ћа из у зет на, а је дан бив ши сту дент на звао га је 
„човеком ве ћим од свог вре ме на”.

УСПОМЕНА НА РОЏЕРА СКРУТОНА
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Кон зер ва тив на фи ло зо фи ја би ла је те ма ко ја је Скру то на 
оку пи ра ла то ком чи та вог жи во та. Јед на од ње го вих пр вих 
књи га, и ујед но нај по зна ти је де ло, но си на слов The Me a ning 
of Con ser va tism (1980). Већ та да је би ло ја сно да је реч о 
фи ло зо фу ко ји сто ји на су прот ду ху вре ме на, јер Скру тон не 
са мо да је био у опо зи ци ји пре ма до ми на ци ји ле ви це, не го 
се иза зи вач ки по ста вио и пре ма сви ма они ма ко ји су кон
зер ва ти ви зам же ле ли да све ду на па ро ле о ме ђу на род ном 
сло бод ном тр жи шту и лич ној сло бо ди, од но сно они ма ко ји 
су кон зер ва тив ну ми сао из јед на ча ва ли са од бра ном sta tu sa 
quo или по ли ти ком кон зер ва тив не стран ке. Сле ди ле су књи
ге Con ser va ti ve Thin kers: Es says from The Sa lis bury Re vi ew 
(1988), Con ser va ti ve Tho ughts: Es says from The Sa lis bury Re
vi ew (1988), Con ser va ti ve Texts: An Ant ho logy (ed.) (1992), A 
Po li ti cal Phi lo sophy: Ar gu ments for Con ser va tism (2006), How 
to Be a Con ser va ti ve (2014). По след ња Скру то но ва књи га 
Con ser va tism: An In vi ta tion to the Gre at Tra di tion (2017) та
ко ђе се ба ви ла кон зер ва тив ном тра ди ци јом, од но сно ње ном 
пред и сто ри јом, раз во јем и са да шњим ста њем. 

Ро ђен 1944. го ди не Скру тон је при па дао ге не ра ци ји обра зо
ва ној у ле ви чар ском ду ху. Отац му је био со ци ја ли ста, син
ди ка лац и члан ла бу ри стич ке стран ке, а Ро џер је у Кем бри
џу као сту дент био бли зак ле вим иде ја ма. Ка ко је сам го во
рио ње го во окре та ње кон зер ва ти ви зму би ло је плод лич ног 
ис ку ства. Ма ја 1968. го ди не Скру тон је у Па ри зу гле дао до 
че га је до ве ла иде о ло ги ја но ве ле ви це и ње ни све о бу хват ни 
про јек ти. По сма трао је не ре де, на па де на по ли ци ју и ау то
мо би ле у пла ме ну, на чи јој ва три је тре ба ло да са го ри чи
тав свет да би се из гра ди ле уто пи је ко је су по сто ја ле са мо у 
гла ва ма ле ви чар ских по ли тич ких про ро ка. Исто вре ме но је 
слу шао те исте про ро ке ко ји су са удоб них по зи ци ја оне „са
мо за до вољ не ху ли га не сред ње кла се” и ру ши те ље бра ни ли 
као бор це за „сло бо ду”, „јед на кост” и „со ци јал ну прав ду”. 
Зга ђен над оним што је чуо и ви део, Скру тон се та да окре
нуо свом зна ме ни том зе мља ку Ед мун ду Бер ку, ко ји је ви
ше од 150 го ди на ра ни је слу шао слич не де ма го ге и гле дао 
исте остра шће не фа на ти ке. Ка ко је сам ис ти цао, из не на да 
је схва тио да је на дру гој стра ни и да он же ли да чу ва ства
ри, а не да их ру ши. Та да је раз у мео зна чај очу ва ња ду хов
них ства ри у не мир ним вре ме ни ма, од но сно ко ли ко је до бре 
ства ри ла ко уни шти ти, а те шко из гра ди ти, што по себ но ва
жи за ства ри ко је су ко лек тив на имо ви на, као што су мир, 
сло бо да, за кон, јав ни дух... Сто га је при хва тио да бу де бра
ни лац ау то ри те та и по слу шно сти. По ста ло му је ја сно и да 
је же ља да се оно кон крет но, бли ско и по зна то ра зо ри у име 
ап стракт ног и не по зна тог, од но сно у име ма гло ви тих обе ћа
ња, не са мо из раз глу по сти и нео д го вор но сти, не го и вр ло 
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опа сна за блу да. Раз у мео је и да је сло бо да мо гу ћа је ди но као 
кон крет на сло бо да у окви ру по рет ка и за ко на, те да без ин
сти ту ци ја чо век не по сто ји као све сни су бјект. Про у ча ва ње 
ен гле ске прав не тра ди ци је cоmmon lawa, уве ри ло га је да 
власт и на си ље ни су иста ствар, да се ин сти ту ци је и пра ви ла 
не на ме ћу, не го да ор ган ски и спон та но на ста ју од о здо. Сво
је схва та ње кон зер ва ти ви зма Скру тон је те ме љио на тра ди
ци ји Ha be as cor pusa. То ни је би ла не ка ква без на де жно ап
стракт на и по сву да ва же ћа су ва док три на кон зер ва ти ви зма, 
не го по ку шај очу ва ња соп стве ног на сле ђа и тра ди ци је ко јој 
је при па дао. На мо дер не про бле ме по ку ша вао је да да је спе
ци фич не од го во ре са ње го вог, ен гле ског ста но ви шта. Би ло 
је у то ме из ве сне скром но сти и уз др жа ва ња од оп ште о ба
ве зу ју ћих ре ше ња. Па ри ско ис ку ство од ве ло је Скру то на у 
кон зер ва тив ни та бор, али му је та ко ђе ука за ло на по сле ди це 
ле ви чар ских уче ња, од но сно опа сност ко ју она пред ста вља
ју за оп ста нак јед ног дру штва. За раз ли ку од број них ин
те лек ту а ла ца на За па ду, Скру тон је знао шта је ко му ни зам. 
Ле ви чар ским ми сли о ци ма (Грам ши ју, Ха бер ма су, Фу коу, 
Двор ки ну, Сар тру, Ал ти се ру, Лу ка чу и дру ги ма) Скру тон је 
по све тио књи гу Thin kers of the New Left (1985) у ко јој их је 
из ло жио оштрој кри ти ци. Ин те лек ту а ли стич кој мо ди и но
вим, за во дљи вим, али по гре шним иде ја ма су прот ста вљао је 
ста ру, до сад ну, али исти ни ту фи ло зо фи ју. Та књи га му ни је 
ство ри ла при ја те ље у ве ћин ски ле ви чар ској ака дем ској јав
но сти. На про тив, она је ште ти ла ње го вој ка ри је ри. Исто вре
ме но, та књи га, на ста ла де вет го ди на на кон Сол же њи ци но
вог зах те ва да се не жи ви у ла жи, би ла је акт пр ко са и не при
ста ја ња. Скру тон се ни је скла њао од јав не по ле ми ке, не го је 
сво јим жи во том и де лом све до чио да кон зер ва ти ви зам ни је 
не за ме ра ње и кон фор ми зам. Ње гов Sa lis bury Re vi ew био је 
да ле ко од то га да чи ни уступ ке та че ри зму, са ко јим се мо гао 
сло жи ти са мо де ли мич но и ко ме је умео да упу ти озбиљ не 
пре ко ре. Иа ко не под ми тљи во чврст у соп стве ним уве ре њи
ма, Скру тон је био да ле ко од би ло ка кве иде о ло шке за сле
пље но сти. Ње гов кон зер ва ти ви зам умео је да про на ђе де ли
ће исти не и у про тив нич ким по зи ци ја ма и да их при хва ти. 
Сма трао је да су љу ди кон зер ва тив ни у оним ства ри ма ко је 
во ле и ко је до бро по зна ју. За љу бљен у ен гле ску про вин ци ју 
од би јао је да еко ло шко пи та ње пре пу сти ле ви ча ри ма и они
ма ко ји сво је иде о ло шке ци ље ве ма ски ра ју зе ле ним по кри
ва чем. На су прот ле ви чар ском еко ло ги зму ис ти цао је љу бав 
пре ма до му (oi kop hi lia). Кон зер ва тив но схва та ње еко ло ги је 
из ло жио је у књи зи Green Phi lo sophy: How to Think Se ri o usly 
Abo ut the Pla net (2011). 

По себ ну па жњу Скру тон је по кла њао пи та њу на ци је, од но
сно од бра ни на ци о нал не др жа ве, ко ја је за ње га би ла ва жна 
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те ко ви на За па да ко ја га раз ли ку је од остат ка све та. На гла
ша вао је да иде ја гра ђан ства за ви си од по сто ја ња на ци је 
и де ље ног на чи на жи во та, а да прав ни по ре дак по чи ва на 
те ри то ри јал но сти, од но сно на по сто ја њу ја сних гра ни ца у 
окви ру ко јих по ре дак ва жи. Сма трао је да на ци о нал на др жа
ва ни је од го вор на за то та ли та ри зме XX ве ка, на про тив не
во љу је ви део у опа да њу сна ге на ци о нал не др жа ве, јер тек 
обес ко ре ње ност ства ра ато ми стич ке ин ди ви дуе ко је за тим 
мо би ли шу то та ли тар ни по кре ти. У скла ду са тим, био је и 
скеп ти чан пре ма гло ба ли за ци ји, од но сно оним тен ден ци ја
ма ко је зна че бри са ње и раз ла га ње кул тур них спе ци фич но
сти. Без за јед ни це и јед ног са мо ра зу мљи вог „ми”, без ба зич
ног кон сен зу са и по ве ре ња уну тар за јед ни це са ма од се бе 
от па да ју и сва дру га по ли тич ка пи та ња. Бра не ћи на ци о нал
ну др жа ву, Скру тон је ја сно ста јао про тив бри сел ске уни је и 
био је дан од нај ва жни јих за го вор ни ка из ла ска Бри та ни је из 
ЕУ. За Скру то на ни је би ло ни ка кве сум ње да чи та ва европ
ска ци ви ли за ци ја за ви си од оп стан ка на ци о нал них гра ни ца 
и на ци о нал не др жа ве, те да је Европ ска уни ја ко ја је на ме
ри ла да из бри ше на ци о нал не гра ни це са ма нај ве ћа прет ња 
де мо кра ти ји. Са ма Уни ја ство ри ла је кла су по ли ти ча ра ко ји 
ви ше ни ко ме не од го ва ра ју. Исто вре ме но је чвр сто ста јао у 
су прот но сти пре ма иде о ло ги ји мул ти кул ту ра ли зма и упо зо
ра вао на ра зор не по сле ди це по ли ти ке отво ре них гра ни ца. 
По ред по ли ти ке, Скру то но ва пре о ку па ци ја би ло је и пи та ње 
ле по те, од но сно кри ти ка естет ског ре ла ти ви зма, а у не ко ли
ко по след њих го ди на по све тио се и ре ли гиј ским пи та њи ма. 
У из ве сном сми слу, код Скру то на је по ли ти ка увек игра ла 
под ре ђе ну уло гу у од но су на кул ту ру, умет ност, ре ли ги ју, 
по ро ди цу и при ја тељ ство, јер ту се ства ра ју и пре но се на ше 
вред но сти, а не у обла сти по ли ти ке и еко но ми је. Скру тон 
се пла шио дру штва у ко ме не ма ни чег све тог, не ма љу ба ви, 
ле по те и сре ће, већ се све сво ди на еко но ми ју и за ба ву. Као 
и То ма Аквин ски, ве ро вао је да без ле по те не мо же би ти ни 
жи во та. Сма трао је да у жи во ту по сто је мно ги ци ље ви чи је 
ис пу ње ње не за ви си од еко но ми је, те је по бе ду еко но ми је 
над по ли ти ком др жао за опа сну и су штин ски де ху ма ни зу ју
ћу. Еко ном ским екс пер ти ма је за ме рао да ни ка ко не схва та ју 
да oi ko no mia без oi kosa пре ста је да бу де прак тич на на у ка и 
по ста је иде о ло ги ја. Био је ду бо ко све стан да се ства ри нај
ви ше вред но сти, оне до ко јих нам је нај ви ше ста ло, мо ра
ју др жа ти по да ље од ло ги ке тр жи шта. Све те ства ри не ма ју 
цену. 

Из ра же на свој стве ност, нон кон фор ми зам и су ве ре но др жа
ње до не ли су Скру то ну мно го те шко ћа у жи во ту. Па ипак, 
и по ред број них на па да ње го во де ло ни је мо гло оста ти 
без за слу же них при зна ња, ко ја су у ве ћем бро ју сти за ла из 
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иностран ства – Че шке и Ма ђар ске. Због за слу га на по љу 
фи ло зо фи је, под у ча ва ња и јав ног обра зо ва ња Скру тон је 
2016. го ди не по нео ти ту лу се ра. Ипак, ни ви те шка ти ту ла 
ни је зна чи ла да су на па ди на Скру то на и ети ке ти ра ња пре
ста ли и остао је осе ћај да је он у сво јој зе мљи остао не
до вољ но при хва ћен. И по чет ком 2019. го ди не „мо лио се да 
Ве ли ки Ин кви зи тор ко га су усто ли чи ле дру штве не мре же 
про на ђе дру гу ме ту”, а хај ци на ње га су се при дру жи ли и 
по је ди ни функ ци о не ри то ри јев ске стран ке. Ка ко је кон ста
то вао Да глас Ма реј, Скру то ну је да ван про стор у ме ди ји ма 
са мо ка да је тре ба ло „раз от кри ти де сни чар ско чу до ви ште”, 
што је био слу чај и са по след њим ин тер вју ом ко ји је дао. 
По зна ју ћи ко му ни стич ки то та ли та ри зам и ње го ву, ка ко је 
го во рио, мрач ну и без лич ну си лу ко ја же ли све да кон тро
ли ше, Скру тон је са зеб њом по сма трао ус по ста вља ње истих 
обра за ца, истог хи сте рич ног ло ва на ве шти це и истог до
ста вљач ког го во ра на За па ду. Сма трао је да су са да баш на 
За па ду по треб ни она кви се ми на ри ка кве је не ка да ор га ни
зо вао у Пра гу и Брну. И та да је Скру тон за сво је дру штво 
би рао оне „зло чин це“ чи ји се „зло чин” са сто јао у то ме што 
су из го во ри ли по гре шну реч, чи та ли по гре шне књи ге и раз
го ва ра ли са по гре шним љу ди ма. Су де ћи пре ма оно ме што 
су о ње му ре кли љу ди ко ји су га по зна ва ли, Скру тон је по 
при ро ди био да ле ко од би ло ка кве огор че но сти. Он ни је био 
про рок ко ји је же лео да про го ни не вер ни ке. Пи сао је да „по
сао кон зер ва ти ви зма ни је да ис пра вља људ ску при ро ду или 
да је об ли ку је у скла ду са не ка квим кон цеп ци ја ма о иде ал
ном ра ци о нал ном би ра чу” не го да „по ку ша ва да раз у ме ка ко 
дру штва функ ци о ни шу и да на пра ви про стор по тре бан за 
њи хо во успе шно де ло ва ње”. Био је скро ман, до бро на ме ран, 
за до во љан и за хва лан она ко ка ко мо гу би ти за до вољ ни љу
ди ко ји су по ми ре ни са не са вр ше но шћу све та и ко ји су у 
ње му уме ли да про на ђу ства ри ко је у жи вот уно се сми сао и 
ко је свет чи не до мом, а не ка ве зом. На ла зио је уте ху и у не
у доб ним исти на ма. „Упр кос све му, има мно го то га на че му 
тре ба да бу дем за хва лан” за пи сао је у сво јим по след њим да
ни ма. Фар му на ко јој је жи вео на зи вао је „Скру то пи ја”. До 
кра ја жи во та ужи вао је у ло ву на ли си це.  

У јед ном крат ком освр ту на Скру то но во де ло, бер лин ски 
про фе сор Тил Кин цел на звао је Скру то но ву фи ло зо фи
ју „кон зер ва ти ви змом на нај ви шем за ми сли вом ни воу”. 
Одласком Ро џе ра Скру то на Бри та ни ја је из гу би ла ве ли ког 
фи ло зо фа, а кон зер ва тив на ми сао јед ног од сво јих нај ин спи
ра тив ни јих за ступ ни ка. 

Др Ду шан До ста нић, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
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1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента и 
да се фокусира на саму аргументацију. 

3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду 
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста, 
у складу са правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
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(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна. Пример: Татић, Д. 
(18. јул 1998) Истина о неимарима, Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

008

КУЛТУРА : часопис за теорију и социологију културе и културну 
политику / главни уредник Владислава Гордић Петковић ; одговорни 
уредник Вук Вукићевић. - 1968, бр. 1- . - Београд : Завод за проучавање 
културног развитка, 1968- (Београд : Retro Print). - 26 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат. - Друго издање на другом медијуму: 
Култура (Београд) = ISSN 0023-5164
ISSN 0023-5164 = Kultura (Beograd)




