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РИЈАЛИТИ
ПРОГРАМ
У СРБИЈИ –
ГЛОБАЛНИ ИЛИ
НАЦИОНАЛНИ
ФЕНОМЕН
Приредио
др Горан Гаврић

Јелена Меркур, Аристотел (са докторске изложбе Ентелехија),
комбинована техника акрилик/креда, 90×90 цм, 2013.

ГОРАН ГАВРИЋ

УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ У СРБИЈИ –
ГЛОБАЛНИ ИЛИ НАЦИОН
 АЛНИ
ФЕНОМЕН
У Србији је ријалити програм заживео са „Великим братом”,
изумом Холанђанина Џона де Мола, и то као својеврсни
експеримент којем су претходила истраживања савремених
уметника на који начин полиција и службе обезбеђења кори
сте видео камере; из тога је произашло креирање простора у
који свако долази да би био виђен, то јест, да би видео друге.
У међувремену, многе околности су се мењале, како на гло
балном нивоу тако и у Србији, па су после „Великог Брата”
ријалити програми у нашој земљи у приличној мери еволу
ирали и попримили форме које излазе из оквира ријалитија,
усвајајући широк спектар углавном негативних утицаја из
различитих сфера друштва. У којој мери је телевизија, са
приказивањем различитих облика не-културе, кича и шунда
посредством телевизијских емисија и шоуова, утицала свих
ових година да дође до такве запањујуће трансформације
форме ријалитија? И да ли се иза тих већ довољно негатив
них утицаја крију, нажалост, огољена слика друштвеног ста
ња у земљи и далекосежни циљеви одређених структура?
Доводећи мале државе у економски зависан положај, велике
силе не само да у великој мери креирају њихову економску
политику већ посредно утичу и на формирање других сег
мената друштва који произлазе или су на одређени начин
повезани са економијом као полазном основом.
Један од тих сегмената је и култура, а њено ширење се оства
рује путем културне глобализације која разбија културне ба
ријере, али истовремено и нарушава, и обликује према сво
јим узусима културни идентитет одређеног друштва. Иако
се на ријалити програм може применити добро позната ла
тинска максима „хлеба и игара” (panem et circenses), његови
негативни ефекти продиру знатно дубље и могу се одразити
на различите сегменте друштва. Та опасност је постала ре
ална са развојем самог друштва, али и са непредвидивим
и неухватљивим кретањима глобализације чије последице
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ГОРАН ГАВРИЋ
се могу осетити на нивоу нација, па затим и на још мањем
узорку ријалити програма. Хијерархија, која је у „глобал
ном” ријалитију била вертикална (усмерена од глобалних ка
националним вођама), у оквирима нације захваљујући теле
визијском ријалитију постаје хоризонтална (вође се утапају
и прикривају своје улоге иза екранизованог апсурда, а сам
ријалити постаје средство за остваривање одређених циље
ва). Ако изузмемо психотерапеутско дејство, које му се у из
весном смислу не може оспорити, ријалити програм гледао
цима шаље нимало наивне поруке са потенцијално штетним
дејством на његове конзументе.

Јелена Меркур, Колачић Судбине,
акрилик на платну, 55×70 цм, 2019.
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Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет –
Одсек за медијске студије, 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

МЕДИЈСКА СЛИКА КАМПАЊЕ
ЗА УКИДАЊЕ РИЈАЛИТИЈА
У СРБИЈИ
Сажетак: Популарност ријалити програма у Србији и неетич
ност продукције већине њих покренуло је неколико грађанских
иницијатива за укидање овог, по многима, „воајерског“ форма
та. Чињеница да је резултат иницијатве из 2019. готово 50000
прикупљених потписа указује на оправданост истраживачког
задатка да се декоструишу начини на које су медији о томе из
вештавали, као и дискурсне стратегије коментара корисника он
лајн платформи на те текстове. Основне истраживачке методе
су биле критичка анализа дискурса и дескриптивна метода. Узо
рак је обухватио 110 текстова у току 5 година (2015-2019) и 236
припадајућих коментара корисника. Резултати указују на то да
постоји мала критчна маса медијски писмених грађана и грађан
ки у Србији који препознају све негативне али и позитивне стране
формата; да су само медији, које сврставамо у професионалне и
критичке, пратили кампање.
Кључне речи: петиција, РЕМ, ријалити, министарство за култу
ру и информисање, предлог закона

Ријалити формат: Да ли је ’шоу’ бизнис или је
’бизнис’ шоу?1
Заједничко многим дефиницијама ријалитија је то да је реч
о томе:

1 Назив поглавља преузет из назива колумне „Нишког портала”; Georgi
jev, V. „Da li je ’šou’ biznis ili je ’biznis’ šou?“, 9. 04. 2016., 20. 02. 2020.,
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а) „да продукција креира реалности;
б) да су учесници добровољно под надзором камера и до
7/24 сата;
ц) да су учесници често ВИП особе али и обични љу
ди постављени у сложену, искреирану, контроверзну
ситуацију;
д) да публика може да утиче на њихове судбине;
е) да се све то директно и без цензуре преноси на
телевизији”2
Додали бисмо и то да се (ф) обично учесници ријалитија
такмиче за награду, различитог типа, као и популарност би
ло којим средствима, чак и насилничким и / или ласцивним
понашањем, језиком мржње, отвореном грубошћу3.
Ријалити телевизијски програми „гледаоцима приказују
емоције, открића, трачеве и друге форме блиског разговора
спонтано започетог” наводе Дејан Пралица и Наташа Пра
лица4 додајући да је „ријалити (је) смештен негде на грани
ци између информације и забаве, документарца и драме”.
Три елемента формата су игра, реалност и фикција5.
Марк Андрејевић6 (Andrejevic, Mark) прави разлику између
селебритија који су у ријалитију и „лаика”. За селебритије
је то још један од начина да обезбеде публицитет и додатни
приход. Али и за једне и за друге то што су под камерама у
ријалитију представља уствари „робу” која може да се про
да. Колика је цена „приватности” која постаје „јавна” пока
зује и пример звезде хеви метал групе Ози Озборн (Ozzy
Ozbourne) који је за 3 године добио 85 милиона долара да би
детаљи његове свакодневице били приказани на МТВ.

http://nis kip ort al.rs/ vest/%22Da-li-je-%22sou%22-biz nis-ili -je-%22bi
znis%22-sou%22
2 Valić Nedeljković, D. (2012) Reality show u digitalnom ključu, Medijski
dijalozi, Vol 12, No. 5, Podgorica : Istraživački medijski centar, str. 375.
3 Исцрпан преглед различитих дефиниција ријалити доступан у публика
цији Ријалити ТВ програми (2015) Службе за надзор и анализу РЕМ.
4 Pralica, D. i Pralica, N. (2012) Komparativna analiza dokumentarnih i ko
mercijalnih rijaliti televizijskih programa, Medijski dijalozi, Vol. 12, No. 5,
Podgorica: Istraživački medijski centar, str. 391-392.
5 Andrejevic, M. Real-izing exploitation, in: The Politics of Reality Television
Global perspectives, eds. Marwan, M. K. and Sender, K. (2011) London and
New York: Routledge, p. 19.
6 Andrejevic, M. Real-izing exploitation, in: The Politics of Reality Television
Global perspectives, eds. Marwan, M. K. and Sender, K. (2011) London and
New York: Routledge, pp. 23-24.
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Ријалити програми се могу поделити на две основне врсте:
(а) документарни ријалити програми који су хуманитарног
карактера, у најширем смислу те речи, или дају шансу осо
бама да покажу шта „умеју” (на пример „Са Тамаром у ак
цији”, „Време је за бебе”, „Домаћине ожени се”, „Први по
сластичар Србије”, „Пинкове звездице”, „Ја имам таленат”)
и (б) комерцијални ријалити програм чија суштина је да се
освоји замашна новчана награда по било коју цену, а про
дукција на основу тога обезбеђује обиман рекламни пакет
који се емитује током целог трајања ријалитија („Фарма”,
„Задруга”, „Велики брат”, „Парови”).
Постоји и шира подела која се заснива на ужим типовима
садржаја и конкретним захтевима продукције: (а) стандард
ни ријалити, и (б) ријалити шире посматрано, који затим
укључује подврсте: такмичарски ријалити, радног просто
ра, документарни ријалити, псеудо-документарни ријалити,
ријалити о емотивним везама, ријалити тв игре, скривена
камера7.
У литератури се феномен ријалитија разматра од самог на
станка овог формата који је иначе један од најчешће лицен
цираних у свету телевизијске продукције. У овом раду ћемо
се фокусирати на садржај продукције ријалитија, а по стра
ни ћемо оставити и друга веома значајна питања о којима
су истраживачи писали као на пример о статусу ангажма
на учесника у ријалитију, посебно деце за коју родитељи
потписују уговоре.
Углавном се свуда емитују, мање више, исти формати са ма
ло додатног локалног „шарма”. „Однос глобалног формата
и његове локалне имплементације је специфичан и непред
видљив. Свака нација која развија и прилагођава формат ре
алитија чини то у односу на специфичности политике окру
жења која се креће између комерцијалних захтева, очекива
ња која се односе на креирање јавног интереса, и локалног
укуса. (...) Користећи домаће таленте и продукциони тим,
ове адаптације су увек врло локално обојене. Правац ди
стрибуције формата, као и њихова адаптабилност, указује,
пре свега, на империјализам америчког културног кода који
је очит у ријалити програмима у односу на успех, не само
европских производа, већ и формата који стижу из Азије као
на пример Ајрон Шеф (Iron Shef)” 8.
7 Служба за надзор и анализу (2015) Ријалити ТВ програм, Београд: РЕМ,
стр. 34-37.
8 Sender, K. Migrating genres, travelling participants, shifting theories, in: The
Politics of Reality Television Global perspectives, eds. Marwan, M. K. and
Sender, K. (2011) London and New York: Routledge, p. 4.
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Ријалити програми у свету бележе милионски аудиторијум.
„Социолог Ратко Божовић9 објашњава зашто публика посеб
но воли да гледа забавне, ријалити програме: ’Људи у кри
зи су апатични, а апатичан човек слабо резонује и суочава
се са поразом животног стила. Хвата се за комуникацију са
медијима и постаје воајер, по систему ако не могу да сагле
дам сопствени живот, могу да гледам туђи и да закључим да
нисам гори од оних који се тамо представљају’”10.
„Ријалити програми су вратили публику традиционалним
медијима. Један од разлога је што су реалити повећали ин
теракцију ТВ са аудиторијумом. (...) Спектакуларни догађа
ји и програм уживо су значајнији него икад пре за повећање
броја гледалаца и остваривање нових прихода” 11.
Аудиторијум се умножава и стога што је ријалити увек у
медијској конвергенцији ТВ-а, интернета, таблоид
 а итд. На
ведени аутор додаје да се ријалити „сели и у веб простор
и тамо остварује велики комерцијални успех” и упозорава
да „креатори медијске политике морају много прецизније
да регулишу велике комерцијалне играче који финансирају
ријалитије и то у веб простору који ће све више бити плат
форма и за ове програме”12.
„У Америци је управо завршена 22. сезона „Нежења”, док
се 15. сезона „Породице Кардашијан” управо емитује. Чи
њеница да поједини ријалити програми трају више од јед
не деценије говори о томе да, бар за сада, није дошло до
засићења публике”13.
Ријалити су постали део наше медијске свакодневице са на
растањем популизма у друштву14. „У извештају Службе за
надзор РЕМ-а, који је објавио Инсајдер, између осталог пи
ше да су ријалити програми код појединих комерцијалних
9 Izjava preneta u dnevnom listu „Večernje novosti”, u članku Bojane Stamen
ković „Neslavni svetski rekord”, objavljen 28. maja 2010. godine.
10 Vulić, T. i Marković, Z. (2012) Uloga rijaliti programa u preoblikovanju
vrednosti mladih, Medijski dijalozi, Vol. 12, No. 5, Podgorica: Istraživački
medijski centar, str. 330.
11 Kjus, Y. (2009) Everone Needs Idols: Reality Television and Transformation
in Media Structure, Production and Output, Europena Journal of Commu
nivation, Vol. 24, No 3, September 2009, Los Angeles, London, New delhi,
Singapore and Washington DC: SAGE, p. 287.
12 Исто, стр. 303.
13 Zbog čega ljudi vole da gledaju rijaliti programe? 17. 08. 2018., 22. 02.
2020., https://www.nationalgeographic.rs/vesti/12208-psihologija-zasto-gle
damo-rijalitije.html
14 Национални емитери, који су од краја деведесетих XX века до данас,
овај формат уврстили у своју програмску шему су РТС1, РТС2, ТВБ92,
РТВ Пинк, ТВ Фокс/ТВ Прва, ТВ Кошава/ТВХепи, ТВ Авала.
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телевизија са националном фреквенцијом чинили близу 50
одсто укупно емитованог садржаја. У исто време ниједна ко
мерцијална телевизија током прошле године није емитовала
ни минут програма из културе”15.
Тако да су по природи ствари ријалити програми у продук
тивној симбиози са популизмом. „Анализа улоге медија у
расту популизма смештена (је) у контекст два симултана
процеса – медијатизације политичког живота и све веће
комерцијализације целокупне медијске индустрије”16.
Теун ван Деик (Teun van Dijk) сматра да „онај који контро
лише дискурс може индиректно да контролише мишљење
људи. Контрола мишљења такође индиректно подразумева
и контролу акција.”17. Подсетимо само да су и неки веома
познати политичари били у ријалитију. Међу првима који је
учествовао у ријалитију био је Бошко Ничић, градоначел
ник Зајечара. „Политичар Милан Парошки био је учесник
’Фарме’ 2010, а избачен је са имања у Лисовићима због то
га што је музичара Андрију Ђоганија, познатијег као Баки,
вређао на националној основи. (...) Када је те 2010. садашњи
посланик Маријан Ристичевић ушао на ’Фарму’, желео је
да се народ пре свега увери да је он човек са села. (...) Не
над Чанак је остао упамћен када је ушао у ријалити ’Вели
ки брат’ 2009. године. Чанак је тада већ првог дана кренуо
у своју ‘кампању’ против ’Великог брата’: Ријалити шоу је
канцер општег неморала и непостојања система вредно
сти. Овде сам да докажем то што причам – рекао је Чанак у
једном интервјуу.”18
„Веома је лако манипулисати публиком која је на нижем
образовном нивоу, па су отуда и успешнији примитивни
медијски садржаји што се нуде у тренутку светске економ
ске кризе,кад је већина људи затворена код куће и када има
пуно слободног времена, које, очигледно, троши гледајући
телевизијске програме”, истиче Дејан Пралица и додаје да
„само медијски писмена публика може да схвати импли
цитну поруку ових медијских формата – да се због новца

15 Protest ispred REM-a: više od 42 hilajde potpisa građana protiv rijalitija i
govora mržnje, 30. 11. 2019., 22. 02. 2020., https://insajder.net/sr/sajt/va
zno/16248/
16 Matić, J. Medijski populizam i politički populizam, u: Populizam (2017), Be
ograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno
mnjenje, str. 133.
17 Van Dijk,T.A. (2008) Discourse and Power, New York: Palgrave MacMil
lan, pp. 13-14.
18 https://www.blic.rs/zabava/rijaliti/politicar-u-rijalitiju-jedan-od-prvih-seusudio-na-ovakav-korak-ali-je-priznao-da-je/8xbz5fn

17

ДУБРАВКА ВАЛИЋ НЕДЕЉКОВИЋ
неретко пристаје и на најбизарнија понижења, што је пора
жавајуће за човека”19.
Имајући речено у виду сасвим је оправдана грађанска кам
пања која је покренута још 2015. године за укидање ријали
ти програма који се емитују на телевизијским каналима у
Србији. Иницијативу је најпре покренуло десничарско удру
жење Двери постављајући сајт за онлајн потписивање пети
ције. Током времена и други актери друштвене праксе, као
што су политичари, организације и удружења, су покретали
сличне иницијативе. На крају кампања за укидање ријали
тија добила је подршку готово 50000 грађана и грађанки.
Наведимо само на пример да су се у прикупљање потпи
са укључили у јуну 2019. и чланови Удружења за заштиту
уставности и законитости и Србија у покрету и још више од
20 формалних и неформалних удружења грађана. Циљ ове,
како су је назвали, „народне иницијативе” је био да се “огра
ничи приказивање ријалити програма у периоду од 6-23 ча
са на три сата, као и увођење по пола сата културног програ
ма за децу и малолетне”20. Прикупљали су потписе крајем
јуна 2019. у 8 градова у Србији (Београд, Нови Сад, Бор,
Шабац, Пожега, Крушевац, Крагујевац, Зајечар) како би био
поднесен Скупштини предлог Закона о изменама и допуна
ма Закона о електронским медијима (2014) којим би се огра
ничило време емитовања ријалитија и забрана емитовања у
живо ријалитија. Потпуно укидање би био својеврстан вид
цензуре, стога се тражи ограничавање.
Ријалити није нужно лош ТВ формат, али оно што се код
нас емитује су углавном програми који промовишу насиље,
туче, симулирани и стварни сукоби, говор мржње, порно
графију, што је већ санкционисано у нашем законодавству.
До сад на кршење тих одредби разних закона у ријалитијима
судство није реаговало званично. На пример у Паровима је
28. 09. 2018. један од учесника упао са пиштољем и малтре
тирао другу учесницу о чему су медији обимно и углавном
сензационалистички, извештавали, али је остало нејасно да
ли је то био део сценарија, или стварност. Иако су прија
ве подношене, подсетимо, РЕМ се неколико пута оглушио
на пријаве насиља у ријалитијима. Истини за вољу, ипак
након грађанске акције и уличних перформанса цивилних
удружења, 2019. је уследила реакција РЕМ-а.

19 Пралица, Д. (2011) Однос јавности и независног регулаторног тела пре
ма ријалити програмима у Србији: студија случаја „Двор”, Култура бр.
133, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 316.
20 https://www.uzuz.rs/ 18. 02. 2020.
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Резултат читаве иницијативе за сада није баш успешан јер ју
је одбило министарство и на имплицитан начин РЕМ пошто
није показао вољу ни да о њој расправља. „Чланица Савета
Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) Оливера Зе
кић изјавила је да је могуће укинути ријалити програме, али
да то није нигде урађено осим у Северној Кореји у којој су
разне друге форме забрањене.”21
„Став Министарства културе због порнографија и сцена на
сиља у ријалитијима је да ’простора нема за увођење апсо
лутне забране емитовања ријалити програма који могу да
буду различитих жанрова и садржаја’”22.
И РЕМ и министарство позивају се на већ постојећу домаћу
и међународну регулативу у овој области која је сасвим за
довољавајућа уколико их се емитери придржавају, те стога
није потребно уводити додатне мере.
Заштита малолетника од штетног утицаја медијских са
држаја дефинисана је у Општеобавезујућем упутству о по
нашању емитера у Србији (Кодекс понашања емитера), оде
љак 3., као и у Упутству које се односи на заштиту деце и
омладине, тачка 1 и 2 које предвиђају ограничење у времену
емитовања садржаја који су насилни, ласцивни, неморални
који могу да утичу на њихово здравље (могу да се емитују у
периоду од 24.00 до 6.00). Утврђено је и обавезно обележа
вање садржаја за узраст за који је такав програм одговарају
ћи. Дефинисана је и посредна заштита малолетника према
којем је забрањено емитовање садржаја који делује штетно
на васпитање, образовање, здравље и хигијену (одељак 4),
еротски и порнографски садржај (одељак 8).
Осим наведеног сачињено је и Обавезујуће упутство о по
нашању емитера у вези са „ријалити програмима”23 као и
Општеобавезујуће упутство о понашању емитера у вези са
емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде
физичком, менталном или моралном развоју малолетника.24

21 Anonim, (27. 12. 2019) Zekić: Moguće ukinuti rijaliti programe, ali to je ura
đeno samo u Severnoj Koreji, Danas.
22 Pešić, J. Marić pozvan na sednicu REM-a zbog pornografije i uvreda na tele
viziji Hepi, 16. 10. 2019., 1. 04. 2020; https://www.cenzolovka.rs/drzava-imediji/maric-pozvan-na-sednicu-rem-a-zbog-pornografije-i-uvreda-na-tele
viziji-hepi/
23 Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa „rijaliti programima”
(2011), Beograd: Službeni glasnik RS, br. 17/2011.
24 Opšteobavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem pro
gramskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom
razvoju maloletnika (2012) Beograd: Službeni glasnik RS br 18/2012.
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У Закону о електронским медијима (2014) као основном до
кументу предвиђена је заштита малолетника („Заштита ма
лолетних лица” члан 68)25.
Домаћи документи су одраз међународне регулативе у овој
области пре свих Директиве о аудиовизуелним медијским
услугама (2010), поглавље VIII „Заштита малолетника у
телевизијском емитовању”26.
Имајући све наведено у виду, а реч је само о делу постоје
ће регулативе која се директно тиче заштите малолетника
од штетних медијских садржаја, као и проблема који је им
плементација ријалити телевизијског формата продуковала
у јавној сфери, иницијатива за регулисање времена за еми
товање овог програма је изазвала велику пажњу и медија и
грађана, сматрамо стога да је оправдан истраживачки инте
рес да се анализира дискурс како онлајн издања медија, тако
и коментара корисника, о овој иницијативи.

Циљ
Деконструкција медијске презентације кампање о огранича
вању времена емитовања ријалитија и забрани емитовања
уживо ријалити програма који се емитују на телевизијама
у Србији. Циљ је такође и уочавање доминантних дискурс
них стратегија корисника онлај медијских издања у којима
су објављени текстови чији садржај је доминантно везан за
кампању против ријалити програма.

Метод и корпус
Метод
Основна метода је анализа медијског дискурса и то већих
језичких целина, како наводи Свенка Савић „анализа једи
ница већих од реченице, у конкретној употреби у контексту
и ситуацији, боље објашњава људску комуникацију и пона
шање”27. У књизи Discourse and power Теун ван Деик теоре
тичар који је дефинисао поље истраживања критичке анали
зе дискурса између осталог наводи да је једно од основних
истраживачких питања „ко има право и могућност да буде
извор информација и посебно коме медији дају шансу да бу
де директно цитиран и да говори у медијима”. Највећу моћ
стичу и имају субјекти који се често експлицитно цитирају
25 Zakon o elektronskim medijima (2014), Službeni glasnik RS, br. 83/2014 i
6/2016 – dr. zakon.
26 Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama 2010., 20. 01. 2020,. http://
rem.rs/uploads/files/regulation/AVMSD.pdf
27 Savić, S. (1993) Diskurs analiza, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 25.
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у медијима и чије ставове медији у континуитету преносе.
Такође, сматра ван Деик важно је утврдити „ко има при
ступ производњи вести или програма, и ко контролише тај
приступ?“28.
У најкраћем критичка анализа дискурса се бави манипула
цијом, дезинформацијама или лажним информацијама, про
пагандом, и другим дискурсним формама чији је циљ неза
конито управљање мишљењем и контролисање акција људи
које потпомажу репродукције моћи елита.
Корпус
Корпус је формиран претрагом по кључним речима на пре
траживачу Гугл током јануара и фебруара 2020.
У првих 35 секунди 30.01.2020. на интернет претраживачу
Гугл изашло је 56000 текстова о овој теми постављених из
међу 2015. и 2019. године с тим што је највећи број текстова
објављен крајем 2019. када је кампања била у завршници.
Анализирано је укупно 110 текстова са 236 припадајућих
коментара.
У корпус су укључени текстови свих медија који су о овој
кампањи објављивали садржаје уколико су регистровани
као мас-медијско онлајн издање. Специјализовани порта
ли и веб стране нас нису занимали. У корпусу су укључени
само оригинални текстови, а не они који су пренесени из
другог медија, осим агенцијских вести. У обзир су узимани
само они који се директно тичу кампање против ријалитија.
Ваља нагласити да различити онлајн медији имају различи
ту политику у односу на постављање коментара корисника,
већина сајтова је има јер одговарају за постављене садржаје.

Анализа са коментарима
Медијски текстови
Присутност теме у медијима
Анализом је уочено да су искључиво квалитетна, критички
профилисана и професионална онлајн издања медија са на
ционалном покривеношћу посветили пажњу ријалитију као
феномену и самој петицији.
Број текстова по медијима указује да је од 35 медија (радија,
телевизија, новина, агенција, сајтова) који су се бавили, у
оквиру истраживаних 5 година, овом темом њих 22 објавило
28 Van Dijk, T. A. (2008) Discourse and Power, New York: Palgrave Mac
Millan, p.10.
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само један текст (Танјуг, Нова економија, Истиномер, Талас,
Јутарњи лист, Прва ТВ, Информер, Канал 9, Би-БУ-Си на
српском, Авангарда, Vice, Национална географија на срп
ском, HRT, Le Monde Diplomatique на српском, Srbin.info,
Продукцијска кућа Мрежа, HINA, Bliz Life, Курир). Овом те
мом су се систематично бавили дневни лист Данас (23 тек
ста) и Н1 (16 текстова), затим ФоНет (6), Цензоловка (6),
Инсајдер (4), Радио 021 (4), Бета (4), следе Време (2), Б92
(2), УНС (2), Мондо (2), РТС (2), РТВ (2) и Слободна Евро
па (2). Из наведеног можемо уочити да се они којима је по
Закону о јавним медијским сервисима (2014)29 чланом 7, да
кле РТС и РТВ, овом темом скоро и нису бавили. Управо ти
медији би ваљало да постављају професионални стандард
за све и промовишу јавни интерес и добар укус. То је изо
стало, што се ове теме тиче. Истовремено они од којих се
очекивало да се баве овом темом, па макар и сензационали
стички, дакле таблоиди попут Курира, Информера и Алоа,
нису се упуштали у полемику о укидању емитовања уживо /
ограничавању ријалитија, иако штедро на својим страница
ма прате, свакодневно, шта се у ријалитијима дешава, али
као актуелни догађај и као извештавање о селебритијима.

Теме и медијски жанрови
Садржај текстова се може сврстати у две велике групе. У
једној су текстови директно везани за процедуру и резулта
те потписивања петиције. У другој су они који су посредно
везани за ову тему и баве се етиком, полемиком и анализом
феномена ријалити програма као заговарање за потребу бо
љег уређивања ових продукција. У ову групу су сврстани
и текстови у којима се захтева процесуирање оних који не
чине ништа, и по постојећим законима, на санкционисању
неподопштина које се дешавају у ријалитијима.
У првој групи је 34 одсто од узоркованих текстова, а у дру
гој групи 62 одсто, а остало су текстови које оцењујемо као
„гранични”, дакле могли би бити део и прве и друге групе
подједнако.
Очекиван резултат је да су присутнији текстови они сврста
ни у другу групу, дакле они који проблематизују локалну
продукцију ријалитија најчеше Парове телевизије Хепи и
Задруга телевизије Пинк. У овој групи су текстови који се
протежу у целом посматраном периоду.

29 Zakon o javnim medijskim servisima, Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 103/2015
i 108/2016.
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Теме које су биле у фокусу медија су: насиље у ријалити
ју Парови ТВ Хепи, реаговала и полиција; ласцивне сцене
у истом ријалитију на које је реаговао РЕМ и позвао уред
ника Миломира Марића на разговор; полемика између ми
нистра за културу и информисање Владана Вукосављевића
који је за преиспитивање феномена ријалитија и доношење
ограничавајућих мера за емитере ове продукције и власни
ка империје Пинк Жељка Митровића, који наравно здушно
брани право гледалаца да „уживају” у ријалити програмима;
хапшење Зорана Марјановића који се, наводно, исповедао
током емитовања ријалитија Задруга ТВ Пинк другом уче
снику о томе како је убио своју супругу; и на крају вечито
питање које је идентификовано готово у свим текстовима
на имплицитан, и/или експлицитан, начин је зашто грађани
уопште гледају ријалити?
Истовремено текстови из прве групе су концентрисани у
време покретања иницијативе, промоције идеје и позивања
грађана да петицију потписују, самог потписивања петиције
и њеног стављања у законску процедуру, као и реаговања
појединаца на то, на пример чланице РЕМ Оливере Зекић и
министарства за културу и медије. Тако да је ових текстова
било највише у пролеће и у јуну 2019. док је трајало потпи
сивање у 8 градова у Србији и касније с јесени исте године,
када је све послано на разматрање у Скупштину Србије.
Медијски жанрови су предвидљиви. Када је реч о актуелним
догађајима фактографски жанрови су примарни, тако да су
текстови о петицији углавном вести и извештаји и каткада
разговори у студију са главним покретачима ове иницијати
ве (председник Удружења за заштиту уставности и закони
тости и председнице организације Србија у покрету). Реч
је претежно о лаким разговорима током јутарњег програма.
Никада нису добили простор, на пример, у централним ин
формативним емисијама јавних сервиса, односно комер
цијалних емитера који се иначе баве грађанским иниција
тивама. Довољан разлог за задовољавање „информативног
прага” и „вредности вести” за објављивање аналитичких
жанрова о петицији је чињеница да је прикупљено готово
50000 потписа и то без оних онлајн који се „не броје” јер
нису валидни према предвиђеној процедури о прикупља
њу потписа. Но такви интервјуи и аналитички текстови су
потпуно изостали. Новинари се нису бавили грађанским ак
тивизмом који је показао да ипак постоји основна медијска
писменост у нашем друштву, као ни анализом односа поли
тичких центара моћи који су често у спрези са власницима
телевизија које емитују ријалитије.
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Насупрот реченом друга група текстова, она о промишљању
формата и локалне његове имплементације, су готово без
остатка коментари, есеји, колумне, чланци, дакле аналитич
ки жанрови. У овим текстовима се осим реаг овања на не
подопштине које се одигравају у ријалитијима и промоцију
насиља, лошег укуса, говора мржње, често указује на по
губност транзиције додатно обремењене политичким попу
лизмом као погодном друштвено-политичком контексту за
емитовање ријалитија и великој популарности овог формата
у Србији.
Оно што је у узорку уочено је да су објављивана саопштења
и отворена писма као облик реакције на изјаве релевантних
субјеката, углавном доносилаца одлука, на покретање ини
цијативе за рестрикцију ријалитија. У неколико наврата је
забележен и „рат” саопштењима, када изостаје директан ди
јалог у полемици, већ субјекти преко јавних комуникативних
канала воде оштар „разговор” епистоларном формом.
Оно што је још значајније отворена је јавна полемика о ре
стрикцији ријалити продукција између министра за култу
ру и медије који је против ријалитија и власника телевизије
Пинк који инсистира на ријалитијима. Полемика је редак
облик јавног дискурса код нас30, иако је у демократским дру
штвима то један од елементарних форми размене мишљења
у медијима о темама од јавног интереса. Примери полеми
ке у овом корпусу не могу се сматрати узорним, али ипак
представљају барем покушај да се ова форма практикује и у
нашим медијима.
Субјекти
Од наведених субјеката ових текстова најчешће су то би
ли новинари (31 одсто), колумнисти нису укључени у овај
налаз, као и представници НГО-а (12 одсто), било да је реч
о покретачима петиције, или оним организацијама цивил
ног сектора које су осуђивале понашање учесника у рија
литијима, или су се једноставно придружили акцији. По
лемичари Жељко Митровић и Владан Вукосављевић, као и
РЕМ и стручњаци разних профила појавили су се у улози
субјекта, по 5 одсто сваки. Затим од политичара, односно
представника регулаторног тела, у узорку су идентифи
ковани као субјекти: чланица савета РЕМ Оливера Зекић,
30 Више о жанру „полемика” у: Валић Недељковић, Д. Анализа дискурса
полемике о религиозности и секуларизму/теизму и атеизму у дневном
листу Данас у: Медији, религија и насиље, ур. Сремац, С., Кнежевић, Н.
и Валић Недељковић, Д. (2013), Нови Сад и Београд: Центар за истра
живање религије, политике и друштва и Богословско удружење Отач
ник, cтр. 70-86.
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министар одбране и војске Србије Александар Вулин, ми
нистар унутрашњих послова Небојша Стефановић, бивши
министар за културу и медије Иван Тасовац, председница
владе Ана Брнабић. Овако значајна присутност, у анализи
раном узорку, различитих министара у Влади Србије је нео
чекиван, посебно што је реч о министарствима, осим оног
за културу и информисање, којима ријалити програми нису
у надлежности.
Колумнисти који су се бавили овом тремом, осим сталног
аутора Данаса, књижевника Светислава Басаре, у узорку су
се појављивали још и Тамара Скроза, Михајло Црнобрња,
Антонела Риха, Маја Дивац, Влада Георгијев, дакле угледни
новинари и публицисти културног простора Србије. Списак
није велики, али њихове колумне, које су објављивали углед
ни медији, свакако су заслуживали пажњу аудиторијума.

Коментари корисника онлајн медија
Корисници онлај портала нису ревносно остављали своје
поруке на текстове који су ушли у корпус, или су комента
рисали сасвим нешто друго, што уопште није у вези нити са
текстом, нити са темом, те их стога нисмо уврстили у кор
пус коментара, који садржи 236 постова.
Највише њих се заложило, додуше на различите начине,
за укидање ријалтија (121), њих знатно мање се изјаснило
отворено против укидања, свега 20, а изузетно висок број
корисника није дао јасно свој глас ни „за” ни „против”, већ
је објашњавало ситуацију у медијима, друштву, политици,
односу медија и политике, на такав начин да заправо није
било јасно за шта се залажу (95).
Најкраћи коментар гласио је „Браво”, а најдужи је имао 208
речи. Од 236 коментара чак 157 их је имало иразиту поли
тичку конотацију са освртом на актуелну власт и спрегу вла
сти и ријалитија као последицу популизма.
Пример:
„Интересантно да је премијерка Ана, министар Стефа
новић, нека чланица РЕМ-а су сви стали на страну Ми
тровића, Пецонија (који емитују риалити програме у
Србији годинама) а не на страну министра културе. Па
радокс је да су те телевизије ударни ТВ канали власти у
Србији.” Држављанин банана републике Србије

Дискурсне стратегије коментара
Критичком анализом дискурса коментара корисника уоче
но је више стратегија. Најчешће су корисници наводили
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„предлог решења” покушавајући да нађу одговарајуће ре
шење за све. Ова дискурсна стратегија има неколико подва
ријанти. Најчешћа је „може уз услов”. Пример:
„Што се тиче тог програма увео бих претплату па нека
гледа ко хоће”. Драган
Друга подваријанта је „промени канал”.
Пример:
„Види Срба моралиста, јел вас ко пушком тера да гледате,
имате 300 канала па гледај шта хоћеш”. Ива
„А како они који потписују знају да је реалити лош ако не
гледају? И нико их не тера да гледају, нек промене Канал.
Него они би мени да забране да ја гледам, овакву глупост
још нисам чуо.” 123

Трећа подваријанта је „изменити формат”
Пример:
„Требало би променити концепцију програма, да то ствар
но буде забавни програм са бираним учесницима, заба
вљачима.” Цица
У распону од помирљивих ставова која се очитује у стра
тегији „демократски дирскурс”, до не тако толерантних,
стратегија „радикално решење”, у корпусу је уочено још
њих 14: „дискурс тражење / примање информације”; „мо
рализација”, „лично искуство”, „власт узрок свих зала
па и ријалитија”, „али девојци срећу квари”, „предлог
за акцију”, „отворена подршка”, „стратегија поређења”,
„дискурс пословице”, „политика као модус операнди”,
„дискурс хлеба и игара”, „замена тезе”, „заклањање иза
ауторитета књиге”, „реторичко питање”.
Издвајамо:
Стратегију „власт узрок свих зала па и ријалитија” кори
стили су искључиво противници актуелне власти и посебно
СНС-а.
Пример:
„Па, ријалити су стуб ове напредне власти!” Радоје
Стратегија „радикално решење” има три варијанте једна
је искључив став без образложења шта ту није добро, дру
га садржи и експликацију, а трећа и радикалан одговорна
питање „а шта после укидања?”
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Пример:
„Само их склањајте да не можемо да их гледамо!” Биће
како народ хоће
„Треба укинути риалити програме. Доста је било тровања
деце неморалом, лажима”. Гаси ријалити
„Угасити Пинк и остале јавне куће...доста више прости
туције у свим облицима.” Браво
„Увести порез на кич и шунд. Опорезовати учеснике и ор
ганизаторе.” Друг црни
Много суптилнији дискурс негују они корисници који ко
ристе неку врсту „поштапалице“, као што су то на пример
народне пословице, да би исказали свој став о теми. За раз
умевање ових постова потребна су одређена додатна знања.
Најједноставнији за декодирање и конотацију је „дискурс
пословице”.
Пример:
„Руга се шерпа лонцу.” Неко издалека
Сложенија за декодирање је дискурсна стратегија „заклања
ња иза ауторитета књиге” јер да би се разумела порука, мора
се знати нешто о, у овом случају, писцу или/и његовим де
лима. Пример:
„Спој приватног и јавног је Орвеловска творевина.” Требало
вам је време да се сетите
Посебна варијанта ове дискурсне стратегије је „заклањање
иза ауторитета Библије” пошто је то једина светска немате
ријална културна баштина таквог кредибилитета на коју се
не очекује да било ко постави противаргумент.
Пример:
„Ријалити су Содома и Гомора”.

Коментар „скривен” у потпису корисника
Потпис под коментар је став аутора о тексту и теми31 било да
их аудиторијум на предвиђен начин разуме или не.
Све поруке корисника које су ушле у корпус биле су пот
писане. Корисници су употребљавали неколико стратегија
у потписивању.
31 Опширније у: Валић Недељковић, Д. Скривена порука у потпису: ана
лиза потписа корисника онлај издања медија и друштвених мрежа, у:
Језици и културе у времену и простору, уреднице Гудурић, С. и Стефа
новић, М. (2013), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 180.
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Пуно име и презиме је најређе коришћен модел. Кори
сник жели да он лично и његов став буду видљиви у онлајн
заједници.
Пример: „Александар Савулов”
Само име, или надимак, су веома честа стратегија корисни
ка и уобичајена је у свакој приватној комуникацији. Како су
поруке, као коментар на новинарски текст, или став о теми
текста, у суштини део приватне свере јавног комуницира
ња, ова стратегија је понашање пресликано из свакодневног
живота.
Додавање географске припадности („новосађанка Мара“,
„каћанка”, „лесковчанин”) указује да корисници-комента
тори препознају особености микро заједнице као специ
фичност која их одређује као особе и опредељује њихове
ставове.
Преузимање имена и презимена од познатих личности из
филмова и серија („Џејмс Бонд”, „друг Црни”, „Изногуд”,
„Бист (звер)”) захтевају познавање одређене врсте стварала
штва.
Поједине речи које исказују недвосмислену подршку ини
цијативи, синтагме и целе реченице као потпис најјаснија
су порука која још једном, у суштини, поткрепљује основну
мисао исказану у коментару („Потписујем”, „Браво”, „Збо
гом памети”, „Држављанин банан републике Србије”). Ови
потписи су за једнократну употребу.
Потпуно замагљену поруку имају бројеви као потпис јер
они имају значење само за онога ко је коментар поставио
(„123”).
У овом корпусу нисмо уочили иницијале као потпис што је
у ранијима био случај.

Закључак
Резултати критичке анализе дискурса 110 одабраних онлајн
медијских објава и 236 припадајућих им коментара кори
сника у периоду од 2015. до 2019. године о петицији против
ријалити шоуа указују на то да постоји мала критична маса
медијски писмених грађана и грађанки у Србији који препо
знају све негативне, али и позитивне стране формата; као и
да су само медији које сврставамо у професионалне и кри
тичке пратили кампању сакупљања потписа. Такође исти
чемо да су текстови посвећени ријалитијима садржали или
оцену етичности самог формата, односно јавну полемику о
ограничавању емитовања са становишта кршења етичког
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кодекса новинара Србије, или/и сам процес прикупљања
потписа, те су тако објављивани у етапама, а не континуира
но. Медији су у фокусу најрадије имали „афере” које прате
ријалитије као што је полемика тадашњег министра за кул
туру и медије и власника нјгледанијих ријалитија у Србији,
потом одустајање РЕМ-а од санкционисања ријалитија, на
сиље у ријалити Парови и реаговање полиције и на основу
тога убрзавање прикупљања потписа за укидање емитова
ња уживо, и ограничавање емитовања. Важно је истаћи и
то да се онлајн медији нису додатно ангажовали у подршци
кампањи прикупљања потписа за бољу регулацију ријалити
програма у Србији јавним заговарањем.
Корисници интернетских онлај медија нису ревносно ста
вљали своје коментаре испод садржаја посвећених иници
јативи укидања ријалитија на српским националним теле
визијама. Коментарисали су најчешће спрегу политичких
елита и ријалитија. У коментарима су користили двадесетак
различитих дискурсних стратегија укључујући и то да је че
сто потпис под коментар био својеврсна порука која додатно
подржава речено у коментару.
На значај ове теме за медије и јавност указује и чињеница да
је иницијативу за боље уређење продукције ријалитија пот
писало око 50000 грађана Србије, што је иначе јединствен
случај да се код нас аудиторијум тако масовно и јавно изја
шњава, у суштини, о уређивачкој политици појединих ме
дија и говори, на имплицитан начин, о постојању нуклеуса
медијске писмености.
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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
non-ethicality 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 (2015-2019). 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.
Key words: petition, REM, reality programmes, Ministry of Culture
and Information, bill proposal
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ЛАЈФСТАЈЛ
ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ФОРМАТИ
ПЕРСПЕКТИВЕ У СРБИЈИ
Сажетак: Циљ овог рада јесте да истражи феномен лајфстајл
телевизијског формата као специфичног сегмента ријалити те
левизијских програма. Корпус чине примери емисија на два ко
мерцијална инострана ТВ канала „Fine Living” и „HGTV” као и
емисијe С Тамаром у акцији и Прва башта Србије на националном
јавном медијском сервису РТС. Јединице анализе су ТВ емисије,
као целине. Teоријско полазиште рада чини Теорија користи и за
довољства. Анализа је показала како посматрани амерички лај
фстајл ријалити програми, као наметнут стандард постављају,
по правилу, само један стил уређења са обавезним компонентама
намештаја и просторија унутар стана/куће и не прихватају као
добар модел ништа што одступа од таквог стила. Приметно је
да се такав стил уређења, преко лајфстајл телевизија, наметнуо
као модел и кад се уређују/купују некретнине и у другим деловима
света (нпр. Европа, Средња Америка и Канада). Анализирани до
маћи формати разликују се у великој мери од америчких, будући да
имају хуманитарни или такмичарски карактер и друге аспекте
који нису само естески.
Кључне речи: ријалити програми, лајфстајл телевизија, преуре
ђење, јавни медији, комерцијални медији

Циљ рада и дефинисање
предмета истраживања
Циљ рада јесте да се истражи феномен лајфстајл телеви
зијског формата као специфичног сегмента ријалити теле
визијских програма.
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У српском језику, у контексту телевизијске форме, не
ма прецизно објашњеног и преведеног појма енглеске ре
чи lifestyle, осим синтагми „начин живота”, односно „стил
живота”1. Стога ћу у раду, за назив наведеног медијског
феномена, користити тај англицизам.
У страној литератури постоје бројна истраживања2 и студи
је у вези са историјатом, значајем и различитим типовима
лајфстајл ријалити програма. Сматра се да води порекло од
документарних образовних програма. Међутим, савремена
верзија, какву данас познајемо, настала је у Великој Брита
нији деведесетих година 20. века, да би се потом проширила
по Западној Европи: у Данској, Немачкој, Холандији, Фран
цуској, Италији, Норвешкој и Шведској, као и англосаксон
ским земљама: Сједињеним Америчким Државама, Kанади,
Аустралији и Новом Зеланду, али и у Јужној Африци.
„Лaјфстајл телевизија бави се свакодневним животом обич
них људи. Жанр укључује програме о дизајну интеријера и
преуређењу куће, преображају личности, кувању, тренира
њу и чишћењу. Такви програми су у вези са свакодневним
начином живота и понашањем. Овај жанр, заједно са рија
литијем, припада групи забавних медијских садржаја и у
основи је едукативног карактера јер нуди практичне савете
и инспирацију у вези са исхраном, модом, здравим телом,
баштованством и уређењем кућа”.3
Иако је од 2006. и појаве Великог брата, као првог форма
тираног4 ријалити програма у Србији, прошло готово 15
1 Васић, В., Прћић, Т. и Нејгебауер, Г. (2001) Ду ју спеак англосрпски?
Нови Сад: Змај, стр. 144.
2 Moseley, R. (2000) Makeover Takeover on British Television, Screen 41 (3)
рр. 299–314; Giles, D. C. (2002) Keeping the Public in Their Place: Audien
ce Participation in Lifestyle Television Programming, Discourse & Society
13(5), рр. 603–628; Taylor, L. (2002) From Ways of Life to Lifestyle The
‘Ordinari-ization’ of British Gardening Lifestyle Television, European Jo
urnal of Communication 17(4), рр. 479–493; Brunsdon, C. (2004) Taste and
Time on Television, Screen 45(2), рр. 115–29; Bell, D. and Hollows, J. (eds.)
(2006) Historicizing Lifestyle: Mediating Taste, Consumption and Identity
from the 1900s to 1970s, Aldershot: Ashgate Publishing; Majbritt Jensen, P.
(2008) The International Extent and Elasticity of LifestyleTelevision, Medi
eKultur 45, pp. 37-50; Smith, A. (2010) LifestyleTelevision Programmes and
the Constructions of the Expert Host, European Journal of Cultural Studies
13(2), pp. 191–205; White, M. (2012) Gender Territories: House Hunting
on American Real Estate TV, Television & New Media 14(3), pp. 228–243;
Redden, G. (2018) Is Reality TV Neoliberal? Television & New Media 19(5),
pp. 399 –414.
3 Majbritt Jensen, P. (2008) The International Extent and Elasticity of Lifestyle
Television, MedieKultur 45 р. 38.
4 Под називом Циркус воајер, у врло скромној продукцији, без значајне
медијске пажње и популарности, ријалити програм појавио се у Србији
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година, у нашем језику до данас није пронађен адекватан
српски назив, односно превод за тај појам. Тако је до данас
тај назив „постао одомаћен, а ријалити програми само су се
умножавали”.5
„Популарно названа телевизија са чињеницама (factual TV)
ријалити је смештен на граници између информације и за
баве, документарца и драме”.6 За такав тип забавног медиј
ског садржаја може да се каже да је у питању „променљив,
прилагодљив и врло отпоран медијски феномен у тој мери
да се поставља питање да ли је могуће говорити о жанру
када је реч о нечему што не може јасно да се ограничи нити
категоризује”.7

Tеоријско полазиште
Теоријско полазиште рада чини Теорија користи и задовољ
ства. Према тој теорији, публика ће пратити одређени ме
дијски садржај у медијима „јер ће на тај начин задовољити
неку своју потребу, било потребу за информацијом, забавом
или нечим трећим”8. Утемељивач ове теорије Илаја Kац
(Eliahu Katz) сматра да појединци користе медије како би
се поредили са другима, добили информације и савете за
свакодневни живот те да се „припреме на културне захте
ве успона на друштвеној лествици”9. На основу тога може
се запазити да појединци – гледаоци задовољавају своје по
требе за информисањем, али и образовањем када је у пита
њу стварање вредносних идентитета, специфичног живот
ног стила и културних вредности, какви се могу видети у
лајфстајл програмима.
Телевизија и интернет, последњих година све више, „играју
огромну улогу у личном, породичном, па и професионалном
структурирању времена и обликовању наших политичких и
културних реалности”10. Због своје велике популарности и
на некадашњој ТВ Кошава још 2001.
5 Пралица, Д. (2011) Однос јавности и независног регулаторног тела пре
ма ријалити програмима у Србији: Студија случаја ’Двор’, Култура бр.
133, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 307.
6 Holmes, S. and Jermyn, D. (eds.) (2004) Understanding Reality TV, New
York: Routledge, p. 2.
7 Милин Перковић, С. и Матовић, М. (2014) Ријалити програми у Србији
и ’непримерени садржаји’, Годишњак Факултета политичких наука, 8
(11), стр. 134.
8 Ćerepinko, D. (2011) Komunikologija – kratak pregled najvažnijih teorija,
pojmova i principa, Varaždin: Veleučilište u Varaždinu, str. 142-143.
9 Исто, стр. 142-143.
10 Kроња, И. (2006) Урбани животни стилови и медијска репрезентација
градског живота и омладинске културе поткултура ’Силиконске долине’
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свеприсутности у животу највећег броја људи, телевизију
неки аутори називају и културном ареном, а „у савременом
постмодерном друштву, ова културна арена, далеко пре него
висока култура, успоставља културне стандарде и облику
је популарни укус”11, што је управо и одлика анализираних
формата, нарочито оних америчке продукције.
За лајфстајл ТВ програме могло би се рећи да припадају
жанровима популарне културе. Неки аутори, пак, сматрају
да индустрија културе и забаве, у овом случају телевизија,
нема толико директног утицаја на стварање популарне кул
туре. Постоје опречни ставови у вези са тим колико људи/
публика има утицајаја на формирање популарне културе.
Фиск (Fiske) наводи да популарну културу стварају људи, а
не индустрија културе: „Све што индустрија културе може
да произведе јесте репертоар текстова или културне грађе
коју ће различите формације људи користити или одбацити
у трајном процесу стварања популарне културе”12. Са друге
стране Де Серто (De Serto) сматра да „’корисници’ популар
не културе нису у могућности да учествују у стварању саме
културе и једино на шта могу да утичу је начин на који ће ту
културу конзумирати”.13
Анализа лајфстајл формата показала је да је управо про
дукцијски одабир начина преуређења куће/дворишта у тим
емисијама наметнуо одређени стил уређења који у каснијим
емисијама сви учесници желе.

Методологија и корпус истраживања
Методе које су кориштене у овом раду су: дескриптивна и
компаративна метода како би се дао што бољи преглед ста
ња лајфстајл програма у свету и код нас, односно како би
се уочиле сличности и разлике домаћих у односу на стране
примере. У прикупљању дела података примењен је и ме
тод студије случаја техником научног интервјуа с циљем
да се додатно појасне модели функционисања два домаћа
примера. Интервјуи са продуцентима и уредницима емиси
ја С Тамаром у акцији и Прва башта Србије обављени су

и филмска трилогија Радивоја Раше Андрића, Зборник радова Факулте
та драмских уметности, бр. 10, стр. 89.
11 Crane, D. (1992) The Production of Culture – Media and the Urban Arts.
London: Sage Publications, p. 50.
12 Фиск, Џ. (2001) Популарна култура, Београд: Клио, стр. 32.
13 Рађеновић, М. (2016) Елементи популарне културе у ’Великом Гетсбију’,
Наслеђе бр. 33, стр. 211.
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електронским путем 5. и 6. априла 2020. Том приликом са
говорници су одговорили на унапред постављена питања14.
Корпус чине примери појединачних емисија о куповини и
преуређењу куће/стана Упад у двориште (Yard Crashers)
на ТВ каналу FineLiving, Скривени потенцијал (Hidden Po
tential) на ТВ каналу HGTV (HomeGarden TV), С Тамаром у
акцији и Прва башта Србије на РТС-у (табела 1):
ТВ канал

емисија

Fine Living
HGTV
РТС
РТС

Упад у двориште (Yard Crashers)
Скривени потенцијал (Hidden Potential)
С Тамаром у акцији
Прва башта Србије

трајање
(просек)
22 мин.
22 мин.
55 мин.
50 мин.

Табела 1: Примери лајфстајл ТВ емисија

Анализа и резултати

Контекст емисија

Слика 115

Слика 216

Упад у двориште (Yard Crashers) (слика 1) у просеку тра
је 22 минута. Емитује се на калбовском ТВ програму Фајн
Ливинг (FineLiving TV), али и HGTV и DIY Network, у вла
сништву ТВ корпорације Дискавери (Discavery Networks In
ternational) од 2008. До сада је било 17 сезона и више сто
тина епизода. Променила су се тројица водитеља Ахмед
Хасан (Ahmed Hassan), Метју Блешоу (Matthew Blashaw) и
Кевин Вуд (Kevin Wood). Сценарио је такав да водитељ, ко
ји је уједно и предузетник, на почетку емисије тражи особе
којима би преуредио двориште. Своје потенцијалне клијен
те проналази у гарден-центрима где они долазе у куповину.
Након договора, одлази са клијентом да провери у каквом
је стању његово двориште и договара детаље. Предлаже му
опцију обнове, коју клијент, по правилу, без поговора и с
одушевљењем увек прихвата. Комплетна обнова дворишта
траје два дана. Учествују екипа професионалаца коју доведе
17

14 Питања и одговори дати су на крају рада у прилозима 1 и 2.
15 Извор за слику: DIY network.
16 Извор за слику: HGTV.
17 https://www.diynetwork.com/shows/yard-crashers (посећено 05. 04. 2020).
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водитељ (мајстори, архитекте и сл.) и са друге стране чла
нови породице и/или пријатељи, комшије онога чије се дво
риште сређује. Акценат је на заједничком раду и доприносу
локалне заједнице. Клијент – власник дворишта присутан
је све време радова, учествује у реновирању и не постоји
ефекат изненађења.
Скривени потенцијал (Hidden Potential)18 (слика 2) у просе
ку траје 22 минута. Емитује се на ТВ програму HGTV од
2017. До сада је снимљено преко 30 епизода. Инвеститор
ка и дизајнерка из Калифорније Џасмин Рут (Jasmine Roth)
обилази тамошња предграђа са типским кућама и преуређу
је интеријер и екстeријер одређене куће. Клијент – власник
куће најпре јој саопшти колики буџет има на располагању,
и спрам тога, дизајнерка се потруди да уреди кућу на кре
ативан начин. Због ограниченог новца, уређује се споља
шњост куће, док се унутар куће преуређује углавном кухи
ња, дневни боравак, купатило и евентуално једна спаваћа
соба. Комплетно преуређење траје више дана. У преуређењу
куће учествују само чланови тима предвођени Рутовом, док
чланови породице долазе након што се кућа преуреди, те је
у фокусу и ефекат изненађења, односно усхићења, што је и
врхунац емисије.

Слика 319

Слика 420

С Тамаром у акцији (слика 3) у просеку траје 55 минута.
Емитује се на каналу РТС1 од 2016. До сада је емитовано
седам сезона са преко 100 епизода. Ауторка и водитељка је
Тамара Грујић, која је пре ове емисије водила сличну под
називом Радна акција. Продуцент емисије је Вук Ђоковић.
Иако је по формату ријалити лајфстајл, у основи је хума
нитарног карактера. Екипа предвођена водитељком одабира
породицу скромнијег социјалног статуса којој је потребна
адаптација куће. Услов је да је кућа у власништву породи
це и да није већа од 80 квадратних метара. Адаптација и
21

18 https://www.hgtv.com/shows/hidden-potential (посећено 05. 04. 2020).
19 Извор за слику: РТС.
20 Исто.
21 http://stamaromuakciji.rs (посећено 05. 04. 2020).
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ентеријера и екстеријера траје 5 дана. Чланови породице не
учествују директно у преуређењу, већ долазе након што се
посао заврши, уз ефекат изненађења на крају. Спонзори сно
се све трошкове уређења, односно обнове. Поред хумани
тарног карактера, емисија има и културно-образовну и дру
штвено одговорну функцију будући да је један сегмент увек
посвећен и културном наслеђу краја у коме се налази кућа,
а често се и уз помоћ локалних самоуправа уреди неки обје
кат од јавног интереса у тој општини (спортско игралиште,
здравствена установа, школа и слично).
Прва башта Србије22 (слика 4) у просеку траје 50 минута.
Емитује се на РТС1 од 2018. До сада је емитовано две сезоне
са 25 епизода. Аутор и уредник емисије је Јован Марковић,
а водитељ баштован Дејан Драгићевић. Концепт је такав да
се у свакој епизоди такмиче по две породице, из истог ме
ста, са циљем да за три дана уреде своје двориште/терасу.
У куповини биљака и саветима обема породицама помажу
пејзажне архитекте и водитељ. Буџет за преуређење оба дво
ришта обезбеђују спонзори. Чланови породице учествују у
преуређењу. Жири одлучује о томе ко је боље уредио дво
риште и победник добија награду (нпр. зидани роштиљ).
Победничке породице сезоне иду у финале где жири бира
три најлепше уређена дворишта. Власници потом добијају
задатак да за 30 минута креативно уреде симулиране баште,
а на располагању им је исти број биљака. Најбоље оцењен
пројекат добија комплетно опремљену зидану летњу кухи
њу, другопласирани добија дрвену кућицу за башту или са
летлу, а трећепласирани тенду. Емисија поред такмичарског
има и културни и едукативни карактер јер пејзажне архитек
те и ботаничари дају практичне савете о уређењу околине и
врстама садног материјала.

Компаративна анализа
Поређење четири лајфстајл ријалити серијала обављено је
на основу седам критеријума који су претходно поставље
ни. Посматрано је присуство, односно одсуство следећег
(табела 2):
•

финансирање (пре)уређења: о трошку власника / о
трошку спонзора;

•

социјални карактер (пре)уређења: хуманитарни / так
мичарски/ естетски;

•

обим (пре)уређења: комплетан / делимичан;

22 https://www.rts.rs/page/rts/sr/rtspredstavlja/story/267/najnovije/3262020/pr
va-basta-srbije.html (посећено 05. 04. 2020).
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•

објекат (пре)уређења: кућа и стан / двориште;

•

начин (пре)уређења: типско23 / слободно;

•

учешће у (пре)уређењу: креативни тим / власник с по
родицом/ локална заједница;

•

аспект емисије: културно-образовни / друштвеноодговорни/ забавни.

Компаративна анализа показала је да код само три крите
ријума постоји поклапање у целом корпусу, а то је да сви
серијали имају естетски каратер, да у преуређењима увек
учествују креативни тимови на челу са водитељем/водитељ
ком и да у сва четири серијала долази и до преуређења дво
ришта, односно баште, делимичмо или потпуно.
Заједничко за три од четири серијала јесте да спонзори фи
нансирају преуређење и да се комплетно преуређује про
стор, док једино код Скривеног потенцијала то финансира
власник спрам својих могућности, од чега зависи и обим
преуређења. Анализа је такође показала и да су заједнич
ке карактеристике српских лајфстајл формата такозвани
слободан стил уређења куће/дворишта спрам процене про
дукције (С Тамаром у акцији), односно у договору са вла
сницима (Најлепша башта Србије). Још једна заједничка
карактеристика домаћих формата јесте да у свом садржају
имају културно-образовни и друштвено одговорни аспект.
Поред фокуса на преуређења одређене куће/дворишта део
емисије усмерен је и на културно наслеђе, обичаје и промо
цију локалне средине (С Тамаром у акцији), односно култу
ру неговања зеленила, савета за уређење дворишта и очува
њем природе и средине у којој живимо (Најлепша башта
Србије).
Са друге стране, анализа је показала типски начин преуре
ђења и куће и дворишта у америчким форматима. Када је
у питању преуређење унутрашњости куће у центру пажње
је увек тзв. отворени концепт, односно заједнички, разгра
ђен простор кухиње, трпезарије и дневне собе. У фокусу ве
лике кухиње, по правилу, је кухињски елеменат – острво,
шпорет и дупли фрижидер од нерђајућег челика, искључи
во мермерни пулт на доњим кухињским елементима. Ку
хиња обавезно мора да буде повезана у једну велику про
сторију са дневном собом и трпезаријом. Сматра се да је
„дневни боравак постао обележје савременог стана у другој

23 У смислу да су уочени неки стандарди попут: отвореног заједничког
простора кухиње, дневне собе и трпезарије, обавезни камин (куће); са
времено огњиште – ватра, електрични роштиљ, салетла (дворишта).
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половини 20. века и средиште породичног живота”.24 У сре
дишту америчког дневног боравка увек је камин, чак и када
није у функцији. Уколико има вишка просторија (сутерен,
поткровље), по правилу, тај део се реновира у сврху забаве
– то јест као, како кажу, мушка јазбина. Тиме се потврђује
стереотипизација мушких и женских просторија. „Мушка
верзија свакодневног подразумева простор дома као прово
ђење времена ослобођеног од рада, док је женском верзијом
свакодневног, уједно и дефиницијом жене, схваћено добро
вођење домаћинства, те брига о себи.”25 Када је у питању
преуређење дворишта, приметан је аспект забаве и опушта
ња, спрам садње зеленила и цвећа. Пожељно америчко дво
риште треба да има такозвано савремено огњиште на плин
са клупама око њега, салетлу, спољњи покретни/зидани ро
штиљ са рерном, и ако има места, кутак за играње деце или
кућних љубимаца.
Хуманитарни карактер је особеност једино серијала С Тама
ром у акцији, док такмичарски карактер има једино Најлеп
ша башта Србије. Када је у питању ангажованост власника
у радовима, она је предвиђена у америчком Упаду у дво
риште и у Првој башти Србије, док је присуство власни
ка остављено за крај с ефектом изненађења и одушевљења
код Скривеног потенцијала и С Тамаром у акцији. Солидар
ност као обележје локалне заједнице маркирано је код Упа
да у двориште где продуцентском тиму и власнику помаже
породица и комшилук. У Првој башти Србије такмиче се
две породице, па је учешће рођака, чланова породице или
пријатеља неминовност.

Закључне напомене
Телевизијски лајфстајл ријалити програми врло су попу
ларни, што доказује њихово вишедеценијско емитовање у
свету и последњих година код нас.
Анализа је показала како су посматрани амерички формати
изградили један стил уређења као пожељан стандард који
сви клијенти желе. Иако је свака кућа/стан уређена на дру
гачији начин, стил уређења са обавезним компонентама на
мештаја и унутрашњим распоредом и повезаности просто
рија наметнут је као стандард: заједнички отворени простор
кухиње, трпезарије и дневне собе; мермерне плоче на
доњим деловима кухињских елемената, кухињски елеменат
24 Duda, I. (2010) Pronađeno blagostanje: Svakodnevni život i potrošačka
kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa, str. 127.
25 Perkec, M. (2016) Stanovanje u socijalizmu – klasno kulturni aspekti – di
plomski rad, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet, str. 26.
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острво, електрични уређаји од нерђајућег челика, камин као
обавезни део дневне собе, више купатила, а главно купатило
са два лавабоа, мушка соба за забаву и тако даље. Када су у
питању преуређења дворишта предност је дата простору за
уживање у односу на простор са зеленилом и цвећем: савре
мено огњиште са плинским пламеном и клупе около, зидани
роштиљ са рерном, салетла, дечји кутак за забаву или кутак
за кућне љубимце, по правилу, постали су неизоставни еле
менти сваког преуређеног дворишта. Иако то није био пред
мет овог рада, гледањем и неамеричких лајфстајл серијала,
уочено је да се амерички стандард лајфстајл уређења дома
пренео и као модел који клијенти траже у програмима и у
Канади, Средњој Америци и Западној Европи.
назив
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
културнообразовни
аспект
друштвеноодговорни
аспект

Упад у Скривени
двориште потенцијал
+
+

С Тамаром у Прва башта
акцији
Србије
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

Табела 2. Критеријуми за поређење лајфстајл ТВ емисија
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Анализирани домаћи формати разликују се у великој ме
ри од америчких, будући да имају хуманитарни или такми
чарски карактер, као и културно-образовни и друштвеноодговорни аспект.
Компаративна анализа показала је да од седам поставље
них критеријума поређења само три показују поклапање у
целом корпусу – сви серијали имају естетски карактер, у
преуређењима увек учествјују креативни тимови на челу
са водитељем/водитељком и у сва четири серијала долази
и до преуређења дворишта у одређеном обиму. Наравно,
чињеница је да сваком учеснику у пројекту остаје лепши
и уређенији простор за будући живот. На крају можемо да
констатујемо да „свакодневни дискурси простора” могу да
постану „популарни дискурси простора чија значења про
изводе појединци у зависности од друштвеног положаја”26,
а намећу их медији, као својеврсни стандард лежерног и
хедонистичког живота.
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ПРИЛОГ 1
Интервју с продуцентом ТВ серијала С Тамаром у акцији
Вуком Ђоковићем (ВЂ):
1. Основне особености серијала:
ВЂ: ТВ емисија С Тамаром у акцији постоји од 2016. До
сада (април 2020) снимљено је осам сезона: једна на се
веру Kосова и Метохије, две на југу, две на истоку и јед
на на западу Србије, две у централној Србији и сада се
снимају две сезоне у Војводини. Укупно је снимљено 110
епизода. Екипа се састоји од шест мајстора и шефа гра
дилишта, који су у сталној поставци, док се по потреби
ангажује још мајстора. Свака од реконструисаних кућа
сређивала се од понедељка до петка. У неколико случаје
ва радови су почињали и нешто раније због обима посла.
2. Да ли је емисија рађена по лиценци или је оригинална?
ВЂ: Емисија С Тамаром у акцији је рађена по узору на
амерички Home Makeover, али је лиценца наша.
3. Kо су Вам (инострани) узори (ако има)?
ВЂ: Немамо узора.
4. Ко одлучује о томе чији стан/кућа ће се сређивати?
ВЂ: На кастинг породица и кућа иду архитекта, шеф гра
дилишта и продуцент. Све куће које се обилазе, детаљно
се измере и фотографишу и разговара се са свим укућа
нима. Након тога доноси се одлука коме ће се сређивати
кућа.
5. У којој мери преуређење зависи од изгледа куће (распо
реда просторија), а у којој мери архитекта има слободу
да нешто мења?
ВЂ: Архитекта има пуну слободу у пројектовању куће, у
договору са шефом градилишта како би се видело шта је
изводљиво, а и да унутрашњост буде функционална у од
носу на број укућана који ту живе.
6. Да ли се некад разгађују/преграђују просторије, или се
само реновира постојеће стање?
ВЂ: Наравно да се преграђују. Руше се стари зидови, зи
дају се нови преградни зидови. Имали смо и дозиђивања
и надзиђивања.
7. Kолико често мењате намену просторија или тога
нема?
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ВЂ: Готово у свакој епизоди има тога. Многе куће које
смо сређивали нису имале купатило, тако да од могућ
ности и места увођења воде зависи и где ће се правити
купатило и кухиња.
8. Да ли власници куће/стана могу и у којој мери да ути
чу на опремање (избор материјала, боју зидова, дезене)
или то искључиво зависи од спонзора, односно избора
продукције?
ВЂ: Власници не могу да учествују у одабиру јер коначни
изглед куће виде тек на усељењу. Међутим, током кастин
га имају могућност да учествују у одабиру нечега или да
саопште неку посебну жељу коју, уколико смо у могућно
сти, имплементирамо у пројекат. Изглед куће зависи од
архитекте и продукције емисије. Спонзори се не мешају
у изглед куће.
9. Да ли и у којој мери сређујете окућницу (травњаци,
терасе)?
ВЂ: Наравно, што се и види у свакој епизоди где постоје
услови за то.
ПРИЛОГ 2
Интервју с аутором и уредником TВ серијала Прва башта
Србије Јованом Марковићем (ЈМ):
1. Основне особености серијала:
ЈМ: Ово је друга сезона серијала Прва башта Србије.
Сам пројекат написан је 2016. Пројекат је осмишљен као
велико надметање у томе који такмичар ће преуредити
своју башту лепше од противника. Главни аспект шоуа је
у такмичарима и њиховим идејама за преуређење у циљу
победе, у чему се овај формат разликује од других класич
них Home Makeover емисија где је аспект на социјалном
елементу (некада ружно сада лепо). У епизоди учествују
две породице. У првој сезони је било 13, а у другој 12 епи
зода. Последња епизода је финална где бирамо прва три
места у конкуренцији претходних победника.
Радови, у просеку, трају два до три дана по породици.
Kритеријуми за одабир учесника су бројни. Између оста
лог, важно је да породице буду занимљиве, да се међусоб
но познају, да воле цвеће, да имају нормално двориште.
1. Да ли је емисија рађена по лиценци или је оригинална?
ЈМ: Емисија је оригинална. Занимљиво је да је британски
Channel 5 направио сличан формат две године касније,
али у том формату се такмиче архитекте, а не породице.
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3. Kо су Вам (инострани) узори (ако има)?
ЈМ: Нема их.
4. Ко одлучује о томе чије двориште ће се сређивати?
ЈМ: Kреативни тим унутар продукције одлучује.
5. У којој мери преуређење зависи од изгледа дворишта, а
у којој мери пејзажни архитекта има слободу да нешто
мења?
ЈМ: У већини случајева преуређење зависи од афинитета
такмичара и изгледа њиховог дворишта. Архитекта даје
велики број савета јер зна далеко више од такмичара и од
несебичне је помоћи.
6. Да ли се некад пренамењују делови дворишта или се
само реновира постојеће стање?
ЈМ: Немамо изричит став, али до сада је био случај да се
постојеће стање реновира.
7. Да ли власници могу и у којој мери да утичу на преу
ређење/ опремање (избор материјала, боју и дезен огра
де, избор биљака, декорације) или то искључиво зависи од
спонзора?
ЈМ: Власници у великој мери утичу на преуређење.
8. Да ли сви учесници/такмичари имају исти буџет за
уређење или је тај део различит?
ЈМ: Сви учесници имају исти буџет на располагању.
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РИЈАЛИТИ У ДОБА
ИЗГУБЉЕНЕ
АУТЕНТИЧНОСТИ
Сажетак: Аутор текста полази од схватања да савремено раз
умевање преноса уживо као нарочитих аргумената објективно
сти, не треба тражити у претпоставци недовољне информиса
ности јавности о могућностима злоупотребе медијског извешта
вања, колико у потреби проналажења чврстих упоришта реалног,
која се, суочена са готово безнадежном потрагом, опире свакој
рационалности. У времену дестабилизовања реалног, стварност
бива у потпуности апсорбована такође стварним, но конструиса
ним догађајем. У тексту је парадигматична манифестација овог
процеса препозната у успону ријалити програма. Стварност ри
јалитија заправо је стварност конструисања догађаја који укида
саму стварност – нешто што би се могло назвати негативном
реалношћу. Иако је овде реч о неаутентичној, односно констру
исаној догађајности, тиме што заузима простор стварног, њено
произвођење у тексту је поистовећено са поступком демијуршког
стварања, а медијска индустрија са својеврсним демијургом но
вог, тзв. медијског доба. Деперсонализација и индустријска засно
ваност савременог демијурга сагледани су у кореспонденцији са
развојем визије неаутентичног живљења, те појавом негативне
реалности која нагриза простор стварног.
Кључне речи: аутентично, критика, ријалити, симулакрум,
стварност

Претходне две деценије, на плану продукције медијских са
држаја, у великој мери обележене су експанзијом програма
реалног времена, како по питању развоја посебних варије
тетских форми, тако и у смислу интензивирања продукције
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садржаја који припадају овом жанру. Иако омогућен
технолошким условима директног медијског ширења садр
жаја (радио и телевизијског емитовања, као и преноса путем
интернета), узроке, као и елементе продукцијског успона
ријалити програма, пре свега треба тражити у специфич
ним друштвеним кретањима, којима су промене очекивања,
функција, као и начина употребе медија биле опредељене.
Овај процес, при том, не треба искључиво довести у везу са
савременим друштвеним контекстом. Већ самоутемељење
медија јавног комуницирања као нарочитих канала путем
којих се шири истина о друштвено-историјским дешавањи
ма, односно преносе информације, објашњења и интерпре
тације сложене друштвене стварности, поставило је оквире
доживљавања / разумевања медијских садржаја као својевр
сних одраза реалног. Изузев развоја драматизованих жанро
ва, који не прикривају своју садржајну утемељеност у фик
цији, значајан део медијске продукције своју заснованост
проналази у претпоставци њеног учешћа у преносу истине.
У таквим околностима, развитак програма реалног времена
био је само питање обезбеђења техничких услова. Јер конач
но, сагледано унутар парадигме разумевања медијских тек
стова као приказа / интерпретације реалних догађаја, шта би
могло више задовољити потребу да догађаји буду приказани
онаквим какви јесу, до управо њихово преношење у реал
ном времену. Ријалити програми, сагледани из овог угла, та
ко постају жанр у којем се заправо и остварује идеал, и то у
његовом најчистијем облику, објективног, безинтересног (а
то значи спроведеног без икакве монтаже и интервенција) и
целовитог преноса догађаја.
Свакако, реч је о претпоставци којој бисмо тешко, изузев
у строго ограниченим оквирима, могли пронаћи аргументе
њене утемељености. Но упркос оправданој сумњи, теориј
ски поткрепљеној низом студија / анализа / истраживања,
изведених са често супротстављених теоријских позиција
и на темељу различитих научно-истраживачких приступа,
вера у рефлективну природу медијских приказа и даље оста
је снажна, чак и у контексту развијене друштвене свести о
постојању / раширености манипулативног деловања путем
медија. У овоме свакако не треба занемарити ни утицај раз
воја фотографије, те претпоставке (посебно снажно израже
не у првим деценијама након њеног појављивања, а упркос
разоткривању, још у том периоду, могућности њене мани
пулативне употребе) да слике добијене хемијско-механич
ким путем, већ на основу њиховог порекла, представљају
снажне ослонце на путу ка спознаји.

49

ДРАГАН ЋАЛОВИЋ
Ова нарочита фасцинираност медијским забелешкама, као
својеврсним објективним одразима стварног, проналази
свој најснажнији ослонац у поступку директног медијског
преноса. Попут фотографских приказа, чија је употреба у
штампаним текстовима препозната не само као илустра
ција, већ и више као показатељ истинитости садржаја тек
ста, преноси уживо, са развојем електронских и дигиталних
медија, постају нарочити аргументи објективности. Разлог
овоме, мање смо спремни да тражимо у претпоставци не
довољне информисаности јавности о могућностима злоу
потребе медијског извештавања, колико у потреби пронала
жења чврстих упоришта реалног, која се, суочена са готово
безнадежном потрагом, опире свакој рационалности.
У овако постављеним оквирима посматрања, посебно се на
меће питање успона ријалити програма. Поставши плане
тарни медијски феномен у релативно кратком временском
периоду, жанр ријалитија последњих година све интензив
није привлачи пажњу критичке јавности и академске зајед
нице. Често постављана питања тичу се управо разумевања
онога што гледаоце привлачи ријалитију, те начина употре
бе / разумевања / доживљавања садржаја ријалити програ
ма. У тексту Talking alone: Reality TV, emotions and authen
ticity (2006), Мина Аслама (Aslama) и Мерви Панти (Pantti)
ријалити програм посматрају као својеврстан показатељ
савремене тзв. исповедне културе, коју карактеришу инте
ресовања за лична осећања, интимне односе и терапеутски
говор.1 Успон програма реалног времена доведен је у везу са
развојем преокупираности емоцијама и аутентичношћу ја
ства.2 Поједини аутори, у том смислу, посебно подвлаче сна
жење потребе за спонтаним исказивањем осећања или ис
пољења емоција, нарочито када је реч о оним негативним,3
при чему су ријалити програми препознати као места ко
ја, супротно савременом друштву, које претпоставља сна
жну контролу понашања, управо представљају места

1 Aslama, M. and Pantti, M. (2006) Talking Alone: Reality TV, Emotions and
Authenticity, European Journal of Cultural Studies, 9(2), p. 167.
2 Aslama, M. and Pantti, M. (2006) Talking Alone: Reality TV, Emotions and
Authenticity, European Journal of Cultural Studies, 9(2); Fuerdi, F. (2004)
Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertian Age, London:
Routledge; Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society
in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press.
3 Fuerdi, F. (2004) Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncer
tian Age, London: Routledge; Lupton, D. (1998) The Emotional Self: A So
ciocultural Exploration, London: Sage; Meštrović, S (1997) Postemotional
Society, London: Sage.
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ослобођеног реаговања.4 Џун Дири (Deery) развој ријалити
програма доводи у везу са комодификацијом различитих
врста искустава, те идући даље, програме реалног времена
сагледава као парадигматичан пример спајања рекламног и
забавног програма.5 Зизи Папачариси (Papacharissi) и Ендр
ју Менделсон (Mendelson), указују на чињеницу да већина
гледалаца који у ријалити програмима препознају забавне
и опуштајуће садржаје, показује тенденцију да садржај и
дешавања у овим програмима заиста сматра реалним, ис
тичући да гледање програма реалног времена умногоме
представља одговор на усамљеност и изражену потребу
за воајеризмом.6 Алис Хол (Hall) такође указује на снажно
изражено разумевање програма реалног времена као ре
алних, а поступака / реакција њихових учесника као одра
за њихове личности, односно израза њихове воље, мада уз
изражену свест да присуство камере може имати утицаја
на начин њиховог понашања / реаговања.7 Поједини ауто
ри, склоност ка праћењу ријалити програма доводе у везу
са карактеристикама личности, тако Стивен Рајз (Reiss) и
Џејмс Вилц (Wiltz), у истраживању спроведеном на 239 ис
питаника, закључују да гледаоци ријалити програма имају
изнадпросечну потребу да се осете самозначајним, те даље,
романтичним, заштићеним, пријатељским итд.8
У циљу ближег разумевања успона програма реалног време
на, у даљем тексту, посебно ћемо се задржати на разумевању
забавних ријалити програма, за разлику од његових варије
тетских реализација које своју примену првенствено прона
лазе у оквирима документарног и информативног медијског
деловања, иако њихово разумевање као својеврсних знакова
ишчезавања аутентичног живљења, не би требало да остане
ограничено овако постављеним оквирима истраживања. У
циљу дубљег разумевања везе између развоја ријалити про
грама и процеса губљења аутентичног живљења, најпре би
ваљало испитати на који начин је измена самог разумевања
концепта аутентичности подржана транслитерацијом иде
је демијурга. Појам демијурга, у свом историјском развоју,
добијао је различита нијансирана значења унутар посебних
4 Aslama, M. and Pantti, M. (2006) Talking Alone: Reality TV, Emotions and
Authenticity, European Journal of Cultural Studies, 9(2), p. 171.
5 Deery, J. (2004) Reality TV as Advertainment, Popular Communication, 2(1).
6 Papacharissi, Z. and Mendelson, A. L. (2007) An Exploratory Study of Rea
lity Appeal: Uses and Gratifications of Reality TV Shows, Journal of Broad
casting & Electronic Media, 51(2).
7 Hall, A. (2006) Viewer’s Perceptions of Reality Programs, Communication
Quarterly, 54(2).
8 Reiss, S. and Wiltz, J. (2004) Why People Watch Reality TV, Media
Psychology, 6.
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теоријских приступа, од изворне грчке употребе термина
димијургос, у значењу уметника / градитеља дела општедру
штвеног значаја, преко Платоновог разумевања демијурга
као „оца свих ствари” и градитеља света,9 те ранохришћан
ског повезивања концепта божанске креације са чином де
мијуршког стварања (посланица апостола Павла), па све до
савремених приступа у којима се актуализација разумевања
концепта демијуршког стварања доводи у везу са тоталита
ристичким приступом у револуционарној измени света.10
Упркос оправданој сумњи да би довођење у везу концеп
та демијуршког стварања са медијском продукцијом има
ло мало оправданости, те коначно било израз недопустиве
ароганције, у савременим друштвеним околностима, испи
тивање ове везе чини се наметнутим вредносном маргина
лизацијом сваке критичке ауторефлексије. Реч је о последи
ци друштвеног признавања статуса медијског приказа којим
се тежи тоталном превладавању стварног. Интензивирање
производње надстварног, захваљујући снажењу дејства си
мулакрума у свим сегментима живота, чију најснажнију
критику проналазимо код Бодријара (Baudrillard),11 имало
је као последицу (између осталог) доживљавање медијске
продукције као процеса друштвене производње стварног.
Иако корене овог процеса можемо препознати већ у раним
праксама прилагођавања јавних дешавања њиховом даљем
медијском репродуковању, зрело доба производње стварног
зарад задовољења потреба медијске продукције, започело је
развојем тзв. програма реалног времена. Упркос изразитој
прилагодљивости овог жанра, те у вези са тим и разновр
сности његове варијететске реализације, ријалити програми
у својој основи заснивају се на репродуковању уверења да
приказују стварне догађаје, односно да нуде медијски по
средовану забелешку стварности.
За разлику од других медијских жанрова, укључујући једна
ко оне који су недвосмислено препознати као драматизовани
и утемељени у фикцији, као и оне учвршћене у ширењу ве
ровања да нуде засновану и чињенично подржану интерпре
тацију стварности, односно да представљају канале ширења
/ разоткривања истине, веродостојност ријалити програма,
снажно је условљена негирањем инсценације приказане
радње. Ово још увек не укида могућност признања иници
рања појединих приказаних дешавања, докле год уверење
да је сам ток радње спонтан, односно да представља израз
9 Платон (1981) Тимај, Београд: Младост.
10 Гројс, Б. (2011) Уметност утопије, Београд: Плави круг, Логос.
11 Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација, Нови Сад: Светови.
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реакције у реалним околностима, остаје очувано. У изве
сном смислу, аргумент у прилог оваквом уверењу, управо
се и може пронаћи у самој продукцијској пракси претежне
већине варијететских ријалити програма, у којима учесници
управо и не добијају унапред разрађен текст, нити сценарио
којим би њихове реакције / поступци / кретње и сл. били
утврђени, иако њихов говор као и реакције не морају бити
ни искрени ни аутентични.
Како би обезбедили извесну медијску атрактивност садржа
ја, продуценти ријалити програма примарно се, без икаквог
устезања и бојазни да би тиме могли нарушити жанровске
оквире, усредсређују на употребу селекције материјала и
њихову монтажу, те креирања догађаја применом поступака
као што су давање задатака, покретање игара и такмичења,
провоцирање реакција и слично. Овај заокрет управо пред
ставља трансформацију самог поступка медијске продукци
је у смеру подстицања догађаја / реакција с циљем њихове
медијске репродукције. За разлику од лајв-видеа (live video),
као посебне подврсте програма реалног времена, који би
могао бити схваћен као нарочита форма редимејда (свака
ко у техницистички огољеном приступу, без икаквог умет
ничког призвука), ријалити програми засновани на праћењу
живота групе људи, у себи садрже тенденцију конструис а
ња / измене / преусмеравања догађаја, у циљу њиховог под
ређивања великој медијској визији стварног.
Поступци иницирања дешавања, једнако као и поступак
преузимања стварног, као признате стратегије развоја умет
ничке визије, само привидно стоје на истој линији са ри
јалитијем у разумевању примењеног перформативног по
ступка. За разлику од хепенинга, у којем учесници извесним
поступцима придају већу пажњу, присвајајући стварни до
гађај у његовој просторној и временској димензији, чиме га
уводе у свет уметности, те перформанса који претпоставља
заснивање неилузионистичког дешавања као уметничког
чина, програми реалног времена засновани су на подража
вању аутентичног дешавања. Иако у појединим сегментима
догађаји, као и реакције учесника у ријалити програмима
могу бити израз искрених порива и осећања, односно неис
кривљене реакције на постављену ситуацију, те у том сми
слу у одређеној мери могу задржати везу са аутентичношћу,
ипак, посматрано на нивоу жанра, као и у својој претежној
реализацији (оној која се опире нестратешком поступању),
ријалити програми утемељени су на постпуку (неадекват
ног) именовања радње, а не на дестабилизовању чврстог
разграничења између тзв. (аутентичног) стварног света и
света уметности (који нужно мора бити аутентичан да би
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уопште припадао уметности), што је својствено за претход
на два случаја.
Како средишње одлике перформативног поступка ријалити
програма јесу дисконтинуитет, остварен кроз секвенцијал
но монтирање слика догађања у јединствену калеид
 оскоп
ску слику, те подређивање догађања медијском погледу, то
ријалити програми не захватају аутентичну догађајност, већ
уклапајући медијске приказе нуде привид аутентичног до
гађаја, који се тек у процесу именовања самопотврђује као
прави / реалан. Снага уверљивости оваквог става почива
на високом степену импровизације која је учесницима ри
јалити програма допуштена, те на чињеници да је њихов
стварни живот замењен учествовањем у конструис аној до
гађајности, чиме истовремено овај неаутентични свет запра
во постаје њихова реалност. Стварност, на тај начин, бива
у потпуности апсорбована такође стварним, но констру
исаним догађајем.
Стварност ријалитија заправо је стварност конструисања
догађаја који укида саму стварност – нешто што бисмо мо
гли назвати негативном реалношћу. Иако је овде реч о неа
утентичној, односно конструисаној догађајности, тиме што
заузима простор стварног, њено произвођење управо и може
бити поистовећено са поступком демијуршког стварања, а
медијска индустрија са својеврсним демијургом новог, тзв.
медијског доба. Деперсонализација и индустријска заснова
ност савременог демијурга управо кореспондирају са разво
јем визије неаутентичног живљења, те појавом негативне
реалности која нагриза простор стварног.
Једна од основних својстава медијских индустрија јесу по
ступак присвајања и натурализације,12 као и замена аутен
тичних реакција / емоција / понашања њиховим означите
љима.13 Управо ова својства требало би препознати и као
битне одредитеље утемељења негативне реалности. Развој
друштвеног утицаја али и вредносне процене медијског по
средовања стварног, обнавља старогрчку идеју о свету као
позоришној сцени којом управљају олимпијски богови. За
точен оваквом визијом стварног, савремени човек, попут
лика Хомерове Илијаде постаје учесник инсценираног теа
тралног чина, чији ток, те коначно ни исход, не зависе толи
ко од поступака који су резултат његове воље, већ управо од
12 Упоредити: Manovič, L. Avangarda kao softver: od ‘nove vizije’ do novih
medija, u: Metamediji, priredio Sretenović, D. (2001), Beograd: Centar za
savremenu umetnost.
13 Упоредити: Horkheimer, M. and Adorno, T. (1989) Dijalektika prosvetitelj
stva, Sarajevo: Veselin Masleša.
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велике визије, те интереса креатора стварног, који је у овом
случају поистовећен са медијском индустријом. Једина стра
тегија коју савремени човек, вођен прагматизмом, препозна
је јесте да своје поступке, као и карактер који игра прила
годи непредвидљивој драматизацији медијски посредоване
визије која ступа на место аутентичне стварности. Свако
супротстављање значи прихватање улоге трагичног јунака,
позиције која је у времену доминације конформистичке кул
туре друштвено изопштена, не само на нивоу институцио
налних односа, већ и њеног вредносног сагледавања.
Медијска стварност из свог концепта идеалног света није,
међутим, прогнала14 само трагичног јунака, већ и сваки из
раз аутентичности. Управо аутентичност, у својој моћи да
разоткрије бесмисао означитељски устројене негативне ре
алности, представља највећу претњу индустријском про
извођењу стварног. Упркос често понављаном именовању
савременог доба као постиндустријског, промене наглаше
не овим концептом нису утемељене у слабљењу принципа
индустријског произвођења, већ управо у његовом ширењу
на све сфере друштвеног живота. Парадоксално терминском
споју којим је именовано, тзв. постиндустријско доба подре
дило је саму стварност њеном индустријском произвођењу.
У времену предоминације појавности, означитељске праксе
постају делатност највишег друштвеног значаја.
О процесу производње стварног, како је претходно спомену
то, подробно је говорио Бодријар, указујући на успон кул
туре симулакрума. Ипак, чини се да смо сведоци једне нове
етапе развоја, у којој се надстварно15 урушава пред успоном
негативне реалности. Ова нова стварност више не захтева
изопштена места која би прикривала њену неаутентичност,
већ се управо у свом разоткривеном облику самоутемељује
као идеална. Отуда ријалити програме, на данашњем степену
друштвеног развоја, не би требало, идући линијом Бодрија
ровог мишљења, схватити као симулакруме који прикривају
да је читаво друштво заправо велики ријалити – једнако на
нивоу конструисања ситуација и његове неаутентичности,16
као и на нивоу развоја механизама надзора и контроле,17 већ
као узорна места једне нове концепције идеалне стварно
сти. Уздижући надстварно на ниво његовог доживљавања
14 Упоредити: Платон (2013) Држава, Београд: Дерета.
15 Упоредити: Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација, Нови Сад:
Светови.
16 Исто.
17 Упоредити: Фуко, М. (1997) Надзирати и кажњавати: настанак за
твора, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
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као израза најчистије остварене аутентичности, негативна
реалност натурализује сам концепт аутентичности, тран
сформишући га у робни производ, који раскинувши сваку
везу са својим исходиштем, укида читаву његову историју.
Задобивши централно место у процесу конструисања ме
дијске слике стварног, у историјским околностима фасцина
ције сликом, те разумевања стварног као индустријског про
извода, ријалити програми постају парадигматичан показа
тељ успона негативне реалности. Овакво позиционирање
програма реалног времена засновано је на неадекватном са
временом разумевању аутентичности поступања, аутентич
ности ситуације и простора, те аутентичности стремљења.
Одвајање од аутентичности поступања, резултат је више
миленијумског дисциплиновања којим је настанак и развој
цивилизација био праћен. Успостављање законских оквира
људског деловања, те религијских и друштвених норми по
нашања, истовремено је значило увођење ограничења мани
фестацијама аутентичног реаговања путем (само)контроле
поступања. Модели дозвољеног / пожељног / прихватљивог
понашања, усаглашавани су са конвенцијски постављеним
визијама друштвеног развоја. Овако постављани модели,
изграђивани су на различитим претпоставкама, но подређу
јући слободу хијерархији, укључивали су развој наметања
визије ограничења. Раздвајање дозвољеног од забрањеног
/ недоличног / неуклопљеног, историјски је остваривано
на темељу критеријума процене усаглашености, односно
укључености посебних облика поступања у оквире поста
вљене визије друштвеног организовања и његовог развоја.
Питање степена аутентичности живљења, иако спорадич
но постављано, означавано је као од маргиналног значаја, а
неретко и као непожељно у претпостављеном развоју знања.
Савремена измена друштвеног контекста захвата поље де
ловања историјског ограничавања оквира аутентичног жи
вљења, истовремено мењајући однос према аутентичном. За
разлику од претходног историјског периода, који је још увек
допуштао постојање самосвести о аутентичном поступа
њу које је потребно обуздати / потиснути, савремено доба
раскида везе са аутентичним његовом заменом негативним
двојником. Успон такозваног информационог друштва, за
снованог на развоју медијских индустрија и комуникаци
оних технологија, од пресудног је значаја у овом процесу.
Иако замагљивање разумевања аутентичног има дугу исто
рију, чији најочитији израз представљају различите догмат
ске интерпретације изворних људских хтења, подређивање
стварног његовом медијски произведеном двојнику, интен
зивира овај процес до његове коначне замене. Супротно
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ранијим етапама историјског развитка, које аутентичном
још увек признају известан степен посебности, са проши
рењем принципа индустријског произвођења на све аспек
те стварног, започиње процес тоталне комодификације, из
којег ни само аутентично не остаје изузето. Масовно про
изведени, кориснички типизирани и тржишно процењи
ви означитељи аутентичног, постају слике које учествују у
изградњи негативне реалности, бришући сваки траг свом
исходишном моделу.
Спознавање аутентичног, тако, бива замењено информи
сањем о тржишно понуђеним означитељима аутентичног,
процесом који се, утемељен у ауторитету демијурга медиј
ског доба, не доводи у сумњу. И будући индустријски про
изведени, ови означитељи аутентичног, разарају само језгро
аутентичног, раскидајући сваку његову везу са атрибутом
изворности. Тежња за ослобођеним, аутентичним посту
пањем, чак и онда када своју манифестацију проналази у
оним облицима понашања који излазе из оквира дозвоље
ног / пожељног / прихватљивог, у медијски посредованом
свету, бива замењена прихватањем индустријски произ
веденим означитељима аутентичног понашања, укључе
ним у означитељску размену на којој се уздиже негативна
реалност.
Ови процеси означитељског замењивања, не остају, међу
тим, само на нивоу искривљења разумевања аутентичног
понашања. Аутентичност ситуације и простора, једнако би
вају подређени великој визији медијске драматизације. Ин
дустријско устројство медијске стварности, у свом тотал
ном захватању друштвеног контекста, изокреће субверзив
ност ситуационистичког подухвата. Конструисање ситуаци
ја и трансформисање простора, насупрот њиховој примени
у револуционарним акцијама и уметничким стратегијама,
посредством медијских индустрија бива трансформисано у
поступке очувања индустрицистичке интерпретације ствар
ног. Ниједан догађај / амбијент / контекст не налази оправ
дање своје актуализације или потврђивања уколико није
укључен у процесе медијског репродуковања.18 Тек постав
ши делом медијских индустрија, комодификоване ситуаци
је и простори постају део велике визије стварног. И у овом
случају, корене оваквог кретања могуће је пронаћи у исто
ријским процесима производње простора,19 измишљања
традиција и снажења разменске вредности догађања. Но оно
што остаје својствено савременим усмереностима оваквог
18 Андерс, Г. (1996) Свет као фантом и матрица, Нови Сад: Прометеј.
19 Упоредити: Lefebvre, H. (1974) Urbana revolucija, Beograd: Nolit.
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развојног тока, управо је њихово заснивање као означитеља
аутентичности.
Једнако као конструисана поступања, комодификоване си
туације и простори постају упоришне тачке развоја нега
тивне реалности. Тек посредовани и подређени моделима
њиховог медијског уоквирења, простори и ситуац
 ије задо
бијају извесну (негативну) пуноћу. Догађања, у исто време
као и простори, трансформисани према неком од масовно
репродукованих медијских сценарија / сценографија, утеме
љују се као означитељи аутентичног – негативни антиподи
који прикривају потребу за било којим светом осим оним
који је медијски произведен. Отуђени простори и ситуације,
у свом тржишном смењивању, постају не-места20 и не-дога
ђаји, који у изокренутој слици стварног задобијају највиши
степен манифестовања аутентичности.
Коначно, замењивање стварног његовом медијском сликом,
покреће, између осталог, и процес укидања аутентичног
стремљења, на чије место ступају масовно репродуковани
означитељи. Захтев за драматизацијом и типологизацијом
медијских садржаја, наметнуо је потребу разраде могућих
токова радње, унутар којих су актери вођени оним стре
мљењима која су уклопљена у замишљени наратив. Ова
кав поступак, са аспекта структурисања садржаја, сасвим
је оправдан, но поставши део грађења велике визије ствар
ног, трансформише се у механизам раскидања сваке везе са
разумевањем / доживљавањем аутентичног стремљења. И у
овом случају, корене оваквог развојног тока можемо препо
знати у историјском развоју наратива који су свој израз про
налазили у легендама, усменој традицији, митовима, умет
ности итд. Ипак, за разлику од овакве праксе, чији утицај
не би требало занемарити, а која наставља свој ток унутар
савремене уметности, медијска стварност, својим самоуте
мељењем као идеалне стварности, иницира индустријску
производњу означитеља који прете да прекину сваку везу
са потрагом за аутентичним стремљењем. У свету у којем
сви аспекти живљења бивају подређени медијској драмати
зацији, интимно трагање за личним стремљењима не остаје
изузето од последица деловања негативне реалности.
Унутар различитих облика медијског произвођења ствар
ног, програми реалног времена представљају средишњи
жанр посредством којег се остварује замена аутентичног
његовим двојником. За разлику од жанрова који не прикри
вају снажну везу са поступцима драматизације и/или интер
20 Упоредити: Ursić, S. (2009) Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualiza
cijama prostora, Društvena istraživanja, god. 18, 104(6).
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претације, какав је случај са информативним емисијама,
документарним програмима, телевизијским серијама, итд.,
ријалити програми, тиме што се самоименују као прикази
реалних ситуација, постају упоришна места ширења нега
тивне реалности, која за последицу нема само ограничење
или наметање погрешног разумевања аутентичног, већ у ко
начном исходу води укидању његовог појма.
У условима развоја негативне реалности, програми реалног
времена постају својеврсни симбол изгубљене стварности.
Интимно трагање за аутентичним, ослобођеним живљењем,
парадоксално, супституцију проналази у фасцинацији па
радигматичним приказом неслободе. Индустријски произ
ведена стварност ријалити програма, у којој се репродукује
апсолутистичка визија потпуне контроле те самоподређи
вања великом сценарију демијуршког стварања, уздиже се
као нова идеална стварност. Проналажење задовољства у
праћењу ријалити програма, само је један од показатеља
утонулости у неживот. Реч је о коначном сагласју (пристан
ку на умножавање идеала неживота), прихватању учешћа
у наративном ширењу (кроз преузимање тема погодних у
процесу социјализације), те коначно способности доживља
ја катарзе (посредоване идентификацијом са учесницима и
развојем осећања блискости), као реакцијама сусретања са
комодификованом стварношћу. Идеална стварност, у тзв.
постиндустријском добу, тако постаје управо она која је
индустријски произведена.
Било би исувише поједностављено ријалити програме схва
тити само као трећеразредну забаву, манифестацију не
достатка критичности или лошег укуса, упркос томе што
њихова експанзија несумњиво указује и на то. Оно што,
међутим, заслужује много већу пажњу, јесте њихово поја
вљивање као парадигматичног показатеља успона негатив
не реалности. Упркос својој отуђеној природи, програми
реалног времена задобијају статус узорних представа нове
концепције идеалне стварности. Тежња ка аутентичном жи
вљењу, на тај начин улази у фазу њене замене концепцијом
комодификованог живљења. Тек претворена у робу, чија је
вредност тржишно дефинисана, догађајност бива укључена
у велику визију савременог живота. Реалити тако, у свету
изгубљене аутентичности, постаје представа идеалног жи
вљења, које захваљујући тоталној комодификацији постаје
део медијског спектакла, доказујући своју вредност не само
укључивањем у процес медијског посредовања, већ и да
љим матричним репродуковањем. Ови расцепи у стварном,
будући индустријски произведени, шире снагу сопстве
ног деловања на читав простор реалног, учвршћујући се
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као најчистије манифестације нове / измењене стварности
индустријског света.
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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 so-called
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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ГДЕ ПОЧИЊЕ РИЈАЛИТИ
ТАМО ГДЕ ПОЧИЊЕ РИЈАЛИТИ
ЗАВРШАВА СЕ СЛОБОДНО
ДРУШТВО
Сажетак: У чије име се одвија ријалити? Како гледаоцу може
бити занимљиво нешто што подсећа на драму, а није драма; на
филм са различитим жанровским ознакама, а није филм; на во
двиљ, гротескни смехотрес, вашарску забаву, а да се у томе не
налази готово никаква естетска вредност? Зашто су гледаоцима
уопште потребни такви садржаји? Шта се дешава у људском ис
куству ако се свакодневно бави животима других (обичних и мо
гуће је познатих)? Хипотеза подразумева преиспитивање утицаја
скривеног политичког гледишта на ријалити програм и утицаја
ријалити програма на политичко становиште савременог гледао
ца. Ријалитијима се смишљено прекида свакодневни животни ток
појединих личности са обећањем да могу да реше своја матери
јална питања и друга питања која се, понекад, доживљавају као
„животна”. Од избора јеловника до избора времена за „журку”,
све је унапред одређено. Уобичајени токови се прекидају и јунаци
почињу да се баве нечим другим што мало или нимало зависи од
њихове воље. Ништа предвиђено не припада аутентично њиховом
животу, али ипак постоје упоришне тачке у паралелној ствар
ности. Паралелна стварност замењује политичку, стварну. На
тој симулацији се заснива и нова поетика ријалитија. Све је на
симулираној „енергији” и „подгревању” емоција заснованих, нај
пре, на чињеници издвајања. Отуда је један од кључних момената
однос између наметнутих задатака и тзв. опуштања. Живот се
на тај начин битно сиромаши и одузима му се прави смисао иа
ко се чини да је све занимљиво, на „посебним задацима”, и пуно
смисла. Оквир томе дају намештени аплаузи, извештачени смех
и исфорсиране свађе. Уместо субјектима, особе у ријалитију се
доживљавају као објекти погодни за манипулацију сваке врсте, па
и медијско-политичку манипулацију.
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Кључне речи: ријалити, афективност, реторичко, жанр,
гротеска, агресивност, симулација

Увод1
Прилично је јасно да ријалити програми данас не настају
самостално и сами од себе као својеврсни изазов „духа вре
мена”. Они нису аутентична потреба публике нити одгова
рају на изазове савремених цивилизацијских потреба. Нису
ни покушај да се створе нови стваралачки контексти. Не де
лују као завршена целина. Непрестано се обнављају и ши
ре тражећи испуњење сврхе коју никако да досегну. Њихова
функција као да се налази у сталној претњи да се оснажи
смисао до којег се, такође, не долази. Тешко да ће икада до
ћи до једногласне потврде о правом значењу ријалитија и
стварном исходу медијско-политичких манипулација. Так
мичење постаје посебан императив, новац и слава имају
своју улогу, али суштина, ипак, остаје тешко неухватљива.
Нема тзв. „кристализације средишта” (Роман Ингарден),
нема конзистентних идеја. Не зна се каква је права улога
стварне напетости. Зато и нема гледаоца који су способни
да уоче иманенцију ријалитија јер је она сакривена иза има
гинарних зидова којима се замагљује поглед на изворни
стварносни и политички смисао.
У чије име се одвија ријалити? Како гледаоцу може бити за
нимљиво нешто што подсећа на драму, а није драма; филм
са различитим жанровским ознакама, а није филм; водвиљ,
гротескни смехотрес, вашарску забаву, а да се у томе не
садржи готово никаква естетска вредност. Зашто су гледао
цима уопште потребни такви предвидљиво-непредвидљиви
садржаји? Шта се дешава у људском искуству ако се сва
кодневно бави животима других (обичних и могуће је по
знатих)? Ријалитијима се прекида животни ток појединих
личности са обећањем да могу да реше своја материјална
питања која се често доживљавају као „животна”. Од избора
јеловника до избора времена за „журку”, све је унапред од
ређено. Уобичајени токови се прекидају и јунаци почињу да
се баве нечим другим што мало или нимало не зависи од њи
хове воље. Све предвиђено не припада аутентично њиховом
животу, али ипак постоје упоришне тачке у стварности. Све
је на симулираној „енергији” и рађању нових емоција засно
ваних на насилном издвајању из контекста. Јунаци у рија
лити уносе делове својих бивших контекста, али и стварају
нови, паралелни, симулирани, квазиполитички, надзирани.
1 Рад у оквиру пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (179076).
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Отуда је један од кључних момената однос између намет
нутих задатака и тзв. опуштања, између намештања и не
предвиљивости, извесности и неизвесности. Живот се у том
сведеном контексту сиромаши и одузима му се прави сми
сао иако се чини да је све занимљиво, на „посебним зада
цима” и пуно смисла. Оквир томе дају намештени аплаузи,
извештачени смех и исфорсиране свађе. Уместо субјектима,
особе у ријалитију се доживљавају као објекти погодни за
манипулацију сваке врсте. Ријалити, тако, постаје посебна
„машина за прљање”.2

Скривено политичко и политика скривања
Судбине личности умешаних у ријалити нас, међутим, рет
ко додирују и узбуђују као што се дешава у стварном животу
или у уметничком делу. Најпре зато што је реч о, привидно,
властитом избору заснованом, најчешће, на „примамљивој
новчаној понуди” или понуђеној популарности. Неко узбу
ђење се непрестано очекује, али се оно упорно преображава
у тренутну патетику или фриволну обичност која има више
скривених политичких састојака:
1. Прилагођена, углавном појачана осећајност, готово
увек делује као да је тек у настанку. Најављују се неизве
сни дани и „бесане ноћи” пуне афеката. После њих, ме
ђутим, не долази до катарзе већ пре до очајног засићења
баналним решењима и исходима.
2. У ријалитијима је уочљива непрестана глад за необич
ношћу, а јунаци се реализују као пројекти испод обич
ности. Стална тежња за уживањем омета се до граница
фрустрације. Жеђ за поседовањем се, обично, преобраћа
у то да нас други поседују већ тренутком одлуке да се уђе
у ријалити.
3. Најзад, што мање долази до испуњења очекивања то
је веће и трагичније настојање да се личности изборе за
вредности за које се декларативно залажу, а у ствари су
веома далеко од њих.
Околности у којима се налазе изабране личности ријалитија
изазивају сталну пожуду према свим екстраваганцијама које
се најављују а за које нису способне. Ријалити јесте, оту
да, стање површних, привидно, бурних осећајности, наоко
пуно динамичности, али са сталном чежњом према истица
њу које се ретко дешава и у чему добром иако се могућност
добра стално најављује. Зато се истицање усмерава, најпре,
2 Антонић, С. (2011) Вишијевска Србија, Београд, „Чигоја штампа”,
стр. 67.
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према провокацији ради победе. На тај начин долази до при
метног застоја „нормалности” и очекиваног свакодневља
које се свакодневно не дешава. Ријалити је, у ствари, пун до
гађања у којима се ништа не дешава. Стално неко долази и
одлази, али као да нико није ни дошао ни отишао. Супротно
од апсурдизма у Бекетовој драми Чекајући Годоа где „нико
не долази и нико не одлази”, али се стално нешто узбудљиво
очекује. Није, отуда, случајно што су чести гости политичке
ријалити фигуре (Војислав Шешељ, Ненад Чанак, Марјан
Ристичевић, Бошко Ничић, Александар Пожгај, Рака Радо
вић...). Тек после њих се, осим властитог представљања, ни
шта не дешава. То рађа стални осећај промашености који
не може да се не заврши у трагикомичном јер сви извођачи
ријалити радње као да унапред знају све тајне и расплете.
Упркос томе, готово свака личност делује аутсајдерски, као
да мало шта зна и као да зна погрешно о правом. Њој као
да унапред верују и друге личности и аутсајдеризована и
ријалитизована публика.
Све чему се придаје значај у свакодневном животу одједном
постаје безначајно јер се одиграва у наметнутим, неслобод
ним околностима и омеђеном апстрахованом, херметизова
ном, простору. Глумљена искреност и претећи „карантини”
чине учеснике разочараним и промашеним већ на почетку.
Такво врлудање и несигурност осећајности доводи често до
радикалних промена почетних ставова. Љубави и мржње
су исхитрене, пријатељства наметнута и глумљена, везе
привремене већ на почетку заснивања. Почетни поетички
став је обликован у духу фразема „што на ум, то на друм”,
„немати длаке на језику”, „имати срце”...
У ријалитијима се живот своди на праегзистенцију реторич
ког елемента, без естетизованог слоја. „Ријалити је зами
шљен као психо-социјални експеримент”3, тврди се у неким
изучавањима. Својеврсни огољени практицизам рађа посеб
не сукобе. Јунаци безуспешно покушавају да се наметнутом
игром врате у реалност не знајући да се не може играти нео
буздано у неслободним омеђеним просторима. Тако долази
до појаве самозаборављања. Личности на тај начин постају
неке друге непрестано се лажно представљајући и преис пи
тујући, безуспешно трагајући за својим изгубљеним „ја”.
Честе су појаве агресивности и најаве могућих насиља, па
и непризнавања аутентичности туђег приступа. Бурна испи
тивања и трагања, као и нагла смирења утичу на стално ме
њање кулминација. Долази се до ситуација и личности које
3 Radulović, L. i Erdei, I. (2017) Veliki brat vas gleda / Vi gledate Velikog bra
ta, fenomen (nad)gledanja i imperativ gledanosti u rijaliti programu, Etno
antropološki problemi, Beograd, str. 23.
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се нису ни очекивале ни слутиле. Присуствује се спознаји
стварне несварности којом се ремети природна реакција.
Развој „идеалног бића” непрестано се спутава и потискује,
али се спутава и развој „стварног бића”. Удаљавање ствар
ности од ситуација у којима се приповеда о стварности ис
ходује осамостаљивањем симулације као друге аутентично
сти. У сукобу неостварености, онога што је идеално и онога
што је стварно, у осујећењу њихових испуњења, рађа се по
себна ријалити маска. Ријалити маска јесте специфични не
споразум између идеалног лица коме се тежи да би субјект
себе приказао у бољем светлу и стварног лица које никако
не може да се не прикаже у свом најгорем издању. Отуда
ријалити маска као потреба да се лице представи као улога
„ријалити играча”. При томе је ријалити маска неопходна да
би се оправдали сви поступци који одударају од моралних
норми, дакле без “дискурсних и моралних принципа”4 па су,
отуда, занимљивији за публику жедну неморалности и, на
супрот, жељну моралисања. И једну и другу привлаче крај
ности као могућност улажења у оговарачке жанрове ствар
ности који се провлаче медијима и руморном комуникаци
јом при чему се скреће пажња, ако затреба и када затреба, од
тема шкакљивих за руковаоце стварностима.
Жртве ријалитија пристају на улогу жртве, па и политичке
жртве, сасвим добровољно, са мало или нимало противље
ња, непрестано тражећи испуњење својих прекомерних оче
кивања и то управо у ономе скривеном што никако не заслу
жују. Политика скривања иза, често еротизоване, „маске”
постаје посебна скривена политика којом се остварују
циљеви ван ријалитија. Јер, циљеви ријалитија се налазе,
редовно, ван ријалитија.

Подгревање
Ријалити доживљај јесте непрестано „подгревање”, ампли
фикација, страсти, осећања и језика. Да би ријалити имао
смисла морају постојати различита, често супротстављена
гледишта. Субјект се увек налази између стварности по
лупонижавајућег стања у које је доведен и посебног сна о
могућој популарности и слави стеченој на било који начин.
Лествица етичких, естетских и језичких вредности се не
престано спушта. На топлоти узајамних подгрејавања не
престано се шири до распрснућа. Свако снижавање моралне
лествице јесте оправдање за ново падање и следеће „подгре
вање”. Реч је, свакако, и о принципу уједначавања у падању
4 Stepanov, S. (2016) Asertivnost, relevantnost i žanr analiza predizbornih
političkih govora, Novi Sad: Filozofski fakultet.
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да би група могла да буде, бар оквирно, хомогена. На клац
калици језичких вредности преовладавају вулгаризми који
ма се веома брзо стиже у „срце таме” према коме се неми
новно тежи. Да би се заборавила стварност неслободе, мора
се потонути у сан о изворности подгрејаног ријалити света.
Ријалити програм процесом „подгревања” језичких атави
зама постаје мајка која као да успављује своју разуларену
и обесну децу. Ријалити деца непрестано изражавају сво
је умногостручене размажености. Пошто је свака размаже
ност посебна, ради се на непрестаном „подгревању” хирова.
Притом, се хировитости сукобљавају до неслућених облика,
понекад и до ивице физичког сукоба који се, ако до њега до
ђе, засад, спречава у, привидно, последњем тренутку. Зато
што свака жеља не може бити испуњена, нужно долази до
сукоба који се понекад решавају системом deus in machina.
Жеље се, најпре, брзо „подгревају”, а затим нагло спутавају
са образложењем да ће се једном обистинити. Одлагање и
утеха јесу, уствари, ново „подгревање”. Као што и негирање
ријалити „завере” јесте увек део нове завере. Тако стално
потискивање обести рађа ослобађање наглих афективности
у језику. На тај начин ријалити јунак се не повлачи него по
кушава да на други начин дође до остварења жеље чак и
насупрот супротстављеним жељама других личности. С об
зиром на урођену потребу о повременој осамљености и осу
јећењу те потребе, јединке нису способне за толеранцију и
уступке. И што се више јогуне и противурече другима, јуна
ци ријалитија се доживљавају као ојачани симболи програ
ма у коме се налазе. Замишљено је да све има својства ствар
них догађаја. Уместо тога, догађа се да се реконструкцијом
догађаја никада не ослобађа од политичке конструкције од
које се полази. Отуда није случајно што је први „увозник”
ријалитија политичар Драган Ђилас, а настављач и неумор
ни мултипликатор „политички човек свих времена” Жељко
Митровић.
Једноставне су обести подетињених јунака ријалитија. Они
желе у свему да буду први у праву и то одмах. Уколико наи
ђу на непремостиве препреке почну да вређају или да плачу.
Тако се маштани положај хармонизира са позицијом онога
који вређа или увређено плаче. Јер и један и други мисле да
су у праву. Иако је у „подгрејаним” реторичким ситуац
 ијама
тешко изградити или обновити способност етичког односа,
непрестано се позива управо на моралну димензију сталних
сукоба. Релативизација етичких и реторичких норми одви
ја се у поетичком дијапазону „ко воли воли, ко не воли не
воли”.
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У „подгрејаним” околностима способност етичке и рето
ричке рецепције се битно мења. Суочени са наизменичном
сменом умножених и минијатуризованих „говорних жанро
ва” (Михаил Бахтин), од шапутања на јастуку до жестоких
свађа, јунаци су у сталној опасностима смене наглих кли
макса и антиклимакса. На тај начин никако да нађу праве
моралне и реторичке вредности. „Манипулацијском употре
бом језичких средстава потиче се на жељено понашање и
тиме инструментализира за успјех властитог дјеловања.“5
Сродно као и у политичком дискурсу. Брзе и неочекиване
везе имају своју садашњу судбину „унутра” и очекивану
„напољу”. Искреност се сматра једном од главних врлина,
али она је често глумљена и, такође, „подгрејана”. Јунаци
непрестано постижу супротан ефекат управо у моменту ка
да покушавају да буду, наводно, „искрени”. Започете везе и
грађење имиџа могу бити прекинуте у сваком тренутку. Оту
да и нема природне неизвесности. Све реакције су, на крају,
очекиване и рађене по истоветном политичком сценарију да
се публика забави и заборави на текућу стварност.
Ријалити јунаци у сталном убрзаном „подгрејаном” кошма
ру неизвесности осећања, смене дана и ноћи, губе оријен
тацију и готово не поимају да около има и других жеља
осим властитих. Етички и реторички релативизам, отуда,
нема свој природни почетак и крај. У истом моменту делу
је, истовремено, да све почиње и све се завршава. Тако се
унутар једнога ријалити јунака одвија сукоб старих и ново
усвојених вредности. Он то не увиђа и настоји да пронађе
реторичку стратегију којом би се могло оправдати етички
обрт. Тако долази до нових сукоба и другачијих недоследно
сти. Мало где се више расправља о доследности од расправа
које воде учесници ријалити програма будући да се листом
залажу за слободу, а унапред пристају на бројна омеђења
која их, понекад, спутавају чак дотле да не могу да напусте
ријалити програм иако то желе.
Јунаци ријалитија стално имају своје изборе, гласања, мале
и велике завршнице. То их држи у стању непрестане буд
ности и необећавајуће, измичуће бесконачности. Изнутра
се ометајуће околности слабо уочавају, па ријалити субјект
не осећа осујећење својих погледа и вредности, ако их има.
Они све време обликују, дорађују и мењају систем вредно
сти, а да су тога мало свесни. У подгрејаном „такмичарском
духу” оправдавају своје недоследности принуђени да се на
гло опредељују и тако додатно сукобљавају. Пресек стања:
5 Habermas, J. Tumačenje uz pojam komunikacijskog djelovanja, u: Teorija
društva u Frankfurtskoj školi, ur. Katunarić, V. (1990), Zagreb, „Naprijed”,
str. 602.
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полупознате личности се гађају столицама и вређају уз фу
риозни трубачки сонг. Тако постају познатије управо због
сталног снижавања степена толеранције.
У новим сукобима јунаци се часте да су „ометене у раз
воју”, да су „дементне”, међусобно се стално упозоравају
да се не „провоцирају”. Шетајући обнажени, јунаци се боре
истовремено и са својим јавним и приватним бићем. Погуб
ни утисак при реципирању ових сукоба јесте у томе што се
сталним „подгревањем” рађају лажни сукоби и компроми
си којима се производе изнуђене свађе и свађалачка рето
ричност. Исходи таквих конструкција налазе се у томе да,
на крају, не могу да претендују на статус стварног догађаја.
Псеудо догађај се никако не може представити као стварни
непристрасном судији реципијенту. Он хоће увек да види и
друго, политичко, лице стварности ван зидина ријалитија.

Омамљеност и свађање
У чину саморецепције властитог присуства у ријалити про
граму личности добијају импулсе од својих бивших морал
них представа које желе да сачувају и нових наметнутих
вредности. Тог сукоба субјект није увек свестан јер је одјед
ном суочен са другим неаутентичностима и раздражујућим
аутсајдерствима. Такве околности могу да личе на својевр
сно стање лошега сна који се никако не завршава. Овакав
сан се ретко завршава правим буђењем. Завршетак се оди
грава у новом кошмару који јунак треба да савлада борећи
се свим омеђеностима своје неаутентичности. Није, отуда,
сасвим јасно како се бирају ријалити личности. По свађа
лачким навикама, по пргавости, некултивисаности, идеали
зованој слици која треба да се разбије (пример учествовања
познатих личности) или по слици анонимности која треба
да се идеализује? Буђење из једног сна и улазак у други сан
рађа стање сталне омамљености које доводи до свађања и
натурализованих реторичких инерција обично омеђених
вулгаризмима. Реторичка какофонија ријалити програма по
стоји као реметилачки чинилац којим се стално доприноси
драмској напетости. „Али, чим покуша очувати једну исти
ну свијета, човек је и нехотице претвара у истину о свијету,
наиме своју истину.”6
Коме је потребна таква реторичка напетост? Притисак ре
ципијентске масе која би да таквим програмом замени не
достак драме у властитом животу или да замени своју дра
му за туђу сличну, јачу или другачију, можда улепшану
6 Biti, V. (1981) Bajka i predaja, povijest i pripovijedanje, Zagreb, Sveučilišna
naklada Liber, str. 163.
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наслућујућим „срећним завршетком”. Ријалити програм
траје месецима и нуди се као члан породице кога треба на
градити или извести из заблуде. Како се афективност рето
ричности појачава, јер реч је о језику а не о догађајима, тако
расте и притисак да се определимо. Суштински, ништа се не
дешава. „Нико не долази, нико не одлази”, као у Бекетовој
драми Чекајући Годоа, иако се чини да је све другачије. Баш
као и у политичкој стварности. Ништа се не дешава (све се
своди на то да Ми јесмо, а ви да нисте), а све се чини као да
се дешавају веома важне ствари. У ријалити програму две
сукобљене истине (праве и глумљене стварности) диверги
рају по природи своје изворности: стварно и посредовано
средиште.
Декларативна намера уесника ријалитија понекад је у томе
да се „млади поуче” како не ваља радити, како да избегавају
друштвене пороке а, уствари, пре се навикну на нове поро
ке него што се одричу старих. Занимљиво је да се емотивно
чишћење ових јунака, у једном од ријалити програма, одвија
на тзв, фарми и то у штали. Није тешко закључити шта стоји
у позадини значења таквог простора.
Замишљено „чишћење” одвија се у самохвали у све изопа
ченијим облицима. Оно што ријалити, евентуално, може по
нудити мислећем посматрачу јесте свест о „тамној страни
људске природе”. У ријалитијима ретко има повлачења и то
леранције, глумци до краја играју своје улоге. Тврдоглавост
доводи до својеврсног реторичког изопачавања иза којег
следи латентна физичка агресивност (поливање водом, по
мијама, фекалијама...). Организатори, привидно упозорава
ју да се све заврши на вербалном сукобу. Али тешко је избег
нути сукоб ако се он одиграва између умиреног мачо-мена
и подјарене мачо-жене. Реторичке реакције су неумерене
обремењене вулгаризмима (лажеш, ретард, дебилчино...) и
подсећају на острашћену политичку борбу. Најпре су рето
ричке реакције политичара подсећале на ријалити програ
ме, потом се одиграо обрт. Реч је о посебном прилагођавању
за оно што следи. Тежња за уклапањем носи собом, најче
шће, прилагођавање новонасталим околностима. Прилаго
ђавање се одвија у антиклимаксу: учесници се равнају пре
ма најгорем не би ли се остварио реципроцитет. Будући да
су затворени, учесници ријалитија постепено имају искри
вљене представе о односима и реторичким одговорности
ма. На тај начин све више учествују у настанку разноликих
наметнутих неспоразума. „Гнездо” ријалитија има посебну
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валоризацију. „Позитивно говорећи, нема ничег апсурднијег
од људских вредновања слике гнезда.”7

Закључак: Љутња, агресивност и
коронизација стварности
Многи од укућана ријалити програма дођу са извесним оче
кивањима, али и љутњом која се постепено појачава и до
води до степена, напре реторичке а, потом, и физичке агре
сивности. Мало ко се повлачи и бежи јер је у неприродним
околностима, заштићен камерама и сведоцима. Тако се поја
чава међусобна вербална и свака друга агресивност, мада се
увек зна да у томе има извесне симулације и глуме. Љутња
је увек праћена извесним фрустрацијама, завишћу, инатом,
љубомором, нарцисоидношћу, па и мржњом. Отуда је ме
стимични „говор мржње” само део укупне афективне скале,
а ријалити програм, најпре, полтички конструкт.
Кад су у питању осећања и понашања која се испољавају
у ријалити програму, као и вербално испољавање осећања,
сваки од јунака живи у „подгрејаној” и скривено политизо
ваној атмосфери. У тој „подгрејаности” налази се делимич
но оправдање за понашање које не може бити шире прихва
тљиво. Отуда ове особе често повлаче „знак једакости из
међу осећања и понашања”. „Увиђањем да осећати и пона
шати се није једно исто, особа добија слободу да бира како
ће изразити своје осећање.”8 Љутња и агресивност добијају
свој метафорички заокрет, а ријалити програм има политич
ку службу изједначавања разноликог, каљање неокаљаних,
својеврсну општу коронизацију стварности. Пaрадоксално
је да ће јунаци ријалитија, будући већ од пре у „карантину”,
можда надживети стварност коју су окужили.
Може се, свакако, говорити о перспективи ријалитија и ње
говом гледишту према унутра и према споља. И тек ту се
може тражити одговор на питање где почиње и где може
завршити ријалити. Све остаје ствар избора, ко ће учество
вати, како ће реаговати, ко ће гледати и како вредновати ри
јалити садашњост и услове који су довели до ње. Чак нијед
на самовоља није једнака другој. Ријалити коронизацијом се
стварност уједначава. Ријалити програм се може читати и
као мeтафорички заокрет ка праоблику коронизације.
Ријалити на ствари гледа, још увек, са сведеног гледишта
скривене коронизације. Ствар је у томе да се ваљано сагледа
7 Башлар, Г. (1969) Поетика простора, Београд, Култура, стр. 131.
8 Milivojević, Z. (2008) Emocije; psihoterapija i razumevanje emocija, Novi
Sad: Psihopolis institut, str. 31.

71

ДОБРИВОЈЕ СТАНОЈЕВИЋ и МАРКО ЂОРЂЕВИЋ
оквирно начело ријалитизације којим се усмеравају разли
чите перспективе стварности. Гледиште „ориђинала” и ста
новиште „кловна”.9 А оно се, некако, увек налази у поли
тичком пољу и ствар је дискурсне манипулације политичког
говора. Најпре својим изгледом, својим наглашено театрал
ним гестовима и мимиком, карактерним цртама без изрази
тије тежње ка духовном. И док у склопу ријалитија лично
сти настоје да се представе као субјекти, унутар ријалити
драме они су објекти, јер њиховим поступцима, редовно,
управља неко споља.
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WHERE A REALITY SHOW BEGINS
Abstract
Today, one can speak more about how reality shows are made and
how they are maintained, about their chameleon perspective and their
own view inwards and outwards. And it is only there that an answer
to the question of where reality TV begins and where it can end can
be sought. Reality TV involves a special creative uncertainty and a
certain moral decay. Reality shows also involve a matter of choice: who
will participate, how will they react, who will watch and evaluate the
reality of the reality show and the conditions that have led to it? In
reality programmes, things are always viewed from the reduced and
stripped point of view of the organizer. Have fun and make money. If
the rhetorical points of view that affect different perspectives of reality
shows are properly considered, the effect is, in the end, always in the
political field.
Key words: reality TV, effectiveness, rhetorical, genre, grotesque, ag
gressiveness
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РЕЖИРАНА РЕАЛНОСТ
ИЛИ РЕП КОЈИ ЈУРИ ПСА
Сажетак: Рад се бави анализом културолошких, психолошких и ко
муниколошких образаца којима се може објаснити популарност и
пријемчивост публике која конзумира ријалити програме. Ови про
грами су у нашој средини почели да се емитују 2006. године кроз
формат Великог Брата, и од тада њихова гледаност не опада. У
раду смо се бавили специфичностима овог телевизијског форма
та, комуникационим процесима који путем тенденциозно усмера
ваних улога и образаца понашања доводе до жељених „исхода”
као и психолошким перспективама које могу појаснити мотива
цију публике да се инволвира у конзумацију ових садржаја. Нека
од психолошких објашњења популарности ових програма могу се
објаснити високим степеном идентификације са актерима који
екстернализују најинтимније садржаје из свог унутрашњег света
као и аналитчким коцептом Сенке која се односи на инфериорне и
неприхватљиве унутрашње садржаје који су део људске природе
и често се пројектује на маргинализоване групе. Коначно смо се
бавили ширим друштвеним контекстом који погодује одржавању
и „неговању” ове форме јавног дискурса.
Кључне речи: ријалити програми, групна динамика, психолошки
процеси, екстернализација

Увод
Ријалити програми постали су саставни део садржаја ко
мерцијалних телевизија у Србији од 2006. године. Стекли
су велику популарност, са пар година закашњења у односу
на оригиналне програме у свету. По правилу, ови телеви
зијски садржаји реализују се према купљеним лиценцама,
које прописују све битне стандарде продукције, од избора
такмичара, преко опреме простора у којем се програм од
играва, до драматургије, којом се креира и контролише ко
муникација и динамика односа међу учесницима. Иако су
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у свету ријалити програми доживели значајне трансформа
ције, данас у Србији на две комерцијалне телевизије гото
во непрекидно се емитују ријалити емисије („Задруга” на
телевизији Пинк и „Парови” на телевизији Хепи) и њихова
гледаност не опада.
Циљ нашег рада је анализа културолошких, психолошких
и комуниколошких образаца којима се може објаснити по
пуларност и пријемчивост публике која конзумира овакве
садржаје. У раду ћемо се бавити специфичностима овог
телевизијског формата, комуникационим процесима који
путем тенденциозно усмераваних улога и образаца понаша
ња доводе до жељених „исхода” који повећавају гледаност
(конфликт, сексуални садржаји), као и могућим психоло
шким перспективама које у одређеној мери могу појаснити
мотивацију публике да се инволвира у конзумацију ових са
држаја ( гледање садржаја, коментарисање на друштвеним
мрежама, гласања, фаворизовања одређених актера).
Да бисмо боље разумели феноменологију ријалити програ
ма, важно је да размотримо њихове особености које се по
себно тичу питања формата, учесника ријалити програма,
драматургије, као и ширег друштвеног контекста у коме се
они реализују и на који неминовно врше утицај. Са станови
шта анализе медија, у Србији можемо говорити о следећим
особеностима ријалити програма.

Питање формата
Први формат ријалити програма односно, почетак емитова
ња у Србији био је „Велики брат”, који је 2006. године почео
да се емитује на телевизији Б92. Програм је производила
Emotion продукција по лиценци Endemol Shine Group из Хо
ландије. У овом случају дошло је до необичног „искакања”
из уобичајене програмске шеме телевизије Б92, познате пр
венствено по информативном програму и емисијама попут
„Инсајдера” које су се бавиле истраживачким пројектима.
Ријалити програм је тако виђен као „гориво” за подизање
гледаности канала. Ова погрешна премиса показала се као
фатална, мада су је приметили уредници британских те
левизија где је такође емитован Велики Брат. Наиме, ови
програми по својој природи „метастазирају” кроз остатак
програмске шеме и постају доминантан садржај1. Сликови
то речено, уместо пса који јури свој реп, ријалити програм
1 Radulović, L. i Erdei, I. (2017) “Big Brother is watching you”/”You are
watching Big Brother”. The phenomenon of (over)watching and the impera
tive of ratings on a reality show, Beograd, Issues in Ethnology and Anthropo
logy 12 (1), рр. 19–50.
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постаје реп који јури пса. Надаље, једнократним улагањем
у сценографију добија се приллика да се годинама екс
плоатишепрограм и више од 10 сати дневно.
Ова врста садржаја у Србији је наишла на плодно тло захва
љујући недовољно јасно дефинисаној законској процедури
и непрецизним законским ограничењима, која данас у нашој
земљи практично и не постоје. Нема санкционисања због
емитовања експлицитних садржаја или говора мржње, нема
ограничења у времену емитовања (свуда, па чак и у окруже
њу ријалити програми се емитују тек након 22 часа). Нема
санкционисања нити ограничења у вези са маркетиншким
садржајима. Казне за прекорачење ограничења у оглашава
њу су симболичне и ретке. До данас је у само једном случају
изречена мера једнодневне забране емитовања програма, у
случају Хепи телевизије.
Значај и важност ријалити програма за комерцијалне те
левизије у Србији показује неуспешан покушај надлежног
министра да ограничи емитовање и усклади га са праксом
у ЕУ. Покушај је пропао, ограничење је описано као цен
зура, а надлежно регулаторно тело за контролу електрон
ских медија РЕМ, показало се као моћније од надлежног
министарства.

Учесници ријалитија
На почетку је избор такмичара вршен психолошком трија
жом, међутим, током година, у сталној потрази за сензаци
онализмом, кандидати постају особе са „занимљивом био
графијом” из транзиционог социјалног миљеа.
До данас су учесници били и још увек јесу особе са одређе
ним психолошким проблемима, малолетне особе, па чак и
бебе које су дошле на свет током ријалити програма.
У Србији постоји круг професионалних учесника ријалити
програма („ријалити играча”) који учествују у неколико уза
стопних сезона и постају естрадне звезде. Са продукцијом
се потписује уговор којим се кажњавају: физички контакт
(туча), вређање на верској или националној основи (јер су
учесници са територије бивше Југославије) и разговор о
политици. Врло је занимљиво да се међу становницима са
простора бивше Југославије, потпуно укида политика као
тема. Ово можемо тумачити и као политичку употребу ова
квих програма, јер се јавни простор испуњава бизарним са
држајем, чак и када се у њима појављују политичари као
учесници или гости програма. Зато се ријалити програми
често описују као облик социјалне анестезије.
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Током историје ријалити програма, нарочито „Великог
брата” на телевизији Б92, било је покушаја да се путем из
бора учесника мењају одређени стереотипи. На почетку
је велику пажњу изазвало појављивање припадника раз
личитих националности у истом програму, из земаља које
су током деведесетих година биле укључене у ратне суко
бе. Следећи корак било је учешће припадника различитих
дискриминисаних друштвених група. Ту су биле особе са
инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, других раса,
ромске мањине, мали људи итд.
Овакав избор учесника може се повезати са аналитичким
појмом Сенке, који је у психологију први увео Карл Густав
Јунг.
Генерално садржаји Сенке су садржаји човекове природе
који се процењују као неморални, неприхватљиви, недопа
дљиви свесном „Ја”. Сенка је наличје Ја (ега). У процесу
адаптације на спољашњи свет, Ја ангажује Сенку да дела пу
тем активности које су за свесно ја неприхватљиве, а да при
том личност не упадне у морални конфликт2. Без знања Ја,
ове инстанце делају из Сенке. Ови садржаји нису доступни
интроспекцији и особа тешко може да их препозна као сво
је свесне одлуке или изборе, често се брани да их прихвати
као чињенице или поступке који имају одређену функцију
за личност. Сенка се најчешће везује за садржаје агресивне
и сексуалне природе, за екстремно инсистирање на сопстве
ним интересима и потребама и када се тиме угрожава други
у односу, али те садржаје Сенке морамо разликовати од оно
га што називамо „зло” а у чијем је средишту на делу архе
типска Сенка која јесте отелотворена у архетипу зла3 и као
таква појављује се у митовима, легендама и бајкама, а тако
ђе је делатна и кроз екстремно деструктивне поступке одре
ђеног броја људи, код особа са израженим антисоцијалним,
односно психопатским понашањем, али и код „нормалних”
особа у одређеним архетипским контекстима. Људи често
садржаје сопствене Сенке виде у другима односно пројекту
ју Сенку на друге особе. Због чињенице да садржаји Сенке
имају предзнак „негативног идентитета”, људи обично има
ју слепу мрљу када је њихова сопствена Сенка на делу. Осо
ба је повишено нетрпељива на одређене аспекте понашања
другог, често те „друге” описују као екстремно негативне и
недопадљиве, и имају потребу да се дистанцирају од тих са
држаја. Понекад их такве особе и екстремно привлаче, али
2 Jung, C. G. (1966) Two Essays on Analytical Psychology Collected Works,
Volume 7, Princeton: Princeton University Press.
3 Fon Franz, M. L. (1995) Shadow and Evil in Fairy Tales, Boston & London:
Shambhala.
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и у таквим односима имају слепу мрљу на садржаје соп
ствене Сенке, а када се са овим садржајима суоче, осећају
се изузетно разочарано или деперсонализовано, збуњено и
конфузно. Колективни „носиоци” Сенке су управо маргина
лизоване и обесправљене групе у које се пројектује све што
је инфериорно, неадекватно и неприхватљиво. У том кон
тексту оне могу бити врло провокативне за публику, која са
једне стране формира врло велику социјалну дистанцу, али
и развија дубока и интензивна екстремна осећања, било да
су она негативна или да воде ка некритичној идеализацији.
Ријалити програми су за неке од представника маргинали
зованих група били прва прилика да се појаве у медијима,
у веома гледаним програмима. Остаје отворено питање кон
текста, али је то можда једини допринос ријалити програма
демократизацији медија и друштва.

Драматургија
Ријалити програм је стари термин који је заменио тачнији –
режирана реалност.
Велики брат, као франшизни шоу има књигу правила за сце
наристе, такозвану „Библију” којом се иницира и води соци
јална динамика током програма.
Данашњи ријалити програми у Србији су модификовани,
јер шоу води анонимни ауторитет. У случају телевизије Хе
пи то је „Продукција”, док је „Велики Шеф” задужен за те
левизију Пинк. Ови „ауторитети” обраћају се учесницима,
одређују задатке, награде и казне, од класичних ситуација
социјалне депривације, преко поделе на групе између којих
се ствара тензија, до специјалних задатака за појединачне
такмичаре.
У свакој земљи, постоје специфични начини за „подиза
ње гледаности”, у конзервативним срединама то је најче
шће непримерен садржај са мање или више експлицитном
сексуалном тематиком4.
Неке од продукција имају тарифиране поступке такмичара
који се награђују бонусима.
Важно је истаћи да се успешност телевизијског програма
мери врло конкретним резултатом – гледаношћу. То је ујед
но циљ програма, јер доноси зараду, али постаје и мерило
квалитета комерцијалних садржаја. По овом критеријуму
4 Milin Perković, S. i Matović, M. (2014) Rijaliti programi u Srbiji i “nepri
mereni sadržaj”, Godišnjak Fakulteta političkih nauka 8, Beograd: Fakultet
političkih nauka.
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добро је оно што је гледано! Према тим резултатима, пока
зало се током година да је у нашој средини највећи и најин
тригантнији извор социјалне динамике свађа. Добар и иску
сан учесник или учесница познати су по жучним свађама,
по томе како реагују у конфликтним ситуацијама. Другим
речима, наша публика је много више заинтересована за сва
ђу и конфликт него за сексуалне садржаје.
Свађа у овом облику потпуно прати конфликте у Скупшти
ни, или на политичкој сцени Србије. Ријалити програм је
одличан пример непостојања дијалога у јавном дискурсу у
нашој средини.
Продукција зато покушава да изгради и препозна архетип
ске ситуације у односима међу учесницима, који ће изазвати
најснажније реакције учесника. Љубавне тријаде, скривене
љубавнике, борбу алфа мужјака или женки за доминацију,
трудноћу (жељену или нежељену), однос према деци, ро
дитељима, супружницима и спољном свету искључујући
наравно политику.
Основна ситуација у нашим ријалити програмима симулира
традиционални разговор за столом, око којег су, као на некој
врсти породичног окупљања, такмичари и такмичарке, „љу
ди за столом” који се свађају. Зависно од гледаности одређе
них термина, продукција може да прати интерес публике за
одређени облик динамике и затим усмерава програм и теме
у том правцу.

Шири друштвени контекст
Ријалити програми уз таблоиде и емисије које се баве „од
јецима и реаговањима” стварају посебну реалност, са јуна
цима, херојима и антихеројима. Догађаји из ријалити про
грама добијају статус и третман стварних догађаја, па се
тиме „окупира” јавни простор. Тако се ствара простор метареалности, у којој се живот приказује као борба искључиво
за сопствени интерес. Ријалити програм је метафора дру
штвене транзиције где су најагресивнији, најбезобразнији и
они без скрупула по правилу најуспешнији.
Једна од најдрастичнијих последица на гледаоце је намета
ње модела комуникације који не дозвољава дијалог. Критич
ко јавно мнење бива замењено малограђанском „јавношћу”
која добија прилику да коментарише поступке и особине
личности које су од почетка изабране као „занимљиве” и
„контроверзне”.
Ту имамо дужнике из коцкарница, старлете, проститутке,
транзиционе бизнисмене, макрое, и сличне представнике
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маргинализованих група. Главна реакција публике треба би
ти „згражавање” над морално упитним поступцима. Овим
се сужава простор за бављење било којом значајном дру
штвеном темом у медијима.
У психолошком смислу, ријалити програми приказују све
најважније облике индивидуалне и социјалне патологије.
Основна особеност је екстернализација свих нагонских са
држаја, јер се то доживљава као „природност”. Такмичари
без задршке испољавају агресију, од вербалне до физичке,
што доводи до померања граница дозвољене агресивности у
односима. Могло би се рећи да агресивно понашање поста
је доминантан начин комуникације, својеврсни наратив чија
правила такмичари усвајају. Ту је такође и сексуалност која
се отворено приказује. Гледаоци тако у ријалити програми
ма виде понашање лишено контроле, личност „без супере
га”, у простору где је такво понашање дозвољено и пожељ
но. Тако ријалити звезде постају модели за идентификацију,
а сет „вредности” које они изражавају постаје прихватљиви
ји популацији која их гледа и која се са њима идентификује
. Учење по моделу је један од најснажнијих начина усвајања
одређених образаца понашања5, а јунаци ријалити програ
ма, својом присутношћу у виртуелној реалности конзумена
та (24 часовно емитовање), постају све значајнији модели за
усвајање одређених улога.
Ријалити програме не можемо посматрати и разумевати не
зависно од социјалног и друштвеног контекста у коме су
настали. Модерно доба је доба „граничне организације лич
ности”6, глобализација и промена система вредности дове
ли су и до неке врсте редефинисања концепта нормалности
и социјално прихватљивог, као и до редефиниције адапти
виних задатака. Долази до екстернализације свих психоло
шких садржаја, креира се јавни дискурс у коме је све лично
и интимно истовремено и доступно. До баналног се креи
ра екстравертни друштвени контекст7 који до пре мање од
седамдесет година није био замислив као културолошки
образац.
Сигмунд Фројд, творац психоанализе, први је објаснио који
то несвесни конфликти доводе људе у стање блокаде и анкси
озности8. Тадашњи како религиозни тако и културолошки и
5 Bandura, A. (1962) Social Learning through Imitation, University of Nebra
ska Press: Lincoln, NE.
6 Divac Jovanović, M. i Švrakić, D. ( 2016) Granična ličnost i njena različita
lica, Beograd: Clio.
7 Jung, K. G. (1987) O psihologiji nesvesnog, Novi Sad: Matica srpska.
8 Freud, S. (1923) The ego and the id. SE, 19, pp. 1-66.
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социјални контекст који је био обележен традицијом и кон
зервативизмом, био је врло плодно тле за развој неуроза и
анксиозности, провоцирајући код људи који би се суочава
ли са одређеним инстиктивним садржајима осећања стида
и кривице. Основни адаптивни задатак људи у том периоду
био је да инстиктивни део своје природе, пре свега сексу
алност и агресију9 потисну, односно искажу на социјално
прихватљив начин.
Унутрашњи конфликт и неурозе представљале су тенденци
ју да се несвесни импулси пробију и то је свесно Ја дожи
вљавало као претњу. Функција Ја била је да некако обузда
и на социјално прихватљив начин интегрише захтеве и да
(несвесног) док је Супер его био ту као морални стожер,
чувар колективних и личних вредности.
У новом контексту у коме се реализују и ријалити програми,
не постоји било каква брана од преплављивања импуслима,
док су функције Супер ега толико ослабљене да не посто
ји чак ни као „опомена” за неприхватљиве пулзије. Питање
је да ли у одређеном контексту конзументи на један искри
вљен начин преузимају улогу тог модификованог Супер ега
(са потпуно измењеним сетом вредности које је потребно
сачувати) и да ли својим „награђивањем и кажњавањем ак
тера” усмеравају и именују шта је у реду а шта не. Са друге
стране изложеност експлицитним сценама везано за сексу
алност, представља модификацију прасцене и „погледа кроз
кључаоницу”, али баш та експлицитност и преплављеност
редукује простор за фантазирано и имагинативно.
Религиозни либерализам и етичко-социјални плурализам
крајем 20. и почетком 21. века10, доносе нам безброј могу
ћих избора, неприхватљиво постаје прихватљиво, са много
мање предрасуда и лимита развија се толеранција на раз
личитости, сексуалност и агресија престају да буду зоне
конфликата, а либерализација у овој области (хомосексу
ални бракови, декриминализација проституције, ектремни
животни стилови) доводе до много већег и различитијег
броја социјално прихватљивих облика изражавања сопстве
них потреба које излазе из оквира „конфликтне зоне”. Са
свим овим појавама, фокус се пребацује са традиционал
ног „како” интегрисати неприхватљиве садржаје, на пита
ње „шта изабрати од мноштва могућности”. Са једне стране
имамо небројене изборе, са друге стране код људи имамо
9 Freud, A. (1936) The ego and the mechanisms of defense, New York: Interna
tional Universities Press.
10 Divac Jovanović, M. i Švrakić, D. ( 2016) Granična ličnost i njena različita
lica, Beograd: Clio.
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све веће присуство ахедоније, губитка смисла и сврхе а уну
трашња празнина је доминантна тема са којој се сусрећемо
у психотерапијским ординацијама.
Оволико обиље могућности нас са једне старне доводи у
психолошку ситуацију похлепе за конзумирањем свега што
је понуђено11 а са друге стране толико алтернатива води у
несигурности и амбиваленцију око тога шта изабрати. Не
прекидно преплављивање новим садржајима сужава про
стор за аутентично разумевање, промишљање и интеграцију
сопствених потреба, Основна дилема модерног доба јесте
егзистенцијлна дилема која поставља питања сврхе, смисла
и идентитета12.
Међу учесницима је прилично лако утврдити имплицитни,
или експлицитни систем вредности, који у значајној мери
пресликава систем вредности шире заједнице. У том сми
слу ријалити програм можемо посматрати као „друштвену
реторту „просечног грађанина.
У свом делу „Дубинска психологија и нова етика”, Ерих
Нојман13, аналитички психолог и психотерапеут, износи
своје виђење да је проблем зла један од највећих пробле
ма модерног човека, повезујући тему зла са аналитичким
концептом Сенке, наглашавајући њен колективни аспект.
Модерна епоха нам показује да је човек у технолошком и
научном смислу превазишао многе замисливе границе до
стигнућа и да путем развоја свести помера границе до не
замисливих размера. Али је то такође епоха у којој је веома
сужена могућност да овај технолошки развој корелира са
психолошким. Количина деструкције на глобалном нивоу,
светски и локални ратови и количина суровости која је у то
ме присутна, суочавају нас управо са том неспособношћу,
и са снажним пробојем људског зла на површину. То је ко
лективни феномен, различита рационална објашњења, обја
шњења која даје наша свест: идеолошка, политичка, социо
лошка, са становишта дубинске психологије нису довољна
да објасне ову деструкцију и феномене који уз њу иду.
Заправо оно са чиме смо суочени је „морално лудило”, које
за најдрастичнију консеквенцу може имати губитак принци
па етичног. Проблем суочавања модерног човека са деструк
цијом има своју индивидуалну и колективну форму.
11 Klein, M. (1983) Zavist i zahvalnost, Zagreb: Naprijed.
12 Prochaska, J. O. and Norcross, J. C. (2003) Systems of psychotherapy. A tran
stheoretichal analysis, Thompson, Brooks / Cole Stamford, CN.
13 Neumann, E. (1969) Depth Psychology and a New Ethics, New York: G. P.
Putnam’s Sons.
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Када колективна реалност изгуби вредности, када се поја
ви криза вредности, када се вредности интензивно релати
визују, онда и индивидуе изгубе колективну оријентацију,
осећају се немоћним јер немају више колективне одговоре и
колективне моделе за бивствовање. Тако је индивидуа укљу
чена у конфликт где више нема институције која може да је
ослободи, већ сама мора да пати и изналази личне могућ
ности за своју судбину. Једна од најважнијих Нојманових
поставки је да модерна психологија има задатак да помогне
процес индивидуације на глобалном нивоу, а не само да се
бави личним темама појединаца14. Ово представља и вели
ки изазов, јер смо суочени са „непознатим” и морамо тра
гати за новим одговорима како бисмо на глобалном плану
покушали да изадјемо из деструктивних образаца.
У контексту те „колективне реалности” врло је занимљиво
посматрати које улоге заузимају учесници ријалити про
грама, сходно својим склоностима, полу, агресивности,
или захтевима продукције. Са друге стране, те улоге одго
варају колективном очекивању конзумената, који ће баш
такву динамику и констелације односа наградити високом
гледаношћу и фреквентном респонзивношћу.
Публика има могућност да бира фаворите и избацује оне
који им нису занимљиви. Очигледно, одређени такмича
ри имају већи потенцијал за идентификацију, па публика у
њима препознаје особине личности које су им блиске. За
нимљиво је нагласити да истраживања гледаности, чак на
дневном нивоу показују да су просечни гледаоци ријалити
програма у Србији старије особе, чешће жене из субурбаних
средина. Без обзира на екстравагантно понашање, које има
за циљ да привуче пажњу гледалаца, најпопуларнији „ли
кови” су они чије су особине и односи са другима публи
ци препознатљиви. Најчешће су то учесници тријаде жена
– муж – љубавница, и то су односи са којима се конзументи
у највећој мери могу идентификовати.
Зато су ријалити програми у Србији у својој суштини кон
традикторни. Непрекидно се приказују жестоке расправе
око ирелевантних тема, слободно се исказује агресија или
сексуалност у изолацији и режираним условима и коначно
у варијететима међусобне интеракције међу учесницима,
публика непогрешиво препознаје и награђује оне који игра
ју традиционалне архетипске улоге.

14 Neumann, E. (1954) The Origins and History of Consciousness, Princeton:
Princeton University Press.
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Ријалити програми су покренули још једно важно друштве
но питање. Наиме, овај телевизијски жанр је избрисао гра
ницу између приватног и јавног дискурса, како у комуника
цији, тако и у медијској презентацији. Учесници ових еми
сија тргују сопственом приватношћу, односно властитом
интимом. „Ријалити играчи” су нарочито вешти у тој прода
ји, којом стичу не само материјалну добит (у виду недељног
хонорара), већ и популарност, односно симпатије публике.
Данас је та медијска присутност довољна да актеру донесе
добит – он или она „постају познати”.
Изједначавање приватног и јавног, или тачније, приватно ко
је постаје јавно, свакако личи на порнографско откривање.
Актери не само да се физички разголићују, ту је и емоцио
нална порнографија која у одређеној мери може изгледати
као нека врста „катарзе”, али која доводи само до тренутног
олакшања, без могућности било каквог увида или промене,
већ искључиво репетиције дисфункционалног обрасца по
нашања и поновног „одигравања” проблематичних ситуац
 и
ја. Уместо минималне конструктивне промене овде имамо
сталну репетицију дисфункционалних интернализованих/
екстернализованих конфликата.
Ова особина ријалити програма може се препознати као део
шире медијске праксе. Данашњи медији, чак и када је реч
о такозваном „озбиљном” или информативном програму
све више губе границу између приватног и јавног обраћања
конзументима. Политичари широм света, не само у кампа
њама пред изборе, обраћају нам се као „обични” људи, а у
новинама и порталима вести из земље и света стоје поред
љубавних или еротских авантура старлета. Губљење гра
ница су додатно убрзале друштвене мреже, односно начин
комуникације који је потпуно личан, чак када се, рецимо,
ради о твитовима Доналда Трампа о најважнијим светским
проблемима. Случајно или не, он је више година био звезда
ријалити програма у којем је међу кандидатима бирао свог
асистента.
Можда се популарност ријалити програма делимично мо
же објаснити и коришћењем специфичног начина комуни
кације који је близак и познат гледаоцима, управо због своје
огољености и губитка граница личног и интимног. Огоље
на приватност је „храна” ових емисија, али је она постала
доминантни облик (дискурс) друштвене комуникације у
различитим областима и на различитим нивоима.
Веома је занимљиво да период либерализма и плурализма,
ослобађа друштво од стега традиционалних вредности, уно
си све више либерализације нормативних притисака када су
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у питању лични стил живота и лични, специфични избори,
али су и најблаже форме антисоцијалног понашања врло
строго санкционисане а колективни притисак јачи него ика
да. Теме као што су говор мржње, политичка некоректност,
полно заснована дискриминација окинуте су и на мини
малне изворе који инклинирају ка традиционалном моделу.
Овде се до парадокса доводе законски оквири који се нпр.
односе на говор мржње, док „колатерални добитиници кла
узуле против говора мржње јесу мањинске групе које су под
критичком лупом јавног мњења, али које најчешће немају
социјалну моћ да мењају законе. Овде би спадале на пример
морбидно гојазни људи, хомосексуалци и трансродне особе,
особе које се баве проституцијом или неке расне и етничке
мањине”15
У том контексту би и ријалити програми као и њихови уче
сници који имају врло често неке од горе наведених карак
теристика, могли да се схвате као „медијска интервенција”
чији је циљ „промоција и приближавање” као и боље раз
умевање ових маргинализованих група. Нажалост, уместо
простора за интеграцију, која би се могла отворити уколико
би теме тих програма биле релевантне и уколико би се од
носиле на неке важне аспекте њиховог функционисања, ми
имамо само репетицију зона конфликата и поновну екстер
нализацију постојећих проблема са којима се ове маргина
лизиоване групе суочавају. Свака интеграција подразумева
простор за дијалог, а програмска шема ријалити емисија
креира све само не могућност дијалога.
Одржавање и „неговање” ове форме јавног дискурса је за
право релационо и контекстуално питање, отвара простор
за разумевање потреба које стоје иза колективног урањања
у огољену приватност и примарне процесе групе коју оп
сервирамо. Можда је једна од алтернатива трагање за кон
структивнијим и смисленијим начинима интергрисања ових
садржаја како на личном тако и на колективном нивоу. Мо
жда ће социјална психотерапија, која је све потребнија и
присутнија као одговор на социјалне и друштвене потребе
заједнице која пати, бити један од начина да разумемо своје
инстиктивно биће, а да не останемо заглављени у динамици
потискивања или одигравања.

15 Divac Jovanović, M. i Švrakić, D. ( 2016) Granična ličnost i njena različita
lica, Beograd: 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 so-called 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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РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ –
АПСУРД МЕДИЈСКЕ
СЛОБОДЕ ИЛИ ИЗРАЗ
МЕДИЈСКОГ ТРЖИШТА
Сажетак: Полазећи од премисе да је садржај медија претежно
одређен економском основом система у којима функционишу, у
раду се испитује феномен ријалити програма као део шире тен
денције трансформације медијског простора у поље садржаја за
бавног карактера, што даље олакшава комодификацију целокупне
медијске сфере. Користећи изворе у области медијске политике
и етике медија, као документе актуелних дешавања у медијском
простору Србије, анализира се структура ријалити програма уз
указивање на интересантну, мада прикривену везу овог медијског
жанра и норми неолибералног радног окружења. Основни циљ ра
да је да се истражи у којој мери и на који начин се комодификаци
јом реалности и приватности људи, под изговором остваривања
медијске слободе, нарушавају основни принципи етичког деловања
медија у друштву.
Кључне речи: ријалити програм, етика медија, медијске слободе,
неолиберализам, медијске политике

Увод
Због великог успеха који остварују у гледаности, ријали
ти телевизијски програми су предмет бројних дискусија
у јавности у Србији о социјалним, културним и политич
ким импликацијама на друштво. По први пут се уживо на
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телевизији могу видети психолошке кризе, насиље, порно
графија, примери брзопотезне славе и неуспеха као искуство
које припада стварним, људским причама. Иако значајан део
јавности критикује садржај који се овим путем пласира у
медијски простор, предмет ових расправа није само естет
ске природе, већ и политичке, јер се у кругу доносиоца од
лука различито гледа на питање етичке одговорности. Због
недостатка политичке воље и отежаних могућности за кон
тролу садржаја који се овим путем пласира у јавност, основ
на дилема је у којој мери такви садржаји одражавају идеју
о медијским слободама, а у којој прелазе етичке, естетске и
правно-регулаторне границе.
У раду се полази од тврдње да се феномен ријалити про
грама у Србији не сме посматрати изван економског оквира
у којем је настао и у којем се развија. Дакле, тврди се да је
жанр ријалити програма део шире тенденције трансформа
ције медијског простора у поље садржаја забавног каракте
ра, што олакшава комодификацију целокупне медијске сфе
ре. Кроз историјско-компаративну анализу развоја ријалити
програма у Србији, критичку анализу њиховог садржаја и
норми које уређују медијски простор, настојаћу да укажем
на проблем етике економског модела у односу на који је овај
медијски формат устројен. Даље, у раду се испитују специ
фичности ријалити програма који су произведени и емитова
ни у медијском простору Србије, узимајући у обзир основни
етички задатак медија да спознају и презентују реалност на
друштвено-одговоран начин који уважава људско достојан
ство и људска права. Садржај и форма поменутих ријалити
серијала спрегнути су са конкретним моделима финансира
ња, односима јавног и приватног интереса и условима рада
у Србији. Разумевање корелације ових елемената у односу
на неолиберални приступ у обликовању социо-економског
окружења представља основни циљ рада.

Економски контекст развоја ријалити
програма као телевизијског жанра
Ријалити као жанр не представља новину у медијској сфери,
јер се први примери могу наћи у педесетим годинама ХХ
века. Најпознатији међу њима је емисија „Краљица на један
дан”1 чија је радња утемељена на експлоатацији интимних
животних прича незапослених жена, које деле своје испо
вести о финансијским или емотивно тешким искуствима у
нади да ће освојити награду. Инструментализација осетљи
вих тема у комерцијалне сврхе указује на дубоке друштвене
1 Видети више преко: https://www.youtube.com/watch?v=nWYyJ-7Fh1c
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проблеме – у овом случају, социјално раслојено друштво и
деградирану улогу жене у породици. Иако припада другом
времену, овај пример указује на матрицу која се може пре
познати и у савременим ријалити програмима. Омасовљење
овог медијског жанра почиње тек с краја деведесетих када
је први пут у многим европским земљама емитован ријали
ти програм „Велики брат” (Big Brother, енг.). У Србији је
сниман и емитован од 2006. године у продукцији Емоушн
(Emotion Production), као први лиценцирани ријалити про
грам. У домаћој телевизијској понуди, највећу пажњу јавно
сти изазвали су „Малдиви”, „Парови”, „Фарма” и „Задруга”,
као новији формати ове врсте програма током којих се про
грам профилисао као прилика за испољавање етичких,
естетских и културно неприхватљивих садржаја.
Познати ријалити формати се константно модификују апро
пријацијом других медијских формата. Упркос томе, могу
се одредити његове основне карактеристике и то најпре
као производа индустрије медија, тј. масовне културе која
има велику улогу у структурирању времена реципијената и
обликовању културних потреба. Посматрано на тај начин,
основни предмет понуде је приступ искуству познатих или
непознатих људи у реалистичном окружењу које углавном
није вођено сценаријом. Дакле, може се рећи да ријалити
програми представљају један вид „комодификације реално
сти”2. У Србији (и у свету) је то тржиште велико, а разлози
његовог раста се често објашњавају потребом за задовоље
њем потражње. У циљу постизања што бољег рејтинга, по
требно је одржати забавни карактер програма, али и „ауру
реалности”,3 јер се искуство посматрања аутентичности
тренутка на телевизији показало као главна атракција за пу
блику. Истражујући особености ријалити телевизије, теоре
тичарка медија Катрин Ламби (Catharine Lumby) указује на
сублимацију елемената различитих ТВ формата у ријалити
програму – укрштају се сирови снимци и интерпретатив
ни гласови што наликује информативном програму, анали
за људске природе може се упоредити са документарним
програмом, док креирање ситуације у којој публика посе
дује информације о учесницима, које они немају, нагласак
на људским односима, емоцијама и карактерима наликује
формату телевизијских сапуница.4

2 Deery, Ј. (2004) Reality TV as Advertainment, Popular Communication: The
International Journal of Media and Culture, р. 5.
3 Исто, стр. 6.
4 Lumby, C. and Probyn, E. eds. (2004) Remote Control, New Media, New
Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, р. 14.
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Основна жанровска поставка овог програма је у складу
са тенденцијом шире трансформације медијског просто
ра у поље садржаја забавног карактера који омогућава ла
ко стицање профита. Како наводи Луис Алвин Деј, једна
од предности масовне производње забавног програма је та
што се „широки спектар садржаја може учинити доступним
по малим трошковима” и на тај начин „пружити уживање
потрошачима свих социо-економских класа”.5 У том про
цесу се не може занемарити утицај који имају економски
интерес и комерцијални мотиви медијске продукције. По
једини референтни аутори у области теорије медија (Anna
McCarthy, 2007; Nick Coldry, 2008) указују на интересант
ну, мада прикривену, везу ријалити програма и норми пона
шања у неолибералном радном окружењу. Британски аутор
Ник Колдри (Nick Couldry) означава неолиберализам као
„систем суровости, јер начин на који организује друштвене
ресурсе и људски рад захтева од оних који учествују стал
ну лојалност, подвргавање надзору и спољној директиви [...]
уз то, од истих појединаца захтева да прихвате крхкост и
непостојаност могућности које им се пружају”.6 Суров од
нос неједнаких друштвених позиција о којима говори је
основни принцип ријалити продукције. Ријалити је најјеф
тинији медијски садржај у погледу производње, а уједно и
најзахвалнији за маркетиншку експлоатацију. Исплативост
продукције се огледа у експлоатацији радних односа, јер
учешће „обичних” људи, намамљених обећањем брзопоте
зне славе, није финансијски захтевно. Правила омогућавају
само једном од њих да освоји новчану награду, што као тро
шак представља изузетно мали део прихода које емитова
ње остварује. Уједно, не постоји потреба за ангажовањем
професионалних сценариста, глумаца или другог помоћног
особља, а још мање потребе за преговорима са синдикатима
или сличним удружењима радника који штите радна права.
Ризик у погледу успеха продукције је минимализован − по
четна улагања су скромна, уложено време у продукцију је
мање од уобичајеног, а циклус емитовања прилично кратак
− па у случају да формат не успе, губитак није велики.
Садржај медија и значења које носе њихове поруке су пре
тежно одређени економском основом организација у који
ма се производе.7 Сходно томе, комерцијални медији морају
5 Alvin Day, L. (2006) Ethics in Media Communications Cases and Controver
sies, Belmont: Thomson Wadsworth, р. 16.
6 Couldry, N. (2008) Reality TV or The Secret Theater of Neoliberalism,
Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, р. 3.
7 Curran, J., Gurevitch, M. and Woollacott, J. (1982) The Study of the Media:
theoretical approaches in: Society and the Media, Gurevitch, M., Bennett,
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да задовоље потребе оглашивача и произведу садржаје ко
ји максимално повећавају гледаност, што се може сматрати
разлогом експлоатације приказивања сцена насиља, секса,
сиромаштва и др. Дакле, поред садржаја чије приказивање
је плаћено од стране оглашивача, општије форме комоди
фикације које се могу видети у ријалити програмима су ко
модификација реалности и приватности, тј. комодификаци
је релације учесник − гледалац. Кроз анализу садржаја који
се пласира путем ријалити емисија, уочава се директна ве
за између основног бренда овог жанра − посебног присту
па „стварности” − и воајеризма, надзора и порнографије,
свих манифестација примитивних жеља које телевизијски
продуценти користе у циљу зараде.

Медији између тржишног притиска и
јавне одговорности
Масовни медији имају изразито велики утицај у демократ
ском друштву, јер граде односе између грађана и њихових
политичких, економских и друштвених институција, а по
себан значај имају у преносу културних вредности. Њима се
успостављају пожељни обрасци вредности и приказују стан
дарди прихватљивог понашања, које одговара моралним на
челима савременог тренутка. По аналогији с осталим видо
вима приватизовања јавне својине, приватизација медијске
сфере је између осталог допринела и капиталистичком при
свајању домена протока информација, које данас „почивају
на економским, тј. либералним тржишним вредностима, а
не на идеји слободе информисања”.8 Националне фреквен
ције, које представљају јавно добро, злоупотребљавају се у
пропагандне сврхе зарад обезбеђивања политичке подршке
у економском експлоатисању медијског простора. Званич
ни извештаји Службе за надзор РЕМ-а показују да комерци
јалне телевизије у Србији у континуитету, годинама, крше
прописане норме за доделу националних фреквенција, а да
на комерцијалним телевизијама с националном фреквен
цијом током претходне три године није емитован ни један
минут културно-уметничког програма, иначе обавезног за
добијање дозволе.
С друге стране, забава је по својој природи вишезначна
и не мора имати прецизно образложење. Етички изазов
продукције и емитовања програма забавног карактера на
T., Curran, J. and Woollacott, J. Culture, London and New York: Routledge,
р. 18.
8 Vuksanović, D. (2011) Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika II,
Beograd: Institut FDU i Čigoja štampa, str. 66.
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телевизији се стога огледа у недоумици да ли медији имају
обавезу да „унапређују укус и промовишу врлину” или је
довољно да „дају публици оно што жели”, чак и уз ризик
оснаживања дисфункционалних становишта и понашања.9
У условима либералних модела политика појединих запад
них демократија у којем су медији препуштени тржишту и
где не постоји издвајање из јавних средстава за програмску
делатност медија, вероватно је теже дати одговор на ово пи
тање. Међутим, у Србији се рад телевизија које не пошту
ју етичке стандарде бар делимично финансира из средстава
државног буџета10, а не може се превидети чињеница да су
то емитери који имају дозволу за националну фреквенцију.

Ријалити универзум: стварна или
конструисана слика друштва?
Када говоримо о етици ријалити програма, говоримо о „ети
ци репрезентације”.11 Дакле, у праћењу овог жанра централ
на преокупација оног ко посматра усмерена је ка питању
шта је стварна, а шта је конструисана слика. Важно етичко
питање које проистиче из ове недоумице је питање односа
„обичних” људи, као публике или учесника програма, и ме
дијских продуцената који програмом управљају. Треба има
ти у виду да се ријалити програм као жанр у садржајном
смислу углавном ослања на „медијске аматере”, а да се кроз
нову продукцију константо испитују границе претпоставки
о вредности приватности, утицаја публике и облика пона
шања који се сматрају прихватљивим за јавну потрошњу.
Иако представљају „одозго” (top-down, енг.) оквир за регу
лацију медија, етички кодекси могу у извесном смислу за
штитити интересе „обичних” људи, али ће то увек зависити
од њихове примене.
Убрзаним растом популарности ријалити програма, развија
се низ поджанрова, који се могу класификовати у неколи
ко слободних категорија: документарни ријалити програми;
трансформације личности или објеката; љубавни програми;
ток-шоу програми; програми о натприродним појавама; и
најзад, елиминациони ријалити програми, који представља
ју предмет овог рада. Формат ријалити програма је у темат
ском, а свакако и моралном смислу неутралан формат, попут
серије или документарног филма. Међутим, у домаћим, али
9 Alvin Day, L. (2006) Ethics in Media Communications Cases and Controver
sies, Belmont: Thomson Wadsworth, р. 24.
10 Што показује документација Управе за трезор до које је дошао Цен
тар за истраживачко новинарство Србије (ЦИНС), видети више: https://
www.cins.rs/pink-ponovo-dobio-kredit-od-aofi-ja/.
11 Lumby, C. and Probyn, нав. дело, стр. 12.
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и светским приликама, често се може видети да „забавни”
садржаји којима се попуњавају ти формати не одговарају
основним начелима етике медија. Ако ријалити програме
посматрамо у односу на основна начела медијског делова
ња о којима говори Данијел Корни (Daniel Cornu) најочитији
преступи се тичу истине као централне вредности у медиј
ској сфери и поштовања људске личности и достојанства,
било да су у питању учесници или гледаоци. Због наруша
вања границе између јавног и приватног, најочигледнији
пример оглушавања о етички кодекс односи се на начело о
поштовању приватног живота.12 И правничка доктрина и ве
ома широко прихваћено схватање законодавства праве раз
лику између јавне сфере у животу појединца − која може
бити предмет легитимне пажње медија, и приватне или ин
тимне сфере у животу појединца, која припада само њему. У
циљу указивања на спорне етичке одлике, значајно је истаћи
неколико феномена који су настали као специфичност дома
ће продукције ријалити програма, а које се могу ишчитати
из садржаја који ће бити посматран у односу на: 1) формат
програма и правила игре; 2) структуру учесника; 3) ситуа
циону стратегију продукције; и 4) временски оквир, што су
референтне тачке разликовања или сличности продукција
ријалити програма који су емитовани у Србији.
У оквиру параметра структуре учесника могуће је увидети
да су учесници најчешће бирани међу непознатим људима
на основу јавног позива, а да се устаљеношћу приказивања
овог програма поред публике, изграђивали и пожељни про
фили учесника. Како је реч о програму забавног карактера,
чији је капацитет иновативности потребно стално освежава
ти, простор за спонтаност у избору учесника је био све ма
њи. У циљу осигуравања гледаности, број учесника се знат
но увећава, увођењем нових играча, са унапред одређеним
задацима, који би требало да поправе рејтинг.
Другу претпостављену категорију учесника чине ријалити
звезде, што је свеобухватно име за људе различитих иску
става који нису нужно познати по специфичним достигну
ћима у неком пољу поп културе или индустрије забаве, већ
је најчешће реч о „људима са маргине”, људима са крими
ногеним досијеима, људима који су јавности познати са дру
штвених мрежа или по бављењу проституцијом. На пример,
пред почетак ријалити програма Задруга 2, у медијима се
спекулисало да се очекује превремен излазак Кристијана
Голубовића из затвора, како би био један од учесника. Тако
ђе, неколико пута је био учесник Парова, а из затвора му је
12 Korni, D. (1999) Etika informisanja, Beograd: Clio.
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омогућено да води телефонску комуникацију с учесницима
овог ријалити програма. Разумевање синхроницитета и та
чака преплета ријалити универзума са светом изван, допу
шта сумњу у постојање политичке мотивације и стратегије
која пружа потпору овој продукцији, а засигурно указује на
фетишизацију маргине. Уз њих, идентификује се и група
људи који су се прославили учешћем у ријалити програми
ма, а којима је та улога постала занимање, па више времена
проводе у ријалити програмима него у реалном окружењу.
Последично промовисању стереотипних улога пожељних
учесника који имају прилику да се окушају у стицању по
пуларности, креирано је ново занимање „бити познат” на
супрот уобичајеној пракси стицања популарности кроз по
казивање талента, вредности и давања доприноса развоју
друштва.
Кључне одлике формата и правила игре које одређују сваки
од њих су изолација учесника у односу на спољашњи свет,
чиме се постиже апсолутна упућеност учесника једних на
друге; као и компетитивност, којом се у континуит ету оси
гурава интензитет дешавања унутар групе. Циљ је да се
индукује радња базирана на интеракцији различитих пси
холошких профила учесника у ограниченом простору. Це
локупан процес је праћен камерама и емитован уживо или
ретроактивно, као преглед дана. Посматрано с позиције у
којој се могу сагледати формати који ће се касније разви
јати, „Велики брат” чије је емитовање у Србији отпочело
2006. године као франшиза, може се сматрати прилично бе
зазленим програмом у погледу поштовања етичких норми
структурирања ријалити формата. Основна разлика се тиче
односа који је креиран међу учесницима − док су у првим
форматима учесници само кроз удружени рад и постављање
заједничких краткорочних циљева могли да остваре награду
(повећање недељног буџета, више хране, више забаве), у ка
снијим је свесно промовисана немаштина и борба за опста
нак, као околности које обликују односе укућана. Тај прин
цип је посебно развијен у ријалити програму „Задруга”, где
лидер групе располаже заједничким буџетом и додељује га
на основу субјективних критеријума осталим учесницима у
односу на вредносне категорије тако да се може десити да
повлашћени учесници добију више новца, који се онда ко
ристи за храну током недеље. Како би опстали, учесници
су приморани да краду једни од других, развијају страте
гије опстанка које се базирају на уцењивању, претњама и
сплеткарењу, дакле, најнижим вредносним стратегијама ко
је људи познају. Не мање важно, име овог ријалити програ
ма је изведено из појма задружног организовања (задругар
ства) који означава равноправност и солидарност у погледу
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расподеле заједничких добара, чиме се успутно утиче на
дискредитовање овог појма у јавном дискурсу.
Циљ телевизијских програма који су произведени да би
привукли публику је искључиво да задрже пажњу и омогу
ће рекламирање. Зарад што бољег комерцијалног учинка,
развијане су стратегије креирања друштвених ситуација чи
јим би се експлоатисањем утицало на повећање гледаности.
Основна стратегија тиче се одређивања улога учесницима у
односу на њихове карактерне особине, које продукција од
ређује одабиром осталих учесника. У приликама које ути
чу на психичку стабилност, попут заточености, изгладњи
вања, намерног провоцирања, учесницима слаби контрола
понашања, што представља поље за креирање сукоба. Кроз
садржај дијалога учесника наслућује се да продукција кори
сти и стратегије уцене смањењем или укидањем хонорара,
што је тешко доказати, јер су њихови уговори тајни. Уко
лико је то, пак, истина, то би представљало недвосмислено
кршење Закона о раду и моралних начела, јер њихова рад
на права нема ко да заступа. Потпуну изолованост учесника
у односу на остале сегменте њиховог живота, продукција
користи како би утицала на ток развоја ситуација између
учесника. Емисије које су у почетку приказиване с основ
ном функцијом прегледа дешавања унутар ријалитија, да
нас се користе за привремени излазак учесника из програма.
Попут пролаза између два света, постале су један од глав
них инструмената за уношење немира међу учесницима и
креирање нових заплета.
Трајање ријалити програма је постепено расло у односу на
њихову присутност у медијском простору. У појединим про
грамима домаће продукције (Парови, Малдиви) трајање је
недефинисано, тако да се дешава да учесници проведу пре
ко годину дана у ријалити програму. Смењивањем сезона и
продукцијом ријалити звезди − тј. људи који стичу инстант
популарност учешћем у ријалити програму и настављају да
за основно занимање имају учешће у медијски посредованој
реалности − стварају утисак да сезоне имају неограничено
трајање. Таква перцепција није случајна, она је условљења
рециклирањем учесника, модела понашања, популарних
програмских садржаја, али неретком ситуацијом да учесни
ци по изласку из једног, настављају живот у другом ријали
ти програму. На тај начин се креира једна врста континуи
тета који можемо разумети као мета-програм, јер иако ситу
ационо устројени тако да се разликују, они креирају један
ријалити универзум. Стога цео феномен не морамо посма
трати сегментарно, већ као једну целину која дели садржај,
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организацију и форму, а који превазилази формат серијала
који има ограничено трајање.

Регулација медијске слободе као
изазов медијских политика
У државама у којима постоји брига о образовању и морал
ном васпитању људи, свако питање које се тиче друштвене
стварности се мора сматрати политичким питањем. Медиј
ска индустрија која је „заснована на сензационализму зарад
комерцијалних циљева, није индустрија која се може нада
ти да ће друштво учинити бољим”.13 Неки од модалитета
одговорности, етичког пословања и деловања медија, регу
лисани су професионалним етичким контекстима медија. У
Србији је Регулаторно тело за електронске медије овлашће
но правно лице за спровођење утврђене политике у обла
сти пружања медијских услуга, унапређивања квалитета и
разноврсности услуга електронских медија и пружање до
приноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и
изражавања у циљу заштите интереса јавности у области
електронских медија и заштите корисника услуга електрон
ских медија, у складу са одредбама Закона о електронским
медијима.

Медијска слобода и тумачење демократије у
медијском простору Србије
Према реторици јавних наступа и исказа у медијима разли
читих чинилаца у ланцу медијскe индустријe у Србији − од
доносиоца одлука и економских експерата, до оних који се
производњом медијских садржаја баве − демократија у ме
дијском простору, и култури уопште, често се поистовећује
с неолибералним приступом у обликовању социо-економ
ског окружења. Сходно таквом виђењу културне демокра
тије, медији производе и емитују садржаје за које верују да
одговарају претпостављеним потребама хетерогене публи
ке, а избирљива публика на тржишту просуђује о важности
постојања таквог садржаја.
У том смилу значајно је споменути пример јавне полемике
између министра културе и информисања и власника комер
цијалне телевизије у Србији, јер огољује два доминантна
становишта у домаћим приликама која значајно утичу на
приступ решавању питања ријалити програма. Полемика
је вођена путем јавних писама објављиваних у медијима, а
прозаични тон изјава открива да иза свега нема јасне намере
13 Tjurou, Dž. (2009) Mediji danas. Uvod u masovne komunikacije II, Beograd:
Clio, str. 240.

97

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
да се утиче на побољшање стања. Расправу је покренула из
јава министра Вукосављевића да ће наставити да позива све
телевизије које користе националну фреквенцију да у сво
јим програмима „смањују количине простаклука, вербалне
и телесне порнографије и других скаредних облика понаша
ња”.14 Из садржаја расправе се може закључити да званична
политика министарства задуженог за информисање, која је
усмерена ка централизацији управљања медијским просто
ром у циљу стицања овлашћења да „санкционише лоше вла
дање медија”, потпуно заобилази законом осигуране надле
жности независног регулаторног тела и доводи у питање
демократске принципе регулације медијског тржишта.
Анализирајући примењене психолошке законе на социо–
политичке стратегије пасивизације активних политичких
бића, Ноам Чомски (Noam Chomsky) истиче неколико стра
тегија манипулације путем телевизијских садржаја, и то:
стратегију дистракције или ометања употребом неважног,
којом се одвраћа пажња јавности од важних питања и про
мена о којима одлучује политичка и економска елита; затим,
охрабривање осредњости као пожељне вредности, уз укида
ње подршке промоцији културе и науке; и најзад, стварање
осећаја кривице, кроз убеђивање појединаца да одговорност
за сопствену несрећу последица њиховог оскудног знања,
ограничених способности или недовољног труда. Циљ је
да се грађанин као политички субјект одговори од потраге
правих узрока лоших услова живота и побуне против еко
номског система. У деловању комерцијалних емитера се ове
стратегије несумњиво могу препознати, а потврду томе да
ју и реакције власника телевизије „Пинк” на изјаву мини
стра културе и информисања. Он истиче да „иако живимо у
либералној епохи демократије која није савршена, али која
има своја правила”, међу којима је најважније то да „народ
врши избор свега па и телевизијског програма”, те да ми
нистарство не може да утиче на вољу грађана да прате свој
омиљени програм. Будући да је у преписци споменута и од
говорност Регулаторног телa за електронске медије, Оливе
ра Зекић, чланица Савета РЕМ-а, је на телевизији изјави
ла да то тело неће разматрати, како је навела, „несувисле,
и пре свега незаконите, назови, предлоге министра културе
и информисања” позивајући се на право сваког гледаоца да
„бира медијске садржаје које ће пратити”. Разоткривајући
спрегу капитала и политике, ова ситуација управо показује
да народ није у могућности да слободно бира, а да је у кон
14 Министар Вукосављевић је говорио у оквиру дебате „Је ли стварно
лепше с културом?” одржане у Културном центру „Пароброд“; Видети
више на: http://ukstarigrad.rs/je-li-stvarno-lepse-sa-kulturom/.
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тексту неолибералног социо-економског поретка контрола у
рукама приватних лица чији је основни интерес усмерен ка
профиту. Ситуација је додатно усложњена, јер овлашћени
државни органи избегавајући одговорност, стају на страну
комерцијалних емитера који не поштују закон. Реферишући
на ову ситуацију, ауторитети у овој области указују да је реч
о „систематској агресији кроз просташтво, кроз убијање во
ље за одлучивањем, способности за критичким мишљењем
и сензибилизацију за нешто добро, вредно, правично, исти
нито.”15 Када је реч о улози медија у обликовању друштвене
и политичке стварности у демократским друштвима, Ноам
Чомски истиче две различите, супротстављене концепци
је демократије медија. Према једној, демократско друштво
је оно у којем јавност има средства да на осмишљен начин
учествује у управљању сопственим процесима, а средства
за информисање су доступна и бесплатна. Док је алтерна
тивно поимање оно да се јавности мора забранити да упра
вља сопственим процесима, а средства информисања мора
ју бити уско и строго контролисана, што можда звучи као
необична концепција демократије, али важно је разумети да
је она превладавајућа.16
За ову тему важно је споменути иницијативе грађана и по
кретање петиција за укидање и ограничавање приказивања
ријалити програма које се из године у годину изнова покре
ћу. Народној скупштини је предато преко 40 хиљада потписа
грађана којима се тражи измена закона о електронским ме
дијима тако да се онемогући емитовање ријалити програма
уживо, а увећа емитовање културно-уметничког програма и
програма намењеног деци и младима. Такође, у званичном
саопштењу петиције се истиче да није реч о укидању рија
лити програма, већ поштовању закона.17 Испоставља се да је
у јавном дискурсу фокус проблема емитовања ријалити про
грама примарно усмерен ка његовој естетској природи, која
се сматра неприкладном и непожељном у медијском просто
ру. У таквом приступу разумевању овог феномена пропу
шта се прилика да се сагледају шири политички и економ
ски проблеми који обликују свакодневни живот, угрожавају
јавни интерес и приватизују право на одлучивање, а који
15 Цитат је изведен из говора проф. др Дивне Вуксановић у емисији Црве
на линија – о садашњости и будућности ријалити програма у Србији,
https://www.youtube.com/watch?v=0EdQEs59Pqs, 54’15’’, приступљено у
јуну 2019. године.
16 Chomsky, N. (1997) Media Control: The Spectacular Achiev ements of
Propaganda, Seven Stories Press, р. 5.
17 Видети: https://peticije.srbijaupokretu.or
g/?fbclid=IwAR1DH3F9scAdWQ24D5iaIUY2Bk93MkVujQLlJWVflmCr2JsfdmjBywR-Pg
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превазилазе све облике недоличног понашања учесника ри
јалити програма, који у контексту ширег проблема предста
вљају лаку мету. Дакле, важно је указати на систем којем
је дозвољен правни и економски легитимитет да проналази
плаћене протагонисте који ће за новац пристајати да уче
ствују у индуковању најјефтинијих и најбаналнијих садржа
ја у циљу остваривања гледности и профита комерцијалних
емитера, чији је повлашћен статус у Србији омогућен кроз
директну спрегу с носиоцима власти.

Закључак
У стручној јавности се ријалити програми често означавају
као будућност телевизије. Постмодернистички приступ по
зајмљивања и комбиновања елемената познатих телевизиј
ских формата који је заступљен у ријалити програму, доноси
и специфичност која овај жанр издваја у односу на остале, а
то је да најдиректније успоставља релацију односа медијске
индустрије и „обичних” људи. То су околности које се могу
сматрати попуно новим, нарочито за учеснике који се све
чешће бирају из редова анонимних. Трасирајући пут за раз
личите интервенције у организацији друштвених ресурса и
људског рада, овај хибридни формат представља терен на
којем се могу испољити експлоататорски механизми медиј
ске индустрије, што представља нове етичке изазове у ме
дијском простору. У раду се показује да телевизија у окру
жењу „комодификоване реалности”, подстакнуте неолибе
ралном трансформацијом јавног у приватно, може да служи
инструментализацији економског и духовног сиромаштва у
комерцијалне сврхе.
Услед урушавања регулаторних система и непостојања по
литичке воље у Србији за унапређење стања у медијима
расте неповерење грађана у истинитост информација, ма
нипулација медијским садржајем и злоупотреба медија у
пропагандне сврхе је све чешћа, а медији све више поста
ју инструменти за остваривање економске добити. У та
квим околностима, истицање ријалити програма као једи
ног модела за оснаживање дисфункционалних облика по
нашања путем медија, може се тумачити као неодговоран
став према јавном интересу. Уколико је циљ остваривање
конкретног помака у погледу унапређења медијске сфере,
друштво које брине о моралном васпитању и образовању
својих грађана мора много шире и одговорније сагледати
друштвено-политичку ситуацију данас, коју између осталог
конституише и медијски простор.
Спрега интереса власти и приватног капитала настоји да
укине идеју о медијској слободи као простору истине,
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интегритета и одговорности у циљу пасивизације грађана
као активних политичких субјеката. Сходно томе, медиј
ска слобода се доводи до нивоа апсурда и злоупотребе ме
дијског простора, у којем је могуће испољавати прозаична
прекорачења друштвено прихваћеног кодекса понашања
у јавном простору медија, чија пренаглашена контроверз
ност замагљује реалне односе експлоатације непосредних
учесника, њиховог рада, материјалног статуса, патње и кр
шења основних људских права, уз све претходно испитане
последице на публику. Као једини сигуран пут превазилаже
ња наведених специфичних и општих проблема који пога
ђају сферу медија, намеће се потреба за јачањем критичког
мишљења и развоја свести грађана, како би се освестиле и
разумеле корелације инструмената власти и приватног капи
тала којима се кроз медијски простор утиче на обликовање
социоекономског окружења и укидање јавног интереса.
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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 decision-makers
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 legal-regulatory 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 historical-comparative 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, public-private relations and
working conditions in Serbia. Understanding the correlation of these
elements with the neoliberal approach in shaping the socio-economic
environment, is the fundamental objective of this paper.
Key words: reality programmes, media ethics, media freedoms, neolib
eralism, media policies
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УЛОГА ВУЛГАРИЗАМА У
РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИМА У
СРБИЈИ
Сажетак: Стил изражавања на медијима је посебно поље научног
истраживања. Јасност стила подразумева да се користе изрази
који су подобни за исказивање одређене информације, али у ријали
ти програмима нема суштински важних чињеница које треба из
разити јасно. Отуда проистиче могућност нарушавања својства
јасности стила и употреба лексичког фонда који није подобан за
јавност, као што су вулгаризми. Све већа употреба вулгаризама
приметна је у ријалити програмима Задруга и Парови, што су
ријалити емисије на две комерцијалне телевизије са националном
фреквенцијом у Србији са највећом гледаношћу и најдужим еми
товањем током дана и године. Истраживање улоге вулгаризама у
тим емисијама омогућује дубљи увид у уређивачке политике, дис
курзивна правила и креативне слободе оних који одлучују о томе
шта се говори и како се говори на медијима. У овом истраживању
направљена је компаративна студија два најгледанија ријалити
програма и указано је на неколико правилности у вези са вулга
ризмима које се одвијају на једном или другом програму, уз кон
текстуални осврт на друштвену, моралну и стваралачку улогу
изражавања у ријалити програмима.
Кључне речи: стил, вулгаризам, ријалити, медији, јавни дискурс
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Увод1
Ријалити програми у Србији постоје већ скоро две деценије.
Од скромних почетака Великог брата и сличних програма
који су настојали да укажу на правила људске психе, дана
шњи ријалити програми званично не пропагирају психо
лошке игре, иако се оне подразумевају. Када је реч о изра
жавању у ријалити програмима, оно је сасвим релаксирано
у смислу језичких норми и стандарда, али често служи за
остваривање интереса – било да је реч о интересу поједин
ца да се свиди публици и добије награду или медијске куће
која настоји да привуче што више гледалаца на своје канале.
Домаће комерцијалне телевизије у Србији редовно експло
атишу могућности ријалити програма. Таква продукција је
јефтина: сценографија не мора да буде луксузна, водите
љи су углавном већ запослени на телевизији, а учесници за
извесни хонорар успешно попуњавају сате и сате програ
ма унутар кошуљице од 24 сата, те телевизија не плаћа ау
торска права самосталним продукцијама за емисије, нити
ауторима за филмове, серије и музику које би можда еми
товала уместо ријалитија. Улагање у ријалити програме се
телевизијама вишеструко исплати.
Изражавање појединаца у ријалити програмима зависи од
додељене улоге у ријалитију (водитељ или учесник2), лич
них особина (карактера, порекла, статуса и сл.), али и ин
тереса због којег учествују. Задатак водитеља је да се води
правилима медијске етике, да буде образован за комуници
рање у јавности и опремљен језичким средствима која одго
варају послу који ради. Учесници ријалити програма имају
веће слободе у изражавању, али то не значи да ће све што
кажу бити емитовано без цензуре. Уредници и продуценти
имају могућност монтирања видео исечака, компиловања
пиштања или цвркута преко тона када учесници псују или
рекламирају нешто, а не треба превидети и уговорна ограни
чења онога о чему учесници не смеју да говоре у програму.
Ријалити садржаји не доспевају у јавност само посредством
непосредног емитовања, већ и посредно, у таблоидним ме
дијима који се баве забавом, животима познатих и оних који
то прижељкују да буду.

1 Рад у оквиру пројекта Политички идентитет Србије у регионалном и
глобалном контексту (179076).
2 Под улогом учесника сматрамо предвиђено структурно место лика, по
што телевизије предвиђају радно место приповедача за ријалити – рија
лити не може да има сценарио од речи до речи, али може да се предвиди
ко ће бити протагонисти, антагонисти и из ког угла ће то чинити.
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У светлу све веће присутности ријалити програма у медиј
ским садржајима у Србији, важно је истражити које су стил
ске карактеристике изражавања специфичног за ријалити
програме – употребе вулгаризама. Задатак овог рада је да
на основу досадашњих резултата самосталног истражива
ња представимо основне реторичке и стилске карактери
стике дискурса у којем се вулгаризми остварују као говорни
чин и да научној и стручној јавности укажемо на стилскореторичке и дискурзивне услове у којима су вулгаризми да
ти као легитимно средство комуникације.
У наставку текста биће речи о методологији самосталног
истраживања, теоријском оквиру којим је овај рад уобли
чен и закључцима о правилностима које је могуће увидети у
употреби вулгаризама у ријалитијима у Србији.

Методологија рада
Стилско-реторичка анализа садржаја омогућује увиде у ра
зноврсност изражавања, не само у вези са појединачним
стилским средствима, већ и у вези са раслојавањем изве
сних поступака. Вулгаризам није јединствена категорија,
пошто се односи на „увредљивост (која је) одлучујућа у
псовци, било да се ради о једној речи, синтагми или рече
ници”.3 Анализа садржаја ријалити програма емитованих
на две комерцијалне телевизије са националном фреквенци
јом спроведена је од почетка емитовања нових сезона до 1.
марта 2020. године. ТВ Пинк емитује нову сезону ријалити
серијала Задруга од 6. септембра 2019, а ТВ Хепи емиту
је нову сезону ријалити серијала Парови од 12. септембра
2019. године.
Концепт два ријалитија је сличан, уз незнатне разлике у об
ликовању обавеза учесника. Оба ријалитија заснивају глав
ни програм на (жустрим) дискусијама учесника окупљених
око стола у главној просторији, док један водитељ модерира
разговором на лицу места, а други из другог студија. Већ те
сличности довољне су да за упоређивање употребе вулгари
зама у ријалити програмима у Србији изаберемо баш та два
програма. Период узорковања је за оба ријалитија одређен
од почетка сезоне до 1. марта 2020, током којег је бележе
на лексика вулгаризама, реторичка структура у којима су
употребљавани, контекст употребе, као и међусобни однос
учесника између којих се користе.

3 Крстић, П. (2014) О чему говоримо када говоримо о псовању, Београд:
Институт за филозофију и друштвену теорију.

106

ЛИДИЈА МИРКОВ
Главна претпоставка овог истраживања је да су вулгаризми
у ријалити програмима употребљени посредно. То значи да
они који их користе желе да се користе вулгаризмима, али
пошто знају да ће опсцено изражавање бити цензурисано,
посредним стилским поступцима оствариће изражавање ко
је треба сврстати у вулгаризме. Помоћна хипотеза је да се
посредност вулгаризма остварује метафором, аналогијом и
поређењем.

Теоријска промишљања о вулгаризмима
О вулгаризмима се у српском научном дискурсу пише већ
неко време (нпр. бројне публикације Свенке Савић), али
је употреба вулгаризама у медијима углавном анализирана
успутно, у оквирима ширих језичких истраживања. До са
да спровођена истраживања јесу из области лексике, пси
хологије, културологије, социолингвистике, а у медијским
студијама је мало таквих тенденција. Међутим, улога вул
гаризма у медијима је довољно велика и вредна изучавања
јер се вулгарно редовно одвија посредством најгледанијих
емисија на телевизијама са националном фреквенцијом.
Вулгаризам је реч са вулгарним значењем коју користе „си
рови и сурови људи”4. Вулгаризмом у овом раду сматрамо
речи или синтагме које су неподобне за јавну комуникаци
ју јер су употребљене у увредљивом или провокативном
контексту. Назив потиче из латинског језика – vulgi значи
народ, светина, руља5. Из те именице изводи се придев vul
garis – обичан, свакидашњи, прост. Дакле, вулгаризовани
језик је онај који припада најнижим и најмање образованим
слојевима друштва.
Синоним за вулгаризам може бити псовање, на чему се лек
сичка и лингвистичка истраживања најчешће задржавају.
Псовање је реч домаћег порекла, настала у архаичним фа
зама развоја језика, што говори много о дуговечности по
ступка псовања у култури народа. Псовање потиче од ста
рословенског корена речи пьсъ (пас), те пьсовати, што неки
аутори тумаче као да се „више не обраћамо човеку него псу,
него човеку као псу”.6 То тумачење је вероватно дато за об
лик глагола када је прелазан, тј. када постоји објекат рад
ње (псовати некога), мада глагол може бити и непрелазан,
те је према облику творбе глагола могуће закључити и да
псовати чини псом онога ко псује, а не објекат који псује.
4 Животић, Р. (2001) Изражавање новинара, Београд: КУМ.
5 Avis, A. (prir.) (1998) Srpsko-latinski i latinsko-srpski rečnik = Lexicon
serbico-latinum latino-serbicum, Zemun: JRJ.
6 Крстић, П. (2014), нав. дело.
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Тај језички сплет наших предака потврђује се и савременим
неуролошким и психијатријским истраживањима, према ко
јима људски мозак за псовку не активира центар за говор,
већ лимбички део нервног система (одговоран за инстинкте,
љубавни зов, врисак, плач, режање или друге рудиментарне
емоционалне ексцесе)7.
У историјским записима наше народне културне баштине,
важно је препознати како су вулгаризми третирани и какав
контекст им је дат. Већ у Душановом законику (1349) вулга
ризми су били строго кажњавани. Чак три члана се односи
на псовке: „Властелин који опсује и осрамоти властеличића
да плати сто перпера и властеличић, ако опсује властелина,
да плати сто перпера и да се бије штаповима”.8 „И ако вла
стелин или властеличић опсује себра, да плати сто перпера;
ако ли себар опсује властелина или властеличића, да плати
сто перпера и да се осмуди.”9 „Ко опсује епископа или калу
ђера или попа, да плати сто перпера.”10 Уочљиво је да су сви
слојеви били заштићени од псовки, без обзира на порекло и
образовање – јер псовање угрожава људско достојанство и
јавни морал. Поређења ради, казна од сто перпера (колико
износи казна предвиђена за псовање) била је вредност казне
за харање царине или дворске касе. Дакле, штета од пресре
тања трговачке пошиљке за тржиште целог царства које мо
же да изазове општу глад и штета од пљачкања државног бу
џета због којег опада квалитет живота у царству изједначене
су са штетом која настаје псовањем и недоличним језиком
што, последично, унижава јавну културу и интелектуални
ниво целог царства.
У Српском рјечнику Вука Караџића је глагол псовати обја
шњен са „свађати се псовкама”11. Према Вуку, нема псова
ња без свађе. Имајући у виду да је Вуково дело било засно
вано на народном језику, употреба глагола псовати само у
контексту свађе сврстава тај појам у негативне појаве.
До савременог доба, вулгаризми у пракси, али и теорији, до
били су другачије облике. Синонимно схватање вулгариза
ма, псовки и опсцених речи је стандардно и очекивано, иа
ко свака наука даје допринос тумачењу тих појмова из угла
7 Истраживање Департмана за психијатрију Универзитета у Питсбургу у
Пенсилванији, видети: Крстић, П. (2014), нав. дело.
8 Душанов законик, члан 50, https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/
jugoistocna-evropa/javno-pravo/srbija/Dusanov_zakonik.pdf, посећено 10.
марта 2020.
9 Душанов законик, члан 55.
10 Душанов законик, члан 95.
11 Караџић, В. (1977) Српски рјечник, Београд: Нолит, стр. 619.
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својих метода и циљева. Псовка је дефинисана као говорни
чин „којим се изражава најчешће лоша конверзацијска на
вика”.12 Дакле, вредносна осуда у дефинисању тог појма је
ублажена, иако и даље постоји. Савић и Митро препозна
ле су услове од којих зависи да ли се и када псовање од
вија: пол, узраст, социјално окружење, образовање, присут
ност треће особе, саговорници треба да буду познати једно
другом.13
Псовање се објашњава и као „ванјезичка радња у језичкој
обланди”14 или вулгарност као „релативна агресивност у
вербалној форми”15. У оваквим дефиницијама приметно је
да се теоретичари опредељују за контекстуални приступ и
дубинско објашњење порива за псовањем. Такво је и обра
зложење да је то „израз немоћног метафизичког беса”.16
У уметности, али и психологији, вулгаризам и псовке имају
катарзичну улогу. Требјешанин сматра псовку делом груп
ног идентитета, те да треба изучавати психолингвистичку
страну опсценог јер су у њему похрањени архаични слојеви
језика.17 Језик је систем који скрива, али и открива поједин
ца и културу једног друштва. Многи културолошки погледи
на околности у којима се употребљавају вулгаризми указују
на њихове измењене улоге и могуће разлоге за њихов наста
нак. Тако се псовка третира као фолклорни жанр, а предвиђа
се да се користи у функцији: „изненађења, одбране, увреде,
напада, одушевљења, израза солидарности, бола, страха...”18
Вулгаризми не настају сами од себе, нити се користе као го
вор ради говора. Псовка је „неизбрисиво атавистично на
слеђе, ендемски језички израштај настао на мукама, патњи,
ексцесима, духовитости и одбрани од лицемерја”.19 Отуда
можемо да разматрамо вулгаризме у ријалити програмима

12 Савић, С. и Митро, В. Псовке у српском језику, у: Разговорни српски
језик, (1998) књига 3, Нови Сад.
13 Исто.
14 Крстић, П. (2014) О чему говоримо када говоримо о псовању, Београд:
Институт за филозофију и друштвену теорију.
15 Главач, Б. (2006) Псовке, Нови Сад: Прометеј.
16 Петричевић, М. (2000) Секс за бес, Београд: Енигма. http://marijapetrice
vic.com/citanje.php?m=1&t=psovke, посећено 23. марта 2020.
17 Требјешанин, Ж. Псовке и о псовкама у медијима, у: Разговорни српски
језик, (1998) књига 3, Нови Сад, стр. 39–62.
18 Мандић, М. и Ђурић, Љ. Псовка као фолклорни жанр: на примеру јебем
ти сунце, Савремена српска фолклористика II, (2015) Београд: Институт
за књижевност и уметност, стр. 291–316.
19 Стојадиновић, Љ. (2018) Псовка и њена чедност, Београд: Пешчаник.
https://pescanik.net/psovka-i-njena-cednost/, посећено 13. јануар а 2020.
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и као дубински порив за ослобођењем друштвених стега у
правцу новог дискурзивног поретка.

Вулгаризми у ријалити програмима
На медијима треба говорити јасно, тачно, концизно, зани
мљиво и складно. Од наведених, у ријалити програмима че
сто изостају скоро сви елементи доброг изражавања. Осим
живости стила, која се некада остварује умереним вулгари
змом, у ријалитију не треба очекивати својства доброг сти
ла. И ту треба имати у виду да вулгарно на ријалити програ
му обично није умерено, нити суптилно. Реторичка струк
тура ријалити програма дозвољава многа места на којима
ће бити могуће проговорити вулгарно. Чак се и са водитељ
ских места подстиче такав разговор или обраћање учесника.
„Спектакл је непрекидан, потпун и бесраман.”20 Ако је реч
о гледаности и заради од изражавања у ријалитију, све је
дозвољено.
Као што је већ речено, због законских ограничења псовке и
вулгарности ће бити тонски покривене, што не онемогућује
учеснике да експериментишу са изражавањем у вулгарном
контексту. Развијени осећај за синониме који говорници ис
казују постаје упадљив када је нешто у језичком изражава
њу забрањено или ускраћено. Радоје Симић сматра да по
стојање језичких варијација није показатељ квалитета само
по себи, те да су синоними вишак језичких средстава, али
су и „жаришта стилске моћи и права упоришта стилске ефи
касности језика”.21 Исто тако, постоје становишта да су се
постојећи псовачки сложаји претворили у „мртве метафо
ре”22 већ тиме што се понављају и добијају устаљена места
у општој употреби међу људима. Псовке ионако карактери
шу „једноставна и препознатљива синтаксичка структура
и велика фреквенција употребе истих лексема”.23 Природа
обраћања у ријалити програмима изазива гашење потроше
них фраза (чак и када су вулгарне) и стварање нових израза
креативним апаратом говорника. Ако је реч о нечијем изгле
ду, полу, сексу, тзв. ријалити играчи ће сматрати да треба
назвати ствари правим именом, али ће избегавати „физио
лошку лексику”24 – већ ће углавном осмислити нови стил

20 Бал, Ф. (1997) Моћ медија, Београд: Клио, стр. 103.
21 Симић, Р. (2010) Стилистика српског језика, Београд: Јасен, стр. 79.
22 Крстић, П. (2014) О чему говоримо када говоримо о псовању, Београд:
Институт за филозофију и друштвену теорију.
23 Савић, С. и Митро, В. нав. дело.
24 Мандић, М. и Ђурић, Љ. нав. дело.
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којим може да се шокира. Природа вулгаризма је да тенден
циозно узнемири.
„Природа је астилистична; стилску вредност имају људ
ске мисли о природи и речи помоћу којих се осмишљавају
природна факта“.25 Стилске вредности се у овом раду ана
лизирају на већ објашњеном узорку ријалити програма Па
рови и Задруга, без моралне осуде онога о чему се говори,
већ искључиво истражујући о начинима на које се говори
у ријалити програмима на телевизијама са националном
фреквенцијом.
Када се очекује изражавање вулгаризмима? Стана Ристић
пише да је то у околностима агресије, терања од себе, вређа
ња, ниподаштавања, равнодушности, терању ината и грубог
одбијања тражене услуге.26 Дакле, реч је о широком спек
тру могућих одговора на стимулус која се изражавају рето
ричком подршком вулгаризма. Ристић још теоретизује да је
псовка искрена и да је она у најчешћем случају „неетична
одбрана етичности”27. У овом становишту може се пронаћи
мала недоследност – чак и када би се појединцу дозволило
да има право да изрекне вулгаризам као одговор на неетич
ност (и то јавно, нпр. у ријалити програму), шта би онда
било самоиницијативно коришћење вулгаризама као при
марног средства? Богдановић тврди да је основни комуника
цијски план псовке конфликтни говор.28 Не треба превидети
да конфликт некада изазове или чак започне једна заинтере
сована страна када циљано употребљава вулгаризме. Дакле,
вулгаризам није само катарза и компензација за изгубљени
меч у дебати, већ и употребљиво средство у дискусији изме
ђу два неједнако морална такмаца. Вулгаризам има својство
да шокира и зато је уједно и реторички обрт.
У наставку текста биће речи о подацима добијеним истра
живањем два ријалити програма у Србији. Сваки од њих би
ће посебно анализиран, а затим ће компаративном анализом
бити приказано које су сличности и разлике између њих,
тј. каква је просечна употреба вулгаризама у ријалити про
грамима. Због екстензивности периода узорковања, тј. мно
штва разноврсних вулгаризама који су били емитовани од
септембра 2019. до марта 2020, сви примери употребе вул
гаризама из ријалити програма биће сведени на категорије
25 Симић, Р. (2010), нав. дело, стр. 31.
26 Ристић, С. Дискурс псовки у српском језику, у: Дискурс и дискурси, ур.
Васић, В. (2010) Нови Сад, стр. 199.
27 Исто, стр. 202.
28 Богдановић, Н. Псовка наша насушна, у: Опсцена лексика (1998) Ниш:
Просвета, стр. 5–11.
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које ће бити посебно објашњене и, по потреби, илустроване
примерима.

Вулгаризми у ријалити програму Парови
Ријалити емисија Парови настала је као стварносни програм
у којем познати парови из стварног живота деле простор за
живот извесно време и испуњавањем задатака које им про
дукција зада стичу предност у односу на друге парове. Да
нас тај ријалити нема никакве везе са почетним замисли
ма, те је од некадашњег ријалитија у 22. сезони остао само
назив Парови. Имплицира се да би у затвореном простору
(„вили Парова”) могло да се деси да неко постане пар, али
такмичари не улазе у игру као парови. Променом правила
игре, употреба вулгаризама је постала слободнија и, у не
ким односима, очекивана. У наставку биће дате дискурсне
категорије у којима су се појавили вулгаризми и чиме су
допуњени или измењени.
Основне опсцене речи – они изрази који су покривени тоном
цвркута птица, иако се у режији често „омакне” да скоро
цела реч или синтагма буду емитоване пре него што се зачу
је цвркут; учесници темпирају употребу оваквих израза за
емитовање уживо јер је тада мања вероватноћа да буду цен
зурисани. (Види ти се п*, Снежа ме хвата за д*, Не буди г*,
Могу да те *ампрчим до ујутру...).
Именовање полних органа метафором – дешава се у раз
говорима у којима учесници (углавном мушког пола) наго
варају учеснице да се деси сексуални однос или јавно, за
столом, у програму током ког се дискутује, као прва опту
жба и покретање теме о сексуалним активностима учесница
од стране трећих лица (неко од учесника препричава да ли
је неко друго двоје учесника имало однос једно с другим).
Приметно је да учеснице не покрећу питање ко с ким има
односе, него је то искључиво тема коју ће покренути мушки
учесник. (Масторе, каква јој је љубичица?, Ти мог дабра не
ћеш видети за три живота, иди тамо задовољи се жваком
уместо кусура.) Учеснице радије говоре о нечему што су
виделе, искусиле или пожелеле да виде и искусе. (Ушла сам
у купатило и онесвестила се. Какву он оклагију има!, Он не
зна да вози трактор, није са села, али оре одлично кад има
Кавасаки.)
Вређање учесника међусобно – током жустрих полемика,
учесници се препиру у дечијем дискурсу (поједностављене
реченице, позивање на ауторитет другог који је нешто ви
део, надвикивање да би се истакли...). Нагли прекид тог де
чијег стила препирања обично се деси када један од двоје
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полемичара жели да динамизује дискусију и употреби са
свим грубу реч којом ће понизити противника, независно од
теме разговора. (Ниси прала пазух два месеца, смрдиш као
г*, Шта ме гледаш као жирафа?, Лажеш и ово није први
пут да си ускочила у туш кабину с неким само ове сезоне!)
Напад водитељке на учеснице – Специфичност ТВ Хепи је
понашање водитеља који, чини се, преузимају улоге учесни
ка ријалитија више него неутралног водитеља. Осим што
дају личне утиске и становишта о учесницима и догађаји
ма, постављају сугестивна питања и са гледаоцима умеју да
дебатују о учесницима. Иако проблематично са становишта
медијске етике, све то не би спадало у вулгарност док се
не анализира више аспеката. Водитељка у студију је често
обнажених рамена, колена и деколтеа, чак и у зимском пе
риоду и када јој је видно хладно пред камерама. Недолично
облачење на телевизији, која је визуелни медиј, сасвим је
непожељно јер алудира на голотињу каквој је место у пор
нографији. Водитељка избегава да говори ружне речи и не
поставља се према учесницима као да су равноправни по
образовању, учинцима, склоностима, припадности итд. Ме
ђутим, десио се један ексцес. У једној од дискусија учесника
било је речи о томе да ли је једна такмичарка била укључена
у проституцију док је радила у иностранству. Према речима
учеснице, остала је заробљена у иностранству без докуме
ната јер ју је познаник преварио. Иако је реч о ријалитију,
водитељ би требало да препозна да је реч о осетљивој теми
трафикинга, те да због публике (ако већ не због учеснице)
пази шта ће о томе рећи. Водитељка, са позиције моћи над
учесницима, почела је да говори на шпанском језику да би
се истакла да и то зна, притом изговарајући на шпанском
највулгарније изразе које на српском језику никада није ре
кла у програму (Eres una *uta? Tu fue *ualquiera, dicelo). На
овом примеру увиђа се тенденција овог ријалитија да се вул
гаризми охрабре и уведу у што више случајева, укључују
ћи и говор водитеља. То што се говори шпанским уместо
српским језиком не чини вулгаризме мање вулгарним.
Забрањена употреба одређених речи – Независно од инци
дента са водитељком која псује учесницу, да се приметити
да су неке речи забрањене у ријалитију Парови. Можда по
учени претходним сезонама и потенцијалним темама, неки
учесници, а и водитељке, потписали су уговор о томе које
речи неће упућивати једни другима. Нисмо имали увид у
уговор, али је по поступању продукције и датим казнама ја
сно да се помињање породице, физички контакт и називање
учесница сексуалним радницама строго кажњава. Тема про
ституције није забрањена; али је забрањено рећи некој од
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учесница у другом лицу једнине да се тиме бави или се ба
вила. Очигледан пример за то је када је један учесник желео
да у програму уживо пита учесницу чиме је заслужила да
јој гост из иностранства за познанство од пола сата поклони
аутомобил, она је погледала у плафон и гласно изговорила
„Продукцијо, смије ли он ово да говори?” Одмах се појави
ло обезбеђење, одвело такмичара у изолацију на 24 часа, а
касније му је изречена десет пута већа новчана казна него за
друге прекршаје и сума је пребачена на рачун њеног хоно
рара. Прећутно или уговором, обуздава се мизогени речник
који са ријалитија лако склизне у свакодневни језик обичног
човека, а одатле и у рубрике црне хронике.
Ниједан учесник ријалитија нема монопол на вулгаризме –
сви су креативни да се што квалитетније опсују и извређају.

Вулгаризми у ријалити програму Задруга
Ријалити програм Задруга је млађи од Парова, али је на
следио неколико сличних формата које је (као и Задругу)
осмислио власник ТВ Пинк, на којој се тај ријалити про
грам емитује. Назив је, за разлику од Парова, и даље сми
слен јер се сарадња и зарађивање на основу задатака своди
на међусобно испомагање учесника. Парадокс је што се баш
у тим околностима и изобиљу доколице учесници највише
користе свађалачким непристојним речником.
Основне опсцене речи – оне које су покривене пиштањем.
Исто законско цензурисање одвија се и на ТВ Пинк па не
чуди што звукови покривају недоличне речи када се користе
у баналном смислу (Некоме је зинуло д* за хонорар, Је*еш
паре, хоћу кући!, Немој да си му пу*ила док сте овде, сни
ма се све). Занимљиво је приметити да се такмичари, када
говоре интимно, тј. не са намером да говоре јавно публи
ци, срамежљиво користе називима полних органа чак и када
о њима непосредно желе да говоре (Је л’ и тебе сврби у...
тамо доле?) Еуфемизмом се заобилази вулгаризам, али то
важи само за личну комуникацију блиских људи.
Иронисање уз вулгаризам – водитељи не да не бране разго
воре о проституцији учесница, него постављају питања на
основу којих други учесници треба о томе да дискутују. Та
ко је једна такмичарка у једном таквом дијалогу на питање
ко се проституише од учесница набројала све такмичарке
са којима не говори (а то су скоро све) и додала „Извиња
вам се ако сам некога заборавила”. Додавање стилских фи
гура вулгаризмима омогућава једном учеснику да говори
екстензивно и привуче више гласача.
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Вређање учесника међусобно или претње – у овом ријали
тију чести су физички окршаји, инциденти и друга скан
далозна нарушавања телесног интегритета учесника. То
ме, без изузетка, претходи салва вулгаризама. (Слушај ти,
дро*о..., Џукело прљава, Је*ем ти семе крваво, Је*аћу ти
мајку у пи**у, Убићу те намртво, ф*** – комбиновање са
плеоназмом).
Напад на родитеље и порекло – Пошто су родитељи неких
такмичара познате личности или су и сами учесници у ри
јалитију, лако је срочити наративни вулгаризам: Пошто ра
диш на мосту, мора да су те тамо оставили кад си била
мала; Маму своју питај што је легла у мој кревет, ја се не
сећам да сам је звао; Ти си кукавица, као и они што те нису
абортирали.
Забрањена употреба одређених речи – нема основа да се за
кључи да су неки изрази забрањени, поготову када се узме
у обзир да су неки учесници у сродству и да нема чак ни
ограничења у погледу изношења породичних околности.
Ниједан учесник ријалитија нема монопол на вулгаризме –
али су неки учесници позвани у ријалити због опремљено
сти говорног апарата да брзо, прљаво и често сроче псовке
које су ретке, упечатљиве и памтљиве и које постају вирал
не на интернету у облику снимака или шаљивих монтажа и
мема.

Компарација резултата истраживања
Ако би неко ван ових простора гледао ријалити програ
ме Парови и Задруга, лако би закључио да обилују вулга
ризмима. То не чуди ако имамо у виду да псујемо више и
разноврсније од других народа.29
Постоји много сличности између дискурса који поставља
ју две анализиране телевизије, али су разлике такође јасне.
Заједничко је, нпр., то што се учесници ослобађају у кори
шћењу опсцених речи како серијал одмиче. Све разноврсни
ји начин изражавања, више епитета, сложеније реченице и
приче почињу да се одвијају пред очима гледалаца док они
не досегну врхунац свог деловања.
Такође, топла људска прича је извор вулгаризама. У Паро
вима су то приче такмичара који су били деца без једног или
оба родитеља, често плачу и изазивају сажаљење, те вулга
ризми у таквим околностима постају израз немоћи. У За
друзи, међутим, реч је о такмичарима из дисфункционалних
29 Шипка, Д. (2000) Опсцене речи, Нови Сад: Корнет и Прометеј.
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породица, било да је реч о деци познатих или девијантних
људи. Уништене породице не могу да обликују целовите
личности па су вулгаризми који су изговорени у Задрузи
кулминација неконтролисаних осећања и често упозорење
за физичко насиље које следи.
Трећа сличност је то што су вулгаризми и псовке у оба ри
јалитија скоро увек формулисане из перспективе мушког
доминантног говорника, чак и ако вулгаризам изговара
женска особа (набијем те на *, пун ми је к* тебе...). Однос
надређености мушкарца остаје нетакнут, чак и када су жене
уговором заштићене од мизогених флоскула.
Разлике такође постоје. Однос водитеља према постојању
вулгаризама у етру види се по томе што на ТВ Хепи водите
љи не опомињу учеснике за недоличне исказе, а на ТВ Пинк
се то повремено деси. Водитељка на ТВ Хепи је дала себи
одушка да се вулгарно изражава на шпанском језику, а дру
ге водитељке су се повремено користиле метафорама да би
подстакле разговор о темама од којих се очекује да заголи
цају машту публике. На ТВ Пинк водитељи из студија држе
дистанцу према учесницима и нема размене вулгаристичке
паљбе између учесника и њих. Тек ако се неки водитељ нађе
у истој просторији са учесницима, може да се деси да уче
сници побркају своје улоге. У ријалити програму на Пинку
скоро ништа није забрањено. Учесници могу да говоре и ра
де шта пожеле, све док то не угрожава телевизију на којој
се емитује. Пошто је јасно да у Србији нема одговарајућих
санкција за псовање у етру, и Пинк и Хепи користе ту могућ
ност, само на различите начине. Утисак о употреби вулгари
зама на Пинку је да се тамо учесници ослобађају енергије
на тај начин и загревају за даље окршаје. На ТВ Хепи, чини
се, користе вулгаризме за запричавање, покретање трачева и
дискусија, прича, наратива, нечујно додељивање улога (ко
је љубавница, а ко дон жуан) и интелектуално надметање
погрешним средством.

Закључак
Ријалити програми никада нису служили да унапреде дру
штво. Ипак, њихова улога у друштву је важна: они раскрин
кавају и демаскирају окореле слојеве културних и језичких
навика – не због тога што стварно приказују реалност, него
зато што се аутентични креативни пориви појединца одвија
ју у улогама које су му сценаријом и улогом додељене. По
четна хипотеза у овом истраживању је била да су вулгари
зми у ријалити програмима употребљени посредно, тј. да ће
они који их користе посредним стилским поступцима оства
рити изражавање које треба сврстати у вулгаризме. Та хипо
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теза је доказана јер преовлађују посредне форме у односу
на непосредни, звучно цензурисани вулгаризам. Помоћна
хипотеза је била да се посредност вулгаризма остварује ме
тафором, аналогијом и поређењем. Метафора је доминант
на стилска фигура уз коју се повезују вулгаризми. Анало
гија и поређење постоје, али не у довољној мери да бисмо
сматрали да су једнако заступљени у односу на метафору.
Помоћна хипотеза је само делимично потврђена. Овим ис
траживањем установљено је неколико образаца употребе
вулгаризама на две телевизије. Док су на ТВ Хепи били спе
цифични именовање полних органа метафором, обраћање
водитељке на недоличан начин и да је употреба одређених
појмова забрањена, на ТВ Пинк су специфичности у вези са
понашањем појединаца, те посредно и са њиховом употре
бом вулгаризама. ТВ Пинк је регрутовала за Задругу двоје
познатих ријалити псовача, учесници користе вулгаризме
као вентил под притиском затвореног простора пре физич
ког обрачуна, а безочно вређање је важније од ироније, иако
је има. Сагледавање ријалити програма омогућава нам боље
разумевање целог медијског система јер ту сазнајемо како
нас као публику виде медијски магнати на чијим телеви
зијама се емитују ти ријалити серијали, тј. увиђамо у коју
дискурзивну нишу покушавају да нас сместе. Демаскирање
првих језичких слојева нам помаже и у томе да схватимо ко
јим стратегијама се такмичари боре за наше пажње, те да је
могуће и од вулгаризма направити јако и убојито реторичко
средство, само ако неко има довољно јак интерес и вољу да
се у том смеру распричава.
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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 non-public 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.
Key words: style, vulgarism, reality, media, public discourse

118

ЈАДРАНКА БОЖИЋ
Народна библиотека Србије, Београд
DOI 10.5937/kultura2066119B
УДК 316.775/.776:7.097
075.2:172
316.7:330.831.8
оригиналан научни рад

ЦРТИЦЕ О ТИРАНИЈИ И
ОЧАЈУ – РИЈАЛИТИ
ПРОГРАМИ
Сажетак: Покушавајући да темељно сагледамо феномен ријали
ти програма у Србији указујемо на актуелну спрегу духа паланке
и најперфиднијих политичко-медијских инсталација криминалнофамилијаристичког балканског неолиберализма. Глобална инду
стрија данас има циљ да појединца забави до тачке политичке и
сваке друге обамрлости, па је тако и функција разних серија и ТВ
програма (ријалити) превасходно забавна. Уз свеопшту деграда
цију образовања, наук е и културе, дошло је до слабљења критичког
апарата и снижавања нивоа толеранције, а на тај начин свака вр
ста садржаја, ма колико баналан или лош био, налази своју публи
ку која нема потребу за побуном будући да је њена пажња веома
перфидно усмерена на маргиналне теме. Инсистирање на триви
јалним темама на ширем плану резултира политичком апатијом
и општом незаинтересованошћу за питања од ширег интереса.
Кључне речи: ријалити програм, феномен, култура, политика,
друштво, образовање, нарцисизам

Увод
Ми смо изгнали лепоту, Грци су устали на оружје због ње.
Албер Ками

„Култура није само оно што читамо, пишемо, што сликамо,
зидамо – већ је култура и поглед, и осмех, и понашање, и
гестикулација и говор” – речи су Иве Андрића. Запитајмо се
шта би рекао наш врли књижевник да којим случајем види
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нашу стварност: новине, ТВ програм, ријалитије, све ово са
чим нам деца одрастају, језик наших политичара, уопште
ниво културе данас, ово време „буке и беса” – у којем тре
ба галамити јаче од других да би те чули, правити што већу
гужву око себе да би те видели... Где је постало нормално
да се једно мисли, друго говори, треће ради... Никита Ми
ливојевић сјајно асоцирајући, наводи речи конзула Давила
из Травничке хронике (мислећи на тамни босански вилајет):
„Треба бежати одавде, и то што пре. Јер, овде се губи и по
нос и разум и уложена снага, а не добија ништа...”
Значење које је култура дуго имала, као посебан домен по
свећених, као поље у коме су сва људска друштва структуи
рала свет на основу дубљег смисла, нестаје у постмодерном
свету. Посткултуру чини међудејство новог типа културе у
времену информатичко-технолошке револуције и глобалне
експанзије мултинационалног капитализма. Говоримо о по
пуларној култури, култури свакодневног живота у савреме
ном медијализованом свету прилагођеном законима потро
шачке културе. Говоримо о обичним често тривијалним и
баналним стварима, које су у најдубљој вези са економијом,
идеологијом и политиком.
„Образовни сустав намјерно је пројектиран да би произво
дио просјечне умове, онеспособио унутарњи живот, ускра
тио ученицима знатније способности вођења и јамчио по
слушне и нецјеловите грађане – све да би се народ учинило
управљивим” – пише Џон Гато (John Taylor Gatto)1. Да би се
управљало милионским масама потребно је људе од малих
ногу лишити радозналости, знатижеље, флексибилности,
пустоловности (погледајте децу каква су пре но што крену
у школу) и истовремено их затупљивати идиотским програ
мима или их затрпавати бесконачним количинама података
и тиме добијамо несигурне, деморалисане, изоловане поје
динце без вере у личну иницијативу и критичко промишља
ње света око себе.
Статус медијске звезде, макар и краткотрајан, представља
кључни параметар успеха у Србији. Главни јунаци гло
балних медија 21. века постале су личности које су славу
стекле захваљујући детаљима из свог приватног живота.
Многи од тих људи чак и немају професионалну биографи
ју, али су због спремности да деле своју приватност с не
познатима стекли славу и новац. Централно питање студије
1 Gatto, J. (2010) Oružje za masovno poučavanje: Putovanje nastavnika kroz
mračni svijet obaveznog školovanja, Zagreb: Algoritam https://2012-tran
sformacijasvijesti.com/skolstvo-obrazovanje-iliti-programiranje/oruzje-zamasovno-poucavanje
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„Звезде супермаркет културе” Маје Вукадиновић2 јесте ути
цај таблоидизације медија на стварање друштвеног система
вредности.
За разлику од претходних деценија када су информације о
познатима биле углавном везане за таблоиде, специјализо
ване часописе, популарне магазине и одређене телевизијске
програме, у првим деценијама новог миленијума садржаји о
јавним личностима преплавили су готово целокупан медиј
ски простор. Медијска култура високоразвијеног потрошач
ког друштва почива на комерцијализацији и таблоидизаци
ји. Захваљујући ријалити програмима обични људи добијају
могућност да постану медијске личности. Да би се избегле
погубне манипулације велики задатак пред нама је медијско
описмењавање грађана, тумачење медијских порука, које су
често сублиминалне.
Иако се о ономе што се гледалишту таквим програмима пла
сира често дебатује, регулаторна тела још нису успела да
стварност ријалитија уведу у границе доброг укуса и здра
вог разума. Миломир Марић, главни уредник Хепи телеви
зије, каже да поздравља тих 55.000 грађана Србије који су
потписали петицију против ријалитија, али да пет милиона
гледа те програме.
У чему је специфичност домаћих ријалити програма? Као
прво, ријалитија има свуда на свету. Као друго, вероватно је
да чак и грађани Женеве више воле да гледају неке швајцар
ске „Парове” од опере „Набуко”. У целом свету је кич забава
популарнија од праве уметности. Ако погледамо листе про
даје књига, увек је нека од верзија Џеки Колинс продаванија
од Џонатана Френзена. Али разлика између Србије и света
је у томе што овде не постоји ништа осим тог треша, код нас
су за разлику од света таблоиди и ријалити готово једини
сегмент живота.
Текст „Ово није текст о Задрузи 2, ово је текст о посрнулој
држави” Бориса Тривана на сајту NOIZZ-а изворно je обја
вљен 7. септембра 2018.: „ ..Колегиница ми је јуче рекла ка
ко је њен свекар померио раније заказану операцију јер није
хтео да пропусти свечани почетак „највећег и најскупљег
ријалитија на свету икада.” Иако је врло комотно пљувати
ријалитије и окривити их за стање у друштву, од тога што
нам се деца дрогирају до тога зашто је прокисло млеко у
фрижидеру, то једноставно није тако. Можда је најпреци
зније рећи да су ријалитији пресек стања у овом чемерном
2 Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture: medijska slava u potro
šačkom društvu, Beograd: Clio
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друштву које смо довели до ивице туге и јада. Митровић
можда није учинио много на уздизању ове нације и очува
њу и стварању културног наслеђа, али и даље мислим да
када би светина хтела да гледа Белинијеву Норму, Пинк би
пуштао арију Casta diva 24 сата дневно ако треба. Јер то је
оно што комерцијални емитери раде, дају светини оно што
жели, а не оно што јој треба, а светина једноставно жели да
гледа како Зорица Марковић обучена у млазно одело шама
ра Лепог Мићу који на гондоли јури Станију на глисеру по
Имагинаријуму.”3
Историја идеје ријалити програма стара је више од века. Још
је Х. Џ. Велс (Herbert George Wells) писао о Великом Брату
који нас све посматра и прати шта радимо. Према овој идеји
је и настао ријалити програм Велики брат холандске проду
центске куће Ендемол. Ријалити каквог данас препознајемо
(комбинација игре, сапунице, документарне драме – жан
ровски веома сложен) настао је још 70-их година 20. века
у Великој Британији и САД. После холандског ријалитија
оваква врста програма је постала популарна широм света.
Емитовање ријалити програма у Србији је почело пре 17 го
дина када је Пинк почео са приказивањем Летећег старта
а убрзо након тога и РТС са емисијом Једноставни живот.
Затим је стигао Велики брат на Б92 у коме је победио пија
ниста (Иван Љуба) а учесници били све неки обичан при
стојан свет. Ове су емисије како је време одмицало мењале
свој облик и постајале су све сензационалније и експлицит
није у садржајима које нуде. Помпезне најаве нових сезона
ових емисија су трајале недељама пре њиховог почетка и
осим спекулација о томе који ће ријалити играчи отићи у
који ријалити шоу, писало се и да се ради о пројектима ко
ји до сада нису виђени на нашим просторима и за чију је
реализацију издвојено више милона евра. Према најавама
Жељка Митровића, власника Пинка, само за нову сезону За
друге је саграђен „бајковит имагинаријум” који представља
комбинацију „Венеције, Фиренце и Монака у покушају да
се споје три епохе – почетак 16-ог, 20-ог и 21-ог века.” На
име, за потребе Задруге саграђена је кнежевина са око сто
објеката, морским заливом, бродовима, глисерима, олдтај
мерима, млазним оделима и уметнинама од непроцењиве
вредности.4

3 Видети: Trivan, B. Ovo nije tekst o Zadruzi 2, ovo je tekst o posrnuloj državi
(7. septembra 2018), sajt NOIZZ-a https://noizz.rs/kontra/ovo-nije-tekst-ozadruzi-2-ovo-je-tekst-o-posrnuloj-drzavi/kz87pc4
4 Видети: Antonić, K (01. 11. 2018) Rijaliti programi, uzrok ili posledica sta
nja u društvu? https://www.masina.rs/?p=7729
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У последњих неколико година ријалити емисије изазивају
подељене и све гласније реакције у јавности. Скоро свака
нова сезона је за собом доносила расправе о утицају који
ове емисије имају на друштво, а понајвише на млађе гене
рације. Ипак, раритет је да је са новом сезоном полемику
покренуо министар културе и информисања Владан Вукоса
вљевић, који је изјавио како сматра да „ријалити програми
треба да буду предмет посебне претплате” јер су „срамота за
медијску сцену” те „духовно и ментално уништавају један
народ“. У духу оваквих критика о ријалитију као програму
који „убија снагу једног народа” настављају и многи глум
ци, попут Бранислава Лечића који наводи да оваква врста
програма „срозава кредибилитет човека”. Моменат да изло
жи свој коментар на актуелну тему је искористио и бивши
министар културе и информисања Иван Тасовац, који исти
че да се против ријалитија „не треба борити директно већ
стварањем квалитетнијих садржаја”. Власник Пинка Жељко
Митровић суверено одговара: „Ови из каменог доба морају
још да прочитају доста литературе из области либералног
медијског тржишта. До тада, нека ми министар буде здра
во и добро”, поручујући Вукосављевићу да „није никакав
министар, већ ’инквизитор’ савременог доба.” Претходних
година сведоци смо потписивања петиција и одржавања
протеста за забрану ових ступидарија. Наравно, све је без
успешно.5
На протесте и све критике које му се упућују на рачун по
тенцирања ријалити програма Жељко Митровић је у своју
одбрану најчешће износио став како је „медиј приватна сво
јина и да се нико не може мешати у приватно власништво и
његову уређивачку политику” а на страну оваквих оправда
ња је стала и премијерка Ана Брнабић недавно изјавивши
како ријалити није специфичност Србије, односно да се „не
можемо бавити програмима приватне телевизије.” Њихове
изјаве су тачне и заправо представљају продукт приватиза
ције медија и подређивање производње медијског садржаја
тржишној логици. То значи да је већина медија принуђена
да производи оне садржаје који се исплате, а то су у овом
случају забавни и ријалити програми. На основу овога се
може рећи да је јавни интерес избрисан из медија онда када
је оберучке прихваћена логика о свемоћи тржишта.
„Људима треба објаснити ствари. Идеја је да се приватним
телевизијама даје концесија и да оне својим програмом тре
ба да обогате понуду коју Јавни сервис не може да обухвати.
У закону о електронским медијима постоје одредбе да ти
5 Исто.
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програми морају да повећавају културну и духовну понуду.
Ако се овакви садржаји (ријалити програми) сматрају де
лом културне и духовне понуде, онда смо ми код друштво
у проблему” 6 каже Вукосављевић. Остаје у ваздуху пита
ње зашто се онда издвајају средства пореских обвезника
за функционисање регулаторних тела ако она немају ника
кву реалну моћ да учествују у обликовању прихватљивог
и на одређеном систему моралних вредности заснованом
културном обрасцу.
Критике које долазе на рачун ријалити програма се према
њима односе као према горућем друштвеном проблему, тако
да се поставља питање каква би ситуација у друштву била
када би се ријалити емисије укинуле. Да ли би онда обрасци
понашања које смо гледали у тим емисијама преко ноћи би
ли укинути и из наших окружења? Да ли би сви страствени
гледаоци тих емисија одједном почели масовно да посећују
позоришта и концертне сале? Одговор је, наравно, негати
ван. Покушава се прикрити недостатак понуде било какве
алтернативе. Наиме, готово исти садржаји се могу видети и
у филмовима, различитим интернет сајтовима, друштвеним
мрежама а напослетку и на улици. Другим речима, значај
није је поставити питање шта може утицати на развој кри
тичког преиспитивања пласираних садржаја? Осим тога,
квалитет самог образовања је дискутабилан и окренут комо
дификацији, а не јавном интересу (за шта је прави пример
недавно уведен дуални систем школовања). Са овим је на
крају повезан и положај радника, чији се дани своде на це
лодневне, лоше плаћене, рутинске послове. У таквој ситуа
цији, не чуди што већина грађана Србије бира да у слободно
време гледа емисије чији је садржај једноставан и не захтева
било какав мисаони и интелектуални напор.
Социолози и аналитичари медија се слажу да три каракте
ристике представљају суштину ријалитија: воајеризам (од
стране публике), егзибиционизам (учесника) и интеракци
ја (идентификација публике са учесницима). Свака од њих
покреће веома сложена културолошка, психолошка и соци
олошка питања око којих се стручњаци не могу у потпуно
сти сложити. Стога ни у стручној јавности још увек нема
сагласности о томе шта у својој суштини представљају ри
јалити програми: модерне гладијаторске игре, реалну или
безопасну забаву, шансу за афирмацију талента и креатив
ности или можда лек за смирење бола модерног човека
(свакодневни стрес).
6 http://www.nspm.rs/hronika/vladan-vukosavljevic-u-problemu-smo-ako-jerijaliti-deo-kulturne-ponude-ali-slazem-se-sa-anom-brnabic-da-vlada-ne-tre
ba-da-se-mesa-u-rad-privatne-televizije.html
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Без обзира на вулгарности, насиље, неморал и свако друго
ненормално понашање које већ деценију промовишу јасно
је да законодавац неће да их санкционише јер телевизије
које емитују ријалити део програма посвећују искључиво
бруталној пропаганди владајуће партије првенствено кроз
блаћење политичких противника и неистомишљеника. Оно
што је свакако занимљиво је да осим Данаса и Политике
сви портали преосталих шест дневних новина преносе шта
се дешава у ријалитима. Одговорност је на медијима који их
преносе а све се дешава јер до краја није дефинисано да ли
је онлајн издање штампаног медија електронски медиј или
штампани.
Укупан ниво друштвене свести у Србији срозан је на ми
нимум. Доминантна свест у Србији је вулгаризована, ба
нализована, тривијализована па онда и таблоидизирана. И,
нажалост, ни на који начин није сузбијана од политичке и
културне елите.
Сви ријалити програми у суштини представљају један озби
љан психолошки експеримент контроле ума, који служи не
ком другом. Наивно је мислити да ове емисије служе само
да се нешколован народ, обичан, очајан, огорчен што нема
посла, новца, будућности, забави и орасположи. Међутим,
изнад свега тога стоји једна много опаснија ствар. Ријалити
програми заправо су полуге светских центара моћи који же
ле да нас контролишу и да утичу на наше мисли – да се баве
контролом нашег ума.
Доминација профита као основне вредности у медијској
сфери није последица само комерцијалне условљености,
већ она произлази и из превласти одређеног политичког
обрасца који је одавно срастао са естрадом, а сада постаје
и део свеобухватног процеса претварања нашег политич
ког живота у велики ријалити програм. У то смо се могли
уверити толико пута гледајући преносе заседања Народне
скупштине, свакодневне конференције за штампу премијера
Србије или снимке са друштвених мрежа, где се политичари
појављују као старлете или естрадне звезде.
Не треба правити посебне анализе медија да би се дошло
до једноставног закључка о стварној сврси ових програ
ма. Она је садржана у речима једне од учесница ријалитија
– „Имам само три прохтева – да једем, спавам и трошим
паре.” У овом исказу се може препознати наличје диктата
свеопште и сурове комерцијализације која прожима све то
кове нашег живота. Као да се остварује стара идеја о ковању
новог човека, а јасно је да су ријалити програми онај калуп
за формирање бесловесне масе која задовољава само голе
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егзистенцијалне интересе, уз све отворенију брутализаци
ју и глорификацију простаклука и најприземнијих страсти.
Говорећи о укупној култури безнађа на овом простору, о
доминантном моделу културног живота у Србији и о пот
пуном раскораку између образовног и културног система
данас код нас, далекосежним последицама медијског фаво
ризовања вредности, Милена Драгићевић Шешић нарочито
наглашава да живимо у култури понижења, страха и безна
ђа. „Друштво у којем медији стварају вредности је аномич
но друштво, друштво које није у стању да само кроз своје
културне и образовне системе продукује вредности које ће
да дели највећем броју људи, друштво подложно манипула
цијама, а како практично живимо пред екранима (ТВ, ком
пјутер, смартфон), то нам је медијска писменост неопходна
да бисмо се одбранили од лажи, ксенофобије, језика мржње,
порнографског дискурса.”7
Зоран Пановић додаје: „Аномија је једна од кључних речи
српског разореног друштва. Аномијом (појам је управо увео
Емил Диркем) означава се растакање друштвених норми,
конфузија моралних вредности, хипокризија, делинквент
ност, игнорисање и злоупотреба правног поретка, стварање
пирамиде неформалне моћи, отуђење појединца. Баш као
данас – дезоријентисани чланови друштва трагају за соци
јално пожељним обрасцима понашања. Или се препуштају
нихилизму.”8
Још од средине осамдесетих година прошлог века попули
стичка комуникација (прилагођавање народу) осваја медиј
ски и културни простор Србије. „Јасно је да културна поли
тика не сме да буде ни популистичка ни елитистичка. Сада
шње друштвене елите култура и не занима посебно. Ово је
време процвата, златног доба популизма уопште у западном
свету. Значајан аспект популизма јесте нативизам, етници
зација, различити облици локализама, мекдоналдизација и
умрежавање културе спектакла. Интернет је омогућио још
већу унификацију –глобализацију укуса већине. Милионски
број прегледа постова појединих јунака Јутјуба (нпр. Бака
Прасе) указују на то до које мере су популистички садржаји
(посебно они с вређањем) популарни и преовлађујући. Ми
лена Драгићевић Шешић сматра да су пресудан утицај за
ширење популизма имали и електронски медији, а посеб
но таблоиди. Генерацијски јаз се продубио, па више деде
7 Зарић, Г. (1. мај 2018) Остави све и читај, РТС 3, https://www.youtube.
com/watch?v=FxeT2q_G0FE
8 Panović, Z. (22. februar 2020) Anomija kao sudbina, Danas https://www.
danas.rs/kolumna/zoran-panovic/anomija-kao-sudbina/
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и унуци не седе заједно пред телевизором да гледају „како
богати плачу”, већ је једна генерација у Задрузи, друга у Па
ровима, а трећа на Инстаграму и Јутјубу – свугде је вредно
сно исти оквир: насиље и мизогинија, национална мегало
манија и ксенофобија – све се то оснажује јер међусобни су
коби повећавају гледаност, гледаност доноси новац, а новац
је једина друштвено-релевантна вредност.”9
„Данас када зависно од интелектуалних и душевних пре
ференци можемо слушати неке од најзанимљивијих и нај
образованијих људи данашњице и њихове Јутјуб наступе
потпуно је депласирано жалити се на информацијску буку
и пакао суђења, линчовања и најекстремнијих страсти које
се свакодневно укрштају јер као што бирамо програм мо
жемо да бирамо интернет садржај и на крају тако вршимо
и одабир својих мисли. Човек сам бира границе онога што
улази у његову ауру и његов информацијски простор” пише
Исидора Бјелица и наставља: „Како доћи до свести да треба
да сведемо рачуне сами са собом да ли желимо да будемо из
ложени и увучени у крволочне игре свађа и суђења у вирту
елном простору, да постанемо информацијска жртва...? Јер
као што смо кроз историју остали запитани ко су сви они
људи који су стајали у гомили и навијали док су људе у аре
ни јели лавови, па ко су сви они који су аплаудирали док су
људе јавно спаљивали и гиљотинирали на трговима, јасно
је да је полигон сенке и неосвешћености огроман и да сваки
ниски крвожедни порив увек има свој глас у глави који му
оправда своје присуство и емотивни навијачки ангажман.”
Из „Речника сувишних речи” Гордане Ђерић10 јасно је да је
веза између језика и друштвене стварности толико јака да
говорници понекад не успевају да разлуче речи од појмова
који су њима именовани, па као главну сувишну реч српског
језика издвајају „ријалити шоу”, наводећи више од дваде
сет образложења за свој избор: „најјефтинији ововремени
опијум за народ”, „окупација баналношћу и простаклуком”,
„колективна хипноза”, „воајеризам као национална дисци
плина”, „такмичење у псовању и вређању”, „показатељ оп
ште беспослености, испразног трошења времена, бежања од
реалности; чист ескапизам”…11 пише Рајна Драгићевић.
9 Ђорђевић, М. (2. новембар 2019) Глобализован укус већине, Политика,
Културни додатак.
10 Видети: Драгићевић, Р. (12. јануар 2020) Речник који одузима речи, По
литика http://www.politika.rs/scc/clanak/445660/Recnik-koji-oduzima-reci
11 Исто. Лингвиста и антрополог Гордана Ђерић прикупила је новоком
поноване творенице и изразе које је путем анкете спроведене међу сво
јим пријатељима и колегама, изворним говорницима српског језика, и
објавила као „Речник сувишних речи”. Испитаници су према сопстве
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Блажено незнање умној патњи нестасалих
Шта би рекле наше баке и мајке кад би виделе онолике младе
људе који седе месецима, година чак у ријалити-просторима
докони, људе који немају потребу да читају, сликају, свирају,
да запосле руке и мозак, да везу, шију, штрикају, поправљају
или крпе – да буду корисни... Ово није жал за добрим, ста
рим традиционалним временима, већ жал за временима кад
се разликовало знање од незнања.
Питамо се одакле кренути, шта чинити да би се наше дру
штво тргло, извукло се из моралне каљуге, кренуло напред...
Наравно, од самог почетка, од образовања и васпитања. Вас
питавање мора да буде процес и индивидуализације и ин
теграције, дакле помирење индивидуалне јединствености
са социјалним јединством. Процес рашћења и развоја je
веома сложен процес прилагођавања субјективних осећања
објективном свету од кога у великој мери зависи личност
и карактер, као и начин мишљења људи. Васпитање естет
ског сензибилитета је у овом процесу од фундаменталног
значаја; јер, само ако су чула на којима се заснива и свест
и интелигенција и способност расуђивања доведена у хар
моничан однос са спољашњим светом, може се сматрати
да је изграђена интегрисана личност. Херберт Рид (Herbert
Read) у својој теорији естетског васпитања „Васпитање кроз
уметност” пише дa најближа паралела структури личности
детета није мисаона структура логичара, већ уметника. Рид
гради сопствену концепцију моралности засновану на мо
гућности идентичне основе етике и естетике, коју налазимо
и код Шилера. Циљ васпитања, као и уметности, треба да
буде да сачува органску целовитост човека и његових мен
талних способности. Питање моралног дејства уметности
присутно је у многим педагошким теоријама. На пример,
представници античке педагошке мисли третирали су умет
ност у нераздвојној вези с моралним васпитањем. И касни
ји теоретичари, па и филозофи (Кант, Хегел) придавали су
овом питању посебан значај.
Запитајмо се да ли држава Србија види уметност и интелек
туално стваралаштво као битан део стратегије свог развоја?
Док Руси децу предшколског узраста воде у редовне посете
Ермитажу, учећи их лепоти од малих ногу (спектар умет
ничких предмета у Скандинавији и Холандији), код нас се
у основно-средњешколском систему смањује број часова из
хуманистичких предмета. Јавни и медијски простор обилују
садржајима који подстичу најприземније чулне надражаје.
ним критеријумима судили речима и на свој начин тумачили синтагму
„сувишна реч”.
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Ирина Суботић наглашава да је образовање препуштено
случајностима и лошим примерима, не само у Србији него у
целом свету. Млади се исељавају, а држава ништа не чини да
их задржи, ускоро ћемо остати без образованих људи. Дуал
но образовање формира полушколоване људе који на брзи
ну стичу знање да би постали радници неке иностране фир
ме. Све је инстант, површно. Часови уметности избачени
су из наших школа, а сада је тај део образовања препуштен
доброј вољи појединих наставника.12
Погледајмо каква нам је ситуација у позориштима. Права
позоришна публика више не станује овде – то су они обра
зовани људи који су се махом иселили из ове земље или не
радо излазе из својих кућа. Нове тенденције, самољубиве
и претенциозне удаљавају простодушне гледаоце из сала.
Београд би требало да има бар 20 институционалних позо
ришних и десетак неформалних. Позориште може постати
лабораторија нових форми, идеја, нове осећајности и новог
виђења света.
У 21. веку упркос расту општег сазнања и технологија, чо
вечанство, апсурдно, значајно назадује, људи све мање зна
ју и разумеју... Како долази до тога...? Жак ле Гоф (Jacques
Le Goff) у својој студији „Средњевековна цивилизација за
падне Европе” запањујуће прецизно указује на механизме
који управљају и нашим временом и животима. Како је мо
гло доћи до пропасти надмоћне античке цивилизације пред
полудивљим, културно и технолошки назадним варварским
племенима...?
Корен тог процеса Ле Гоф не открива у рушилачким најезда
ма варвара и економском слому, него у новим интелектуал
ним навикама – обичају хришћанских аутора тог доба да у
нужди посежу за античком грађом, интелектуалним оруђем
грчко-римског света и да га као камење срушених храмова
уграђују у своја дела. Кључно је што клерици раног средњег
века не користе изворни антички материјал – они уопште
не читају Цицерона или Квинтилијана, него популарне ком
пилације, филозофске дајџесте који су настајали у позном
Риму.
Ово нас итекако подсећа на неке савремене појаве: једном
успостављен, процес банализације се неће зауставити, а
култура средњег века постаје спектар поједностављења, ла
ког штива, што упоредо прати општи пад културе, писмено
сти и технолошких знања. Схватамо да цивилизацију Рима
12 Ђорђевић, М. (8. фебруар 2020) Уметност не мора да буде лепа,
Политика, Културни додатак.
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нису срушили Вандали, Остроготи или Хуни, који су само
похарали блага и рушили античке грађевине – цивилизација
антике удавила се у сопственим „дајџестима”. Да би, након
ње, то чинила и свака следећа!13
Питамо се зашто, упркос науке и технологије, све више љу
ди живи све горе. Зашто толико људи данас нема посао, или
ради до изнемоглости да би скрстио крај с крајем. Реакци
ја на живот у којем обичне ствари постају луксуз често је
анестезираност, бекство у незнање и апатију, што видимо
по кафићима и по ријалитијима – бекство од живота и ње
гових изазова у „блажено незнање”. Свим тим млађаним
питомцима на челу пише „што мање знам, мање се нерви
рам“. Младеж жели да се склони од ружне стране човечан
ства (знање о историји, ратовима) у – незнање.
Свет данас живи како живи између осталог и зато што се
све више људи труди да сведе мишљење на најмању могу
ћу меру. Данас се нико не стиди незнања, млади понајмање.
Пошто је будућност у већем делу света све неизвеснија, шта
ће нам поуке прошлости? Амнезија је заједнички именитељ
свих народа – да није тако, зар би људи у толико земаља
демократски враћали на власт оне које су их убијали, упро
пашћавали, пљачкали, само неколико година после катакли
змичних криза? Кад у школама деца постану апсолутно за
штићена од ружних историјских наравоученија, кад њихово
ментално здравље буде апсолутно заштићено од размишља
ња, можда ће свет заиста постати једно велико, кротко ста
до послушних потрошача, „умној патњи нестасало” (Брана
Петровић), ничим узнемиравано, идеалан народ о којем са
њају сви апсолутисти, популисти и други демагози света.14

Одрастање омладине у ментално
незрелом друштву
Кључни фактор одрастања младих је формирање њиховог
идентитета, стварање појма о самом себи. Наука (поготово
логотерапија) упозорава да земље неолиберализма припре
мају мноштво начина да човека обезличе како би губитком
свога Ја постао верни послушник у функционисању систе
ма. У свету шака моћника доминира већином обезличених
људи. А човек без свог идентитета губи смисао живота, по
стаје верни поданик система, даноноћно услужен ријалити
забавама, повлачи се и уз компјутер. Губитак смисла живота
13 Видети: Бубњевић, С. (11. јануар 2020) Свитање мрачног доба, Полити
ка, Културни додатак.
14 Анђић, Б. ( 16. новембар 2019) Умној патњи нестасали, Политика,
Културни додатак.
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изазива неурозе, агресивност, алкохолизам, дрогирање, па и
самоубиства.15 Одрастање младих одвија се у сенци обезли
чавања и усмеравања на виртуелни живот. По речима Ханса
Магнуса Енценсбергера (Hans Magnus Enzensberger) „ко је
господар, а ко слуга не решава се само на основу тога ко
располаже капиталом и оружјем, него ко располаже свешћу
других.”
Ментално незрело друштво, према, Ериху Фрому, (а то би
данас био неолиберализам) карактерише неспособност да
се воли и ради, ствара неповерење које претвара човека у
оруђе употребе и експлоатације, лишава га осећања свога
ја. Уместо да млади људи са формираним идентитетом буду
слободни господари свог живота, они се повлаче, изолују.
Веома је значајан и Фромов став да душевно здравље чо
века не значи његово прилагођавање друштву, већ друштва
човековим потребама.
Кад је у питању душевно здравље, данас у друштву доми
нира тријада психосоцијалне амнезије, нарцисоидних про
поведи и кљукања човекове душе лековима, наркотици
ма... Могли бисмо рећи умртвљавањем између осталог и
ријалити програмима.

Гротеска као наговештај хаоса
Све ово што нам се данас догађа на плану душе и друштва (и
ријалити) je гротескно, а гротеска је наговештај хаоса који
се цери кроз одређену недовршену појаву; гротеска настаје
из преображаја.
Људи се широм света све више усамљују. У Србији је сва
ко шесто домаћинство једночлано. Млади беже у самоћу –
Фром би рекао да беже од слободе. Слободном вољом улазе
у затворе –ријалитије. Парацелзус је још рекао да „болест
и тегобе долазе из природе друштва, а здравље долази из
краљевства душе.”
Иако се непрекидно повећава човекова стваралачка моћ
над природом, он осваја свемир и нове технологије, и даље
сваки трећи човек на земљи гладује, а највише људи стра
да управо од технолошке премоћи, физички, или психички
кроз отуђење. Савремени човек је све више отуђен од се
бе, своје околине, све више тежи самоизолацији, виртуелна

15 Видети: Ђорђевић, Ж. (7. септембар 2019) Све суморније одрастање ти
нејџера, Политика, Културни додатак; Према истраживањима Социоло
шког института у Београду, у узрасту од 15-30 година свака друга особа
конзумира алкохол, а 14 одсто њих опија се више пута недељно; сваки
шести тинејџер користи неку врсту дроге.
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комуникација гаси његове емоције и страст, он постаје
неуротичан, нарцисоид
 ан.
Ако наш даљински управљач зауставимо и завиримо у би
ло који ријалити – епизоду (Парови, Задруга...) моментално
смо запљуснути буком и бесом, виком, отровом, увредама,
мржњом, свађама, бесом који прети да ескалира у тучу... Бе
сни и примитивни се утркују...Нормалност као да је изоп
штена из нашег јавног, медијског живота. Водитељка Паро
ва изјављује, седећи поред старлете Тијане Ајфон, да је ова
ријалити играчица добродошла да уђе у програм кад год то
зажели, али, она, ето, заиста нема времена за то, исувише је
заузета!

Нарцисизам и гневни млади свет
Савремена култура је постала хипернарцисистичка; у њој
се издвојени појединци, неспособни да покажу занимање за
било шта осим за себе, такмиче за моћ и богатство. Пара
докс савременог тренутка је у томе што упркос свеопштој
умрежености и непрестаној комуникацији недостаје истин
ска повезаност и емоционална испуњеност међуљудских
односа. Савремени свет је дезинтегрисан и фрагментисан.
Учимо децу да је успех важнији од саосећајности, вреднује
мо их на основу оцена, дозвољавајући им често да мисле да
су богом дани и да није важно како се понашају. Омаловажа
вамо дубину и интимност у људским односима и посрамљу
јемо здраво изражавање емоција и рањивости. Навикавамо
се на нарцисизам. „Комбинација неучтивости, економске
несигурности, друштвених медија, ријалити програма, ди
вљења милијардерима, светским лидерима и њиховом суро
вом дискурсу значи да постајемо неми и да им дозвољавамо
да се тако понашају.”16
Децу рођену и одраслу у дигиталном добу, после милени
јалаца, америчка научница Џин Твенги (Jean M. Twenge)
назива Ај генерацијoм (енг. iGen) при чему ај означава ја,
интернет, индивидуализам, илузију и инстант. Преокупи
рани су собом и сликом о себи коју приказују другима, ко
нектовани на интернет 24 сата 7 дана у недељи, опседнути
Инстаграмом и најновијим апликацијама, вођени илузија
ма о инстант успеху. Њихов друштвени живот одвија се он
лајн, без смартфона им је живот незамислив јер су им ту и
пријатељи, партнери и пословни сарадници, све им је ту.
Њихова концентрација је краткотрајна тако да не чуди што
16 Дурвасула, Р. Остати или отићи – како преживети везу са нарцисом, у:
Кад репер умисли да је бог, Стевановић, Ј. (18. јануар 2020), Политика,
Културни додатак.
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ове генерације развијају аверзију према штампаној речи,
према читању и књизи, услед чега се бележи катастрофа
лан пад нивоа општег образовања. Отуђени, фрустрирани и
усамљени, склони анксиозности и депресији, они су на рубу
најозбиљније кризе менталног здравља.
Израњају нови узори као продукт медијске културе и капи
талистичке матрице; ови идоли оваплоћење су основних
идеја ових парадигми – наркотизације јавности до граница
потпуне отупелости и непрестане репродукције капитала.
На тај начин индустрија забаве и селибрити култура, као
огледало савременог масовног друштва, постају основна
упоришта вредносних и моралних начела. Данас су кафи
ћи, тржни центри и ријалити програми препуни младих љу
ди који седећи заједно сами чекају да им се нешто деси...17
Чекајући Годоа...
Неминовно се намеће архетип вечитог дечака и вечите де
војчице (Puer aeternus, Puella aeterna), које је први конста
товао Јунг, а потом подробно описала његова ученица Ма
рија Лујза фон Франц (Marie-Louise von Franz). Ма колико,
споља гледано, њихов живот изгледа интензиван и испуњен,
он ипак није истински проживљен, ови млади људи никада
се суштински не предају ни једној ситуацији или односу, јер
никада до краја нису у сопственом телу и емоцијама.18
Фон Францова анализира књигу Бруна Геца (Bruno Goetz)
„Краљевство без простора”, штампану у Немачкој 1919.
године, која антиципира нацизам. Тврдња да су зачетници
тиранских и убилачких полицијских система (нацизам и ко
мунизам) углавном Pueri подробно је разрађена у студији
„Puer aeternus: архетип вечитог дечака”: „Код људи који од
бијају да одрасту, сазру и суоче се с проблемима, деструк
тивно несвесно се све више нагомилава, па такве особе лак
ше бивају захваћене дисоцијацијом у масовним покретима.”
Незаобилазно је запажање да је време настанка Гецовог дела
– „време крајњег колективног очајања, бесциљности и дез
оријентисаности – умногоме налик данашњем тренутку.”19
Откуд толико гневних младих људи на друштвеним мрежа
ма – хејтера..? Ево, нпр. како (неки) средњешколци препри
чавају „Илијаду”, по речима Љубице Арсић: „Када главном
терминатору (храбри Ахил) у рату који траје ко гладна го
дина неки важан тип (краљ Агамемнон) преотме рибу, овај
17 Видети: Ђурђевић, Ч. М. (23. новембар 2019) Генерација ја, Политика,
Културни додатак.
18 Жижовић, О. (14. децембар 2019) Психологија анестезирања живота,
Политика, Културни додатак.
19 Исто.
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први тако гадно подилејише да напушта свеопшти пичвајз, а
његова екипа без њега одмах креће да рикњава.”20
Откуд толика количина агресије у љидима? Доминик Мојси
(Dominique Moïsi) у „Геополитици емоција” запажа да су у
западној култури преовлађујуће, суштинске емоције – страх
и понижење – директни узрочници нарастајућег гнева. По
нижење је немоћ, последица осећања да немате контролу
над својим животом, да сте лишени будућности. Генерације
младих људи (и не само они) фрустрирани су и угрожени
незапосленошћу, подмитљивим друштвом, општом ерози
јом морала. Бес је последица славне прошлости које више
нема, глупе и дволичне садашњости која треба да се избегне
и бесциљне будућности, коју је боље преспавати.21
Писац Џон Озборн (John James Osborne) је својим делом
„Осврни се у гневу” (1956) најавио епоху пасивне генера
ције која у чекању бољих времена траћи време златне мла
дости по кафићима, ријалитијима... Гнев има новог пропо
ведника и у лику Мишела Уелбека (Michel Houellebecq) у
чијем делу се заоштрава човекова отцепљеност и неприпа
дање. Његови уморни и престари протагонисти наглашавају
антагонизам према свету, одбацујући да учествују у лажном
хедонизму и такмичењу на кратке стазе. Иза његовог при
видног блазираног дендизма провирује меланхолична мрзо
воља, гађење и завист. Свет је тамница из којег ваља побећи
посредством виртуелних мрежа или стварним путовањем,
или бар завишћу према онима који су могли отпутовати. 22
Осећање страха, маскирано непрестаним туљењем да живот
нема смисла у основи је модерног владања. Плаши нас теро
ризам, рецесија, климатске промене, загађеност хране, рато
ви, насиље, незапосленост, болести, вируси... Плаши нас и
глупост, која је агресивна и не узмиче, не допушта узнеми
равање. Ако јој неко стане на ногу, бесно креће у напад да
спали на ломачи, баци у тамницу, затвори у лудницу... Бесни
глупаци су опасни и треба их се клонити... Међу гневним
примитивцима и необразованим кабадахијама тешко је очу
вати виспреност духа, проницљивост, мудрост.23 А таквих је
много међу тзв. ријалити играчима.
Истражујем феномен ријалити програма у Србији 21. века
јер је и то начин да разумем време у којем живим. Алфред
20 Арсић, Љ. (11. јануар 2020) Осврни се у гневу, Политика, Културни
додатак.
21 Исто.
22 Исто.
23 Исто.
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де Мисе у данас врло актуелној драми „Лоренцачо”24 која се
збива у 16. веку заправо говори о томе како тиранија води
у декаденцију и дугорочно уништава ткиво друштва. Тира
нија је пошаст у којој сви губе, и они који малтретирају и
они који су малтретирани. Корумпираност која увек прати
апсолутистичку власт убија наду у промену, бољи живот,
слободу. Гнев расте. Људи гледају око себе неправду с којом
не знају да се носе. Закон штити злочинце и развратнике, а
кажњава часне грађане. Тражи се способност, а не врлина.
Homo faber, човек творац, човек који нешто производи и
ствара, једна је од дефиниција људског бића. До најнови
јег времена, рад је у већини случајева подразумевао зној и
труд. Данас се зној у развијеном свету пролива понајвише у
теретани, током подизања терета који ничему не служи и тр
чања по стази која никуд не води. У целом свету опадају сви
видови људског дружења и сусретања. Homo ludens, човек
који се игра, потписао је човека-творца. Сакупљање иску
става и забава постали су осовина око које се врти све више
појединачних живота.25 – А то се најбоље види у ријалити
програмима.

Филозофија и култура паланачког
балканског капитализма
Константиновићева „Филозофија паланке” од седамде
сетих, преко деведесетих година прошлог века, темељна
је за разумевање и актуелног савеза духа паланке и најо
крутнијих политичко-социјалних и медијских инсталација
неокапиталистичког израбљивања, за препознавање спе
цифичне политичке културе ауторитаризма, олигархијског,
криминално-фамилијаристичког, паланачког балканског
капитализма.
Уз свеопшту деградацију образовања, науке и културе, до
лази до слабљења критичког апарата и снижавања нивоа то
леранције, а на тај начин свака врста садржаја, ма колико
баналан или лош био, налази своју публику која нема потре
бу за побуном будући да је њена пажња врло лукаво усмере
на на маргиналне теме. Глобална индустрија данас себи за
циљ задаје да појединца забави до тачке политичке и сваке

24 Драму је Борис Лијешевић поставио прошле године на сцену Југо
словенског драмског позоришта.
25 Марковић, П. (4. мај 2019) Оно си што радиш? Политика, Културни
додатак.
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друге обамрлости, па је тако и функција разних серија и ТВ
програма (ријалити) превасходно забавна.26
Питамо се колико се масовни медији и магнати који стоје
иза њих разликују од римских императора који су организу
јући гладијаторске борбе скретали пажњу јавности са дру
штвено значајних проблема нудећи им уместо тога јефтину
забаву. Инсистирање на тривијалним темама на ширем пла
ну резултира политичком апатијом и општом незаинтересо
ваношћу за питања од ширег интереса.
Пре 80 година Џорџ Орвел (George Orwell) је објавио своје
дело „1984” и од тада појам орвелијански означава тежњу
али и праксу у којој се политике контролишу пропагандом,
тајним надзором, дезинформацијама, порицањем истине,
манипулацијом прошлости. Ова књига и данас шокира сво
јим далекосежним опсервацијама. У енглески језик увела
је неколико нових речи/појмова, као што је нпр. prolefeed
за хомогенизовану, конструисану, површну литературу,
филм, музику (и ријалити) који се користе за индоктрина
цију и контролу – до потпуне послушности. И, наравно, Big
Brother је врховни диктатор који види све и свакога.
Неолиберални капитализам генерално руши човеково до
стојанство, али наша специјалност је систем који обједињу
је источњачку, османску корупцију и енглеску бирократију,
што га чини готово несавладивим. Како нам изгледа Србија
данас – пусти, испражњени предели који сведоче о пропа
сти, расулу, запуштености, дивља природа прекрива раз
ваљене ограде и напуштене фабрике, напуштена огњишта...

Живот од данас до сутра –
растућа апатија, насиље и обамрлост
Катастрофалан је пад критеријума у култури, раван нацио
налној катастрофи. Догађа нам се егзодус десетина хиљада,
па и стотина већ, најобразованијих, највиталнијих, најбо
љих младих људи, одлазе читаве фамилије из Србије и свих
екс-југословенских република. Да ли смо потпуно свесни
те чињенице... И шта сада ... ко ће остати...? Олош влада
над поштеним светом. Понавља се ничеанско вечно враћање
истог на овим просторима. Заувек остају мрачне метафизич
ке силе које владају нама.
Савремени постмодерни свет лишен је великих наратива и
идеала, култних личности и јаких означитења попут нације,
религије или политике. Потрага за бекством од суморне и
26 Ђурђевић, Ч. М. (29. јун 2019) Хлеба и игара престола, Политика,
Културни додатак.
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мучне свакодневице (као што је ријалити) није ништа ново,
још од времена старог Рима препозната је као важан аспект
живота због чега се власт трудила да обезбеди својим грађа
нима довољно „хлеба и игара”.
Друштвене мреже (највише Инстаграм) дају најчешће три
вијалним темама главно место, наводећи, према речима Жи
ла Липовецког (Gilles Lipovetsky), појединце да смањују
емоционални набој инвестиран у јавни простор или тран
сцендентне сфере и упоредо да повећавају приоритет при
ватне сфере. На тај начин скреће се пажња са важних пита
ња и јавља се свеопшта друштвена и политичка обамрлост,
бесциљност.
Глобални капитализам намеће културу страха и катастро
фе, проглашавајући појмове времена и вечности за мета
физичке спекулације, а нудећи само „сада” и „овде”. Све
раширеније коришћење разних психоактивних супстанци,
нарочито у периоду адолесценције у вези је са потребом за
превазилажењем страха. Никако није бенигна ни употреба
алкохола (кад би у ријалитијима била дозвољено свакоднев
но коришћење алкохола, сасвим сигурно би се учесници без
престанка опијали).
Фројд је говорио да је насиље тренутак неспоразума између
искуства и језика. Оно што се нама дешава у животу, није
исказано у језику. Деца нису научена да међусобно разгова
рају, да се поверавају, да уче да патња није нешто забрање
но, и зато се та затомњена патња претвара у агресију.27 Си
гурна сам да у ријалити улазе несрећни, они који су у живо
ту остали гладни љубави, занемарени; свој бол изражавају
неартикулисано, кроз гнев, свађе.
Како истрајати у борби за истинске вредности кад на сва
ком кораку побеђују агресивност, некомпетентност, грубост,
примитивизам, вулгарност? Нормалног човека – пристојног,
васпитаног, осетљивог, саосећајног, доброг, часног, вредног,
образованог – иза сваког ћошка вреба и чека било поруга,
омаловажавање, било превара или пљачка – од стране оних
ненормалних, оних који су завладали ...

Софистицирано зло
Концепт субверзивног несвесног представља огроман Фрој
дов допринос психологији и антропологији. У човековом
уму је кључно и пресудно несвесно – а свесно је тек пена
на површини узбурканог океана несвесног. Овим дубоким
27 Ђорђевић, М. (8. фебруар 2020) Уметност не мора да буде лепа,
Политика, Културни додатак.
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истинама о човеку стратези Big Brother-а мајсторски ма
нипулишу, играјући се с њим, понижавајући га до сржи за
мало долара/динара... Очигледна човекова склоност злу,
окрутности и деструктивности наслеђена је предиспозиција
која само спремно чека повољну прилику. У самој сржи чо
века укорењен је агресивни нагон, урођен и неуништив, чи
јем се задовољењу супротставља култура својим моралним
забранама.
Два последња века учинила су зло тако обичном, свакоднев
ном појавом, толико да се готово изгубила разлика између
добра и зла. Лаш Фр. Х. Свенсен у својој студији „Филозо
фија зла” констатује да данас нема ни Хитлера ни Стаљина
ни њихових логора, али да зла има још више; само се на
први поглед чини да је оно прогнано из наше цивилизације,
јер су медији преузели некадашњу улогу злочинаца, приу
штивши гледаоцу да уживо гледа сам чин зла. Гледалац чак
често живи у илузији да је то само виртуелни свет који се
њега не тиче. Радикално зло из нацизма и стаљинизма заме
нило је софистицирано зло које није тако ужасавајуће, али
је свеприсутно. То је заправо најпогубније, то навикавање
на зло које више и не примећујемо. У томе је проблем целе
наше цивилизације – зло је првенствено морална категорија
и тиче се људског делања.
Да ли смо свесни тренутка, онога што нам се догађа, што
сами себи чинимо, понајвише својим нечињењем...? Да ли
ћемо на, крају, да се побунимо против постојећег стања, или
ћемо као Кафкин Јозеф К. мирно спустити главу под сечиво
непознатих убица...? Зашто људи желе да пате и да се муче
у ријалитијима...? Ради се о својеврсном мазохизму: ријали
ти-простори су арене у које убацују људе (добровољно?) да
би их раскомадали. Свет је искочио из зглоба и данашњем
Хансу Касторпу можда је најбоље на никад не оздрави. У
томе је сва иронија нашег времена.
Притајен, аморфан, нечујан али разарајући страх, свеоп
шти, потмуо – увлачи се у сваку човеку пору. Неуроза, страх
и депресија попримају огромне размере у целом свету. Све
срдно се ради на уништавању потребе да се сазна свет, да
се удубимо у оно што нам се догађа, бомбардовањем савре
меним медијима, покретним сликама. Стварност је заис та
орвелијанска, и понеки од нас одбијају да је виде, не могу
то да поднесу....

Србија на коленима: фаустовска погодба
Наше културне прилике огледало су наше актуелне држа
ве. У ријалитијима нам поручују да смо сви ми олош, све
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бисмо учинили за новац, а то је фаустовска погодба, озве
рињавање. (Брачни пар улази у ријалити да би за новац и
популарност варали један другог...и људи сасвим озбиљно
коментаришу и навијају за њих.)
Живимо у таквој држави у којој Председник за велики
државни празник Сретење (15. фебруар 2020) даје велики
интервју једном таблоиду (Информер) и гостује на Пинку и
Хепију у терминима између две ријалити-сесије јер зна да
су то његови гласачи. Дошли смо дотле да Игор Јурић28 на
друштвеним мрежама опомиње: „Чувајте децу из околине
Ужица и Пожеге” јер је после 14 година пуштен из затвора
силоватељ-педофил! Моли правосудне органе да реагују! О
чему онда брине и чему служи полиција, држава...?
Деца нису приоритет овог друштва. То је лаж. Погледајте
само слоган Напредне странке за овогодишње изборе: „За
нашу децу!” Каква фарса – за њихову децу, да! Инвеститори
су, нажалост, идеал овог друштва. И богати људи – њима је
све дозвољено и све им се прилагођава.29 Одрастање детета
и његово формирање у човека свакако није приоритет овог
друштва. Деца су маргинализована, отерана у играонице. На
месту њихових игралишта граде се бетонске зграде и убе
ђују нас да се на тај начин град развија – тако што ће се
богатима омогућити да купе станове на престижним лока
цијама! Окружење је токсично, препуно насиља и агресије,
еколошки загађено. Вредност диплома се доводи у питање.
Млади су препуштени одвратном телевизијском програму и
каналима (ријалити) од којих се нормалан човек јежи.30
Ми сада причамо о мраку нашег друштва, али када погле
дамо, читав свет је у мраку. Свет пролази кроз период који
помало личи на предапокалиптично стање. Све ово подсећа
на период у којем је свет био пред Други светски рат: попу
лизам, национализам, ратови, мржња, болести. Вероватно је
тога било и раније, али данас су нам информације доступне,
са њима се индукујемо.
„Србија је опкољена и окована ријалитијима, а људи у цркву
иду само кад киша пада. Духовни живот се развија на ми
нимуму, а информативно-квазиемоционални живот избри
сао је границу између онога што је реално и онога што ни
је. Најнижи ниво баналности се живи кроз орвелијански
28 ТВ Нова С, емисија Међу нама, 5. фебруар 2020, https://www.youtube.
com/watch?v=4vAkNZhkvOI
29 Речи Бориса Лијешевића у: Требјешанин, Г. Б. (18. мај 2019) Идеал овог
друштва нису деца него инвеститори, Политика, Културни додатак.
30 Исто.

139

ЈАДРАНКА БОЖИЋ
стадијум, а то су те задруге и ријалити програми,” речи су
Емира Кустурице.31
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NOTES OF TYRANNY AND DESPAIR
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 political-media installations of the
criminal-familiaristic 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.
Key words: reality programme, phenomenon, culture, politics, society,
education, narcissism

Јелена Меркур, Под лупом,
акрилик на платну, 80×60 цм, 2018.

142

АЛЕКСАНДРА ПАВИЋЕВИЋ
Етнографски институт САНУ
DOI 10.5937/kultura2066143P
УДК 393.92:316.773/.776(497.11)
316.775/.776:7.097
оригиналан научни рад

ОГЛЕДАЛА СМРТИ –
ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ
ОДБРАНИТИ СТВАРНОСТ
ОД РЕАЛНОСТИ
Сажетак: Ријалити програми представљају огледало духовног
преображаја цивилизације. У тексту се резимирају историјски
услови, идеје и идеологије који су мање или више посредно ути
цали на обликовање савремене, масовне културе и ријалити про
грама као једног њеног сегмента. Такође, постављено је питање
одговорности интелектуалаца у овом следу ствари, а понајвише
њихове одговорности у процесу брисања јасних граница између
елитне и популарне културе. Тумачење културе као целине људске
делатности, без вредносних ознака и одређења, значајно је допри
нело рађању илузије о њеној демократичности. Посебно се у тек
сту наглашава карактер савремене цивилизације као цивилизације
(без) смрти, те се у овом кључу, у кључу секуларизације културе
која је била могућа управо захваљујући „прогону” мртвих и смрти
тумачи симболички ниво ријалити програма.
Кључне речи: спектакл, ријалити, секуларизација, сахране јавних
личности, смрт

Питање одговорности
Нисам стручњак за медије, нити сам се темељније бавила
њиховим проучавањем, па тиме ни проучавањем ријалити
програма. Међутим, далеко од тога да ме ова тема оставља
равнодушном. Немогуће је игнорисати концепт који гото
во у потпуности обликује мејн стрим популарне културе
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друштва у којем живим и који, као каква набујала река пре
ти да потопи малобројна преостала острва слободног ми
шљења и делања. Истовремено, ријалити програми предста
вљају огледало духовног преображаја цивилизације – што
јесте иплицитна нит коју пратим у својим истраживањима
различитих друштвених феномена. Због тога, иако разми
шљање о њима изазива тескобу, овај кракти есеј започињем
питањем малоборојном, али, верујем – релевантном – чита
лачком аудиторијуму. Зашто нас толико чуди и саблажњава
ово суморно стање популарне културе? Нисмо ли управо ми
– интелектуалци – антрополози, културолози, комуниколо
зи и други прегаоци на пољу уметности и науке, настојећи
да деконструишемо традиције и релативизујемо границе,
одричући се могућности проналажења истине, значајно до
принели мутацији популарне културе? Нисмо ли управо ми
омогућили да она постане не само култура масе него и кул
тура која влада јавним простором и због које се непрестано
склањамо у различите ескапистичке зоне?

Ко је све крив
Добро, не баш само ми. Прича је почела много пре нас, а ми
смо је инертно преузели од својих претходника, прихватају
ћи наслеђене позитивистичке погледе на свет као неупитне
интерпретативне оквире. У њима се, по угледу на природне
науке (које од краја 19. века преузимају доминацију у од
носу на философско мишљење), „објективност” мери „ег
зактношћу” доказа, те тиме философска, па и етичка истина/
суд бивају у потпуности депласирани. Но, позитивизам је
већ био последица рационалистичких, антиклерикалних,
па и атеистичких идеја којима је врата отворила егалита
ристичка идеологија Француске буржоаске револуције. Иа
ко је, рађање модерне демократије испрва било ствар новог
концепта уређења држава, а понајвише укидања црквеног
монопола на истину и правду, идеја владавине народа се не
миновно прелила и на духовне хоризонте које, корак по ко
рак, освајају долазеће генерације. Заправо, промена коју је
омогућила Револуција била је примарно духовне природе.
Раскид са религијским традицијама (чији су носиоци биле
хришћанске цркве), те инсистирање на секуларности држа
ва отвориле су врата секуларизационим процесима који се
нису зауставили само на законским оквирима и формирању
грађанства већ су се одразили на читаву културу. Ослоба
ђање културе њених сакралних извора, значило је запра
во њено лишавање основних (метафизичких) координата
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идентитета хришћанскe цивилизацијe.1 Слабљење вере у
васкрсење и онострано оправдање људског усуда, било је
оквир духовног преображаја, који је, међутим, био могућ
захваљујући једном другом процесу – процесу прогона смр
ти и мртвих и из свакодневице друштва и из, како Бодријар
каже „симболичке циркулације групе”.2 „Ово изопштење“,
наставља он претходи свим другим... и налази се у темељи
ма саме рационалности наше културе”.3
На сличном трагу је и Роб Ведерил, британски психоана
литар, који сматра да се потиснута смрт неминовно враћа
(из несвесног – прим АП) и поприма „ужасне размере у ре
алном... Историја овог, братоубилачког века (мисли се на
20.век) управо то потврђује”.4 Ведерил иде и корак даље,
оптужујући науку (и научнике, јер без њих нема ни нау
ке) за глобалну декаденцију и деструкцију. „Повратак смрти
најјасније ћемо видети ако завиримо у модерну науку. Због
њеног стремљења ка рационалном и њене доминације у чо
вековој реалности, она је одувек била возило којим се смрт
мора вратити. Позитивизам је тријумфовао над свим обли
цима метафизичке мисли који се сада сматрају ирационал
ним и ненаучним [...] а Маркузе је јасно назначио да је на
ука нераздвојно повезана са стварањем средстава масовног
разарања”.5

Култура није демократска
Да ли је ово претерано у односу на тему овог излагања? Ми
слим да није! Ако не будемо у стању да разумемо корене
садашњег духовног и менталног стања бићемо у сталној
опасности да за њега окривљујемо друге – државу, полити
чаре, менаџере, продуценте, ситне и крупне профитере... те
да непрестано вршимо аболицију сопствене одговорности.
Велике идеолошке промене увек су биле у рукама интелек
туалних елита. Ни у једном времену и ни у једном друштву
култура није била демократска творевина. Њене границе
и садржаје одређивали су посвећени појединци – у тради
ционалним друштвима то су били, како пише Јан Асман,
шамани и врачеви, док у модерним ову улогу преузимају
професори, научници, уметници. Модерна јесте најавила, а
постмодерна и остварила извесну демократизацију културе,
1 Пера, М. (2010) Зашто се морамо звати хришћани, Либерализам,
Европа, Етика, Београд: Службени гласник.
2 Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrti, Gornji Milanovac, str. 141.
3 Исто, стр. 141.
4 Vederil, R. (2005) Kolaps kulture, Beograd: Clio, str. 122.
5 Исто, стр. 123.
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али је ово значило само релативизацију граница између по
пуларне и елитне културе, те већу доступност различитих
културних тековина. У овоме је пресудна улога припала
експанзији медија, посебно електронских, који су постали
најнепосреднији и најефикаснији начин формирања потре
ба, укуса и ставова аудиторијума. Идеја да је сада публика
она која слободно бира и одређује садржај медијског про
грама, само је део медијске илузије, иза које се налази чиње
ница да је медијализацијом целокупне стварности заправо
омогућен већи и директни утицај државе (и разних интере
сних група) на појединца.6 Дакле, културу и даље креирају
елите (различитих врста), које су међутим ретко једногла
сне, посебно у новије време које бисмо могли да означимо и
као време тираније демократске полифоније.

Преци и потомци
Но, непосредније од овог историјског тока ствари, на стање
савремене културе утицај је имало (и још увек има) начел
но антрополошко гледиште о култури као јединственој тво
ревини, гледиште којим је укинуто право (антрополога) на
вредносни став.7 Дефинисање културе као целине људског
бивствовања, а не као начина конструктивног и креативног
промишљања стварности, као делатности која проширује и
потпомаже људску слободу и аутентичност,8 неминовно је
довело до оспоравања примата „елитне” културе у односу
на масовну. У овоме је неоспорну улогу имало и омасовље
ње образовања које је, како пише Лаш (Christopher Lash),
„започело као обећавајући покушај демократизације високе
културе повлашћених класа, а завршило се затупљивањем
самих повлашћених”.9
Претходници српске модерне и главни експоненти новог од
носа према (традиционалној) култури били су Доситеј Об
радовић и Вук Караџић, обојица антиклерикално оријенти
сани. Док је Доситеј био критичар Цркве, народних обичаја
и опште заосталости становништва Србије, те се залагао
за свеобухватну рационалистичко-просветитељску акцију,
6 Павићевић, А. (2018), нав. дело.
7 О потреби да се формира мишљење без вредносног суда, сјајно пише
Ц.С Луис (Clive Staples Lewis), још 1944. године, у књизи „Укидање чо
века” (The Abolition of Man), критикујући реформе средњошколских уџ
беника енглеског језика у Британији; Lewis, C. S. (1944) The Abolition
of Man. Reflections on Education with Special Reference to the Teaching of
English in the Upper Forms of Schools, London: Oxford University Press.
8 Божовић, нав. дело, стр. 14.
9 Laš, K. (1986) Narcistička kultura. Američki život u doba smanjenih očekiva
nja, Zagreb, str. 143, 144.
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Вук је желео и успео да српски народ представи у најбо
љем светлу европској публици захваљујући богатом фол
клору и народној књижевности које је тадашња европска
интелектуална елита препознавала као драгоцене примере
идеализованог народног духа. Вук је био у сукобу са вишом
црквеном јерархијом због превођења Новог завета и тежње
да се црквене службе приближе обичном народу. Ипак, иа
ко су његове реформе допринеле приближавању културе
ширим слојевима становништва и њиховом описмењавању,
оне су утицале и на брисање разлика између елитне и по
пуларне културе и, мада сасвим посредно, омогућиле оп
шту друштвену, културну и религијску секуларизацију и
профанизацију.10
Колико год да је релативизовање граница између елитне и
популарне културе у једном тренутку историје било при
влачно и чинило се сасвим оправданим (уосталом, зар се
не сећамо са носталгијом Вудстока и филма „Коса”, хипи
покрета и свих оних уметничких и медијских креација ко
јима је најављивано коначно ослобађање од традиционал
них форми, ускогрудости, пуританизма, двојних стандарда,
те тријумф човека у ери Водолије), толико се та флуидност
временом испоставила као кобна. Освојена слобода се пока
зала као претешко бреме за човека који је, будући „ослобо
ђен“ традиционалних духовних упоришта (цркве, породице,
заједнице) остао сам/усамљен пред олујним ударима нових
дехуманизујућих идеологија. Како је уопште било могуће и
на тренутак поверовати да ће сексуална револуција, феми
низам, трансформација породице и укидање свих врста ау
торитета завршити само испуњењем њихових несумњивих
хуманистичких начела?! Зар није било јасно да ће с овим
радикалним идеолошким интервенцијама бити трајно пре
сечена нит преношења знања о култури, те да ће у новим
друштвеним условима, у култури без обала, промискутитет
– и духовни и телесни – постати нова, прихватљива и што је
и најгоре – наметљива – норма понашања.

Смрт – спектакл или ријалити?
Вратимо се на поље промишљања смрти, као темељног
догађаја на којем настаје култ/ура.
У једном тексту у Културном додатку дневног листа Полити
ка,11 учествујући у медијској дебати о ријалити програмима,
10 Павићевић, А. (2016) Пламена тела. Спаљивање мртвих у Србији.
Од паганског ритуала до модерне кремације, Београд: Етнографски
институт, Клио, стр. 62, 63.
11 Павићевић, А. (2018), нав. дело.
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написала сам да је један од првих, медијских ријалитија би
ла сахрана енглеског краља Џорџа VI, коју је, 1952. године,
преко ТВ апарата пратило око четири милиона гледалаца.12
Сада бих донекле ревидирала тај став, макар у методоло
шком смислу. Прво, мислим да сахране јавних личности
радије треба тумачити као спектакле него као ријалитије.
Иако ове две форме раздваја танка, и често неубедљива ли
нија, разлике су битне за разумевање суштине једне односно
друге форме. И спектакл и ријалити нуде одређену слику
стварности, па тако и учестувју у њеном креирању. У том
смислу спектакл је истовремено и ријалити, док обрнута
једначина не важи. Спектакл се може посматрати и као до
гађај издвојен из реалности, који (приклонићу се овде Де
боровом тумачењу) представља вид ритуалног понашања и
мишљења. Он има утврђену ритуалну/бирократску струк
туру, функцију, унапред одређено време трајања и садржај.13
Спектакл сажима време и идеје, преноси одређену поруку
и доноси катарзу. Ријалити, са друге стране, претендује да
се поистовети са стварношћу укидајући је у потпуности и
трајно. Ријалити је једина стварност и за гледаоце и за уче
снике. Њихови међусобни односи, иако донекле продукциј
ски „испланирани”, заправо су лишени друштвених оквира,
временских ограничења, естетских и етичких норми. Спек
такл, кроз структурирани садржај делује на свест која затим
ољуђује чула. Неструктурисани ријалити наратив (уколико
се овде о наративу уопште може говорити) тече у обрнутом
смеру. Он делује на чула која затим обезљуђују свест. Ри
јалити евоцира „природно” (некултурно, анимално) стање,
иако се у акцији удаљује и од њега, не поштујући чак ни
правила врсте. Спектакл оперише симболима и метафора
ма. Он сублимира културна значења, док је комуникација у
ријалитију непосредна и банална.14 Она ништа не сакрива,
али ништа и не открива. Неслобода постоји и у спектаклу и
у ријалитију, али са другачијим функцијама, импликацијама
и последицама. У спектаклу она се огледа у нужности да
се поштују правила ритуалног понашања и да се конзумира
управо понуђени садржај. Међутим, улога тог субверзивног
или контракултурног садржаја (јер ритуал је привремена
негација свакодневице) је управо да афирмише постојећу
12 Шешић Драгичевић, М. Приватни живот у времену телевизије, у: При
ватни живот код Срба у 20. веку, ур. Ристовић, М. (2007), Београд:
Клио, стр. 733–770.
13 Лукић Крстановић, М. (2010) Спектакли XX века. Музика и моћ, Етно
графски институт САНУ: Посебна издања, стр. 72.
14 Šabanović, E. Medijski komercijalizam, spektakularne predstave i savremeni
individuum, Kultura – časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu poli
tiku, br. 126, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 79.
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културу и да, након катарзе, учесника, обогаћеног иску
ством креације, врати у њу. Неслобода је у ријалитију пот
пуна и коначна. Учесник је трајно заробљен, јер је изван тог
формата његово постојање крајње спорно.15
Један од првих фунералних спектакала у модерној истори
ји Србије била је секундарна сахрана Вука Караџића 1897.
године, коме су, у међувремену, изгледа опроштени греси
непослушности и нелојалности Цркви. Или је и Црква у
међувремену одустала од есхатолошких усмерења настоје
ћи да се прилагоди историјском тренутку. Свакако, Вукови
посмртни остаци донети су из Беча и положени у порти Са
борне цркве. Ковчег је путовао возом који је у свим већим
градовима на путу дочекао многобројни народ, желећи да
последњи пут целива овог новопрослављеног великана. У
неким местима је свечаност била увеличана и хорским пева
њем. 16 Овај догађај је организован у сарадњи Цркве и држа
ве, а присуствовао му је велики број грађана Србије. Истом
приликом обновљен је и гроб Доситеја Обрадовића, а неко
лико дана раније и гроб српског филолога Ђуре Даничића,
на Ташмајданском гробљу. На Вуковом погребу служено је
православно опело, а над гробом су беседили архиепископ
српски и митрополит београдски Михајло и министар про
свете и црквених послова Андра Николић. Током полагања
венаца на гроб, мешовити хор удружених певачких друшта
ва певао је, за ову прилику спремљену, песму Јована Јовано
вића Змаја, по композицији Јосифа Маринковића. Овај дога
ђај као и многи други који су следили и чији је циљ био кре
ирање једне нове културе сећања, били су усмерени ка про
слављању важних личности историје српске културе. Ипак,
читав пројекат и читаву ту „споменичку” епоху одликовала
је и снажна политичко-стратешко-идеолошка идеја и жеља
да се Србија креира и представи као напредна, цивилизова
на и модерна европска држава. Овај њен идентитет треба
ло је првенствено сугерисати сопственом народу, за шта је
масовно посећен погребни спектакл био идеална прилика.
Слично је било и са сахранама јавних личности током друге
половине 20. века. Најпре погреб Јосипа Броза Тита 1980.
године, који је путем ТВ преноса и личним присуством ис
пратило више милиона људи, па сахрана Зорана Ђинђића
2003. и патријарха Павла 2009. године. Чак је и сахрана Сло
бодана Милошевића 2006. године била својеврсни погребни
15 Божовић, нав. дело, стр. 45; Ведерил, нав. дело, стр. 100.
16 Павићевић, А. (2011) Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације
у Србији 19. века, Гласник Етнографског института САНУ 59/1, стр.
7–17, 13; Гавриловић, А. прир. (1897) Споменица о преносу праха Бука
Стефановића Караџића из Беча у Београд, Београд, стр. 51, 52.
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спектакл иако у њему није учествовала држава (што је било
видљиво у флуидној и до краја неизвесној структури чита
вог процеса посмртног умирања – од објаве смрти и поле
мике око места на којем је требало да се налази Милошеви
ћев гроб, па до сахране у дворишту породичне куће, испод
дрвета липе). Током ових спектаклураних догађаја није са
мо промовисан наставак живота политичких идеја, лика и
дела великих покојника и њихових заслуга за колективно –
национално – добро. Њихов циљ је био и колективно про
живљавање смрти, ритуално превазилажење опасности од
дестабилизације државе и најзад повратак у живот, у свако
дневицу, која је сада била осмишљена порукама добијеним
током посмртног спектакла.17

Ко је све мртав?
У ријалитијима, барем оним првенствено „забавног” карак
тера, о смрти нема много говора. Заправо нема га уопште.
Када у интернет претраживач укуцате појмове ријалити и
смрт, појави се свега неколико информација о смрти члана
породице неког од учесника ријалитија или прича о потре
сној исповести учесника којем је пре више деценија умро
неко близак. Једина смрт, која је и сама постала ријалити је
сте убиство певачице и некадашње учеснице једног од сери
јала, Јелене Марјановић. Ова смрт је, међутим била само по
вод за наставак сплеткарења о живима, док је сама погибија
постала ефемерна.
Зашто је то тако? Зашто у програму који одсликава/креи
ра стварност нема спомена смрти иако је она саставни део
стварног живота. Један одговор се намеће по аутоматизму
и он се уклапа у заборав смрти и прогон мртвих који ка
рактерише савремену цивилизацију и о којем смо говорили
раније у тексту. Није исто приказати смрти у играном фил
му и довести је у ријалити чија је улога да буде забаван и
да пласира одређену робу, идеје, да формира потребе, те да
њима манипулише.18 У овом контексту идеја смрти не делу
је баш стимулативно. Напротив, можда би могла да делује
и отрежњујуће, а трезвеност је непожељна. Међутим, осим
ове аргументације, разлоге за непостојање говора о смрти у
ријалити формату треба тражити и на нивоу симболичког.

17 Павићевић, А. (2009) Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и
сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после
њега, Гласник Етнографског института САНУ 57/1, стр. 223–238.
18 Milin Perković, S. i Matović, M. (2014) Rijaliti programi u Srbiji i „neprime
reni sadržaj“, Godišnjak FPN, br. 11, str. 131-146, 133; https://www.ceeol.
com/search/article-detail?id=46847; Приступљено 3. марта 2020.

150

АЛЕКСАНДРА ПАВИЋЕВИЋ
Ријалити настају у доба општег опадања креативности и
моралне дезоријентисаности. Они представљају „хипер
реалистичку, превише детаљну репродукцију стварности”.19
Они су знак да је дошло до општег урушавања могућности
симболичког изражавања и сажимања. Учесници ријалити
ја пристају да се изложе различитим врстама понижења јер
желе изађу из анонимности. За њих је то једини начин да
потврде своје постојање. Они се одричу трагања за истином,
самопосматрања, одговорности за себе и за друге. Они се
одричу слободе иако имају илузију да су слободнији од дру
гих. Њихов избор (ако се овде о избору може говорити) је
сте да постоје само као посматрани, иако врло брзо престају
и тога да буду свесни.20 Њихова „хиперактивност, манија и
безобзирност одају једно умирање, одају умирање Ја”.21 А
како би и зашто би мртви – јер људи без слободе, без избо
ра, без свести о себи јесу мртви – говорили о смрти? „Ми
знамо”, пише Бодријар, „шта значе та места која се не могу
наћи: ако фабрика више не постоји то значи да се рад одвија
свуда – ако затвор више не постоји то значи да се хапшење
и затварање одигравају унутар читавог простор/време дру
штва... ако гробље више не постоји, то значи да су читави
савремени градови преузели његову функцију: они су мртви
градови, градови смрти. А ако је велика оперативна метро
пола довршени облик читаве једне кутлуре, онда је, једно
ставно речено, наша култура, култура смрти“.22 Додаћу још
и ово: ако се о смрти не говори, то је можда зато што смо
већ мртви.
И зато је наше питање на крају, као и на почетку – да ли ри
јалити најављују неку нову стварност или одсликавају ону
која већ постоји? Да ли је могуће заштитити своју сопстве
ну, индивидуалну, појединачну стварност од смрти која се
враћа из колективног несвесног и прети да нас потопи? Да
ли је могуће повратити моћ ритуалу/спектаклу који нас пу
тем симбола повезује са смрћу, а затим, оснажене враћа у
живот? Или смо осуђени на вечно и непроменљиво стање
умирања од којег нас може избавити само физичка смрт?
Сачувај нас Боже таквог избављења!
Одговор на ова питања углавном јесте и биће ствар инди
видуалних избора и могућности појединаца и мањих група
да заштите своја острва смисла и наде. Услов за прављење
архипелага било би превазилажење ужасне интелектуалне
19 Божовић, нав. дело, стр. 25.
20 Исто, стр. 45.
21 Ведерил, нав. дело, стр. 99.
22 Бодријар, нав. дело, стр. 141, 142.
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ароганције, суревњивости и похлепе која, на жалост каракте
рише велики део домаће интелектуалне елите. Изнад свега,
за заједнички одговор на постављена питања неопх одна је
велика жртва, самоодрицање и свест о неопходности служе
ња другом и другима – свест која као да све више посустаје
пред светом екстремног индивидуализма и субјективизма.
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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.
Key words: spectacle, reality, secularization, celebrity funerals, death
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РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ У
ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ
ОД СКРИВЕНЕ КАМЕРЕ ДО
ВЕЛИКОГ БРАТА И СУРВАЈВЕРА
Сажетак: Тржишна оријентација глобалног друштва условила
је тежњу ка производима лаке забаве. Иако телевизија није све
моћна ни у глобалном друштву, она ипак има великог утицаја на
публику опседнуту техником и екранском сликом која је угрозила
остале врсте изражавања мисли и осећања људи. Убрзан техно
лошки развој отворио је публици пут ка новом начину достиза
ња славе и популарности што је довело до тзв. селебритизације
обичних људи. Рад говори о присутности и актуелности ријалити
шоу програма у глобалном медијском свету, о популарности ми
кро-звезда, „новокомпонованих културних модела”, јунака модер
ног доба чије се провокативно и агресивно понашање прелива из
ријалитија у реалну свакодневицу. Поставља се питање: да ли ри
јалити програми представљају још једну у низу безазлених забава
глобалне публике или су опасност постмодерног друштва, своје
врсна манипулација, медијски опијат?
Кључне речи: ријалити програми, медији, глобално друштво,
целетоиди

Увод
Присутност и актуелност ријалити шоу програма1 у глобал
ном медијском свету, популарност учесника у овим еми
сијама, њихова стална провокативна и агресивна понаша
ња која се преливају у реалну свакодневицу, условили су
1 Енгл. језик: представа стварности.
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многобројне полемике у јавности поводом емитовања ова
квих садржаја. Критике ријалитија крећу се од оних које ове
медијски произведене програме сагледавају као искривљене
догађаје из реалног живота, приказујући их као представе,
а не као право збивање, до оних који истражују образовни
ниво овог медијског садржаја или све приказују као забав
но такмичење2. Неки аналитичари, међутим, постављају
питања о томе да ли је реч о воајеризму публике, егзиби
ционизму учесника у програму и колико има интеракције
између ове две категорије; да ли су заиста гледаоци толико
опчињени медијским садржајима да се лако и брзо иденти
фикују са актерима ријалитија? Да ли ти серијали негативно
утичу на понашање људи или представљају њихов опора
вак од сурове свакодневице и друштвене неправде? Колико
медији изабраним учесницима пружају могућност зараде и
популарности, а колико уновчавају њихов приватни живот?
Иако критичка јавност указује на гушење слободе мисли,
нехумано третирање учесника и поигравање њиховим осе
ћањима, на промовисање „идеолошких вредности које се
остварују манипулацијом профилима најзанимљивијих
учесника”3, већина гледалаца и даље се односи према овом
телевизијском жанру као према безазленој забави.
Због свега тога на први поглед није јасно да ли ријалити
програми представљају још једну у низу безазлених забава
глобалне публике или су опасност постмодерног друштва,
својеврсна манипулација, медијски опијат? Једно је сигур
но. Ријалити су добро испланирана, режирана телевизијска
емисија најчешће комерцијалних медија са националном
фреквенцијом која изгледа као промоција стварног жи
вота учесника, а уствари је организована искључиво ради
профита.

Утицај медија у глобалном друштву
По Маклуановом (Marshall McLuhan) ставу о повезаности
развоја масмедија и стварања светског друштва, глобали
зација посматрана као укупност друштвених односа савре
меног постмодерног света условљена је развојем телекому
никацијских технологија, што с једне стране, подразумева
стицање и увећавање материјалних добара на глобалном
тржишту и стварање међународних економских институци
ја; посматрана кроз призму културног развоја, глобализаци
ја представља укупност људског знања, искуства, обрасце
2 Hillard, R. L. ( 2008) Writing for Television, Radio and New Media, Thomson
Wadsworth, p. 253.
3 Vukadinović, М. (2013) Zvezde supermarket kulture, Beograd: Clio, str. 173.
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мишљења и деловања.4 Транснационалне корпорације као
власници штампаних, електронских и друштвених медија
поделиле су глобално тржиште контролишући индустрију
забаве. Медијски олигополи су тако од образовних устано
ва преузели улогу преносиоца културних образаца што је
резултирало новим начинима креирања друштвених моде
ла понашања и мишљења људи. Уместо да презентују ин
формације у оквиру демократске комуникације, медији су
у условима хомогенизације културе почели да шаљу поруке
о пожељном, медијски обликованом животном стилу који
на масовну публику делује савршено и заводљиво. Тржи
шна оријентација глобалног друштва условила је тежњу ка
производима лаке забаве; комерцијализација информатив
ног програма у складу са infotainment-ом поприма забавни
карактер, док се у порукама образовних емисија повезују
забава и едукација кроз edutainment; појава новог жанра
advertainment-a у различитим медијским садржајима спаја
оглашавање и забаву. Иако телевизија није свемоћна ни у
глобалном друштву, она ипак врши велики утицај на своју
публику која је опседнута техником и сликом у друштву у
коме је екранска слика угрозила остале врсте изражавања
мисли и осећања људи.5
Медији и њихов утицај на производњу масовног понашања
публике непрекидно су у центру истраживачког интересо
вања, због тога што су у стању да мењају вредности и тра
диционалну структуру друштва. Многобројна истраживања
хегемонијског утицаја медија и популарне културе указала
су на то да у екранском свету „деградирајућих забава” ко
је су се смењивале у различитим периодима развоја медија
сходно технолошком напретку долази до ерозије писмено
сти, до кварења језика, поплаве голотиње, одсуства емпа
тије, вршњачког насиља што се одражава на повећање не
гативних појава у друштву. Анализу ефеката медијског ути
цаја на публику пратиле су одређене фазе развоја медија6:
почев од прве половине прошлог века и веровања да медији
могу да утичу на све реципијенте који примају поруке по
систему надражај − реакција, затим фазе без медијског ути
цаја (1940–1965) по концепту селективне пажње и селектив
не перцепције који подразумева да исти садржаји доводе до
различитих тумачења публике, до фазе из осамдесетих го
дина XX века у којој је владало мишљење да медији снажно
4 Milenković, V. (2019) Mediji, kultura, politika – u epohi globalizacije,
Beograd: Visoka škola za komunikacije, str. 15.
5 Исто, стр. 78.
6 McQuail, D. (2000) McQuail’s Mass Comunication Theory, London/
Thousand Oaks, Ca/New Delhi, рp. 416–422.
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утичу на активну и захтевну масовну публику. Даглас Мек
Квејл (D. McQuail)7 уводи фазу трансакцијске идеје о утица
ју медија као етапу у развоју медијских ефеката у којој осим
медија публика има јаку позицију, јер утиче својим жељама
на медијску производњу при конструис ању медијске реал
ности. Стјуарт Хол (Stuart Hall) сматра да публика разуме
и „буквалне и конотативне назнаке дискурса”,8 али поруци
може да намени и сасвим супротно значење што наводи на
закључак да различита публика информације може декоди
рати: у оквиру доминантне верзије у складу са медијским
тумачењем, супротно од медијске представе догађаја у сми
слу опозиционог дешифровања или мешовитим тумачењем
што подразумева договорен, избалансиран начин декодира
ња поруке. Иако схватања о позитивним/негативним особи
нама и реакцијама медија нису усаглашена, закључује се да
свака иновација настала као резултат технолошког развоја
има своје позитивне и негативне ефекте.
Проблем заступљености насиља у медијима најчешће је
истраживан медијски утицај који је увек изазивао највише
стрепњи, недоумица и полемика. Критике су се односиле на
смањење нивоа образовања младих, њихове (не)писмено
сти, кварење језика, подсвесно деловање реклама, поплаве
голотиње,9 уз тврдње да је томе допринело повећано прису
ство слика насиља у медијима. Резултати истраживања ме
дијског утицаја кретали су се од оних који су указали на чи
њеницу да деца имитирају агресивно понашање које виде на
телевизији10 до оних који су тврдили да за већину, телевизи
ја није ни посебно штетна нити нарочито корисна;11 од оних
чији су резултати показали да посматрање насиља покре
ће агресивно размишљање, емоције и агресивне акције12
до оних који нису успели поуздано да докажу повезаност
агресивности и гледања насиља13,14. Анализа приказивања
7 McQuail, D. нав. дело, стр. 416–422.
8 Hоl, S. Kodiranje, dekodiranje, u: Studije kulture, priredila Đorđević, J.
(2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 275-285.
9 Brigs, A. i Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija, Beograd: Clio, str. 396.
10 Bandura, A. Social cognitive theory of mass comunication, in: Media Effects:
Advances in Theory and Research, editors Bryant, J. and Zillman, D. (1994),
New York: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, pp. 61-90.
11 Schramm, W., Lyle, J. and Parker, B. E. (1961) Television in the Lives of Our
Children, CA: Stanford University Press.
12 Berkowitz, L. (1993) Aggresion: Its Causes, Consecquances and control,
New York: McGraw-Hill Book Company.
13 Huesmann, L. R. and Eron, D. L. (1986) Television and the Aggressive Child:
A Cross-National Comparison, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
pp. 201-238.
14 Brigs, A. i Kobli, P. нав. дело, стр. 399–401.
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насиља у медијима мора узимати у обзир разлике у осми
шљавању агресивних сцена, њихову дужину и термине у ко
јима су приказани. Документи међународних организација
и националних стратегија за борбу против насиља15 препо
ручују да такви снимци у медијима могу трајати само пар
секунди и то ван prime time-a, јер медијске слике подстицај
но делују на публику која своје агресивне акције организује
по већ виђеном сценарију. Пратећи развој нових технологи
ја, анализе ефеката медија прошириле су поље свог истра
живања на посматрање културног контекста и ‘активности’
публике с обзиром на могућности интерактивног комуни
цирања. Истраживања о рецепцији публике истичу нарочи
ту улогу појединих формата и програмских структура као
што су садржаји који обрађују породичне теме. Низ проје
ката истраживача са Универзитета у Глазгову односила су
се нарочито на начине приказивања наратива у медијима
и указала су на то како медији представљајући јавну тему,
структуришу схватање догађаја и утичу на сумње, верова
ња, сећања, разговоре, понашања, идентитет.16
У том контексту, постоје три основна нивоа утицаја рија
лити програма на глобалну публику17. На првом месту то
је опасност од задирања у приватност учесника и огром
ног интересовања аудиторијума управо за ову сферу живо
та људи. Многобројни примери показују да су победници
такмичењња они ликови који су највише експонирали своју
приватност, а не учесници који су испуњавали задатке из
формата ријалитија у коме су учествовали. Други разлог
великог утицаја овог медијског формата на публику је
сте комерцијализација програма кроз појаву новог жанра
advertainment-a који у овим садржајима повезује оглашава
ње и забаву. Трећи ефекат који ријалити програми остварују
јесте губљење контакта са стварношћу, јер осмишљавајући
ове емисије продуценти своје креације (селектоване и мон
тиране снимљене делове из живота учесника) базирају на
садржајима из реалног света постављајући актере у ситуа
ције у којима се свако од њих понаша сходно свом карактеру
или такмичарском плану. Публика се идентификује са сво
јим фаворитима, па, с временом, то постаје прилика за бег
од стварности. Погрешно схвативши слике које свакодневно
15 Препоруке Међународне федерације спортских новинара и Националне
стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања 2013−2018.
16 Brigs, A. i Kobli, P. нав. дело, стр. 427.
17 Cohen J. and Weiman, G. (2008), Who’s Afraid of Reality Shows: Eksploring
the Effects of perceived Influence of reality Shows and the Concern Over
Their Social Effects on Willingness to Censor, Communication Research, No
3, vol. 35, p. 385.
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промовишу медији, очекивања публике често могу бити не
раеална, захтеви такође, што се одражава на њихово пона
шање. Појединац „постаје роб симулиране стварности”,18 а
не образована особа која у сваком тренутку може да препо
зна манипулативне информације, да их критички сагледа и
одбаци.

Ријалити − како је почело?
Сматра се да је Скривена камера (Candid camerа) Алена
Фанта (Allen Funt) пројекат АБЦ државне телевизије из
1948. године послужила као основ за каснији развој рија
лити шоу програма. Управо за овај серијал емисија везују
се почеци воајеризма и егзибиционизма као феномена у
масовним медијима. Стање америчког друштва шездесе
тих година у доба „хладног рата” погодовало је неговању
опчињености приватним свакодневним животом19. С једне
стране, телевизија тог доба форсирала је потпуно нови ме
дијски свет у коме се не поставља граница између приватног
и јавног, а с друге стране, развој технологије омогућио је
сваком грађанину да помоћу породичних снимака са кућног
видеа обезбеди себи и укућанима неколико минута славе.
У тим околностима, Скривена камера је доживела огромну
популарност и постала узор емисији Најсмешнији кућни ви
део (America’s Funniest Home Videos) у којој је публика слала
снимке приказујући део свог живота у масмедијима.
Ријалити као хибридни телевизијски жанр у коме се при
казују стварне личности и догађаји ради забаве гледалаца,
постао је светски познат крајем прошлог века емитовањем
Великог брата (Big Brother) холандске продукцијске куће
„Ендемол” у коме „глас одозго” управља животима људи у
кући. Затим се појавио и серијал Преживели (Survivor) који
је јединствен по томе што је приказивао учеснике/такмича
ре и њихову борбу да преживе у условима ван цивилиза
ције. Очарана различитим садржајима програма тзв. reality
телевизије, масовна публика престаје да одваја фикцију
од стварности20 и препушта се праћењу живота укућана у
различитим ситуацијама: свакодневни породични живот
(An American Family, серија Би-Би-Сија The Family из се
дамдесетих година XX века), нерешени криминалистички
18 Jevtović, Z. Metamorfoza novinarstva, u: Knjiga za medije, mediji za knjigu,
priredila Vuksanović, D. (2008), Beograd: Clio (109-130), str. 111.
19 Namkosse, B. B. (2009) „Rialiti” televizijski format sa posebnim osvrtom na
emisiju „Veliki brat”, CM − časopis za upravljanje komuniciranjem, god. IV,
br 10, Novi Sad: Protokol, Beograd: FPN, str. 51.
20 Hill, A. (2005) Reality TV: Audiences and Popular Factual Television,
London: Routledge, p. 2.
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случајеви, паранормалне појаве, теор ије завере (Unsolved
Mysteries) или најдужи серијал који прати активности аме
ричких полицајаца (COPS). МTВ је почетком деведесетих
година прошлог века, шест месеци пратио живот седморице
Њујорчана у апартману на Менхетну у оквиру тада најпопу
ларније ријалити емисије Стварни свет (The Real World) са
гледаношћу од неколико стотина хиљада гледалаца. После
Великог брата са анонимним и ВИП учесницима који је у
Србији почео са приказивањем 2006. године, најгледанији
реалитy програми били су: Фарма, Двор, Малдиви, Мењам
жену, Радна акција, Задруга, Парови итд.
Телевизијском тржишту нуђено је још много програма из
различитих области живота: стандардни ријалити програми
у коима учесници живе у изолацији – у кући, на имању или
тешко приступачном простору у дивљини уз стални надзор
камера (Велики брат, Фарма, Двор, Парови, Сурвајвер, За
друга); такмичарски ријалити у коме се приказује таленат
или вештина (Звезде гранда, Икс фактор, Пинкове звездице,
Ја имам таленат, Аудиција, Најбољи „stand up” комичар,
Први кувар Србије, Моја кухиња, моја правила); ријалити
као друштвени експеримент који се заснива на сналажењу
учесника у несвакидашњим ситуацијама (Мењам жену, 48
сати свадба); ријалити о преображају личности базиран на
уклањању физичких недостатака ради побољшања живота
(Амерички топ модел, Моје ново ја, Сити и витки); програ
ми о реновирању животног и радног простора (Доме слат
ки доме, Радна акција, Позајми ми ауто, Паклена кухиња);
селебрити ријалити – праћење свакодневице славних људи
(Породица Кардашијан, Озборнови, Дворникови); ријалити
професионалаца (Cops − рад полицијске патроле, Шегрт
Доналда Трампа − покушај да се пронађу нови сарадници,
Моја десна рука); ријалити о емотивним везама (Гледај мај
ку бирај ћерку, Домаћине ожени се); ријалити ТВ игре су
такмичарски квизови у којима се одговара на низ деликат
них и интимних питања ради новчане накнаде или добија
ња посла (Тренутак истине, Ђавоља вечера); псеудодоку
ментарни ријалити у коме се реконструише неки догађај,
криминални чин, брачна превара, а главни актери су обич
ни људи (Балканске преваре, Судница, Луда кућа); скриве
на камера бележи реакције људи у смешним и необичним
ситуацијама (Папарацо лов, Немогућа мисија).
Развој нових технологија омогућио је појаву документар
них ријалити програма чија су тема догађаји из свакоднев
ног живота обичних људи који као корисници дигитал
них медија приказују свој живот до најинтимнијих детаља
(концепт lifecasting). Пример оваквих емисија је Породица
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Кардашијан чији је живот убрзо постао веома занимљив ма
совној публици која се лако идентификовала са њима, па је
овај програм прерастао у селебрити ријалити и донео по
родици богатство и светску славу. Док концепт lifecasting
треба бар у почетку емитовања посматрати као приказ ау
тентичних догађаја занимљиве свакодневице, остале врсте
ријалити програма изрежирани су медијски спектакли са
плански изазваним конфликтима међу учесницима који се
решавају попут заплета у сапунским серијама. Такозвана
„реална телевизија” иако, у ствари, представља производ
медијске индустрије односно симулацију стварности ради
стицања профита, постала је друштвени феномен који се
глобално проширио на целу планету.
Медијска комерцијализација забаве која подразумева зави
ривање у туђе животе шаље поруку масовној публици да је
све на продају, да је тако најлакше и најуносније изаћи из
анонимности и да, притом, цена коју треба платити није ва
жна. Пример „Америчке породице” као и истоимене серије
која се приказивала у Великој Британији показује заоштра
вање породичних односа током емитовања програма, што
је на крају кулминирало и довело до развода супружника.
Узроци породичног краха нису анализирани и чинило се да
никога и не занимају, али се може претпоставити да је на та
кав расплет догађаја утицала превелика изложеност јавно
сти, као и притисак продуцената који су, уместо да бележе,
већ тада почели медијски да производе догађаје. Крајњи ре
зултат је ипак био најважнији: емисије овог жанра имале су
невероватну гледаност, повећао се број оглашивача, а самим
тим и зарада продуцентског тима.

Ријалити звезде и масовна публика
Као један од најзначајнијих агенаса друштва, медији у сре
диште живота људи постављају аудио-визуелне представе
успостављајући нове видове културе, доносећи нова вирту
елна искуства, непосредно утичу на формирање идентитета
и планирање слободног времена што постаје најпрофита
билнији економски фактор на глобалном тржишту.21 Меди
ји утичу на начин сагледавања света конзумената ријалити
садржаја, „на очекивања у погледу међуљудских односа,
личне привлачности, успешности, славе, здравља, дешава
ња која су вредна медијске пажње, проблема и решења за
њих”.22 Иако критичка јавност није поздравила ову врсту

21 Kelner, D. (2004) Medijska kultura, Beograd: Clio, str. 6.
22 Poter, Dž. (2011) Medijska pismenost, Beograd: Clio, str. 16.
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телевизијског формата, нема тржишта које је остало имуно
на ријалити програме.
Међутим, интересовање публике за ријалити звезде не за
вршава се само континуираним праћењем догађања у кући,
на фарми, у задрузи или у неком другом ријалити простору
који се приказује посредством „ТВ таблоида” чија је цело
купна продукција увек на граници доброг укуса. Приватни
живот такмичара постаје део свакодневног приватног живо
та аудиторијума који прати и подржава све што је везано за
ријалити; осим тога, у јавној свери, на интернету, публика
коментарише потезе својих ријалити фаворита. Мада у ин
формативном смислу сасвим неважни, учесници програма
постају угледни гости забавних телевизијских емисија ван
ријалитија, сликају се за насловне стране таблоидних штам
паних медија, појављују се у познатим серијама, издају књи
ге дајући савете младима о томе како остварити своје снове.
Комерцијализација медија, низак друштвени стандард, од
суство вредносних образаца у потрошачком друштву, жеља
за самопромоцијом утичу на илузију публике да је могуће
доћи брзо и лако до бољег живота.
Личности које се појављују у овим шоу програмима пред
стављају кључне експоненте вредносних образаца, па тако
идентитет савременог човека постаје тржишно осмишљена
појавност. Целетоиди23 споредне појаве у медијској култу
ри, особе које у кратком периоду достижу статус медијских
личности24 и исто тако брзо бивају заборављене, постају ак
тери ријалити програма излажући своју приватност, неретко
одбацујући достојанство и самопоштовање. Комерцијали
зација забаве која подразумева завиривање у туђе животе
шаље поруку масовној публици да је све на продају и да је
тако најлакше и најуносније изаћи из анонимности. Медиј
ски конструисан феномен славе је краткотрајан, али целе
тоиди и даље теже да популарношћу изграде „каријеру” по
било коју цену: у реду је лагати и варати; у реду је недељама
ништа не радити ако то води до новца; експлицитне сцене
насиља, туча, свађа, део су свакодневног живота; шпијуни
рање и воајерске склоности безазлене су и веома забавне.
Бавећи се активностима хитних служби, радом полицаја
ца на терену, промовишући животни стил или приказујући
ефекте намерно изазваних понашања учесника овог своје
врсног друштвеног експеримента, ријалити програм који
прате гледаоци свих генерација ипак највише погађа младе,
23 Rodžek /Chris Rojek/, 2001, према: Vukadinović, М. (2013) Zvezde super
market kulture, Beograd: Clio, str.19.
24 Vukadinović, М. нав. дело, стр. 171.
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јер они тек усвајају стандарде понашања. И када нису стал
ни гледаоци, најмлађи су, такође, изложени утицају рија
лити садржаја, јер несвесно прихватају медијске поруке од
старијих који прате или коментаришу програм, дискутују
ћи о стратегији, понашању, победама, поразима. Постоје и
многобројна такмичења у тзв. талент програмима (Гранд
шоу, Ја имам таленат, Први глас, Икс фактор) у којима се
надмећу млади талентовани певачи, играчи и у којима се не
форсира квалитет као једини услов за успех. Продуценти и
у овим емисијама излажу учеснике стресним ситуац
 ијама,
грубим критикама жирија, одложеном саопштавању резул
тата и тако плански утичу на такмичаре изазивајући жеље
на психолошка стања.25 Ријалити за такмичаре није обич
на игра, већ надметање у коме је победа најважнија, у коме
се ради славе и новца прихвата провокација, нарушавање
интегритета и достојанства.
Иако се на први поглед чини да су гледаоци пасивни посма
трачи догађаја, они ипак гласањем путем телефона, а затим
и ес-ем-ес порукама, онлајн или на интернет порталима тих
емисија активно учествују у медијској продукцији. „Медиј
ска индустрија тако креира живот који се из природно‐вир
туелне изместио у виртуелно‐природну стварност, симули
рајући медијски формиран симулакрум”.26 Учествујући у
животима других, телевизијски гледаоци више нису само
посматрачи већ постају проматрани, надгледани што се мо
же схватити као „заокрет у паноптичком решењу надзирања
ка једном систему одвраћања у коме је укинута разлика из
међу активног и пасивног”.27 У тој интеракцији, узимајући
активно учешће у креирању програма, гледаоци се иденти
фикују са оним учесницима ријалитија који су најсличнији
њиховим карактерима, навијају и гласају за њих, почињу да
их опонашају учећи од њих као по моделу. Док су некада
узори понашања проналажени у најближој околини, поро
дици, школи, са развојем нових технологија, у доба кому
никације у реалном времену на друштвеним мрежама, би
рају се „новокомпоновани културни модели”28 у медијској
понуди популарне културе. Моћ слике нарочито је утицала
својим привлачним садржајима форсирајући лепоту, мла
дост, богатство не питајући за цену. Тако садржаји медијске
25 Vukadinović, М. нав. дело, стр. 174.
26 Stamenković, S. i Milenković, V. (2012) Rijaliti program – savremeni panop
tikon, Medijski dijalozi – časopis za istraživanje medija i društva, god. V, br.
12, Podgorica: Istraživački medijski centar, str. 357.
27 Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija, Novi Sad: Svetovi, str. 33.
28 Dragićević Šešić, M. (1994) Neofolk kultura – Publika i njene zvezde,
Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Z. Stojanovića.
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културе директно утичу на промену ставова, мишљења,
понашања масовне публике.29
Без изграђеног професионалног идентитета целетоидне
личности као актери ријалити шоу програма морају стално
да смишљају нове скандале и афере да би што дуже оста
ли у фокусу јавности. Многи од њих проводе и више годи
на у различитим ријалитијима да би себи осигурали живот
о коме сањају, јер нису у стању да га својим радом приу
ште. Често су то људи без занимања и сталног боравишта.
Ослањајући се на свој изглед, сродство са неком познатом
личношћу или само на умеће комуникације која се редовно
претвара у свађу са укућанима, старлете, полуафирмисане
личности или особе познате само по појављивању на свим
градским дешавањима, примењују различите стратегије да
би се што дуже задржале у програму, јер на тај начин доби
јају могућност остваривања добре зараде и евентуалне по
беде. Истакнути учесници најгледанијих серијала били су
као по правилу склони конфликтима, емотивним испадима,
љубавном троуглу (Луна Ђогани, Кија Коцкар). Једини так
мичар који је одступао од овог обрасца јесте скромни пија
ниста Иван Љуба као победник прве сезоне Великог Брата.
Као пример целетоида – народне микро звезде Мики Ђури
чић је своју популарност коју је базирао на улози „човека
из народа” стицао и учешћем у другим сличним ТВ фор
матима. Иако је према женама у ријалитију показао и своју
насилну страну, није доживео потпуну осуду јавности која и
даље гаји симпатије према њему. Целетоиди − микро-звезде
таблоида као производи комерцијализације и таблоидиза
ције медија (старлета Станија Добројевић) медијску пажњу
стичу захваљујући потенцирању сексуализованог имиџа и
сензационалистичког извештавања медија везаних за њихов
приватни живот. Типологија целетоида у Србији30 завршава
се категоријом целетоида – антијунака којој припада при
мер Екрема Јеврића коме је овај статус омогућило дељење
садржаја путем интернета.

Ријалити – има ли краја?
Постман (Neil Postman) сматра да су медији створили бес
крајно забаван свет без смисла.31 „Забављајући се до смр
ти“ телевизијски гледаоци уживају у различитим формати
ма забавних емисија типа ријалити шоу програма у којима
29 Kelner, D. нав. дело, стр. 182.
30 Vukadinović, M. нав. дело, стр. 176−184.
31 Postman, N. (2005) Amusing ourselves to death: public discourse in the age
of show business, Lodon: Penguin books, p. 77.
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обични људи презентују најинтимније делове свог приват
ног живота или се такмиче у разним вештинама. Убрзан
технолошки развој и могућности многобројних медијских
платформи отворили су глобалној публици пут ка новом на
чину достизања славе и популарности што је довело до тзв.
„селебритизације обичних људи”32 у складу са Ворхоловом
(Andy Warhol) изјавом из друге половине прошлог века да
ће у будућности свако моћи да достигне петнаестоминутну
славу. Забавни садржаји у глобалном свету имају највећи ко
мерцијални потенцијал; није важан квалитет тог садржаја,
већ пажња публике, јер она обезбеђује велике оглашиваче
што доводи до остваривања профита. Дакле, садржаји ме
дијске културе не производе се више ради публике, већ се
она продаје оглашивачима.
Иако се јавност много пута узбудила због догађања у рија
лити програмима (свађе, насиље) и тражила престанак еми
товања таквих емисија, иако су регулаторне агенције оба
везивале продукцију да покрива све неприкладне речи, да
смањи број камера и време снимања, означи емисију са 18+
и емитује програме у заштићено време између 24 и 6 ча
сова, препоруке нису испоштоване, а гледаност ријалитија
је расла; многобројне петиције и полемике о укидању овог
формата постале су све чешће. Идентични садржаји и за
плети латиноамеричких или турских теленовела и ријали
ти шоу програма, с том разликом што су у првом формату
главни актери глумци, а у другом обични људи, окупили су
исту публику која је добила могућност да утиче на судби
ну такмичара исказујући своје приватно мишљење у јавној
сфери. Популарност овог савременог формата телевизијске
продукције базира се на прилици коју сваки гледалац добија
да искаже своје симпатије или антипатије у ес-ем-ес комен
тарима који се објављују у форми кајрона на екранима у ди
ректном ТВ преносу или монтираном материјалу одложеног
емитовања или телефонским укључивањем у специјализо
ване емисије организоване у оквиру овог ТВ формата. Из
носећи своје ставове, публика утиче на одлуке продуцената
и осим улоге гледаоца и учесника постаје и креатор емисије.
Да део јавности у Србији доживљава ријалити као поплаву
неукуса, неморала, агресије доказ су прикупљени потписи
који подржавају предлог Закона о ограничавању ријалити
програма, јер промовишу насиље, говор мржње, порногра
фију. Пошто су овакви садржаји иначе забрањени и кажњи
ви према Закону о електронским медијима њихово емито
вање треба строго контролисати нарочито у терминима у
32 Исто, стр. 109.
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којима су млади изложени утицају дискутабилних понаша
ња ријалити актера. Одсуство реакција Регулаторног тела за
електронске медије шаље поруку да друштво прихвата и фа
воризује такве обрасце понашања.33 Неминовно је запитати
се: има ли краја? Колико понашање инстант звезда ријалити
програма које постају узори многим гледаоцима повећава
толеранцију на кршење права на приватност у реалности?
Идентификовањем, гледаоци који посматрају ситуације на
стале међусобном интеракцијом укућана, прикључују се
том свету који је уствари привид животне свакодневице.
Иако се већина и даље односи према овом телевизијском
жанру као према безазленој забави, остаје питање да ли ри
јалити програми представљају опасност постмодерног дру
штва, својеврсну манипулацију, медијски опијат? Може се
закључити да су јунаци модерног доба, како их неки меди
ји називају, постали синоним за необразованост, некултуру,
криминал што указује на урушавање система вредности,
морални суноврат, културни и духовни распад друштва. С
обзиром на то да су за учешће у ријалитију плаћени, а да за
„одређене активности” добијају додатне хонораре, јасно је
да су насиље, преваре, свађе, разврат у потрошачком, табло
идизираном друштву високо цењени и награђени. Многи од
учесника истичу да је ријалити уносан посао који им доно
си зараду и то по десетак пута већу од плате високообразо
ваних људи што, такође, говори о стању у коме се друштво
налази. У свету, ријалити шоу програми различито су при
хваћени, али и у њима има свађа, увреда, туча. И њихови
продуценти подстичу учеснике на одређена понашања ра
ди што веће гледаности. Али се такви програми у већини
развијених земаља не могу видети у дневном термину.
У медијском свету у коме доминира логика ријалитија по
стоје различита мишљења о томе да ли медији могу да се
врате на позиције препознавања и постављања важних дру
штвених проблема на истакнуто место у својој агенди и
да ли могу да се изборе са поплавом ријалитија једним од
главних обележја савремене телевизије који се у последње
време поистовећује са савременим конц-логорима, у којима
се и учесници и гледаоци подвргавају експериментима са
несагледивим и далекосежним последицама. Како исти
че филозофкиња медија и естетичарка Дивна Вуксановић
„тржиште тера људе да се понашају као животиње у кавезу

33 Anonim, N1, (februar 2020), 25. 2. 2020, http://rs.n1info/Vesti/a572513/
Rasprava-o-Zakonu-o-elektronskim-medijima:rijaliti-programi-nas-prepla
vljuju.html.
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– и то с обе стране кавеза.34 Медијски педагози сматрају да,
инсистирајући на решавању важних питања, медији могу
поново да истакну своју позитивну димензију развијајући
хуману страну човекове личности подстичући сарадњу, дру
жење, учење, а не конфликте и језик мржње као што је то
случај са комуникацијом у ријалити емисијама. Управо због
могућности деловања позитивног концепта медијског ути
цаја, потребно је проучити технику медијске производње,
механизме и начине утицаја медија на формирање иденти
тета у чему највише успеха имају они који поседују вештине
медијске писмености.
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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 micro-stars 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 post-modern 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 so-called celebritization of ordinary people.
Numerous public controversies regarding broadcasting of such content
range from those who perceive reality shows as distorted real-life 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.
Key words: reality programmes, media, global society, celetoids
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ОД ГЛОБАЛНОГ КА
ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ
РИЈАЛИТИЈУ У СРБИЈИ
Сажетак: Глобална превирања у свету се одражавају на сваку на
цију понаособ и различите сегменте друштва, а изузетак није ни
ријалити програм. Светске вође и политичари, као и комуникација
и међуљудски односи великог броја људи у свету који су њима у ма
њој или већој мери потчињени, може се посматрати као огромно
ријалити подручје. То није онај класични ријалити програм огра
ничен у четири зида, али је упркос својој ширини нераскидиво пове
зан са телевизијом и мас-медијима. Ријалити програми у Србији су
после „Великог Брата” у приличној мери еволуирали и попримили
форме које излазе из оквира ријалитија, усвајајући широк спектар
углавном негативних утицаја из различитих сфера друштва.
Кључне речи: ријалити програм, глобализација, телевизија, масмедији, нуклеарни рат, медијски рат, рат информација

Увод
Данашње прилике у свету можемо посматрати у контексту
делимично изрежираних међуљудских односа који се одви
јају у ријалити програму. Свакако, мора се узети у обзир чи
њеница да је то много веће ријалити подручје у којем се пре
плиће мноштво замршених путања унапред испланираних и
спонтаних акција. У њему владају глобални закони, тачније
закони јачег, пре свега у војном и економском погледу. При
лично је тешко у тако широком подручју без јасних грани
ца – нарочито ако се узме у обзир да њихова крхкост утиче
на очување националних држава и њиховог суверенитета,
које угрожава глобализација као производ, између осталог,
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експанзивног капитализма – перцептивно објединити у ве
ликој мери раштркан ријалити садржај. Иако је лакше пра
тити ријалити на телевизији који омогућава анализу на
знатно мањем узорку, то не умањује, нити доводи у питање
постојање ријалитија у стварном животу, и то у глобалним
оквирима. Тај ријалити простор на којем се одвија глобали
зација је огроман, али га је могуће у извесној мери смањити
захваљујући сателитској комуникацији која омогућује исто
времени пренос слика широм света. Иако је простор ријали
ти програма неупоредиво мањи и прецизно ограничен фи
зичким границама, чак и у њему камера није у могућности
да забележи баш сваки детаљ. Стога тзв. светски „глобални”
ријалити, наспрам телевизијског ријалити програма, изгле
да као бесконачно поље које се шири у недоглед, са лабавим
или само делимично јасним границама, између којих се и
слике губе и повремено појављују не дозвољавајући да се
добије једна заједничка и обједињена слика. Једна од тих
слика која се, попут ријалити програма, појављује у преносу
уживо, јесте рат и његове пропратне појаве.
Без обзира на то што хладноратовске игре никада заправо
нису ни престајале и постоји реална претња од нуклеар
ног рата са много моћнијим оружјем, у данашњем времену
су можда најјаче оружје медији посредством којих се већ
увелико води медијски рат. У том рату, који се из одређене
перспективе може посматрати као тзв. глобални ријалити,
много је већи број играча него у телевизијском ријалити
ју. Међутим, ови ријалити програми представљају убојито
оружје у националним оквирима, и уједно су продужена ру
ка глобалних сила и новог светског поретка који нарушавају
границе и функционисање националних држава. Истовре
мено, у складу са циљевима светских сила које нарочито у
мање развијеним земљама спроводе своју глобалну полити
ку (и то често без поговора и уз свесрдну подршку полити
чара који су на власти), ријалити програм и власти у свакој
таквој држави омогућује да у извесној мери лакше остварује
и своје циљеве, преусмеравајући пажњу гледалаца (народа)
са текућих и горућих политичких, економских, културних,
па на крају крајева, и глобалних проблема, на привидну и
деградирајућу забаву, а да при том та иста власт скида било
какву одговорност са себе глумећи да (сходно свом попули
стичком залагању за слободу медија) нема никакве везе са
тим. У тој ријалити џунгли успоставља се однос између вла
дара и потчињених, између Великог Брата (Велике Браће) и
учесника овог својеврсног експеримента. Тешко је утврдити
ко је главни Велики Брат, и да ли он може бити само један,
али је сигурно да постоје већа и мања Браћа у зависности
од величине и снаге центара моћи из којих они управљају.
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Глобализација – терор великих над малима
Иако може утицати и позитивно на одређене аспекте дру
штва, глобализација доводи у питање суверенитет нацио
налних држава подривајући, пре свега, њихову економију.1
Економском глобализацијом се врши својеврстан терор над
малим сувереним државама, које бивају принуђене да сво
ју економију развијају према правилима великих играча на
глобалном тржишту.2 Зигмунт Бауман (Zygmunt) сматра да
је „’тржиште без граница’ рецепт за неправду и, у крајњој
линији, за нови светски непоредак у ком је политика та која
постаје наставак рата другачијим средствима.”3 Доводећи их
у економски зависан положај, велике силе не само да у вели
кој мери креирају њихову економску политику већ посредно
утичу и на формирање других сегмената друштва који про
излазе или су на одређени начин повезани са економијом
као полазном основом. Један од тих сегмената је и култура,
а њено ширење се остварује путем културне глобализације
која разбија културне баријере али истовремено и нарушава
и обликује према својим узусима културни идентитет одре
ђеног друштва. По Кејт Неш (Kate Naesh), глобални култур
ни токови могу допринети нашем доживљају света као је
динственог места: „Међутим, чак и без те глобалне свести,
они утичу на то како у сопственој локалној средини живимо
у односу на друге и у односу на представе других које до
нас допиру преко масовних медија.”4 Важан сегмент култур
не глобализације су масовне комуникације које омогућују
везу са целим светом, а масовни медији као моћно оружје
дају њеним креаторима велику предност у свеопштем ме
дијском рату. Светске силе, које предводе САД, у процесу
опште глобализације и потчињавања слабијих својим инте
ресима користе сва средства која су им на располагању, а на
1 Јан Арт Шолте (Aart Scholte) мисли да „када је вођена на одређени на
чин, глобализација може да подстиче културалну разноврсност, препо
род и иновацију”; Šolte, J. A. (2009) Globalizacija: kritički uvod, Podgori
ca: CID, str. 56.
2 Пол Херст (Paul Hirst) и Грејем Томпсон (Grahame Thompson), пак,
тврде да је „економија више интернационална него глобална, с обзиром
на то да су националне државе и даље најмоћнији играчи на економском
плану, како у смислу домаћих економија, тако и у односу на споразуме
везане за управљање економским односима изван националних грани
ца”; Hirst, P. и Thompson, G. (1996) Globalization in Ques tion: The Inter
national Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity
Press, p. 10.
3 Bauman, Z. (2010) Fluidni strah, Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 114.
4 Neš, K. (2006) Savremena politička sociologija: globalizacija, politika i
moć, Beograd: JP Službeni glasnik, str. 65. Неш наводи и трећи аспект
глобализације, поред економског и културног, а то је еколошки, тачније
деградација животне средине. Исто, стр. 65-66.
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првом месту је то војна моћ помоћу које оне мењају и наме
ћу своје законе.5 Шолте напомиње како вестернизација, мо
дернизација и колонизација имају много дужу историју него
савремена снажна глобализација: „Институције управљања,
предузећа, мас-медији, академска друштва и удружења гра
ђана у Западној Европи и Северној Америци важила су за
најватреније промотере савремене глобализације.”6
Ове силе непрестано истичу тероризам као глобалну прет
њу, а заправо је то само изговор да под плаштом тобожње
борбе за светску правду врше терор глобалног над слаби
јима и потлаченима. На крају крајева, они су ти који сво
јим лошим поступцима распирују даље бујање тероризма.
Бауман истиче да „имајући у виду природу модерног нао
ружања на располагању војскама, реаговања на таква теро
ристичка дела морају изгледати чудно, трапаво и нејасно.”7
За разлику од оружаног потпиривања тероризма телевизија
то ради много суптилније, али ништа мање ефикасно и на
штету својих гледалаца (а грађана одређене државе) који
бивају увучени у опасне медијске игре. Селективним пре
носима рата и ратних дешавања уживо – готово увек прика
зују оружане акције великих сила усмерене против правих
и имагинарних терориста, које наводно имају за циљ борбу
за светску правду – водеће медијске куће у свету гледаоцима
сервирају исечене и вешто одабране делове тог глобалног
ријалитија.8 Када је, пак, реч о акцијама које су претходи
ле овим потоњим, Франсоа Валтер (Francois Walter) пише
о томе да умножавање неуморно приказиваних слика јесте
начин да се разблажи и да се мало-помало обузда ужас: „Ако
се изузму случајеви као што је трагедија од 11. септембра
или обезбеђивање слика слабе резолуције које су снимиле
камере за видео надзор, трагедије не остављају за собом

5 Бауман прави паралелу између оружја и безакоња: „Глобално безакоње
и оружано насиље међусобно се потхрањују, међусобно се оснажују и
поткрепљују; као што древна мудрост упозорава – in ter arma silent leges
(када оружје говори, закони занеме)”; Bauman, Z. нав. дело, стр. 114.
6 Šolte, J. A. нав. дело, стр. 57.
7 Bauman, Z. нав. дело, стр. 126. Тако она захватају много већу област од
оне која је погођена терористичким насиљем, и узрокују још бројни
је „колатералне жртве”, а тиме и више терора, раздора и дестабилиза
ције него што би сами терористи могли да проузрокују – изазивајући
тако још једно повећање количине наталожене огорчености, мржње и
растућег беса, и још веће ширење редова потенцијалних следбеника
терористичких идеја. Исто, стр. 126.
8 Долазак живог (live) „директног преноса”, који је изазван увођењем
крајње брзине, претвара стару „телевизију” у „велику планетарну опти
ку.” Вирилио, П. (2000) Информатичка бомба, Нови Сад: Светови,
стр. 17.
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директне преносе.”9 Жан Бодријар (Jean Baudrillard) сматра
да је „насиље потенцијално у празнини екрана путем рупе
коју овај отвара у менталном свету.”10 По њему чак меди
ји свуда претходе терористичком насиљу, и то је заправо у
складу са оном констатацијом да су масовни медији (међу
њима и телевизија као један од водећих) средство манипу
лације и планиране или делимично планиране злоупотребе
која може довести до катастрофалних последица.11

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

Поред телевизије, ту је и интернет, који као производ Ми
нистарства одбране САД-а представља моћно оружје у
рукама својих твораца за глобалну контролу других дело
ва света. У одређеним случајевима интернет надомешћује
недостатак медијске пажње на телевизији, када се, реци
мо, терористи толико уживе у своје улоге да постају попут
9 Valter, F. (2012) Katastrofe: jedna kulturna istorija od XVI do XXI veka, Novi
Sad: Akademska knjiga, str. 295-296. Пјер Бурдије (Pierre Bourdieu) је ми
шљења да „чак и најобичнији кратак преглед вести, па и сама чињеница
да се о нечему извештава, да се нешто снима – to record, да се о нечему
прави репортажа, подразумева увек и одређену социјалну конструкцију
реалности која је у стању да изазове ефекте друштвене мобилизације
(или демобилизације).” Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo: rasprava o
televizijskom novinarstvu, Beograd: Clio, str. 37.
10 Bodrijar, Ž. (1994) Prozirnost zla: ogled o krajnosnim fenomenima, Novi
Sad: Svetovi, str. 71. О овоме он наставља: „До те мере да је боље не
затећи се на јавном месту где оперише телевизија, имајући у виду вели
ку вероватноћу једног насилног догађаја дозваног самим њеним прису
ством.” Исто, стр. 71.
11 А Бурдије сматра да је „телевизија сигурно допринела, колико и мито, и
деградацији цивилне врлине.” Burdije, P. (1999) Signalna svetla: prilozi za
otpor neoliberalnoj invaziji, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
str. 10.
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медијских личности зависни од медија. Бауман тако наводи
пример када „већина терористичких група, свесна да њи
хови спектакуларни подухвати могу бити пренебрегнути
од стране извештача, жели да искористи прилике које пру
жају мреже ’информационих аутопутева’ и редовно поста
вљају вести о својим подухватима на интернету.”12 А Грант
Вардлоу (Grant Wardlaw) је препознао како између медија
и извршилаца спектакуларних терористичких инцидена
та постоји нека форма симбиотског односа, и да је један
од најважнијих циљева терористичког напада задобијање
публицитета из одређеног разлога: „У неким случајевима,
публицитет је једини циљ. Претпостављени примарни циљ
медија је информисање. Међутим, у пракси је важно макар
забавити, шокирати, увеселити или на другачији начин ути
цати на емоције гледалаца. Ово је посебно тачно за медиј
телевизије.”13 Све ове акције и реакције у глобалном преви
рању су, дакле, чврсто скопчане са мас-медијима, те из тог
разлога никако не можемо занемарити њихову, у извесном
смислу, ријалити димензију. Глобализација укључује веће и
мање глобалне играче, али и оне учеснике који припадају
антиглобалистичким покретима. Сви они су у једном огром
ном експерименталном простору звани ријалити. Разлика у
односу на ријалити програм који обавља своју функцију у
оквирима националне државе (посредно су ту ипак укључе
ни и глобални утицаји), јесте та што овај тзв. глобални рија
лити делује на много ширем пољу и при том често директне
преносе замењује снимцима у пропагандне сврхе.

Нуклеарни рат и медијска експлозија
Када говоримо о опасностима које прете од нуклеарног ра
та, пажњу би заправо требало преусмерити на оно што прет
ходи том потенцијалном завршном чину. То је неизвесност,
страх и стрепња у непрестаном ишчекивању да ли ће и када
12 Bauman, Z. нав. дело, стр. 125. Бауман чак напомиње како „ретко прође
дан, а да нека група не објави још један напад штампаним или видеосаопштењима.” Исто, стр. 125.
13 Wardlaw, G. (1989) Political Terrorism: Theory, Tactics, and Counter-mea
sures, Cambridge: Cambridge University Press, p. 20. Џонатан Р. Вајт (Jo
nathan R. White) сматра да телевизија и други медији обликују начин на
који ми видимо тероризам: „Ово ствара прилично контроверзе о улози
медија у извештавању о тероризму, и често супротставља извештаче
безбедносним снагама. Све стране покушавају да манипулишу медији
ма због његове велике моћи. Ово значи да постоји велико надметање да
се прикаже тачка гледишта и оквир за вести, што доводи до оптужби за
пристрасности са свих страна. Ово је нарочито тачно код телевизије,
зато што је тероризам направљен за телевизијску драму.” White, J. R.
(2014) Terrorism and Homeland Security, Wadsworth: Wadsworth Cengage
Learning, p. 106.
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куцнути судњи час. Спенсер Верт (Spencer Weart) напомиње
како је у прошлости најчешћи страх био онај од напада из
ваздуха – не са атомским бомбама, ако су се уопште оче
кивале у далекој будућности, него са оружјем које је било
већ при руци: „Није била нова идеја да би ужас модерног
оружја могао да донесе доба мира, а изглед атомског оружја
нарочито је инспирисао колико наде, толико и страха.”14 У
овоме велику, и можда кључну улогу имају медији (нарочи
то телевизија), који издвајањем и сецкањем већ окрњених
и непотпуних слика обликују једну нову, у приличној мери
од стварности удаљену слику. Бодријар мисли да смо захва
љујући техничкој перформанси доспели до таквог степена
реалности и објективности да се чак може говорити о вишку
реалности: „Овај вишак нас још више плаши и збуњује него
њен недостатак јер смо овај барем могли да надокнадимо
утопијом и уобразиљом.”15 Тај вишак је не тако ретко неу
хватљив за медије који су фрустрирани овом чињеницом, а
када га је и могуће досегнути он на екрану бива тако упа
кован да гледаоци добијају једну нејасну представу о одре
ђеним догађајима. Тако долазимо до ситуације да нама као
гледаоцима, како пише Бодријар, највише недостаје управо
мисао о довршењу реалности.16 Оно што је претходило гло
балној експанзији медија, пре свега телевизије, и с тим у
вези приказивања тема о нуклеарном рату и катастрофама,
јесу сликарство и фотографија.17 Занимљиво је то да је Енди
Ворхол (Andy Warhol) у једном интервјуу који је дао Мике
леу Бонуомоу (Michele) 1985. године поново оживео слику
катастрофе од 28. јула 1945. године, када је авион Америчког
ратног ваздухопловства због густе магле ударио у 79. спрат
14 Weart, S. R. (2012) The Rise of Nuclear Fear, Cambridge, Massachusetts and
London: Harvard University Press, p. 13.
15 Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin, Beograd: Časopis Beogradski krug,
str. 76.
16 Исто, стр. 77.
17 Под том пресијом и страхом од нуклеарног оружја и рата јавиле су се и
специфичне манифестације у уметности. То је тзв. нуклеарна уметност
која је настала недуго након бомбардовања Хирошиме и Нагасакија. На
име, 1951. године италијански сликари Енрико Бај (Enrico) и Серђио
Данђело (Sergio Dangelo) створили су покрет Arte Nucleare. Исте године
је објављен „Мистични манифест” Салвадора Далија који представља
мешавину католичког мистицизма и нуклеарних тема. Пре објављива
ња манифеста и недуго након завршетка Другог светског рата Дали је
насликао Атомску идилу (1945) и Атомску Леду (1949). Из 1949. годи
не је и слика француског уметника Бернарда Лоржуа (Bernard Lorjou)
Атомско доба. У САД-у је 1955. године слику истог назива урадио сли
кар и фотограф Еуген фон Бруенханхајн (Eugene Von Bruenchenhein).
Чувени британски скулптор Хенри Мур (Henry Moore) је 1967. године
направио скулптуру под називом Нуклеарна енергија, хибридну нукле
арну печурку и људску, односно слоновску лобању садржане у једном.
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Емпајер стејт билдинга, тада највише зграде на свету.18 У
овом случају стварна катастрофа је претходила уметнико
вој имагинацији катастрофе, а овом још нерођеном сликом
Ворхол је на неки начин визионарски предвидео опет праву
катастрофу (која се непрекидно у директном преносу и на
снимцима вртела на Си-Ен-Ену) када су терористи авиони
ма и бомбама готово 20 година касније, 11. септембра 2001.
године, уништили Светски трговински центар у Њујорку ко
ји се налазио у близини поменуте зграде.

Слика 3 Нуклеарна катастрофа у
Чернобиљу из 1986. године

Гледаоци, односно директни учесници и жртве трагичних
догађаја повезаних са нуклеарним ратом – када је нуклеарно
оружје већ испробано на цивилним циљевима у 20. веку, и
то пошто су Американци 1945. године бацили на Хирошиму
и Нагасаки атомске бомбе – нису, нажалост, морали да сво
јом имагинацијом попуњавају празнину како би створили
реалну слику о овој страхоти. Прве манифестације тзв. ну
клеарне уметности могле су се видети пре свега у фотогра
фијама, и то почев од поменутих бачених атомских бомби,
преко нуклеарних проба, па све до нуклеарних катастрофа у
Чернобиљу 1986. и Фукушими 2011. године. Све ове догађа
је је најбоље бележио фотоапарат, а фотографи су одабирали
оне сегменте који су најупечатљивији и најбоље одражавају
дату ситуацију. Помињући разне катастрофе, међу њима и
Чернобил, Пол Вирилио (Paul) закључује да смо у тим вре
менима одвраћања успели некако да се навикнемо на наш
нови кошмар: „Захваљујући нарочито телевизији уживо,
дуга агонија планете за нас је исто што и ток породичних
18 „Микеле Бонуомо: Да ли је ерупција Везува слика катастрофе за Вас?
Енди Ворхол: Ох да! Мало је као атомска бомба. Да, мислим да тако
функционише... Микеле Бонуомо: Да ли би Њујорк требало да има Ве
зув? Енди Ворхол: Не, не могу да замислим тако нешто. Можда овде у
Њујорку постоји само једна ствар која може да изгледа као Везув: Емпа
јер стејт билдинг. Ако би био запаљен.” Wilson, R. (1991) American Subli
me: The Genealogy of a Poetic Genre, Madison, Wisconsin: The University
of Wisconsin Press, p. 41.
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серија.”19 Наводећи пример фудбалске утакмице између Ре
ал Мадрида и Наполија одигране у септембру 1987. године
пред празним гледалиштем – при чему су хиљаде гледалаца
опседали стадион али нису ушли унутра, а цели ток утакми
це је преношен на телевизији – Бодријар истиче како забра
на ове врсте савршено одсликава терористички хиперреали
зам нашега света, онај у коме се „стварни” догађај дешава у
празнини, где му је одузет сваки контекст, и видљив је само
издалека, телевизијски.20 У случају апокалипсе, након ну
клеарног рата, та празнина би у великој мери постала реал
ност, која се директно предочава тзв. ријалити играчима. Те
левизија у тој ситуацији малтене не би морала ни да посре
дује у преношењу катастрофичних слика, катастрофа би се
одвијала пред нашим очима као гледаоцима који су постали
активни учесници у догађајима. Десила би се нека врста
медијске експлозије која би практично уништила екран као
виртуелни зид између два мање-више стварна света, и прак
тично поништила нашу улогу пасивних гледалаца. На тај
начин би се све оне исечене и монтиране слике распршиле,
и у неком тренутку се претвориле у тзв. нуклеарну кишу
која би творила стварност као једину могућу слику. Валтер
наводи пример из романа Давида Елија (Ely) Тајм-аут (Time
Out, 1968), где се Руси и Американци међусобно оптужују
за нуклеарну несрећу која је уништила Велику Британију.
19 Вирилио, П. нав. дело, стр. 39.
20 Bodrijar, Ž. (1994) Prozirnost zla: ogled o krajnosnim fenomenima, Novi
Sad: Svetovi, str. 75. Бодријар као да је визионарски предвидео ситуац
 ију
са којом се тренутно суочавамо, а то је пандемија новог корона вируса
(Ковид 19). Наиме, на самом почетку пандемије фудбалске утакмице су
се углавном играле без гледалаца, а један од ипак ређих случајева је би
ла, рецимо, и утакмица Лиге шампиона између Ливерпула и Атлетико
Мадрида, одиграна 11. марта 2020. године пред препуним стадионом
Енфилд (из Мадрида као жаришта епидемије у Шпанији, у којој је већ
тада било потврђених 2140 случајева заразе, допутовао је велики број
навијача). А још фрапантнији пример је такође утакмица Лиге шампи
она од 19. фебруара исте године, одиграна на стадиону Сан Сиро у Ми
лану – између домаће Аталанте и Валенсије, када је око 40000 навијача
стигло из Бергама неколико дана након што се вирус већ проширио у
Кодоњу јужно од Милана; иначе, Бергамо је поред Милана касније по
стао најпогођенији град по броју смртних случајева у читавој Европи,
па и свету, а на овој утакмици се заразила и трећина играча Валенсије,
као и већи број шпанских навијача. Ако узмемо у обзир чињеницу да
се 2. априла у Шпанији број заражених попео на 110,238 а у Италији
на 110,574, можемо супротно Бодријару, закључити да се сада пред пу
ним гледалиштем одиграо тзв. капиталистички, односно финансијски
тероризам због велике добити, а да су утакмице барем на празним ста
дионима могле да спрече исти. Касније су и саме утакмице забрањене
због ризика за играче и чланове екипа, али се чини да је главни разлог
ипак био несврховитост одиг равања када нема никаквог прилива новца
од улазница (у таквој ситуацији би била упитна и зарада од реклама и
спонзора).
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Занимљивост приче је у томе што на сцену поставља исто
ричара, који мора, не само да напише историју тог периода,
него и да створи архиве, да обезбеди континуитет колекција
новина и часописа, тако да у будућности не би могло ни да
се посумња у постојање катастрофе.21

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

Међутим, како пише Вирилио, на крају прошлог миленију
ма је атомску бомбу заменила авет информатичке бомбе која
је кадра да раствори мир нација интерактивношћу информа
ције.22 Напомињући да су рат маса и рат енергија (тота
литарни рат у којем је квантитативно још била доминант
на маса и моћ атомске бомбе) завршени а да наступа рат
информација, он предвиђа даљи ток: „Глобалитарни рат
сутрашњице биће рат у којем ће квалитет надвладати геофи
зичку и демографску величину, захваљујући информатичкој
бомби.”23 Док у свету константно тиња стрепња од нуклеар
ног рата, на екрану нам се сервирају изнова и изнова садр
жаји на ову тему.24 Почев од 9. октобра 2006. године водеће
21 Valter, F. (2012) Katastrofe: jedna kulturna istorija od XVI do XXI veka, Novi
Sad: Akademska knjiga, str. 204.
22 Вирилио, П. нав. дело, стр. 65.
23 Исто, стр. 138-139, 141.
24 Енди Ворхол је говорио да када видимо језиву слику изнова и изнова, то
заиста нема никаквог ефекта.
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глобалне тв мреже, попут Си-ен-ена, понављале су нам
нуклеарне пробе које је извела Северна Кореја, закључно
са шестом и највећом изведеној 3. септембра 2017. године.
Светске силе, на челу са САД, претиле су да, ако северноко
рејски председник Ким Џонг Ун настави са развојем нукле
арног оружја, да ће његову земљу избрисати са лица земље.
Али, наједанпут, као у ријалити програму, амерички пред
седник Доналд Трамп (Donald Trump) почетком 2018. годи
не омекшава свој став и пристаје да се у скорије време на не
утралном терену састане са Уном. Међутим, ову сервирану
ријалити причу је врло брзо распршила (и довела у питање
одржавање састанка с циљем коначног постизања мира) из
јава на телевизији Трамповог саветника за националну без
бедност Џона Болтона (John Bolton) да би на Северну Коре
ју требало применити „либијски модел” денуклеаризације,
али и стварна војна вежба коју су у међувремену заједнички
извеле Јужна Кореја и САД. Ове ријалити игре не би треба
ло да изненађују, с обзиром на то да је Трамп искусан рија
лити играч, и да је и након ступања на дужност председника
остао извршни продуцент ријалити шоу програма „Шегрт”
(The Apprentice).25

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
25 Састанак између Трампа и Уна је на крају ипак одржан у Сингапуру 12.
јуна 2018. године (потписан је и документ о денуклеаризацији Корејског
полуострва), али то можемо посматрати само као још један у низу рија
лити потеза. Требало би напоменути да је Трамп активан и на друштве
ним мрежама, конкретно Twitter-у, где често порукама послатим између
и након важних састанака збуњује своје политичке противнике, али и
сараднике. Након овог састанка уследиле су Трампове наизменичне по
хвале и претње, да би почетком децембра 2019. године Северна Кореја
извела нове пробе. На то је Трамп реаговао написавши 8. децембра опет
на Twitter-у како је Ким Џонг Ун у Сингапуру потписао чврст споразум
о денуклеар изацији, и да ризикује да изгуби све ако настави да се не
пријатељски понаша.
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Слика 7 Доналд Трамп и његова ћерка Иванка
Трамп разговарају са такмичарем „Шегрта”

Владари (велика браћа) и потчињени (учесници)
Иако ријалити шоу Велики Брат није више актуелан у све
ту (па самим тим ни у Србији) он је послужио као модел за
многе потоње ријалитије, те је из тог разлога и термин „Ве
лики Брат” најприкладнији када се прави паралела са свет
ским владарима.26 Западна мисао је још од својих почетака
у Грчкој, тежила да суштину човека и друштва дефинише
политички („човек је политичка животиња”), у исто време
видећи суштину политичког у подели друштва на надређене
и подређене, на оне који знају и издају наредбе и на оне који
не знају и који се тим наредбама покоравају.27 То је водило ка
стварању друштва, али је зато даљи развој све више откри
вао последице само привидних слобода и у исто време ишао
на руку глобалним владарима, као и владарима из сенке. Као
и у ријалити програму, и у „глобалном” ријалитију влада
ри (често су попут Великог Брата невидљиви) смишљају
унапред већи број испланираних потеза које ће повући у тој
игри, при том пуштајући учеснике до оне границе која им
одговара да спонтано изводе своје улоге. Дакле, они настоје
да колико год је то могуће држе све под својом контролом
и имају власт над себи потчињенима, односно учесницима,
што је у потпуној супротности са племенском друштвеном
организацијом. Пјер Кластр (Pierre Clastres) тако истиче да
26 Крајем 1990-их година, „Велики Брат” је стигао на телевизијске екране,
прво у Холандији и затим у другим земљама широм света. Технолошки,
он је комбиновао систем камера дигиталне продукције које производе
лако манипулирајуће слике употребом радио микрофона причвршћених
за одећу такмичара, и користио је брзи софтвер високог капацитета који
је постао индустријски стандард. Било је могуће веома брзо едитова
ти снимак за вечерњу компилацију програма који приказују најважније
дневне догађаје у кући „Великог Брата”; Bignell, J. (2005) Big Brother:
Reality TV in the Twenty-first Century, London: Palgrave Macmillan, p. 16.
27 Klastr, P. (2004) Društvo protiv Države – Vlast u primitivnom društvu: eseji
iz političke antropologije, Porodična biblioteka, br. 2, drugo izdanje, str. 25.
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„поглавице код јужноамеричких Индијанаца немају никакву
власт над племеном, да нема ни оних који издају наређења
нити оних који се покоравају.”28 И у „глобалном” и у ТВ ри
јалитију вође држе учеснике у зависном положају, и то почев
од оних примарних па све до секундарних потреба. Тако је
занимљиво да учесници у ријалити програмима на различи
те начине морају да отплате храну (кроз одрађивање и изво
ђење различитих „улога”, а понекад и самим новцем који им
је унапред дат) чију цену и услове куповине диктирају вође
у односу на то како су извршени одређени задаци, а у „гло
балном ријалитију” исто тако моћници мењају и одређују
цене, и условљавају купце (који морају да се покажу на свом
радном месту како би зарадили довољно новца за куповину)
држећи монопол на прехрамбене производе. Џонатан Биг
нел (Jonathan Bignell) напомиње како је структура награде
и казне која је уобичајена за формате ријалитија, попут да
вања или ускраћивања хране (на шта су се учесници рија
лити програма „Ја сам позната личност” и „Велики Брат”
често жалили), и утврђивање очигледно насумичне рутине
једења или спавања, усклађена са психолошком тортуром
која има за циљ да ослаби жртву и произведе зависност од
испитивача.29 У случају чланова племена појам „елемен
тарна економија” се односи на њихово одбијање сваког бе
смисленог претеривања, њихову решеност да производну
активност ускладе са задовољавањем својих потреба. Они
у оквиру уобичајеног радног времена (без додатног рада)
производе онолико колико им је потребно, па чак им остаје
и вишак, а производна активност не служи задовољавању
потреба других.30 Она тачка у којој се „глобални“ и теле
визијски ријалити сусрећу чинећи границу између стварног
и виртуелног крајње тананом, јесте видео-надзор код којег
полиција и службе обезбеђења користе видео камере. Напо
мињући како је полицијском апарату својствена неодређена
контрола, политичка власт над бескрајно сићушним, Мишел
Фуко (Michel Foucault) пише следеће: „Да би се таква власт
вршила, она мора да располаже инструментом сталног, све
обухватног, свеприсутног надзора који све чини видљивим,
28 У стварности, међутим, то што поглавица нема власт не чини га беско
рисним. Напротив, друштво му додељује одређене задатке, тако да се
на њега може гледати као на неку врсту неплаћеног јавног службеника.
Исто, стр. 26.
29 Bignell, J. нав. дело, стр. 129.
30 Исто, стр. 8-9. Када су Индијанци открили производну надмоћ секире
белог човека, почели су да је користе не зато да би производили више за
исто време, већ исто колико и пре, само за десет пута краће време. Али,
десило се супротно: заједно са металним секирама дошли су насиље и
власт белих дошљака, што је направило праву пустош у примитивном
индијанском свету. Исто, стр. 8.
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под условом да себе учини неприметним.”31 И у једном и
у другом ријалитију се успоставља дисциплина, о којој пи
ше Фуко као умећу рангирања и техници трансформисања
распореда, у којој су елементи међусобно заменљиви јер је
сваки дефинисан местом које заузима у неком низу као и
растојањем у односу на остале.32

Слика 8 Модеран ентеријер у богатом колориту
из пете сезоне „Великог Брата” (2015) у Србији

Сви ови ријалити играчи мењају своје позиције (чак и они
невидљиви), које повремено бивају фиксиране да би водећи
играчи прибавили бенефите на основу претходно креираних
задатака. Ако изузмемо невидљиве играче (највероватније
су то они изнад највећих) који у било ком погледу не мо
гу доспети у видокруг гледалаца ријалитија, они највећи су
мање више познати и известан број њихових акција може
мо видети посредством телевизије. То су председници нај
већих војних светских сила, међу којима се истичу Доналд
Трамп33 и Владимир Путин (Влади́мир Пу́тин) на челу оних
највећих, али се у тој испреплетеној комуникационој мре
жи као занимљив феномен јавља присуство немачке кан
целарке Ангеле Меркел као веома моћне и утицајне жене
(многи је сматрају за водећу фигуру Европске уније). Ово је
уједно и један од најинтригантнијих сегмената ријалитија,
31 Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati, Sremski Karlovci – Novi Sad:
Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, str. 221.
32 Исто, стр. 194. Мерна јединица ту није територијална (јединица за до
минацију), нити резиденцијална (јединица за пребивалиште), него ранг:
место које се заузима у неком распореду, тачка укрштања вертикалне и
хоризонталне линије, једно растојање у низу других која се сва сукце
сивно могу прећи. Исто, стр. 194.
33 Миша Кавка (Misha) истиче како подстицај ријалити програма као што
је „Шегрт” лежи у исплати која иде победнику на крају, годину дана
плаћена позиција као шегрта Доналда Трампа у истом: „Ја називам овај
нагласак на победи идеологијом пре него дефинисањем карактеристи
ка игре, зато што изгледа природно и неспорно да циљ сваког учесни
ка у овим програмима мора бити победа.” Kavka, M. (2012) Reality Tv,
Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 115.
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јер по први пут у глобалним политичким оквирима жена
није сведена на стање објеката, или, боље, на симболичка
средства мушке политике. Пратећи Левија-Строса, Бурди
је управо разматра корениту дисиметрију између мушкарца,
субјекта, и жене, објекта размене; између мушкарца, који је
одговоран и господар производње и репродукције, и жене,
преображене у производ овога рада.34 Пренасељеност и си
ромаштво је такође проблем који владари најмоћнијих зема
ља константно пренебрегавају, издвајајући и изопштавајући
учеснике из земаља трећег света у скрајнуте делове глобал
ног ријалити подручја, и дајући им минорне ријалити уло
ге. Ерих Фром (Erich Fromm) истиче како пренасељеност,
тј. густина становништва у условима сиромаштва, изазива
напетост и агресију: „Пренасељеност значи да је број љу
ди у одређеном друштву надмашио економску основу која
их снабдева адекватном храном, становањем и адекватним
одмором.”35 Иако и у ријалити програму често на једном ме
сту имамо доста већи број учесника него што је потребно
у нормалним условима живота, локална Велика Браћа нам
шаљу поруку која се нимало не поклапа са реалним стањем
ствари у глобалним, али и националним оквирима: Види
те како ми решавамо проблеме пренасељености и сирома
штва, убацујемо стално нове учеснике (иако се често врте
једни исти) и награђујемо их храном и пићем у изобиљу (а на
крају и новцем) за њихов нерад (или у најмању руку упитан
рад).

Ријалити програм као огледало једног друштва
Иако се на ријалити програм може применити добро позна
та латинска максима „хлеба и игара” (panem et circenses),
његови негативни ефекти продиру знатно дубље и могу
се одразити на различите сегменте друштва. Та опасност
је постала реална са развојем самог друштва, али и са не
предвидивим и неухватљивим кретањима глобализације
чије последице се могу осетити на нивоу нација, па затим
и на још мањем узорку ТВ ријалитија.36 Хијерархија, која
је у „глобалном” ријалитију била вертикална (усмерена од
глобалних ка националним вођама), у оквирима нације за
хваљујући ријалити програму постаје хоризонтална (вође се
34 Burdje, P. (2001) Vladavina muškaraca, Podgorica: CID, str. 64.
35 Fromm, E. (1989) Anatomija ljudske destruktivnosti, Prva knjiga, Zagreb:
„Naprijed”, Nolit, str. 125.
36 На почетку је у Србији био „Велики Брат” као изум Џона де Мола (John)
у својој изворној форми, али су се временом појавили „Фарма“, „Двор”,
„Задруга”, „Парови” и др., који су потпуно мутирали и саобразили се
друштвеном стању у држави и далекосежним циљевима одређених
структура.
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утапају и прикривају своје улоге иза екранизованог апсур
да, а сам ријалити постаје средство за остваривање одређе
них циљева).37 Телевизија представља једну посебно опасну
форму симболичког насиља, а оно се и у ријалитију врши
уз прећутно саучесништво оних који га трпе (гледалаца) и,
исто тако, често и оних који га врше (Велика Браћа), и то
у мери у којој су и једни и други несвесни да га чине или
да га подносе (у сваком случају вође су много чешће све
сне, јер су они ти који планирају унапред потезе).38 То се
све одвија захваљујући, између осталог, и томе што за раз
лику од оне телевизије са самих почетака из 1940-их годи
на, савремена телевизија следи логику забавног спектакла,
показује више хај-тек сјаја, брже и блиставије едитовање,
компјутерске симулације, и помоћу кабловске и сателитске
телевизије, фантастичан низ свих замисливих врста емисија
и жанрова.39 Учесници ријалитија се појављују на телеви
зији готово 24 сата дневно (чак и кад спавају), па не чуди
да губе појам са реалношћу почевши да у појединим трену
цима умишљају како су главне звезде у земљи и шире, веће
и од оних реалних (у суштини су ипак свесни да то није
истина). Анет Хил (Annette Hill) описује верзију „Селебри
ти Великог Брата” из 2006. године у Британији, која је укљу
чивала лажну познату личност убачену како би победила у
програму, као пример продукције и пријема где се ради ра
ме уз раме: „Продуценти додају нови образац у постојећи
формат, а гледаоци га узимају за следећи ниво у ријалити
игри. У смислу жанровског рада, када гледаоци сагледава
ју себе како гледају ријалити програм (ту сам и ја испред
телевизора!), они рефлексно могу да одговоре на позитив
не и негативне начине.”40 Интересантно је да, када те тзв.
37 Како је глобалним силама и њиховим вођама у интересу да се мале на
ције уруше и још више ослабе, тако се њихови и циљеви малих вођа по
клапају а циљ оправдава средства, ма каква она била (немогуће је чути
ни реч критике амбасадора и других страних дипломата великих сила –
иако се нимало не либе тога у већини случајева – на рачун ТВ ријалитија
и других штетних медијских садржаја усмерених ка даљем урушавању
одређене мале и немоћне нације и друштва).
38 Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo: rasprava o televizijskom novinarstvu,
Beograd: Clio, str. 34.
39 Kellner, D. (2005) Media Culture and the Triumph of the Spectacle, in: The
Spectacle of the Real: From Hollywood to Reality TV and Beyond, ed. King,
G. (2005), Bristol, Portland: Intellect, p. 28.
40 Hill, A. (2007) Restyling Factual TV: Audiences and News, Documentary
and Reality Genres, Abingdon, New York: Routledge, p. 106. Она сматра и
да „идеја познатих личности, када се примењује на ријалити извођаче,
јесте та да су они ’медијски врући’ на начин који их омаловажава. Неки
гледаоци се тако позивају на порнографску индустрију да би нагласи
ли своју перцепцију ријалити извођача као оних који деградирају себе.”
Исто, стp. 201.
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ријалити звезде изађу повремено из свог ријалити уточишта
у стварни свет, оне имају осећај да су и даље у ријалитију и
уживају у пажњи коју им поклањају медији и обични људи
на улици. Ервинг Гофман (Goffman) пише о томе да сама
чињеница да је препознају странци на јавним местима може
за особу представљати извор задовољства, као што наводи
један млади глумац: „Кад сам постао познат и кад бих имао
лош дан, практично бих рекао себи: ’Добро, мало ћу проше
тати да ме људи препознају’.”41 У ријалитију имамо један
парадокс: фигуру коју учесник ријалитија живи пред очима
колега са којима дели свакодневну рутину, али и гледалаца
крај малих екрана, и њену угроженост виртуелним потреба
ма које се у таквој, већ виртуелној и неприродној ситуацији,
додатно усложњавају.42

Слика 9 Змај од Шипова и порно глумица Невена
Хот на базену у четвртој сезони „Парова” (2016)

Једно од питања је и какве се поруке шаљу ријалити програ
мима по питању радне етике, када у њима учествују нерад
ници, људи без занимања, на ивици закона, а при том још
добијају и новац за повећање гледаности. Зар не би било
сврсисходније у држави у којој влада сиромаштво и велика
незапосленост, где се чак и певачи (углавном новокомпоно
ване народне музике, који учествовањем у музичким так
мичењима дају лош пример омладини да се на брз и лакши
начин, а не учењем и радом, може обогатити и постати по
знат) пребацују у ријалитије – направити ријалити под на
зивом „Радни логор”. Ако не би научио многобројне гледа
оце радној етици и истинским људским вредностима, барем
би, како пише Фуко, људско тело потпало под машинери
ју власти која би га истраживала, рашчлањивала и поново
састављала, и то потпуно транспарентно.43 Ако изузмемо
41 Gofman, E. (2009) Stigma: zabeleške o ophođenju sa narušenim identitetom,
Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 80.
42 Исто, стр. 82.
43 Упоредити: Fuko, M. нав. дело, стр. 188. По Фукоу се тако „рађа ’по
литичка анатомија’ која је истовремено и ’механизам власти’; њоме се
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психотерапеутско дејство, које му се у извесном смислу
не може оспорити, ријалити програм, нарочито омладини
(старији гледаоци су нешто мање угрожени, али нажалост
остају неми), шаље нимало наивне поруке са потенцијално
штетним дејством на његове конзументе. Да ли би требало
да се запитамо у каквој то држави живимо, када су омлади
ни узор и у ријалити програмима побеђују старлете, углав
ном ситни, али понекад и нешто крупнији криминалци који
су међу најполуларнијим ријалити учесницима, а више не
го сумњиве „анимир даме” улазе повремено са задатком да
анимирају одређене мушке учеснике како би се закомпли
ковали мушко-женски односи. Једна од главних тачака ових
дама у ријалитију је стриптиз, боље рећи одређени елемен
ти или стриптиз у покушају, чија је поента, како пише Ро
лан Барт (Roland Barthes) описујући париски стриптиз, да се
жена десексуализује управо у тренутку када се разголићује:
„Гледаоци постају воајери само док траје разголићавање; но
ту се, као у свакој представи која обмањује, сценографија,
прибор и стереотипи супротстављају почетној изазовности
намере, а на крају је угуше у безначајности: зло се истиче да
би се боље осујетило и егзорцирало.”44 Слике које се гледа
оцима у овом случају предочавају су прилично мрачне и не
уливају ни трунке оптимизма, али оно што се крије иза њих
као својеврсног паравана је још мрачније и задире дубоко у
национално и глобално подручје. Овде се Велика Браћа за
право служе симулацијом, да би, како пише Бодријар, реши
ли проблем истине или реалности овог света: „Решили смо
га техничким симулирањем и умножавањем слика у којима
више нема шта да се види.”45
Ријалити програм тако користи и моћ телевизије да прикри
је приказујући, и то приказујући сасвим друго од онога што
би требало приказати, и то тако да изгледа као да чини оно

дефинише начин на који се може овладати телом других и утицати на
њега, не само да би ти други чинили оно што се од њих жели, већ и да би
се понашали онако како се од њих очекује, према утврђеним техникама
и онолико брзо и ефикасно како се одреди. Тако дисциплина масовно
производи потчињена и увежбана тела, ’послушна’ тела. Она повећа
ва телесне снаге (у смислу економске користи) и слаби исте снаге (у
смислу политичке потчињености).” Исто, стр. 188.
44 Barthes, R. (2009) Mitologije, Zagreb: Naklada Pelago, str. 108.
45 Упоредити: Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin, Beograd: Časopis Beograd
ski krug, str. 15. Византијски иконопоклоници били су истанчани људи
који су сматрали да представљају Бога да би увећали његову славу, а
заправо су, симулирајући Бога у сликама, прикривали проблем његове
егзистенције. Иза сваке од тих слика, Бог је нестао. Није био мртав, већ
је нестао. А то значи да се сам проблем више није постављао. Био је
решен симулацијом. Исто, стр. 15.
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што би и требало да чини, то јест да информише.46 Простор
и учесници ријалитија су осветљени јаким светлом како би
били што видљивији, скоро ништа се не прикрива (да неки
занимљив детаљ не би промакао гледаоцима), а ако нешто
и не би требало да се види нека од бројних камера неће то
ни снимити.47 Ово можемо упоредити са самицом, за коју
Фуко напомиње како је изокренут њен принцип, односно од
њене три функције – затворити, лишити светла и сакрити –
задржана је само прва, а одбачене су преостале две: „Пуно
светло и поглед надзорника боље заробљавају него тама која
је, коначно, штитила. Видљивост је клопка.”48 Штетни ути
цаји културне глобализације могу се видети и на примеру
пласирања културних садржаја неке нације другој, која под
маском културне размене и развијања пријатељских односа
заправо крије скривену намеру да се оправда нарушавање
територијалног интегритета земље (у појединим случајеви
ма и већ одузета територија) у којој се врши то пласирање.
Ови утицаји су једним делом присутни и у ријалити про
граму, али они због националних оквира у којима он делује
попримају површне и банализоване облике не-културе, ки
ча и шунда. Они се преносе у ријалити и из других гледа
них телевизијских емисија и шоуова, а њихово присуство је
очигледно кроз понављање једне те исте новокомпоноване
музике на тзв. ријалити журкама, истог профила учесника
(старлете и естрадне звезде у покушају), раскошне и кит
њасте сценографије која даје лажну слику супротну оној
реалној итд. Зигмунт Бауман истиче како култура не може
живети у миру са управљањем: „Нарочито не са наметљи
вим и подмуклим управљањем које за циљ има извртање по
требе културе за истраживањем и експериментисањем како
би се култура уклопила у оквире рационалности по замисли
управљача.”49 На примеру ријалити програма се добро може
46 Упоредити: Burdije, P. (2000), нав. дело, стр. 34.
47 Анет Хил истиче како је „Велики Брат” користио обичну локацију као
позадину емоционалних тензија и психолошких махинација учесника
који се такмиче да освоје много мање од милион: „Опет, величина нов
чане награде – само 70.000 фунти – указује на природу програма који се
бави у ситним размерама, свакодневним активностима, а оне се потом
увећавају у кући и на телевизији зато што постоји још мало тога на шта
би се могло фокусирати (главна активност је спавање).” Hill, A. (2005)
Reality Tv: Audiences and Popular Factual Television, London and New
York: Routledge, p. 31.
48 Fuko, M. нав. дело, стр. 210. Фуко описује предности које осветљење
доноси особи чија је улога да надзире: „На светлу које улази кроз прозор
на спољашњем зиду, јасно се оцртавају, ономе ко посматра из куле, мале
силует е затворене у ћелијама на ободу. Оне су попут низа кавеза, низа
малих позорница на којима је само по један глумац, савршено индиви
дуализован и стално видљив.” Исто, стр. 210.
49 Bauman, Z. (2010) Fluidni strah, Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 70.
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уочити како свет игара престаје да буде непробојан, када га
реални живот окружује и кад сваки гест за собом повлачи
неизбежну последицу. Како пише Роже Кајоа (Roger Cail
lois), губитак правог идентитета представља казну за оног
који не зна да се заустави само на игри, на жељи да изиг ра
ва неку другу личност (то је дословно алијенација), и овде
игра штити од опасности – ТВ ријалитије можемо посматра
ти као уточишта у којима се учесници играју, али не могу
при том избећи да се не тако ретко сусретну са стварношћу
од које су покушали да побегну (огољавајући своје лично
сти, све њихове особине, нарочито слабости и мане, постају
лако уочљиве за гледаоце).50 Телевизија, с друге стране, као
медиј пласирања ријалитија ослобађа Велику Браћу (али и
гледаоце) физичког присуства, и на тај начин им омогућује
да одређене своје улоге прикрију.
Ако узмемо у обзир чињеницу да су учесници ријалитија
особе углавном без занимања, изграђене личности, са раз
личитим психолошким и психичким проблемима, са врло
слабом или никаквом радном етиком, окренути нелегалним
пословима, ситном криминалу и проституцији, пропали и
незајажљиви политичари ниског морала итд. – њихове улоге
у самом ријалитију су крајње проблематичне и неутемеље
не. Дакле, они нису стручњаци ни у чему вредном пажње и
поштовања, те тако ни не могу, како пише Гофман, заузети
врло скромну улогу на улици, у продавници, или у свом до
му, а у друштвеној сфери која обухвата изражавање њихове
професионалне компетенције (у нашем случају би то био
ријалити) строго водити рачуна да инсценирају ефектан на
ступ.51 Ријалити програми дезоријентисане и неактивне (по
више аспеката, од незапослености па све до недостатка сми
сленог живота испуњеног различитим активностима) гле
даоце у Србији даноноћно бомбардују и хране различитим
садржајима који су испуњени скарадним и простачким по
нашањем и изражавањем, као и насиљем (у последње вре
ме су ријалитији толико „узнапредовали” да се дозвољава и
физички контакт, где обезбеђење добија упутства да спречи
да он само не поприми веће размере). Видели смо, поред
свађа, туча и скарадног понашања, венчања, зачећа и труд
ноће (још да се види и тај завршни чин порођаја) које су са
мо наивна и контрапродуктивна алузија на тобожњу борбу
50 Упоредити: Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi: maska i zanos, Beograd: Nolit,
str. 72, 77.
51 Упоредити: Gofman, E. (2009) Stigma: zabeleške o ophođenju sa narušenim
identitetom, Novi Sad: Mediterran Publishing, str. 46-47. Гофман тако на
помиње да „стручњак током припрема пред наступ неће обраћати много
пажње на укупан скуп различитих улога које изводи, већ само на ону из
које се изводи његова професионална репутација.” Исто, стр. 47.
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државе за повећање наталитета. Практично нема много тога
што још нисмо видели, још само да видимо, недајБоже, не
ко убиство, или можда самоубиство.52 Али, то се највероват
није неће догодити (на срећу, иако би ријалити у том случају
далеко превазишао и своје већ снижене лимите). Много је
извесније да ће се десити самоубиство нације, која сваким
даном све више (нажалост, великим делом својом вољом)
тоне у виртуелни муљ из кога је јако тешко извући се.
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године и на остатак света, утицала је у одређеној мери и на ријалити про
граме. Међутим, чини се, барем за сада, да та промена није суштинске
природе – гледаоци су сада исто у изолацији, али се концепт ријалитија
и перцепција гледалаца у основи не разликују од пређашњег стања. Ова
промена је, пре свега, тренутна, као што се и код свих осталих људи који
воде нормалне животе по завршетку ове кризне ситуације највероватни
је неће, под утицајем исте, догодити неке круцијалне животне промене.
Не могу да улазе нови учесници (постоји чак и ту понеки изузетак, када
је нови такмичар наводно прошао кроз карантин), музичари, гости, род
бина, што сада учеснике ријалити програма доводи у донекле сличну
ситуац
 ију у којој су биле њихове колеге из „Великог Брата”. Ипак, раз
лика је та што учесници данашњих ријалити програма нису препуштени
сами себи у затвореном простору, него и даље све време комуницирају
са водитељима (они су само у другом студију) у емисијама посредством
тв екрана, а ту је и обезбеђење и екипа за техничку подршку (храна и
друге потрепштине). Али, ипак треба сачекати неко време и након при
купљања свих релевантних чињеница размотрити прилике у ријалити
програму, које ће се евентуално изменити услед свега поменутог.
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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 non-culture 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 far-reaching 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 wellknown 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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СНЕЖАНА СТОЈШИН

УВОДНА РЕЧ
ПРИРЕЂИВАЧА
Сваки научник који се, између осталог, бави емпиријским
истраживањима друштвених појава зна колико је пута се
би поставио питање: како да урадим истраживање, односно,
који је најбољи начин да урадим истраживање? Тражење од
говора на ово питање научнике увек, или бар тада, подсећа
на значај методологије, односно на значај бављења методо
лошким проблемима и питањима. Ипак, чини се да бављење
одређеним методолошким аспектима у нашој научној зајед
ници, пре свега међу научницима који се баве истраживањи
ма друштвених појава, није баш популарно. Са једне стране,
научници се ретко и спорадично баве методолошким про
блемима и питањима, о чему сведочи број и удео методоло
шких текстова у укупном броју научних радова1, а са друге
стране, чини се да се ситуац
 ија не мења већ дужи временски
период. Наиме, недавно је ауторка ових редова поново про
читала тврдњу Михаила Ђурића, изречену још пре 60-ак го
дина, који је бавећи се методолошким питањима рекао да „у
научним круговима постоји дубоко укорењена склоност ка
омаловажавању методолошких питања”2. То омаловажава
ње методологије, према Ђурићевим речима, прати незаинте
ресованост, уздржаност и неповерење колега. Да ли су науч
ници данас у већој мери заинтересовани за методологију –
па, чини се да нису.
Из тог разлога, позив за уређење поглавља у часопису
Култура у којем се бавимо методолошким питањима пре
свега друштвених наука, пропраћен је задовољством што
се пажња указује различитим аспектима методологије дру
штвених истраживања. Задовољство је било још веће када
су на адресу часописа стигли текстови методолога који се
баве различитим друштвеним наукама, као и колега који се
1 Стојшин, С. и   Видицки, В. (2018) Методолошки проблеми у савре
меној српској социологији – анализа садржаја Социолошког прегледа,
Социолошки преглед, vol. LII no. 1.
2 Ђурић, М. (1962) Проблеми социолошког метода, Београд: Савремена
школа, стр. 10.
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методологијом не баве примарно, али су препознали значај
расправа о методама и методолошким питањима (те распра
ве најчешће су последица проблема који су се јављали током
њихових истраживања). Исто тако, радове су послали и они
који се већ дуго времена баве методолошким питањима а
који су допринели квалитету темата својим богатим иску
ством, али и они млађи који тек почињу да сагледавају зна
чај и улогу методологије у развоју друштвених наука, као и
у самим емпиријским истраживањима.
Пред вама се налази тематско поглавље Методологија савре
мених друштвених истраживања: проблеми и перспективе,
у којем су аутори текстова тражили одговоре на питања ка
ко сазнати истину, како најад
 екватније операционализовати
сложене појмове, како применити метод случаја у истражи
вањима различитих друштвених појава (од маргинализова
них група, преко фабрика, пољопривреде и сл.), како мерити
у друштвеним наукама, бавили су се проблемом узорка у
истраживањима друштвених проблема, проблемима визуел
них истраживања, а затим су тражили како применити неке
поступке у различитим истраживањима.
Имајући на уму да се развојем методологије, нарочито ње
ног техничког аспекта (стандардизовање и усавршавање
различитих метода, техника и инструмената) развија и са
ма наука, јасно је колики допринос науци даје разматрање
бар једног дела методолошких недоумица и питања која
се јављају у савременим истраживањима друштвених по
јава. Стога претпостављамо да ће овакав темат користити
истраживачима, нарочито оним млађим и да ће унапредити
њихова будућа истраживања.
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ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА –
ГЛАВНЕ МЕТОДОЛОШКЕ
ДИЛЕМЕ
Сажетак: У последњих двадесетак година визуелни методи по
стају изразито популарни, што је добрим делом подстакнуто
развојем дигиталних уређаја са фотоапаратима и камерама чи
ме је знатно олакшано креирање огромних количина визуелног ма
теријала. У литератури се као најзначајнија предност овог при
ступа наводи да се његовом адекватном применом могу оствари
ти драгоцени увиди у разнолике сегменте друштвеног живота,
да се уочи оно што је често невидљиво, а тиче се свакодневног
искуства актера и важних друштвених процеса. Циљ овог рада
јесте да се представе главне методолошке дилеме које су отво
рене широм применом визуелних истраживања. У раду се најпре
даје кратак историјат развоја примене визуелног истраживачког
приступа, након чега се сумирају методолошке дилеме са којима
се савремени истраживачи суочавају у главним фазама истражи
вања која следе традицију овог приступа.
Кључне речи: визуелна истраживања, визуелни истраживачки
методи, методолошке дилеме, визуелни материјали, дигитални
подаци

Увод
Данас се у великом броју научних дисциплина и истражи
вачких области све више примењује анализа фотографија,
видео записа и филма. Осим већ традиционалне примене у
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, социјалне политике и социјалног рада.
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Реч је о релативно новом приступу развијаном у оквиру ква
литативне истраживачке традиције утемељеном на иску
ствима традиционалних етнографских метода.1 Као главна
предност укључивања визуелних материјала у истраживач
ки фокус уобичајено се наводи да се анализом вишедимен
зионалних визуелних података обезбеђује нова перспектива
у испитивању сложених друштвених односа и свакоднев
них животних искустава. На овај начин се традиционал
ним скуповима вербалних и писаних података додаје нови
тип података који нуди више детаља, омогућује откривање
нових слојева и дубине истраживаних феномена. Посебна
предност визуелних метода садржана је у чињеници да се
овај приступ може примењивати у готово свим популација
ма. Такође, налазе добијене анализом визуелних материјала,
као објективних записа, прати релативно висока поузданост,
а такве налазе можемо комплементарно користити уз оне
добијене другим истраживачким приступима.
Прелазећи дуг пут од црно белих фотографија као основне
емпиријске грађе до коришћења свеприсутних лако доступ
них видео записа, визуелна социологија се развијала у свим
сегментима методолошке процедуре. Значајна трансформа
ција се одиграла на плану циљева коришћења визуелних ма
теријала: од фотографија којима се документовао друштве
ни живот до све значајнијег развијања рефлексивности чиме
циљ анализе видео записа постаје разумевање забележених
животних искустава, процеса, догађаја. Рефлексивност је
отворила врата креирању новог партиципативног приступа
у социологији визуелног у оквиру којег се развијају нови
истраживачки поступци.
Практиковање визуелних метода у домаћој истраживачкој
заједници је више него скромно и уопштено се може за
кључити да до сада исказани интерес не прати трендове у
1 Скренућемо на почетку пажњу на терминолошки плурализам, не ретко
и недоследност када је реч о означавању читавог низа појмова повеза
них са облашћу о којој говоримо. Најпре, иако је уобичајено да се ова
социолошка под/дисциплина означава као Визуелна социологија (Visual
sociology), неки аутори са правом примећују да је управо такав назив
донекле апсурдан јер имплицира да, осим ове, паралелно постоји и Вер
бална социологија (Henny, L. M. (1986) A Short History of Visual Socio
logy, Current Sociology 3, Thousand Oaks, CA: Sage Publications pp. 1-4).
Такав истраживачки приступ се означава као: визуелна методологија
(Visual methodologies), визуелна истраживања (visual research), истражи
вања заснована на сликама (image-based research). Методи који се прак
тикују у оваквим истраживањима се уопштено именују као визуелни
методи (visual method), у новије време и као учеснички визуелни методи
(participatory visual methods – PMV). Садржаји који се анализирају се
терминолошки означавају као: визуелне слике (visual images), визуелни
подаци (visual data), друштвене фотографије (social photography).
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глобалној социол ошкој заједници. Ретка су истраживања у
којима се неки облик визуелног материјала (најчешће фото
графије) презентује, а то је увек и само за потребе илустра
ције налаза који се саопштавају. Визуелни методи такође
нису адекватно тематизовани нити у домаћој методолошкој
литератури, свакако не у обиму који би заинтересоване ис
траживаче охрабрио за коришћење визуелног материјала у
својим истраживањима.
Зато ћемо овде упутити читаоце на пар таквих радова из
којих могу стећи почетне увиде у статус, карактеристике
и начине примене овог истраживачког приступа, а заинте
ресованим истраживачима свакако стоји на располагању и
богата инострана методолошка литература.2 У тексту који и
у наслову садржи синтагму ’социологија визуелног’, колега
Звијер пише о кључним теоријским и методолошким карак
теристикама те ’релативно специфичне социолошке (под)
дисциплине’. Закључујући да у домаћој социологији по
стоји тек неколико студија које би се делимично могле ока
рактерисати као припадајуће социологији визуелног, аутор
се пита о разлозима недовољне заступљености оваквих ис
траживања. Као претпостављене разлоге за такво стање по
миње могућу конзервативност научне средине, неповерење
према визуелним изворима података, као и материјалне раз
логе који би се тицали цене опреме потребне за прикупљање
и обраду визуелног материјала.3 Пишући о коришћењу ви
деа и филма у квалитативним истраживањима са подручја
2 Последњих тридесетак година објављен је значајан број специјализова
них монографија, методолошких приручника из којих се и истраживачи
без искуства могу солидно упутити у дисциплине у којима је визуелни
приступ етаблиран (Banks, M. (2001) Visual Methods in Social Research,
London: Sage Publications; Harper, D. (2012) Visual Sociology, London:
Routledge; Pauwels, L. (2015) Reframing Visual Social Science: Towards a
More Visual Sociology and Anthropology, Cambridge: Cambridge University
Press), карактеристике овог приступа као дела квалитативне истражи
вачке традиције (Baue r, M. W. and Gaskell, G. (2000) Qualitative Resear
ching with Text, Image and Sound, London: Sage), начине примене визуе
лних метода у друштвеним наукама (Stanczak, G. C. (ed.) (2007) Visual
Research Methods: Image, Society and Representation, Thousand Oaks, CA:
Sage Publications; Rose, G. (2001) Visual Methodologies: An Introduction
to the Interpretation of Visual Materials, London: Sage; Hamilton, P. (ed.)
(2007) Visual Research Methods, London: Sage Publications); Margolis, E.
and Pauwels, L. (2011) The SAGE Handbook of Visual Research Methods,
Thousand Oaks, CA: Sage), као и моделима анализе визуелних података
(Ball, M. S. and Smith, G. W. H. (1992) Analyzing Visual Data, Newbury
Park/London/New Delhi: Sage Publications; van Leeu wen, T. and Carey, J.
(eds.) (2000) The Handbook of Visual Analysis, London: Sage Publications)..
3 Звијер, Н. (2012) Социологија визуелног – могући правци будућег
развоја социологије у Србији, Социолошки преглед бр. 3-4, Београд:
Социолошко удружење Србије и Црне Горе и Институт за социолошка
истраживања, стр. 1070-1089.
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безбедности, Ђурић закључује да су визуелни материјали
богат извор података који се могу изнова анализирати.4 У
тексту о бележењу и снимању које истраживачи спроводе
током посматрања, колега Илић посебно тематизује питања
могућности и ограничења примене техника аудио и визуел
ног снимања за које наводи да на недвосмислен начин до
приносе интерсубјективној проверљивости и поузданости
посматрања.5 Приказујући рад најважнијих антрополога у
области истраживања и анализе фотографија, Брујић даје
преглед неколико начина њиховог коришћења и закључује да
фотографије у савременим антропoлошким истраживањима
нуде значајан научни и креативни потенцијал.6 У још једном
тексту на који ћемо овде скренути пажњу Радовић излаже
методолошке карактеристике коришћења фотографије као
’технике истраживања односно средства прикупљања пода
така’. Сумирајући основне начине коришћења фотографије,
области примене ове технике, као и предности и ограниче
ња у примени, ауторка закључује да фотографије као сред
ство стварања искуствене евиденције ’социолошким истра
живањима обезбеђује додатну димензију и нема разлога да
се и даље не користи у домаћим истраживањима’.7
Циљ овог рада јесте да се представе главне карактеристике
овог приступа, као и нове методолошке дилеме које прати
практиковање визуелних истраживања у доба све веће пре
ваге дигиталних података. Најпре ћемо укратко приказати
како се овај приступ конституисао и развијао, а након тога
скицирати главне фазе истраживања која следе овај приступ.

Кратка историја визуелних истраживања
Истраживања у којима се користе визуелни подаци почињу
да стичу све већи значај од 40-тих година прошлог века.8 У
литератури се уобичајено наводи студија Бејтсона и Мидове
4 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultet bezbednosti.
5 Ilić, V. (2014) Beleženje i snimanje prilikom posmatranja društvenih poja
va, Antropologija br. 2, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski
fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 71-87.
6 Brujić, M. (2017) Kratak uvod u istoriju antroplogije fotografije, Etnoan
tropološki problemi br. 1, Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju,
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 129-147.
7 Радовић, С. (2017) Коришћење фотографије као технике истраживања у
социологији, Социолошки преглед бр. 2, Београд: Социолошко друштво
Србије, стр. 211-235.
8 Warr, D., Waycott, J., Guillemin, M. and Cox, S. Ethical issues in visual re
search and the value of stories from the field, in: Ethics and visual research
methods: Theory, methodology and practice, eds. Warr, D., Guillemin, M.,
Cox, S. and Waycott, J. (2016), New York, NY: Palgrave, pp. 1-16.
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из 1942. године Ballinese Character као пример најраније
успешне етнографске анализе фотографија. Наиме, аутори
су у периоду од 1936. до 1939. године боравили на Балију
проучавајући живот људи на селу. Док је Бејтсон имао зада
так да фотографише, Мидова је правила вербалне белешке
о понашањима забележеним на фотографијама. Коначном
анализом преко 700 фотографија, истраживачи су профили
сали главне обрасце друштвеног живота испитиване зајед
нице.9 Обоје истраживача су наставили да користе визуелне
методе у својим даљим истраживањима, Мидова на пољу
студије развоја деце,10 a Бејтсон у истраживањима невербал
не комуникације.11 Ипак, њихов рад није био у очекива
ној мери подстицајан за друге истраживаче да отвореније
примењују визуелне методе.
Тек тридесетак година након објављивања студије о Бали
ју, публикован је први значајан рад настао из истраживања
спроведеном по узору на претходно. Реч је о делу On the
Edge of the Forest Ричарда Соренсона, антрополога и осни
вача National Film Research Archives, насталом из истражи
вања развоја деце на Новој Гвинеји.12 У годинама које следе
полако се ширио опсег тема за чије истраживање је приме
њивана анализа фотографија, па је овај истраживачки при
ступ био коришћен за истраживање културолошки успоста
вљених норми држања и гестикулације,13 начина кретања и
комуникација у различитим културама,14 модела на које се
структурише и спознаје визуелни свет.15 Овај приступ успе
шно наставља да се примењује у разноликим истраживањи
ма комплексне области невербалних комуникација.16
9 Bateson, G. and Mead, M. (1942) Balinese character: a photographic
analysis, New York: New York Academy of Sciences.
10 Mead, M. and MacGregor, F. C. (1951) Growth and Culture: A Photographic
Study of Balinese Childhood (Based upon photographs by Gregory Bateson
analyzed in Gesell categories), New York: Putnam.
11 Bateson, G. Exchange of Information about Patterns of Human Behavior,
in: Information Storage and Neural Control, eds. Fields, W. and Abbott, W.
(1963), Springfield, III: Charles C. Thomas, pp. 173-186.
12 Sorenson, R. (1976) The Edge of the Forest: Land Childhood and Change
in a New Guin ea Protoagricultural Society, Washington, D.C.: Smithsonian
Institution.
13 Birdwhistell, R. L. (1952) Introduction to Kinesics, Louis ville, Ky.: Univer
sity of Louis ville Press.
14 Hall, E. T. (1966) The Hidden Dimension, New York: Doubleday.
15 Worth, S. and Adair, J. (1972) Through Navajo Eyes; An Exploration in Film
Communication and Anthropology, Bloomington: Indian a University Press.
16 Mead, M. Anthropology and the Camera, in: The Encyclopedia of Photo
graphy, vol. 1, ed. Morgan, W. D. (1963), New York: Greystone Press; Byers,
P. and Byers, H. Nonverbal Communication and the Education of Children,
in: Functions of language in the Classroom, eds. Cazden, C. and Hymes, V. J.
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Визуелна истраживања се у то време доминантно примењу
ју у антропологији и етнографији, а коначан пробој примене
визуелних података у социологији везује се за период 60-их
и 70-их година прошлог века.17 Код социолога јача увере
ње о значају који би анализа визуелних података могла да
има у истраживањима друштвених тема које у то време ни
су довољно тематизоване: живот у гетима, друштвене класе,
антиратни покрети, покрети за грађанска права, расизам у
малим градовима. Црпећи идеје из либералне хуманистичке
традиције, социолози су покретали визуелна истраживања
сиромаштва урбаних миграната, отуђеност културе, соци
јалне неодг оворности корпоративног капитализма.18 Хар
пер19 такође подсећа на пројекте покренуте у овом периоду
који су имали велики значај за даљу промоцију ширег кори
шћења визуелних материјала у истраживањима друштвеног
живота. Реч је о истраживањима покрета за грађанска права,
хипи покрета, живота предграђа, испитивањима различитих
сегмената афроам
 еричке и латиноам
 еричке културе.
За даљу промоцију истраживања која користе визуелне по
датке велики значај ће имати покретање првог часописа
Studies in the Anthropology of Visual Communication 1974. го
дине.20 У уводном тексту новопокренутог часописа Бекер
тематизује низ важних методолошких дилема које се тичу
избора тема, улози теорије, проблемима избора узорка у ви
зуелним истраживањима, поузданости и валидности ових
истраживања. Констатујући најпре да социологија и фото
графија имају отприлике исти датум рођења, Бекер приме
ћује да док су на почецима снимани видео записи о далеким
заједницама за које се претпоставља да је преостало још ма
ло времена до њиховог ишчезнућа, савременим записима се
D. (1972), New York: Teachers’ College Press, pp. 3-31; Ruesch, J. and Ke
es, W. (1956) Nonverbal Communication: Notes on the Visual Perception of
Human Relations, Berkeley and Los Angeles: University of California Press;
Hall, E. T. (1959) The Silent Language, New York: Doubleday.
17 Harper, D. Visual sociology: Expanding sociological vision, in: New Techno
logy in Sociology. Practical Applications in Research and Work, eds. Blank,
G., McCartney, J. and Brent, E. (1989), New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers, pp. 81-97.
18 Prosser, J. The status of image-based research, in: Image-Based Research.
A Sourcebook for Qualitative Researchers, ed. Prosser, J. (1998), London:
Falmer Press, pp. 97-112.
19 Harper, D. (2016) The Development of Visual Sociology: A view from the
inside, SocietàMutamentoPolitica: Rivista Italiana di Sociologia 14, Firenze:
Firenze University Press, pp. 237-250.
20 Поменућемо овде и такође утицајне часописе захваљујући којима су
покренута многа значајна питања са подручја визуелних истраживања:
Visual Studies (ранији назив Visual Sociology), Visual Anthropology, Visual
Anthropology Review, Visual Communication, Journal of Visual Culture.
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бележе различити аспекти сопственог, савременог друштва
које људи не желе да виде. Велики значај у друштвеним ис
траживањима имају и фотографије на којима су забележени
важни друштвени догађаји.21
Бекер је иначе сваког лета почетком осамдесетих година
држао Радионице визуелних студија у Њујорку, а управо ће
касније активност неколико учесника ових радионица бити
пресудне за етаблирање визуелне социологије. На тим ради
оницама Бекер је студентима додељивао различите социо
лошке теме које је требало истражити правећи фотографије.
Полазници су се учили фотографисању и развијању филмо
ва, а такав модел едуковања наставили су и други предавачи.
Мрачне собе за развијање филмова биле су обавезни дело
ви простора у којима се подучавала визуелна социологија.
Учесници радионица су дискутовали о фотографијама, под
стицани да критички анализирају радове других полазника.
Тако је, како примећује Харпер,22 рана визуелна социологија
усвојила занатску оријентацију усредсређујући се управо на
саму фотографију и та традиција је преовладавала све до
дигиталног доба које ће донети друге врсте методолошких
изазова.
Иако се значајан део активности око етаблирања визуелне
социологије везују за универзитетске и истраживачке цен
тре у САД, део тих активности се временом премешта како
у Европу, тако и у друге делове света. Све то је допринело
расту популарности овог приступа.23
Додељивање визуелним материјалима статуса респекта
билне емпиријске грађе у друштвеним наукама које су се
традиционално дефинисале као „дисциплине речи”24 пра
тиле су контроверзе, неповерење, оспоравања. Кроз плодне
дискусије ентузијаста са једне и скептика са друге стране
визуелна истраживања показују све значајнији потенцијал
да се ваљани научни увиди у различите аспекте друштве
ног живота могу стећи посматрањем и анализом виртуелних
21 Becker, H. S. (1974) Photography and sociology, Studies in the Anthropology
of Visual Communication 1, Arlington: American Anthropological Associa
tion, pp. 3-26.
22 Harper, D. (2016) The Development of Visual Sociology: A view from the
inside, SocietàMutamentoPolitica: Rivista Italian a di Sociologia 14, Firenze:
Firenze University Press, pp. 237-250.
23 Засебне сесије визуелних социолога одржавају се у континуитету на ре
гионалним и светским конгресима почев од конгреса Америчког социо
лошког удружења одржаног 1974. године у Монтреалу.
24 Mead, M. Visual Anthropology in a Discipline of Worlds, in: Principles of
Visual Anthropology, ed. Hocking, P. (1995), Berlin: Mouton de Gruyter,
pp. 3-10.
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манифестација понашања људи и материјалних производа
културе.25

Визуелна истраживања у дигитално доба
Слике су постале значајан део свакодневних пракси у мери
да се савремено доба карактерише као ’камероцентрично’,
’дигитално доба’, време у којем доминира ’визуелна култу
ра’.26 Визуелна социологија се почетно одређивала као со
циолошка поддисциплина у којој се доминантно користе
фотографије у научним истраживањима друштва. Каснији
развој визуелног истраживачког приступа сасвим надвлада
ва то почетно одређење. Рапидан развој нових дигиталних и
паметних (smart) технологија отворио је широке могућно
сти за експанзију овог приступа. Свакодневно усавршава
ње дигиталних технологија, као и све масовније коришћење
нових средстава условиле су да се разне форме визуелних
записа једноставно креирају, репродукују и размењују.
Три главна извора визуелних података свакако јесу фотогра
фије, филмови и видео записи. И иако је, како наглашава
Харпер,27 реч о различитим продуктима исте активности –
креирању визуелних записа материјалног света, реч је о за
писима чије међусобне разлике захтевају засебне методоло
шке расправе. И поред несумњиво великог значаја који ску
пови визуелних података имају за друштвена истраживања,
њихово коришћење отвара много нових епистемолошких,
методолошких и сасвим практичних питања. Од тога како
обезбедити приступ који омогућује прикупљање ових пода
така до начина њиховог архивирања, управљања најчешће
обимним количинама видео материјала до изналажења аде
кватних процедура за њихову анализу.
Креирање видео материјала у савременим условима подра
зумева релативно јефтину и поуздану процедуру којом ис
траживач продукује богату искуствену евиденцију која се,
у складу са предметом и циљевима истраживачког пројекта,
плодно може комбиновати са многим другим типовима по
датака. На овај начин се могу бележити свакодневне актив
ности субјеката истраживања, правити записи о различитим
актуелним друштвеним процесима. Видео-записи остварују
значајну документарну функцију, њима се осим детаљног
25 Pauwels, L. An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Rese
arch, in: The SAGE Handbook of Visual Research Methods, eds. Margolis, E.
and Pauwels, L. (2011), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 3-23.
26 Jenks, C. (ed.) (1995) Visual Culture, London and New York: Routledge.
27 Harper, D. (2000) The image in sociology: histories and issues, Journal des
anthropologues 80-81; Charenton-le-Pont: Association française des anthro
pologues, pp. 143-160.
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увида у интеракције и понашања које су предмет истражи
вања, детаљно документују и елементи контекста у којем се
одвијају испитиване активности.28 Видео материјал се може
вишеструко репродуковати, рекадрирати што омогућује де
таљно фокусирано прегледање, па се као значајна предност
визуелног материјала наводи могућност идентификовања
и најсуптилнијих детаља (изрази лица, изражавање емоци
ја, невербална комуникација) који се често пренебрегавају
у теренским белешкама. Даље, у анализу видео-записа се
могу укључивати и други истраживачи. Управо је једна од
значајних предности рада са подацима у дигиталном форма
ту могућност да се они могу делити са колегама, како ради
поделе посла током њихове обраде, тако и у сврху тести
рања прелиминарних налаза, стицања вишеструких увида.
Видео грађа се лако дистрибуише и презентује, а тиме се
искључује једна од главних критика која је упућивана на
рачун традиционалног етнографског приступа, а тицала се
нетранспарентности грађе, као и отежаног преношења оно
га што је истраживач видео или искусио. Такође, прецизно
означен и описан видео материјал може се архивирати тако
да послужи и за будућа истраживања.
Коришћење видео материјала, упркос побројаним предно
стима, садржи и бројна ограничења, која Хеч29 категоризује
као техничка, економска и етичка. Иако се фотографије и
видео-записи могу креирати и употребом мобилних телефо
на, руковање све комплекснијом видео опремом која обезбе
ђује већи квалитет видео материјала, захтева техничке ве
штине истраживача. Додаћемо овде и обавезу истраживача
да овлада коришћењем програмских пакета који ће обезбе
дити оптимално складиштење и управљање великим коли
чинама генерисаног материјала.
Посебан сет ограничења овог приступа тиче се добијања
одобрења за снимање догађаја који нису јавног карактера у
заједницама или институцијама. За снимање јавних догађа
ја који се одвијају у отвореним просторима би било тешко
обезбедити такав пристанак, па се он обично ни не захтева.30
28 Erickson, F. and Wilson, J. (1982) Sights and sounds of life in school: A reso
urce guid e to film and videotape for research and education, Ann Arbor, MI:
Michigan State University, College of Education, Institute for Research on
Teaching.
29 Hatch, J. A. (2002) Doing qualitative research in education settings, Albany,
NY: Sunny Press.
30 Такав став је формализован у етичким кодексима два значајна научна
удружења: Британског психолошког друштва (BPS (British Psychological
Society) (2014) Code of Human Research Ethics, Leic ester: British Psycho
logical Society.2014, р. 25) и Америчког социолошког друштва (ASA
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Анализом савремених визуелних студија може се видети да
се оне реализују у различитим окружењима, од који су нека
на известан начин затворена за слободан приступ: школе,
болнице, предузећа.31 Истраживања се односе на разноли
ке активности (медицинска саветовања, консалтинг менаџ
мент, консултативни разговори, банкарско и финансијско
управљање, хируршке операције, контрола ваздушног сао
браћаја, фризерски салони, ТВ и радијска продукција, кућ
ни живот, продавнице, пословни састанци), а за сваки посе
бан амбијент треба имати адекватну стратегију за добија
ње приступа.32 Даљи изазови се тичу добијања сагласности
појединачних учесника да буду снимани, као и обавеза да
се сакрије идентитет особа чија су лица и гласови забеле
жени у видео материјалу.33 У таквим случајевима се сугери
ше селективна употреба слика, мењање дигиталних записа
(селективно брисање, замагљивање, дисперговање гласа и
модулација/скрембловање слике) како би се сакриле инфор
мације које би могле да открију идентитет или одлука да се
видео-записи не приказују изван истраживачког тима.
Скоро опште прихваћено коришћење различитих производа
нових информационих и комукационих технологија у визу
елним истраживањима, резултирало је великим променама
у свим фазама истраживачког процеса. Значајно се мењају
не само начини на које прикупљамо податке, већ и како их
складиштимо, претражујемо, анализирамо, презентујемо.
Једном речју, успоставља се својеврсна „дигитална визуел
на истраживачка пракса”.34 Обим и квалитет тих промена је
такав да захтева покретање методолошке расправе која ће
се, како се овим насловом указује, односити на визуелна ис
траживања у дигитално доба. Зато ћемо у даљем тексту дати
преглед главних изазова са којима се, као и остали типови
квалитативних истраживања, а посебно визуелна истра
живања, суочавају током истраживачког процеса. Пре тога

(American Sociological Association) (2018) Code of Ethics, Washington,
D.C.: ASA, р. 14).
31 Hornsby-Smith, M. Gain ing Access, in: Researching Social Life, ed. Gilbert,
G. N. (1993), London: Sage, pp. 52-67.
32 Heath, C., Hindmarsh J. and Luff, P. (2010) Video in qualitative research,
London: Sage.
33 Gibson, B. E. Videorecording, in: The Sage encyclopedia of qualitative re
search methods 1-2, eds. Given, L. M. (2008) Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, pp. 916-918.
34 Pink, S. Technologies, Possibilities, Emergence and an Ethics of Responsibility:
Refiguring Techniques, in: Refiguring Techniques in Digital Visual Research,
eds. Cruz, E. G, Sumartojo, Sh. and Pink, S. (2017), Palgrave Macmillan,
pp. 1-12.
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ћемо, само упутити на основне информације о коришћењу
компјутера у квалитативним истраживањима.

Компјутери у савременим 
визуелним истраживањима
Употреба компјутера у квалитативним истраживањама до
вела је до значајних промена целокупне истраживачке про
цедуре, од начина прикуљања и бележења података, њихо
вог складиштења и архивирања, до њихове обраде. Вајц
ман35 наводи бројне предности коришћења компјутерских
програма: повећање брзине, већи ниво доследности, посеб
но са кодирањем, бројне могућности визуелног организова
ња података путем дијаграма и колор кодирања, консолидо
вање најчешће разнородне искуствене евиденције у једну
интегрисану базу.
Претпоставља се да данас већина квалитативних истражи
вача користи компјутере,36 упркос чињеници да је прихва
тање компјутера у овој истраживачкој традицији ишло не
што спорије због тога што су доживљавани првенствено као
средство за спровођење статистичке анализе, али од мале
користи за херменаутичку анализу текстова.37 Развијани то
ком последњих деценија, савремени процесори омогућују
ефикасно руковање подацима: њихово обележавање, гру
писање, сортирање, архивирање, анализу, као и презентова
ње. Такође, веома је значајно да се успоставља могућност
мрежног повезивања што олакшава сарадњу истраживача из
удаљених локација.
Иако првобитно намењени за анализу текстуалних података,
савремени пакети настали као производ мултифункционал
них софтверских решења, омогућују и анализу визуелних и
мултимедијалних података. Најновије генерације софтвера
омогућују примену у анализи најразличитијих форми пода
така који се прикупљају применом бројних квалитативних
техника (дубинско интервјуисање, фокус групе, посматра
ње, снимање, сликање). На тај начин, примена одговарајућег
софтверског пакета у визуелним истраживачким пројектима
у великој мери олакшава управљање великим количина сли
ка, видео записа и текста. Даље, нова програмска решења
35 Weitzman, E. A. Software and qualitative research, in: Handbook of qu
alitative research (2nd ed.), eds. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2000),
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 803-820.
36 Marvasti, A. B. (2004) Qualitative research in sociology. An introduction,
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
37 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultet bezbednosti.
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иду у сусрет потреби интерпретације података која се одвија
кроз идентификовање и кодирање тема, процеса, контекста.
У оквиру чувеног пројекта Caqdas (Computer Assisted Qu
alitative Data Analysis)38 развијани су различити софтвер
ски пакети почетно намењени кодирању и анализи тексту
алних података (белешке са терена, преузети документи,
транскрипти, електронска пошта), да би у својим каснијим
верзијама укључивали и могућност анализе података најши
рег спектра формата (текстуални, графички, видео, аудио,
Html). Такође, све је више софтверских пакета првенствено
креираних за обраду аудио и визуелних садржаја, као и ди
гиталних садржаја са интернета (поменућемо најкоришће
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 потребе фотографа
или ИТ тржишта. Поменућемо овде софтверски пакет DAM
(Digital Asset Management), првобитно намењен фотографи
ма који каталогизују своје фотографије на начин који олак
шава управљање, презентовање и дистрибуцију мултимеди
јалних фајлова.40 Базе визуелних података се у оквиру овог
пакета организују тако да је могуће ефикасно архивирање,
различити модели груписања, преименовања, управљање
подацима, њихова оптимизација, презентација, репродуко
вање, дистрибуција датотека.41 О све већој популарности
овог пакета сведочи и чињеница да се на многим америчким
универзитетима организују курсеви на којима студенти уче
38 Пројекат CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis) покре
нут је средином деведесетих година са циљем да се истраживачима пру
же информације, подршка, као и различити нивои обуке за коришћење
софтверских пакета намењених анализи квалитативних података. Буду
ћи да је пројекат финансиран од стране Већа за економска и друштвена
истраживања у Великој Британији, део пакета (поготову раније верзи
је програма) је у слободном приступу доступан заинтересованим ис
траживачима.
39 Истраживачима заинтересованим за коришћење ових софтверских па
кета препоручујемо сјајан приручник Using Software in Qualitative Rese
arch. A Step-by-Step Guid e (Lewins, S. (2007) Thousand Oaks, CA: Sage) у
којем се детаљно, уз вежбе за практичну примену, описују главни кора
ци компјутерске анализе квалитативних података. А о најновијим вер
зијама софтверских пакета истраживачи се могу упутити на сајту https://
www.surrey.ac.uk/computer-assisted-qualitative-data-analysis/resources/
choos ing-appropriate-caqdas-package.
40 Parmeggian i, P. (2009) Going digital: Using new technologies in vi
sual sociology, Visual Studies 1, Milton Park: Taylor & Francis, pp. 7181, DOI: 10.1080/14725860902732991
41 Austerberry, D. (2006) Digital Asset Management, 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 (on-line курсеви, радионице, блогови,
дискусионе групе).
Коришћење програмских пакета захтева стално учење и
усавршавање вештина за ефикасно сналажење са некада
комплексним компјутерским програмима који се контину
ирано усавршавају.

Прикупљање података
Визуелни материјали укључују мноштво разноликих дру
штвених слика и визуелних артефаката: фотографије, филм,
видео записе, карте, цртеже, дијаграме, колаже, скулпту
ре, графите, рекламе, новинске извештаје, снимке са видео
камера, обиље различитих видео материјала са интернет
страница.
Истраживачи могу користити постојећу визуелну грађу и/
или, у складу са фокусом истраживачког пројекта, продуко
вати нове визуелне материјале. Иако се истраживачи често
одлучују да сами стварају или бирају визуелни материјал,
јер им то омогућава већу контролу у поступку прикупљања
података, као и већи ниво рефлексивности,43 као и у случају
прикупљања свих других података и овде је методолошка
препорука да се пре планирања прикупљања изворне визу
елне грађе, најпре оствари увид у све доступне изворе. Да
нас истраживачи лако могу приступити обиљу постојећих
визуелних материјала који се продукују независно од ис
траживачких циљева, а којима се бележе значајни сегменти
друштвеног живота, као и личних искустава.
Недостаци преузимања постојеће визуелне грађе тичу се
најпре чињенице да истраживач нема контролу над начи
ном њиховог прикупљања, као и одлукама које ће се врсте
информација прикупљати. Преузимање материјала у чијем
генерисању није учествовао, истраживач губи прилику да
стекне инсајдерско разумевање културног и политичког
контекста истраживане средине. Такође, не постоји директ
на интеракција истраживача и субјеката, што јесте кључ за

42 Slawsky, D. (2010) Teaching digital asset management in a higher edu
cation setting, Journal of Digital Asset Management 6, Berlin: Springer,
pp. 349-356. doi: 10.1057/dam.2010.42
43 Pauwels, L. (2010) Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and
Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research, Sociological
Methods & Research 4, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 545-581.
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обликовање тумачења.44 Истраживач је ограничен само на
оно што је неко други забележио у околностима које су нај
чешће непознате: није могуће додатно разјаснити неке си
туац
 ије које су евентуално недовољно разумљиве.45 Кори
шћење постојеће визуелне грађе такође укључује и бројне
етичке дилеме, посебно уколико снимани субјекти нису
дали дозволу за архивирање и накнадно коришћење записа.
Нове материјале могу генерисати како сами истраживачи,
тако и учесници од којих се може захтевати да фотографи
шу, снимају или креирају неки други тип визуелног записа.
Истраживачи, у складу са истраживачким циљевима, бирају
начин прикупљања података, најчешће комбинујући разли
чите технике развијене у оквиру овог приступа.46 Осим оно
га што бисмо назвали „обичним” фотографисањем и сни
мањем, уз варијанту ре-фотографисања како би се уочавале
промене испитиваних феномена, у оквиру тзв. колаборатив
ног истраживачког приступа развијене су разнолике технике
за прикупљање визуелних записа. Једна од свакако најчешће
примењиваних јесте фото-елицитације (photo-elicitation).
Наиме, током вођења отворених интервјуа, субјектима ис
траживања се покузују пажљиво одабране фотографије за
које се предпоставља да ће „измамити” одговоре које мо
жда не бисмо могли да добијемо без таквог облика стиму
лисања. Реаг ујући на симболичке приказе које фотографије
садрже, испитаници исказују осећања, продукују сећања и
саопштавају информације које су другачије од оних које се
44 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd: Fa
kultet bezbednosti.
45 Kalof, L., Dan, A. and Dietz, T. (2008) Essentials of social research, New
York: Mc Graw Hill, Open University Press.
46 Занимљиво је методолошко искуство стечено у истраживачком пројек
ту чији је циљ био испитивање промена живота мале италијанске за
једнице током 50 година (Parmeggian i, P. Alas there are only sixteen of
us left: Social disintegration, identity transformation, and visual changes in
a rural Italian village, in: Framing globalization: Visual perspectives, eds.
Faccioli, P. and Gibbons, J. A. (2007), Newcastle: Cambridge Scholars Pu
blishing, pp. 80-102) у којем су коришћене три технике из подручја визу
елних истраживања: фотографисање на терену, поновно фотографисање
и фото-елицитација. Истраживач је пронашао старе слике на којима су
забележени важни сегменти из друштвеног живота заједнице, а затим
поново фотографисао на истим локацијама. Поређењем фото записа мо
гао је прецизно да идентификује промене које су се тицале пејзажа, гра
ђевинских објеката, унутрашњег уређења и материјалне културе. Након
успостављања прелиминарне листе кодова, истраживач је одабрао 14
слика које представљају главне теме и спровео 18 полуструктурисаних
интервјуа са становницима и гостима. Приказиване слике су код учесни
ка подстицале присећања и изношење ставова о разматраним питањима.
Садржаји разговора су транскрибовани, синхронизовани са снимцима у
бази података. За кодирање, анализу говора и слика, поређење одговора
истраживач је применио софтверски пакет CAQDAS.
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могу добити коришћењем само интервјуа.47 Још два често
коришћена поступка која припадају тзв. колаборативном ис
траживачком моделу и у којима субјекти истраживања креи
рају видео садржаје јесу фото-глас (photo-voic e) и дигитално
приповедање (digital storytelling).
Активности које претходе генерисању података тичу се
избора ситуац
 ија које ће бити снимане. У неким истражи
вачким пројектима се поступак прикуљања визуелне грађе
може прецизно планирати, док ће у неким истраживањима
план бити флексибилан, сагласно динамици манифестовања
појаве која је предмет истраживања. Истраживач такође мо
ра да обезбеди одговарајућу видео-опрему, обучи се за њено
коришћење.
Иако се вредна визуелна грађа може прикупити и мобилним
телефонима за чије коришћење није потребна посебна обу
ка, анализом истраживачке праксе из последњих неколико
година може се видети да се све више истраживача одлучује
за употребу различитих производа нових информационих и
комуникационих технологија.48 Неспорно је да се на овај на
чин значајно унапређују стандарди када је реч о квалитету
визуелних материјала, али се и обесхрабрују истраживачи
који нису спремни да троше средства и време за куповину и
обуке за коришћење нових алата.
Прикупљене дигиталне фотографије и снимке често треба
модификовати пре њиховог архивирања у базу грађе. И ов
де су истраживачима на располагању дигитални алати (уз
најчешће коришћен Adobe Photoshop, истраживачи препо
ручују и бесплатан програм за обраду слика Gimp) којима се
визуелни материјали релативно једноставно могу обликова
ти у складу са потребама пројекта (одсецање делова снимка
47 Објашњење ове разлике Харпер (Harper, D. (2002) Talking about pictures:
a case for photo elicitation, Visual Studies 1, Milton Park: Taylor & Francis,
pp. 13-26) налази у чињеници да су делови мозга који обрађују визуел
не информације у еволуцијском смислу старији од оних задужених за
процесуирање вербалних садржаја. На тај начин визуелне слике под
стичу дубље реакције људске свести у односу на реакције на вербални
садржај. У овој истраживачкој процедури могу се користити како фо
тографије које је начинио истраживач, тако и оне из личних колекција
испитаника, различити архивски фото записи.
48 Реч је о широком спектру дигиталних производа, а тржиште је препла
вљено понудом ових производа чије се перформансе непрестано усавр
шавају. Свака следећа генерација смарт телефона нуди све напредније
могућности за сликање и снимање, а ту су и беспилотне летелице са
камерама (такозвани дронови), различити типови камера, све више оних
којима се изводи снимање или фотографисање у 360 степени (нпр. Go
Pro Fusion Actioncam, Garmin VIRB 360, Nikon KeyMission, itd), као и
различити типови тзв. паметних наочара (Google Glass, Epson Moverio
BT-200, Vuzix M100, Meta Pro, ChipSiP Smart Glasses, итд).
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или слика, оптимизација резолуције, промена величине за
писа, усклађивање формата).
Као што смо већ рекли, осим ако није реч о снимању дога
ђаја који се одвијају у јавном простору, истраживач је тако
ђе у обавези да добије сагласност субјеката за снимање и
адекватно их припреми.

Архивирање
Након фазе прикупљања и/или креирања, визуелни матери
јал се архивира и адекватно смешта у базу података. Док су
у периоду доминације фотографија као визуелног материја
ла, истраживачи морали ручно да бележе пратеће текстуал
не информације, архивирање дигиталних записа је олакша
но и самом чињеницом да скоро сви дигитални фотоапара
ти аутоматски бележе главне метаподатке који се односе на
датум и време снимања, као и локацију.49 Даље управљање
дигиталним материјалом захтева познавање одговарајућих
програмских пакета. Датотеке се индексирају и архивирају
у бази података. Препорука је да се сачини листа која ће са
државати називе датотека и кратак опис или категорије које
се односе на садржај. То ће олакшати каснију претрагу да
тотека, тако што ће омогућити преглед делова грађе који се
односе на одређене категорије. Како анализа одмиче, дато
текама се могу додавати категорије што ће олакшати каснија
груписања материјала који се тичу захтеване категорије.
Архивирање података, уз складиштење сирове грађе, може
да укључи и примарну редукцију података.50 Смањивањем
некада огромних количина записа постиже се не само де
стилација и кондензовање информација, већ и омогућује из
двајање делова грађе која је суштинска и тиче се централне
теме истраживања од оне која је узгредна или се односи на
секундарне теме.
Истраживачи најчешће током креирања видео-записа си
мултано воде теренске белешке, које такође треба адекватно
архивирати. Уколико су креирани видео записи на којима су
49 Додатно, захваљујући Gps уређајима, истраживач може обезбедити ве
ома прецизне податке о локацији на којој је креиран видео-запис. Geo
Setter је један од бесплатних алата којим је омогућено приказивање и
промена метаподатака у записима снимљеним дигиталним апаратима.
За детаљнији опис примене овог алата видети: http://geosetter.de/en/
main-en; Онда када су означене координате за сваки видео-запис, мо
гуће је једноставно креирати мапу на којој ће симболима бити означена
локација за сваки снимак. Ово је посебно значајно уколико нам је важна
географска репрезентативност појаве коју истражујемо.
50 Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994) Qualitative data analysis: An ex
panded sourcebook (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
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забележени значајни вербални искази, истраживач ће обави
ти транскрипцију аудио записа и те транскрипте архивирати
у адекватном сегменту грађе.51
Оно о чему такође треба размишљати као о могућем пробле
му јесте употребљивост дигиталних датотека креираних у
ранијим верзијама програма или промењеним оперативним
системима. Док се штампане фотографије могу користити
скоро неограничено након што су продуковане, није сасвим
извесно да ли ће неки формати датотека бити употребљиви
и неколико година након креирања.

Кодирање
Кодирање квалитативних података подразумева означавање
групе података који се односе на исту идеју, тему или кате
горију. Истраживач континуирано организује грађу, издваја
сегменте и додељује им значење, идентификује релевант
не теме, а тако организовани скупови грађе се даље могу
претраживати, премештати и издвајати у засебне целине
ради продубљене анализе. Не постоје стандардна правила
о кодирању визуелних података и сваки тип квалитативног
кодирања јесте интерпретативни процес који нужно укљу
чује креативност и рефлексивност истраживача. Подаци се
раздвајају, концептуализују и поново смислено спајају у од
говарајуће аналитичке оквире чиме истраживач поступно
изводи значења.52
У литератури се уобичајено разликују три нивоа кодирања:
отворено, аксијално и селективно.53 Истраживач креира по
четну листу кодова током прелиминарног прегледања грађе,
а та се активност уобичајено назива отвореним кодирањем
(open coding). Током ове фазе истраживач идентификује и
почетно именује најчешће описне, мултидимензионалне
кодове у које ће бити груписани подаци и које ће чинити
51 И када је о транскрипцији реч, истраживачима су на располагању бројни
пакети који битно олакшавају ову процедуру, а многи се могу бесплат
но преузети на интернету (Express Scribe, InqScribe, HyperTranscribe,
f4transcript, Google Docs, итд). Основна предност коришћења ових ала
та је што они омогућују мењање брзине репродуковања како би се она
ускладила са брзином куцања. Може се подешавати јачина говора који
се танскрибује, а за каснију анализу је посебно заначајно да се за сваки
транскрибовани исказ аутоматски означава временска секвенца. Након
завршене транскрипције документ се конвертује у графички прегледан
извештај.
52 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultet bezbednosti.
53 Strauss, 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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полазни оквир за анализу.54 Већ се на овом нивоу прегледа
и каталогизовања визуелног материјала стичу прелиминар
ни увиди у истраживану појаву. И док се током отвореног
кодирања истраживач креће кроз сирову грађу и додељу
је ознаке кодова за појединачне теме, аксијално кодирање
(axial coding) подразумева поновно пролажење кроз податке
ослањајући се на прелиминарну листу кодова. Испитујући
почетно упостављене кодове, истраживач их рафинише и
даље развија са циљем креирања концептуалне шеме у којој
су све главне теме и подтеме логички повезане. Онда када
је највећи део података прикупљен и када је истраживач ус
пео да изведе развијен систем категорија, приступа се фази
селективног кодирања (selective coding). Током последњег
прегледања искуствене евиденције, истраживач преиспиту
је све до чега је дошао: прелиминарне листе кодирања, бе
лешке, подсетнике, до тада развијене мреже или дијаграме,
па се овај тип кодирања често назива и фокусираним. Уко
лико су аксијалне категорије добро изведене, истраживач ће
бити у стању да их у овој фази преиспита и ефектно ин
тегрише, што ће омогућити адекватну примену свих даљих
аналитичких процедура.55
Да компјутери значајно унапређују праксу визуелних истра
живања јасно је и ако се замисли ранија пракса истраживача
који су ручно означавали фотографије, записивали кодове
и описе на посебним картицама које су се даље сортира
ле, чували грађу у јасно означеним кутијама. Коришћењем
компјутерских програма значајно се олакшава управљање
великим базама података. Ипак, док квалитативни истра
живачи који раде са текстуалним подацима могу да изводе
54 Један од беплатних софтвера који може бити користан у процесу отворе
ног кодирања визуелног натеријала јесте PhotoMesa (http://www.cs.umd.
edu/hcil/photomesa/). Програм омогућава преглед више директоријума
са сликама, уз могућност додавања напомена и ревизије додељених ка
тегорија. Релативно је једноставан навигацијски механизам за кретање
кроз слике, па је овај пакет погодан за управљање великим базама грађе
(преко хиљаду фотографија). За поступак кодирања посебно је значај
на функција програма да се слике могу груписати према метаподаци
ма, могу се организовати према категоријама, након чега грађа постаје
подобна за неки од различитих типова претраге.
55 И процедуре аксијалног и селективног кодирања, као апстрактнији
новои аналитичке процедуре, могу бити ефикасно подржане приме
ном постојећих програмских пакета развијених у оквиру Caqdas, који
су комерцијалног типа и нису доступни у отвореном приступу. Реч је
о пакетима Nvivo, сада у верзији 12 Plus (https://www.qsrinternational.
com/nvivo/nvivo-products/nvivo-12-plus) и Atlas.ti (https://atlasti.com/), у
оквиру којих су значајно унапређене функције обликовања, претражи
вања, повезивања и моделовања података. Ови пакети омогућавају рад
са мултимедијалним подацима, што је од примарног значаја за визуелне
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
управљању визуелним материјалима. Кретање кроз обимну
визуелну грађу за потребе кодирања може се унапредити
прецизним описима записа, мапама тема, графичким прика
зима, додељивањем кључних речи које спецификују сваки
сегмент визуелне грађе.

Анализа и интерпретација
Квалитативна и интерактивна природа визуелних података
налаже посебне аналитичке процедуре, а у односу на ана
лизу квантитативних података у много мањој мери је стан
дардизована. Ипак, и у овој истраживачкој фази истражи
вач мора да поштује све епистемолошке захтеве, те је добра
квалитативна анализа систематична (процедура је пажљиво
планирана и промишљена, а аналитички поступци не смеју
да буду арбитрарни, непоуздани и спонтани), секвенцијал
на (како се подаци прикупљају, у исто време се анализирају
и обликују прелиминарни налази и по потреби редефини
ше план истраживања), проверљива (други истраживачи би
анализом искуствене евиденције дошли до истих/сличних
налаза) и континуирана.56
За разлику од квантитативних истраживања у којима је ана
лиза података засебна фаза истраживања и почиње тек он
да када су прикупљени сви подаци, квалитативни подаци
се анализирају континуирано, за све време трајања процеса
истраживања. У квалитативном истраживачком приступу
анализа и интерпретација се одвијају као активности уну
тар истог процеса, јер квалитативна анализа трансформише
податке у налазе који имају интерпретабилну моћ.57 Прику
пљена грађа се перманентно испитује, сортира, упоређује,
открива се оно што је важно и трага се за смисленим обра
сцима. Коначни налази нису непрецизни утисци истражи
вача или пуко навођење занимљивих тема и њихових при
мера већ смислене, емпиријски утемељене интерпретације
истраживаног феномена.
Сумирајући основни смисао интерпретације квалитатив
них података, Дензин58 овај чин описује као комплексан
56 Krueg er, R. A. (2000) Focus groups: A practical guid e for applied research,
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
57 Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim
društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.
58 Denzin, N. K. The Art and Politics of Interpretation, in: Handbook of qualita
tive research, Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (1994), Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, pp. 500-515.
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рефлексивни процес кретања од истраживачког терена ка
писању текста и његовог упућивања читаоцима. Истражи
вач прикупља велике количине података, докумената, креи
ра теренске белешке, те стиче почетне утиске и на тај начин
ствара неку врсту „теренског текста”. Почетни покушаји
осмишљавања прикупљене евиденције резултираће „рад
ним интерпретативним текстом”. Тај се текст надаље, па
ралелно са применом све сложенијих аналитичких поступа
ка, унапређује до нивоа креирања, како га Дензин именује,
„квазијавног текста”. Ту верзију текста истраживач упућу
је колегама, другим истраживачима очекујући од њих ко
ментаре који би помогли сређивању и финализовању јавне
верзије истраживачког извештаја спремне за публиковање.

Закључак
Коришћење видео материјала може значајно унапредити ис
куствену евиденцију у друштвеним истраживањима. Значај
ни аспекти разноликих друштвених активности бележе се у
реалном времену, онако како се одвијају. Тако се генеришу
богати скупови података који се по потреби могу вишестру
ко и фокусирано анализирати, а оригинални записи се могу
чувати за поновне анализе.
Савремена визуелна истраживања се у све већој мери осла
њају на дигиталне технологије. Комплетна истраживачка
процедура, од прикупљања података, њиховог архивирања,
обраде и анализе укључује примену дигиталних средста
ва и алата. И иако међу млађим истраживачима очекивано
превладава ентузијазам и отвореност по питању коришће
ња нових технологија, многи истраживачи нису спремни да
мењају традиционалан истраживачки приступ. Занимљи
во је да се код квантитативних истраживача скоро универ
зално прихвата пракса коришћења софтверских пакета, па
се свака нова верзија програма за статистичку обраду по
датака спремно прихвата, то није случај у квалитативним
истраживањима.
Један део компјутерских програма намењених анализи ква
литативних података су комерцијални, захтевају приличну
обученост и вештине. Истраживачима заинтересованим за
примену овог приступа саветујемо да најпре експерименти
шу са програмима из отвореног приступа, процењују њихо
ве предности и недостатке како би могли да доносе валидне
одлуке по питању избора за сопствене истраживачке потре
бе и циљеве. Наравно, методолози пре свега сугеришу опрез
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по питању процене да ли и на који се начин дигитална грађа
интегрише у свако конкретно истраживање.
Колико год су у овом истраживачком приступу истраживачи
ослоњени на рад са софтверским алатима, мора се стално
имати у виду чињеница да ни најбоље познавање специја
лизованих програма не може да замени интелектуални рад и
креативност истраживача. Сва дигитална средства су ту са
мо алати који олакшају рад, али нису никаква супституција
за смислену интерпретацију коју изводи истраживач.
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VISUAL RESEARCH – THE MAIN METHODOLOGICAL ISSUES

Abstract
The last few years have seen a rapid increase in the use of visual
research in a growing number of academic disciplines. In addition to its
well-established applications in anthropology, ethnology, psychology,
sociology and geography, the approach has been gaining popularity in
applied research in a range of fields such as healthcare, culture, urban
studies, educational research, social politics and social work. The key
advantage of using visual materials, according to existing research is,
that it can provide valuable insights into various areas of social life and
reveal the often invisible everyday experiences of social stakeholders
and important social processes. The application of a visual approach
yields rich datasets which can be analysed from multiple perspectives,
while the original records can be preserved for future reference. This
paper aims to introduce the visual approach to researchers interested
in applying visual research in practice. After a brief overview of the
emergence and development of the approach, we provide an outline of
the main methodological issues in application of visual materials in the
era of digital data. The virtually ubiquitous use of different ICT products
in visual research has brought about fundamental changes in all stages
of the research process: from visual data collection to the way in which
visual data are stored, searched, coded, analysed and interpreted.
Key words: visual research, visual research methods, methodological
issues, visual materials, digital data
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КАРАКТЕРИСТИКЕ СТУДИЈЕ
СЛУЧАЈА И МОГУЋНОСТИ
ПРИМЕНЕ У
ИСТРАЖИВАЊИМА
МАРГИНАЛНИХ ГРУПА
Сажетак: Премда често употребљавана за истраживање разли
чититих научних проблема, студија случаја као истраживачка
стратегија, још увек изазива отворене дебате о њеним еписте
молошким дометима и начину примене. Кроз анализу основних ка
рактеристика студије случаја, те комплексних истраживачких
задатака које она може да реши и кроз упућивање на ток реали
зације таквих истраживања, указује се на домете и ограничења
њене примене у истраживању проблема и тема које се односе на
маргинализоване појединце и групе. Упознатост истраживача са
сложеношћу једног од најзахтевнијих истраживачких приступа у
методологији друштвених наук а, каква је израда студије случаја,
кључни је услов њене успешне примене. Стога је намера аутора
овог текста да у томе помогну истраживачима, поготову онима
без искуства. Сматрамо потребним разграничити њену смислену
употребу од покушаја истраживања која неретко дезавуишу њен
прави смисао, сводећи је искључиво на приказ илустративних при
мера животних трајекторија појединаца и група с руба одређене
заједнице, без јасног образложења методолошких поступака који
претходе.
Кључне речи: студија случаја, маргиналне групе, дизајн ис
траживања, друштвена истраживања, друштвена неједнакост
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Уместо увода1
Маргиналне друштвене групе и уопште друштвени живот
на ободима заједнице, одувек су интригирале научнике. Ме
ђутим, чини се да актуелност њиховог изучавања никада
није била већа. Разлог томе није само чињеница да упркос
досегнутим нормативним стандардима, постајемо свеснији
кршења права различитих мањинских заједница и група, па
ни тога да нарушавање права постаје видљивије. Један од
битних разлога свакако јесте изневерена нада да ће развој
савременог друштва смањити социјалне разлике између по
јединаца и група, донети опште благостање и изједначити
услове живота. О економским разликама и размерама сиро
маштва економисти су дали свој суд, прецизно утврђујући
њихове величине. Међутим, другим друштвеним наукама
остало је да расветле питања како заиста изгледа живети у
сиромаштву и/или на рубу свих друштвених збивања, шта
тачно значи трпети дискриминацију и какве обрисе попри
ма живот „обележених” на маргини заједнице. Истраживаче
могу интересовати и питања како се заправо одвија меха
низам социјалног искључивања појединих маргиналних за
једница, зашто се он упорно одржава у тзв. демократским
друштвима и да ли је и кроз какве мере могуће ублажити
последице маргинализације. Може их занимати и да на
учно утврде и измере ефекте одређених социјалних мера
примењених за умањивање последица маргинализације и
социјалне искључености.
На поменута и многа друга питања социологија и друге
друштвене науке компетентно могу одговорити искључи
во применом одговарајуће методологије научног истражи
вања, а у зависности од карактера истраживачког питања.
Нас ће у овоме раду занимати пре свега које су могућности
примене студије случаја у изучавању маргиналних група и
појединаца.

Особености студије случаја и њена примена у 
истраживањима маргиналних група
Студија случаја не представља посебну технику већ пре
истраживачку стратегију или приступ. Упркос дуготрајној

1 Рад је урађен у оквиру пројекта „Корак ка професионализацији социо
логије: анализа потреба за професијом”, Центра за социолошка истра
живања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Ово истражива
ње финансијски је подржало Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије (пројекти179013 и 179074).
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примени у различитим дисциплинама2, методолошка разма
трања карактеристика и критеријума примене студије слу
чаја остала су релативно запостављена.3 У свом предговору
трећег издања књиге Студија случаја: дизајн и методе, је
дан од водећих аутора Робер К. Јин истиче како је ова истра
живачка стратегија дуго стигматизована због својих слабо
сти, те да се такав тренд наставља4. Критике студије случаја,
па и обесхрабривања истраживача за њену примену, углав
ном су упућиване због ограничених могућности генерали
зације, опасности од субјективности и одступања од хипо
тетичко-дедуктивног модела истраживања.5 Неретко као
кључне аргументе, противници њене употребе у друштве
ним наукама виде у недовољној прецизности и недостатку
ригорозности како у самом истраживачком поступку, тако и
у извођењу закључка.6 Упркос критикама, стратегија интен
зивног испитивања једног или више случајева опстала је уз
видно настојање да се она унапреди у складу са захтевима и
стандардима научноистраживачког рада. Томе су допринели
не само покушаји да се одговори на замерке, него и сазна
ње да применом квантитативних истраживачких процедура
затворених у зачарани круг дедуктивног расуђивања, није
могуће протумачити поједине комплексне проблеме и то по
себно оне за чије тумачење је неопходно сагледати и кон
текстуалне факторе, који превазилазе границе посматраних
јединица истраживања, или онда када је потребно укључити
перспективу актера.
Заступљеност примене студије случаја последњих година је
у порасту, при чему је присутна разноврсност приступа у
зависности од истраживачке парадигме, изабраног случаја и
2 Прве примене студије случаја јављају се двадесетих година XIX века у
истраживањимаа Чикашке школе у социологији (Mills, A. J., Durepos, G.
and Wieb e, E. Introduction, in: Encyclopedia of Case Study, eds. Mills, A. J.,
Durepos, G. and Wieb e, E. (2010), Los Angeles: Sage, XXVIII); средином
XIX века у психологији, и у социјалном раду двадесетих година XIX ве
ка, где се јављају под називом case works (Starman, A. B. (2013) The case
study as a type of qualitative research, Journal of contemporary educational
studies 1/2013, Ljubljana: Association of Slovenian Educationalists, p. 29,
фуснота 1). Студије случаја представљају једну од најранијих употреба
квалитативних метода (Исто, стр. 29).
3 Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. Introduction, in: Encyclopedia of Ca
se Study, eds. Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. (2010), Los Angeles:
Sage, p. XXVIII.
4 Yin, R. (2007) Studija slučaja – dizajn i metode, Zagreb: Fakultet političkih
znanosti, str. 5; Bogdanović, М. (1993) Metodološke studije, Beograd: IPS,
str. 82.
5 Flyvbjerg, B. (2006) Five Misunderstandings About Case-Study Research,
Qualitative Inquiry 12(2), Los Angeles: Sage Publications, pp. 219–220;
DOI: 10.1177/1077800405284363.
6 Богдановић, М. нав. дело.
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техника.7 Студије случаја заступљене су у различитим дру
штвеним наукама, а од посебног су значаја за дисциплине
оријентисане на праксу, попут менаџмента и социјалног
рада.8 Због различитости приступа у оквиру појединачних
дисциплина и флексибилности самог приступа, може се ја
вити неразумевање суштине студије случаја и фундамен
талних захтева за њено ваљано спровођење.9 Због тога се
у овом раду не ограничавамо на испитивање могућности
примене студије случаја у само једној дисциплини, већ је
учињен покушај кристализовања неупитних стандарда на
црта и примене студије случаја који могу бити заједнички
за све друштвене науке које се, између осталог, баве проуча
вањем како положаја и искустава маргиналних група, тако и
увођења различитих мера у циљу решавања ових проблема
и ублажавања последица друштвених неједнакости. Нарав
но, студије случаја су погодна стратегија истраживања и при
процени ефеката примењених мера јавних политика.
Према Јину (Yin), студија случаја је емпиријско истражива
ње које проучава феномен у његовом природном контексту,
посебно када границе између феномена и контекста нису
очигледне.10 Колика је важност која се приписује контексту,
сведочи и одређење студије случаја које дају приређивачи
Енциклопедије посвећене овој истраживачкој стратегији11,
дефинишући је као истраживачку стратегију која подразу
мева: а) фокус на међусобне везе које чине контекст истра
живаног објекта; б) анализу односа између објекта и контек
стуалних фактора и в) употребу резултата наведене анализе
у циљу изградње теорије или унапређивања постојећих тео
рија. Наведена дефиниција има четири битне карактеристи
ке: а) има за циљ да омеђи дефинисани предмет на начин
који није превише ограничавајући; б) њена функција је да
води разумевању студије случаја, пре него да строго дикти
ра пут њене концептуализације; в) студија случаја се дефи
нише као истраживачка стратегија пре него као метод или
методологија, с обзиром на то да она подразумева употребу
различитих техника у зависности од карактеристика објекта
и контекста: г) наглашена је контекстуализација предмета,
7 Hyett, N., Kenny, A. and Dickson-Swift, V. (2014) Methodology or method?
A critical review of qualitative case study reports, International Journal of
Qualitative Studies on Health and Well-being, 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. and Dickson-Swift, V. нав. дело.
10 Yin, R. K. нав. дело, стр. 24, 25.
11 Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. (2010) Introduction, in: Encyclope
dia of Case Study, eds. Mills, A. J., Durepos, G. and Wiebe, E. (2010), Los
Angeles: Sage, p. XXVIII.
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односно: „[...] фокус је на вези између конкретног објекта и
његових претпостављених контекстуалних међусобних ве
за, као и на томе шта те везе могу да нам кажу или о једин
ствености тог случаја, или о њиховој генерализибилности
на упоредиве везе”.12
Вилиг (Willig) даје слично одређење студије случаја као
приступа истраживању појединачних ентитета, који дозво
љава примену различитих метода и чије су основне карак
теристике: идиографска перспектива, обраћање пажње на
контекстуалне податке (холистички приступ), триангулаци
ја, темпорални елемент и старање за теорију.13 Нагласак на
посматрању феномена у његовом природном контексту ко
ји, уз сагледавање међусобних веза између изабраног случа
ја и различитих друштвених фактора, омогућава јединствен
приступ проучавању положаја и искустава маргиналних
друштвених група. Дакле, супротно класичним експеримен
талним истраживачким дизајнима у којима истраживачи на
стоје да издвоје проучавану појаву из контекста и проучава
ју искључиво деловање експерименталног чиниоца (дражи)
на експериментални објекат, у спровођењу студије случаја
нагласак је управо на оним елементима контекста који мо
гу допринети потпуном опису, објашњењу или разумевању
случаја.14 За разлику од анкетних истраживања усмерених
на исечак стварности, када се као крајњи резултат појављу
је сазнање редуковано „на подухват иницијалних наслући
вања, рудиментарне имажерије, непосредне спекулације
о томе какве облике ти налази попримају у стварном све
ту”15, студија случаја обично укључује засићени опис (thick
description) који надилази огољене чињенице, укључујући
„детаље, контекст, околности, значења, значај, мотивације,
емоције, друштвене односе, историјат и друге описне и ин
терпретативне елементе случаја.”16
Продубљено изучавање случаја (особе, групе, организаци
је, догађаја, процеса) у контексту који га ствара, обликује,
мења, неретко захтева стратегију која укључује перспективу
изграђену кроз употребу више извора искуствене евиденци
је. Отуда су и студије случаја најчешће (не и искључиво)
12 Исто, стр. XXX.
13 Vilig, K. (2016) Kvalitativna istraživanja u psihologiji, Beograd: Clio,
str. 220–222.
14 Yin, R. K. нав. дело, стр. 24; De Vaus, C. (1991) Research Design in Social
Research, London: SAGE, pp. 232–266.
15 Pawson (1986), нав. дело, стр. 53; према: Mežnarić, S. (1990) Šta je to
doista novo u sociologijskoj metodi? Revija za sociologiju 3, str. 430.
16 McGinn, M. K. (2010) Depth of Data, in: Encyclopedia of Case Study, eds.
Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. (2010), Los Angeles: 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
ва формирање вишедимензионалног приказа појаве, што је
релевантно како за разумевање позиције одређених група у
друштву, тако и за постизање веће сензитивности у истра
живању, због обухвата димензија искључености и неједна
кости које би при квантитативном истраживању (на основу
унапред одређених индикатора) могле остати сакривене.
Анализа случаја у оквиру друштвеног контекста омогућава
утврђивање положаја група у односу на друге актере, одно
сно димензије неједнакости које се могу измерити само у
релационом односу са другим групама.
Још једна важна примена студије случаја у истраживањи
ма друштвених група огледа се у могућности њене примене
у евалуац
 ијским истраживањима. Јин наводи пет могућих
примена студије случаја у ову сврху: а) објашњење узрочнопоследичних веза у примени одређеног програма, када су те
везе превише комплексне за експериментално или анкетно
истраживање; б) описивање интервенције, односно приме
не одређених мера у конкретном друштву или заједници;
в) илустровање одређених тема унутар интервенције; г) ду
бинско истраживање ситуац
 ија у којима последице интер
венције није једноставно предвидети; д) метаев алуац
 ија,
односно студија евалуац
 ијске студије. Док студије неједна
кости квантитативног типа могу указати на генерални тренд
промена који је произведен увођењем одређених социјал
них мера и пројеката, студија случаја може пружити податке
о процесу имплементације мера у реалном друштвеном кон
тексту, реакцијама свих релевантних актера и институција у
заједници, тешкоћама које се могу јавити при спровођењу
мера и о непредвиђеним последицама. У случају изучава
ња маргиналне групе, избор случаја би морао да садржи ва
ријабле које креаторима политика пружају могућност да на
основу научних сазнања могу планирати јавне политике и
мере и утицати на њихове исходе.  
Низ је критеријума на основу којих је могуће разврстава
ње студија случаја. Једна од познатијих типологија разли
кује интринзичне, инструменталне и колективне студије:
интринзичне студије имају за циљ опис и разумевање иза
браног феномена док инструменталне теже анализи случаја
17 Видети шире у: Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2005) Introduction: The
Discipline and Practice of Qualitative Research, in: Handbook of Qualitative
Research, 3rd Edition, eds. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. London: Sage,
Thousand Oaks, р. 5.
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који представља манифестацију општег феномена, а ко
лективне студије обухватају више случајева који пружају
информације о различитим облицима истог феномена.18 У
литератури су присутне бројне класификације студија слу
чаја, према различитим критеријумима. Међутим, мноштво
типологија студија случаја може бити и контрапродуктивно:
„Што више класификација познајемо, боље и лакше може
мо класификовати своју студију случаја. Међутим, у неком
тренутку морамо повући линију, јер претеран фокус на дета
ље при класификацији студије може прикрити општи значај
студије”.19 Стога се посебно задржавамо на класификацији
студија према циљу истраживања, због значаја који ова по
дела има, како на дизајн конкретне студије, тако и на статус
студије случаја као стратегије истраживања.
Према научном циљу истраживања, студије се могу поде
лити на дескриптивне, експликативне и експланаторне. Ова
типологија студија је свакако идеално-типска, будући да се
неретко у спровођењу одређене студије случаја дескриптив
ног карактера појављују елементи објашњења испитиваног
феномена. Надаље, извођење експланаторне студије свакако
подразумева да се најпре добије садржајан опис онога што се
објашњава. Иако чисто дескриптивна студија случаја може
бити подједнако значајна за истраживање одабраног пред
мета, присутна је опасност свођења студије случаја само на
опис предмета без довољне теоријске утемељености студије
и ситуирања случаја у друштвени контекст. Флексибилност
студије случаја и њена усмереност на случај могу довести
почетнике до пропуста у дефинисању објекта анализе, што
ограничава студију на пуку дескрипцију без конципирања
предмета и интерпретације налаза у ширем теоријском и
друштвеном контексту.20 Дакле, избор дескриптивне студије
не треба да подразумева и занемаривање критеријума које
ваљана студија случаја треба да испуни. Овакав неоправда
но ограничавајући приступ посебно је проблематичан када
се имају у виду предности студије случаја, које омогућавају
не само дубинско разумевање предмета, већ и анализу од
носа између случаја и контекста. При том је потребно има
ти у виду да се закључивање на основу резултата студије
случаја не темељи на логици узорковања и статистичкој
генерализацији, већ на логици репликације и аналитичком
уопштавању21. Предности студије случаја подразумевају:
18 Stake, R. E. Case studies, in: Strategies of qualitative inquiry, eds. Denzin, N.
K. and Lincoln, Y. S. (2003), Los Angeles: Sage Publications, pp. 136-138.
19 Starman, A. B. нав. дело, стр. 34.
20 Thomas, G. нав. дело, стр. 513.
21 Yin, (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 натуралистичким приступом и
контекстуалним подацима; в) испитивање каузалних меха
низама и г) моделовање комплексних каузалних веза, што
је омогућено посматрањем и мерењем односа већег броја
фактора и случаја.22 Док логика квантитативног истражива
ња подразумева посматрање и мерење варијабле на великом
броју јединица, студија случаја подразумева утврђивање ве
ликог броја варијабли на једној или мањем броју јединица.
Сагледавање међусобних веза између случаја и већег броја
фактора, у њиховом природном процесу одвијања, омогућа
ва спецификовање узрочно-последичних веза.
Процењујући квалитет извештавања о квалитативним сту
дијама случаја Хијет и сарадници23 сачинили су преглед
критеријума које студија случаја треба да задовољи, класи
фикујући критеријуме које формулише Стејк (Stake) у две
категорије – критеријуме који важе за сва квалитативна ис
траживања и критеријуме који се специфично односе на сту
дију случаја – и допуњујући их стандардима новијег датума
(видети: Табелу 1). Аутори су анализирали радове објавље
не у часописима усмереним на квалитативна истраживања,
који су индексирани на SCI листи и објављени у периоду од
2008. до 2013. године. Узорак је обухватио 34 рада, који су
сви садржали опис примењених техника за прикупљање по
датака, док образложење избора и примене студије случаја
није адекватно изложено у многим радовима – чак 26 радова
није садржало ни једну референцу на методолошку литера
туру о примени студије случаја. Трећина узорка, према ау
торима, не може се сматрати студијом случаја већ извешта
јем о случају (case report), због неад
 екватног методолошког
утемељења и циља истраживања; ови радови ослањају се
на секундарне изворе или литературу о квалитативним тех
никама, а анализирани случајеви представљени су као илу
страције или примери. Избор случајева често није оправдан,
те се јављају пригодни избори за које није јасно објашњено
какав допринос њихово истраживање пружа науци. Остали
недостаци који се јављају су изостављање контекстуалне
анализе случаја и приказа односа истраживача према испи
тиваном случају.24 Основни закључак представљене анализе
22 George and Bennett, (2005), нав. дело, стр. 25.
23 Hyett, N., Kenny, A. and Dickson-Swift, V. (2014) Methodology or method?
A critical review of qualitative case study reports, International Journal of
Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(1), 23606, Milton Park:
Taylor & Frrancis, p. 4; DOI: 10.3402/qhw.v9.23606.
24 Исто, стр. 5–7.
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је неопходност раздвајања студија случаја од методолошки
и етички мање захтевних извештаја о случају, одређење па
радигме у оквиру које се спроводи студија случаја (соци
јално-конструктивистичка или пост-позитивистичка), њена
примена и методолошка доследност у складу са захтевима
изабране парадигме и транспарентност у извештавању. У
складу са датим препорукама и заступљеним проблемима
при спровођењу студије случаја, указујемо на основне еле
менте нацрта студије случаја, фазе у истраживању и кључне
проблеме које треба решити у оквиру сваке фазе.

Дизајнирање студије случаја
Нацрт студије случаја одређен је примарно усмереношћу
на појединачни случај, пре него примењеним техникама.25
Иако се претежно сматра квалитативним приступом, који
подразумева идиографски приступ и одговарајуће теориј
ско усмерење – интерпретативни, феноменолошки или кон
структивистички приступ – студија случаја може обухватити
и примену квантитативних техника, или комбиновати ква
литативне и квантитативне технике. Две основне парадигме
схватања студије случаја су социјално-конструктивистичка,
коју заступају Стејк (Stake) и Меријам (Merriam), и постпозитивистичка, чији су представници Јин (Yin), Флибјерг
(Flyvbjerg) и Ајзенхард (Eisenhardt).26
На основу релевантне литературе, могу се спецификовати
следеће фазе у спровођењу студије случаја27:
А) Одређивање истраживачког питања и избор случајева.
У овој фази важно је прецизно формулисати истраживачко
питање и циљ истраживања и донети одлуку о избору је
динственог, типичног или репрезентативног случаја; битно
је имати на уму и разликовање објекта, као аналитичког и
теоријског оквира и субјекта, или конкретног историјског
ентитета, тј. случаја.28 Одабир случаја кључни је корак у
примени студије случаја и он најчешће није насумичан као
у анкетним истраживањима него је стратешки планиран.29
У дефиницијама студије случаја чест је фокус на број слу
25 Исто, стр. 2.
26 Исто.
27 Alnaim, F. (2015) The Case Study Method: Critical Reflection, Global Jour
nal of human-social science 15(7), Framingham: Global Journals Inc, (USA)
Online, pp. 30–31; ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X,
28 Thomas, G. (2011) A Typology for the Case Study in Social Science Following
a Review of Definition, Discourse, and Structure, Qualitative Inquiry 17(6).
Los Angeles: Sage Publications, p. 513; DOI: 10.1177/1077800411409884.
29 Bleijenbergh, I. Case Selection, in: Encyclopedia of Case Study, eds. Mills,
A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. (2010), Los Angeles: Sage, p. 61.
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чајева уместо на суштину приступа случају, што је један од
разлога за постојање великог броја дефиниција студије слу
чаја.30 Заправо, фокус мора бити на одабиру случајева који
могу дати максималну количину информација с обзиром на
сврху истраживања, па отуда истраживачи бирају случајеве
чије изучавање повећава могућност за развијање хипотеза и
теорија које објашњавају социјални феномен или оне који
омогућавају најисцрпније и релевантне информације о спе
цифичним особинама и карактеристикама изучаваног фено
мена. Студија случаја се заснива на интензивном проучава
њу једне јединице, док се студије вишеструког случаја ба
зирају на компарацији два и више случаја, најчешће 2-10.31
При том, аутори су углавном сагласни да дизајн студије ви
шеструких случајева омогућава боље услове за за тестирање
теорије или хипотезе будући да омогућавају истраживачима
да систематски упоређује варијације између случаја и/или
разлику унутар случајева (када се ради о композитном моде
лу стратегије). Према Јину, студије са више случајева нису
посебан облик ове стратегије, већ подразумевају примену
истог истраживачког приступа на више јединица. Студија
једног случаја примењује се када је испитивани случај кљу
чан за тестирање теор ије, јединствен или екстреман, типи
чан или репрезентативан случај који омогућава уопштава
ње закључака, а студије више случајева пружају могућност
репликације али и захтевају више времена и ресурса. Без
обзира на број случајева, студије случаја могу бити холи
стичке и композитне: холистичке студије приступају случају
као јединственом ентитету, док композитне узимају у обзир
унутрашњу структуру случаја, обезбеђујући да се сазнање о
њему заокружи кроз информације о релевантним подједи
ницама које случај обухвата.32 Веома је важно нагласити да
се случајеви не бирају само зато што су „занимљиви” или
због тога што постоји довољно података за њихово проуча
вање, него је реч о избору случајева који укључују скуп ва
ријабли које су од теоријског интереса за изградњу научног
објашњења феномена/процеса који се изучава.33
Б) Припрема за прикупљање података осигурава система
тичност студије и захтева специфичне вештине истражива
ча и припрему протокола. Протокол студије случаја не треба
мешати са истраживачким инструментом/инструментима за
прикупљање података при њеном спровођењу. То је шири
30 Verschuren, (2001) према: Starman, A. B., нав. дело, стр. 32.
31 Bleijenbergh, I. нав. дело, стр. 61.
32 Yin, R. K. (2007), нав. дело.
33 George, L. A. and Bennet, A. (2005) Case Studies and Theory Development
in the Social Sciences, Cambridge, Massachusets, London: MIT press, p. 58.
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формални документ који конкретизује све кораке и поступке
укључене у осмишљавање истраживања, прикупљање пода
така за студију случаја и њену израду. Уобичајено, сугерише
се неких пет кључних целина протокола, од којих прву чине
наведена основна истраживачка питања и циљеви студије,
дефинисан случај или више случаја који ће бити укључени
у студију. Потом следи део протокола у коме је експлицит
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
протокола може укључити и друга процедурална упутства
за теренски рад уколико више истраживача спроводи те
ренско истраживање. У трећем делу протокола садржани су
описи мера усмерених на заштиту субјеката истраживања,
имајући у виду да изучавање случаја често захтева прику
пљање деликатних информација. Етички стандарди подра
зумевају добровољни пристанак на истраживање, који тре
ба документовати у протоколу, али и читав низ поступака
који ће сачувати дигнитет особа укључених у истражива
ње. Централни део протокола студије случаја јесте одељак
у коме су наведени конкретни суштински аспекти случаја/
случајева. У њему се наводе питања упућена истраживачу
у вези са сваким аспектом случаја и пописани извори по
датака помоћу којих се могу обезбедити одговори. Тако,
на пример, уз свако питање може се наћи попис кључних
докумената, казивача које треба интервјуисати, места које
треба посматрати и сл. Овај део протокола најчешће је под
ложан ревизији током теренског рада, управо захваљујући
подацима који се прикупљају на терену. Важно је истаћи да
израда тог сегмента помаже и у планирању последњег де
ла садржаја протокола – прелиминарног оквира за писање
извештаја. Садржај протокола се мора усагласити међу ис
траживачима уколико више њих спроводи студију случаја
односно мора истрпети логичку валидацију (подразумева се
и у светлу полазне теоријске перспективе) истраживача који
га самостално спроводи.34
В) Прикупљање података: Студија случаја омогућава упо
требу различитих техника и метода за прикупљање подата
ка, како квалитативних тако и квантитативних, при чему не
ма ограничења у њиховом комбиновању, премда је у пракси
најзаступљенија употреба посматрања, интервјуа и анализе
документације. У овој фази битно је осигурати смислену
34 Шире о томе у: Yin, R. K. (2007), нав. дело; Yin, R. K. Case Study Proto
col, in: Encyclopedia of Case Study, eds. Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e,
E. (2010), Los Angeles: Sage, pp. 84–86; Богдановић, М. нав. дело.
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употребу вишеструких извора и обезбедити очување ланца
доказа због обезбеђивања конструктне ваљаности и поузда
ности закључивања, што је могуће захваљујући добро осми
шљеном протоколу студије случаја. Ланац доказа се обезбе
ђује тако што сваки елемент објашњења или описа случаја
кореспондира са одговарајућим податком из базе, при чему
је податак из базе јасно повезан са одговарајућим елемен
тима протокола и почетним питањима и циљевима студије.
Примена било које методе за прикупљање података подразу
мева уважавање општих стандарда у стварању научне еви
денције (од креирања инструмената до њихове примене на
терену). Примена секундарне грађе (архивске, статистичке,
институционалне, личних докумената и сл.), захтева кри
тички приступ и пажљиву и образложену селекцију поузда
них и кредибилних извора. Ипак, најделикатнији сегмент у
овом делу извођења студије случаја јесте креирање базе по
датака.35 Заправо, формирање формалне базе података јесте
начин да се обезбеди поузданост и репликабилност истра
живања. Иако не постоји јединствен приступ успостављању
база података студије случаја, квалитет базе, па и коначне
студије, процењује се на основу тога да ли су други истра
живачи у стању да разумеју како прикупљена грађа подр
жава тврдње и закључке изнесене у коначном извештају
студије. База мора бити тако уређена да је могуће урадити
секундарну анализу података, што захтева ниво јасноће и
праћење свих специфичности грађе о проучаваном случају,
као и прецизност и тачност унетих података. Базе садрже
уобичајено неколико целина: белешке истраживача о случа
ју, табеларни приказ налаза, наративе, фотографије, чак и
аудио датотеке. Иако поједине студије случаја могу укљу
чити прегледање и анализу обиља докумената, подразумева
се да кључна документа (институционални извештаји, одлу
ке, препоруке, архивска документа, лична документа у виду
преписки и слично) морају наћи места и у бази података,
поготову у ситуац
 ији када су чињенице садржане у њима
саставни део описа или објашњења случаја.
Г) Анализа података може неформално започети и током
претходне фазе. Штавише, то је неопходно, имајући у виду
да откривање неочекиваних чињеница о случају може во
дити редизајнирању студије. Заправо, начело континуиране
(секвенцијалне) анализе података које започиње још прили
ком њиховог прикупљања јесте карактеристично за студију
случаја. С обзиром на обиље података важно је издвојити
оне податке који омогућавају одговор на истраживачко пи
тање, осигурати систематичност у категоризацији и обради
35 Yin, R. K. (2007), нав. дело, стр. 47–53.
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података и спроводити анализу у складу са теоријским
оквиром. Неопходан и први корак у овој фази израде студи
је случаја је одабир опште стратегије анализе. Јин издваја
три опште стратегије: ослањање на теоријске претпоставке,
успостављање оквира заснованог на конкурентским обја
шњењима и разрада описа случаја. Било која од наведених
општих стратегија могу се применити кроз пет специфич
них техника анализе у студији случаја: подударање обра
заца, конструисање објашњења, анализа временског низа,
анализа логичких модела или синтеза случајева36. Незави
сно од избора аналитичке стратегије и технике, у овој фази
као кључни захтеви се појављују фокусирање на најважнија
питања студије, узимање у обзир свих релевантних чиње
ница прикупљених о случају приликом анализе и изградње
објашњења, јасна демонстрација искључивања алтернатив
них објашњења и интерпретација као и аналитички приступ
који подразумева уважавање претходних теоријских и емпи
ријских сазнања о изучаваном феномену (случају), или ши
ра сазнања у научном пољу. Само у том случају аутор може
бити сигуран да анализа података води ваљаном опису или
објашњењу случаја.
Д) Припрема извештаја деликатан је и изузетно захтеван
корак у извођењу студије случаја. „Стандардни” формати
извештаја са изведеног истраживања који се користе код
експерименталних или квантитативних анкетних истражи
вања најчешће нису погодни за израду већине извештаја о
случајевима.37 На располагању су различите форме изве
штавања, али уз захтеве који су често много сложенији но
када се престављају резултати уобичајених истраживања,
што посебно важи код мултиметодских истраживања. Неки
од аутора као најчешће форме структуре израде извештаја
излиставају следеће: линеарно-аналитичка, компаративна,
хронолошка, структура конструкције теорије, „лебдећа”
и недотерана структура.38 Резултати могу бити саопштени
и искључиво у форми наратива. Избор неког формата за
висиће не само од тога да ли је реч о студији једног или
вишеструких случајева, већ и од истраживачких питања и
процене који од наведених форми приказа налаза највише
одговара сврси студије. Рефлексија над случајем не запо
чиње са писањем извештаја, него се она одвија све време
спровођења истраживања, што омогућава да се неки делови
36 Исто, стр. 47–53.
37 Weatherbee, T. G. Reporting Case Study Research, in: Encyclopedia of Ca
se Study, eds. Mills, A. J., Durepos, G. and Wieb e, E. (2010), Los Angeles:
Sage, pp. 806–808.
38 Yin, R. K. (2007), нав. дело, стр. 161; Видети шире: Исто, стр. 167–168.
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извештаја осмисле и делимично напишу још током прику
пљања истраживања. Извештај мора бити усаглашен и са
његовом наменом39. Дакле, основно питање јесте којој пу
блици је намењен извештај: академским круговима, доно
сиоцима одлука, студентској популацији или широј јавно
сти? Од одговора на ово питање зависиће и коначни изглед
и структура извештаја. Ако истраживање треба представити
члановима академске заједнице, битан елемент извештаја је
детаљно образложена коришћена методологија, теоријске
импликације добијених сазнања о случају и снажна аргу
ментација налаза заснованих на подацима. Другим речима,
извештај ће тада укључити основне елементе нацрта студи
је, образложење избора спроведених техника и извора пода
така и јасно представљање резултата, с нагласком на утеме
љено поткрепљивање изведених научних закључака прику
пљеним чињеницама о случају. Уколико је извештај усмерен
на практичаре у области јавних политика или на организа
ције, акценат у извештају мора бити стављен на конкрет
на и практична сазнања добијена изучавањем случаја, без
освртања на евентуални теор ијски допринос истраживања.
Важан део у изради извештаја студије случаја је валидација
стручњака у форми рецензија извештаја, као и додатна вали
дација коју извештај мора проћи од учесника истраживања
(казивача, или лица која су на други начин учествовала у
истраживању).

Ка закључивању
Кратак преглед карактеристика студије случаја као истра
живачког приступа и сажет приказ кључних фаза у дизај
нирању показали су да њена употреба подразумева како
солидно познавање универзалних стандарда научног рада,
који се протежу од избора и формулисања проблема до пи
сања извештаја о спроведеном истраживању, тако и низ де
ликатних одлука који су кључни за њену успешну примену.
Велики изазов није само одлука о избору случаја/случајева
на коме ће бити проверена почетна теор ија или изграђени
нови теоријски ставови или, пак, сачињена добра дескрип
ција, него је то и одлука о избору и комбиновању више ис
траживачких техника и/или извора секундарне грађе, потом
и одабир стратегије анализе и модела приказа добијених
налаза – јер дефинисаних рецепата нема. Све заједно са ис
трајним преиспитивањем информација прикупљених на те
рену у светлу почетних и новопостављених питања током
истраживачког рада захтевају посвећеност, време и знање
истраживача. Истовремено, резултати који се могу добити
39 Weatherbee, T. G. нав. дело, стр. 808; Yin, R. K., 2007, нав. дело, стр. 16.
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добро изведеном студијом случаја најчешће превазилазе до
мете примене других истраживачких приступа и метода, не
само по обиму утврђених чињеница него и по приливу зна
ња у одређеној области.
У ситуац
 ији када се изучавају маргиналне групе и поједин
ци, наведене карактеристике студије случаја омогућавају
не само опис већ и објашњење механизама које задржавају
одређене групе на маргини друштва, разумевање проблема
са којима се ове групе суочавају али и спецификацију дру
штвених фактора који доводе до стварања или репродукци
је оваквог положаја и неједнакости у друштву. С обзиром
на опстајање (и заоштравање) друштвених неједнакости и
маргинализације одређених група у савременом друштву, од
великог је значаја издвајање структуралних карактеристика
и културних образаца друштва које отежавају преовладава
ње ових проблема. Примена стратегије изучавања случаја
може помоћи и разумевању личне перспективе актера мар
гинализованих заједница. Субјективно искуство социјалне
искључености није само прост доживљај скрајнутости из
друштвеног живота. Из таквих доживљаја могу се ишчита
ти и специфични одговори појединаца на структуралне со
цијалне датости. У том смислу студија случаја може бити
од користи и у сагледавању перспектива маргиналних група
које се могу поистоветити с нарочитом поткултурном при
падношћу која може додатно отежавати њихов друштвени
положај. Примена стратегије изучавања случаја може пого
довати и расветљавању неких неформалних, само наизглед
небитних, друштвених пракси које учвршћују механизме
друштвеног искључивања, супротно јавно прокламованом
нормативном оквиру једнакости и забрани дискриминације.
Поред тога, студија случаја може осигурати праћење проме
на и евентуалних потешкоћа у примени социјалних мера и
политика, усмерених на уједначавање квалитета живота и
друштвених неједнакости, па отуда   треба истаћи њен по
тенцијал у спровођењу акционих и евалуац
 ион
 их истражи
вања Међутим, у примени студије случаја морају се имати
на уму потешкоће и уобичајене „замке” које „вребају” ис
траживаче, те предузети одговарајућа припрема за њихово
решавање.
Прилог.
Табела 1. Оквир за процену квалитета код квалитативног ис
траживања студије случаја (Списак ставки за процену ква
литета извештаја студије случаја. Релевантно за сва квали
тативна истраживања); Прилагођено из Stake, A. B. (1995,
стр. 131).
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Abstract
Although often used to investigate a variety of scientific issues,
case study as a research strategy still provokes open debate about its
epistemological reach and method of application. Through analysis of
basic features of case study, as well as the complex research tasks it
can solve, and through reference to course of implementation of such
a research, the scope and limitations of its application in researching
problems and topics pertaining to marginalized individuals and groups
are outlined. Familiarity of researchers with the complexity of one of the
most demanding research approaches in social science methodology,
such as design of the case study, is a key condition for its successful
application. It is therefore an intention of the authors of this paper to
assist researchers, especially those without experience. We consider it
necessary to distinguish its meaningful use from attempts at research
that often defy its true meaning, reducing it solely to illustrative
examples of life trajectories of individuals and groups from the borders
of a particular community, without clearly explaining the underlying
methodological procedures.
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МЕТОД СЛУЧАЈА –
КОНЦЕПТ И ПРАКСА
Сажетак: Овај рад посвећен је методу случаја, квалитативном
методу о којем се у српској социологији није много писало. У првом
делу аутори разматрају сам концепт метода случаја и његове
главне врсте, одлике и ограничења. Метод случаја је нарочито по
годан за истраживања на социолошки „непознатом терену“, а
једна од његових главних карактеристика јесте коришћење већег
броја квалитативних и квантитативних техника за прикупљање
података. Други део рада представља методолошку анализу ис
траживања које су аутори реализовали коришћењем метода слу
чаја. За разлику од неких других метода, метод случаја обично ну
ди близак контакт са живим и конкретним друштвеним светом.
Кључне речи: квалитативни методи, метод случаја, метод
вишеструког случаја, истраживачко искуство.

Пред свако истраживање, социолог је у обавези да одабере
одговарајући метод(е) којим ће се служити. Методи социо
лошког истраживања, као и технике за прикупљање подата
ка, бивају одабрани најпре у односу на проблем који се ис
тражује, затим у односу на особености предмета истражи
вања и, најзад, у односу на циљеве који се пред дато истра
живање постављају; при томе се могућност употребе више
техника и метода у једном истраживању подразумевају.1 Као
један од квалитативних метода, који може у себе да укљу
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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(методу случаја) наглашава се да је он посебно погодан за
проучавање нових подручја процеса друштвених промена.2
Стицајем различитих околности, о којима ће бити речи у
даљем тексту, аутори овог прилога су у својој досадашњој
научној активности више пута били у прилици да у истра
живањима примењују управо метод случаја. Стога ће у овом
раду бити представљен не само споменути метод, односно
његове главне одлике и сам концепт, већ ће бити методо
лошки анализирана социолошка истраживања која смо ре
ализовали методом случаја. При томе нећемо анализирати
свако истраживањe узето за себе, него ћемо целој ствари
приступити проблемски, у смислу издвајања и наглашавања
методолошких битних момената.

Концепт и битне карактеристике 
метода случаја
О методу случаја није се код нас много писало. Ипак, добар
преглед овог метода дат је у књизи М. Богдановић Мето
долошке студије, иначе посвећене квалитативним методи
ма. Према њеним речима, „сва битна својства социолошког
метода садржана су у методу случаја – очување целине
појаве, њен релевантни контекст, развојна димензија, ком
плементарност различитих извора података.”3 Из овог од
ређења можемо ишчитати четири битне одлике овог мето
да: прво, приступ појави као целини (социолошки присту)
уместо њеног „дробљења” у безброј делића чиме се често
проблем више замагљује него што се расветљава; друго, на
гласак на окружењу које битно утиче на саму појаву; треће,
сагледавање испитиване друштвене појаве као историјске и
динамичке; четврто, употреба већег броја техника за прику
пљање података, односно велики број извора података, чиме
се изучавана појава осветљава са различитих страна, али и
„по дубини”. Владимир Милић сматра да је метод случаја
„незаменљив када се ради о свестраном проучавању цели
не појединчевог искуства, појава, установа и организација.”
Овај метод, је као ни један други, ефикасан у проучавањима
развојности случаја (случајева). Историјска димензија поја
ва и процеса је битна карактеристика друштвених збивања,
а управо сазнавање те димензије омогућује овај метод.4

2 Eisenhardt, K. M. (1989) Building Theories from Case Study Research,
The Academy of Management Review, Vol. 14, No 4, pp. 532-550.
3 Богдановић, М. (1993) Методолошке студије, Београд: Институт за
политичке студије, стр. 120.
4 Милић, В. (2011) Основи методологије искуственог истраживања у
друштвеним наук ама, Београд: Завод за проучавање села, стр. 125.
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Један од најбољих познавалаца метода случаја Роберт Јин
(Robert Yin), истиче да је тај метод погодан када се: 1) у ис
траживању поставља питање „како” и „зашто” неки процес
делује; 2) када истраживач нема контролу над догађајима
које истражује и 3) када се истражује некаква савремена по
јава у реалном друштвеном контексту.5 У односу на циље
ве истраживања, студије случаја могу бити експлораторне,
дескриптивне и експланаторне, с тим да је метод случаја
посебно погодан када је потребна „дубинска” дескрипција
неке појаве.6 Памела Бакстер (Pamela Baxter) и Сузан Џек
(Susan Jack) разликују чак седам типова студија случаја:
експланаторна, експлораторна, дескриптивна, студија више
струког случаја, интринзична, инструментална и колектив
на (која је слична вишеструкој студији случаја).7  
Велики значај за сама истраживања има разликовање две
варијанте метода случаја: метод појединачног (single ca
se method) и метод вишеструког случаја (multiple case met
hod). Основна разлика међу њима је у томе што се метод
вишеструког случаја примењује у ситуац
 ијама када једна
студија обухвата више од једног случаја, при чему се сле
ди логика понављања (проучавају се нови случајеви у тео
ријски прецизно утврђеним условима), као код вишеструког
експеримента. Примена метода вишеструког случаја захте
ва чвршћу стандардизацију поступка, оштрију селекцију
кључних димензија и релевантних података, са мање дета
ља него што се то иначе чини када се остаје само код једног
случаја.8 Овакви захтеви код метода вишеструког случаја су
сасвим разумљиви, јер се не може очекивати једнака фоку
сираност и инсистирање на детаљима као код метода поје
диначног случаја – барем не у јединственом истраживању.
Сви случајеви морају бити пажљиво одабрани без обзира на
то да ли се њиховим проучавањем очекују слични резулта
ти (дословно понављање – literal replication), или супротни
резултати, али у теоријски очекиваним условима (theoretical
replication).9 Одабир случајева је нужно у тесној вези са тео
ријско-хипотетичким оквиром истраживања које се изводи.

5 Yin, R. (2009) Case Study Research – Design and Methods, SAGE Publica
tions, Inc, pp. 2-8.
6 Yin, R. (1981) The Case Study Crises: Some Answers, Administrative Scien
ce Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 59; Yin, R. (2009), нав. дело, стр. 4.
7 Baxter, P. and Jack, S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study
Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report,
Vol. 13, No. 4, pp. 547-549.
8 Богдановић, М. нав. дело, стр. 96-97.   
9 Исто, стр. 99-100; Yin, R. (2009), нав. дело, стр. 53-54.
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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
у примени метода вишеструког случаја постиже се приме
ном анкете као технике за прикупљање података. Овим се,
истовремено повећава и квалитет самог истраживања јер се
уз квалитативну додаје и квантитативна димензија анали
зе, чије отсуство често замера методу случаја. МекКлинток
(C.C. McClintock) и сарадници се посебно залажу за ком
биновање, односно обједињавање анкетног истраживања и
метода случаја, истичући значај примене логике анкетног
истраживања на стандардизацију метода случаја. Они чак
предлажу метод који интегрише оба приступа, задржавајући
њихове предности. Тако интегрисан, нови метод добио би
назив „метод случаја као скупине” (case cluster method), а
заснивао би се на претпоставци о појединачном случају као
скупини хетерогених јединица анализе.10 Осим тога, према
овим ауторима, стварна снага примене и претпоставка стан
дардизације метода случаја је и у теоријској заснованости
истраживања.11
Када је реч о истраживачком плану који се примењује у
оквиру студије случаја, разликују се две варијанте: холи
стички и уграђени план истраживања, а за сваки од ова два
плана су идентификовани услови примене. Холистички
план се примењује у ситуац
 ијама када је теорија на оном
степену општости да не омогућава идентификацију подје
диница. Ова недовољна одређеност теорије може негативно
утицати на истраживање, у смислу да се истраживање од
вија на апстрактном плану, без могућности уочавања спе
цифичности одређених појава, као и успостављања преци
зних мера и података. Са друге стране, развијању теоријске
и методолошке осетљивости помаже чвршће структурисана
ситуац
 ија и могућност препознавања одређених подједини
ца, па „уграђени” истраживачки план може послужити као
нацрт за усмеравање истраживања у проучавању случаја.
Међутим, и у коришћењу овог плана треба водити рачуна
о потенцијалним „опасностима”, јер се може десити да се
проучавањем подјединица заборави враћање на целину слу
чаја. У примени метода вишеструког случаја може се такође
користитити холистички или уграђени истраживачки план,
односно индивидуални случајеви вишеструког приступа
могу се проучавати на основу једног или другог плана. Јин,
10 Према: Богдановић, М. нав. дело, стр. 90.
11 Према: Богдановић, М. нав. дело, стр. 90-92; Исто мисли и: Yin, R.
(2009), нав. дело, стр. 35, 57.
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при томе, наглашава да се приликом употребе уграђеног
плана истраживања могу користити квантитативни подаци
добијени анкетом, али да они при томе не смеју бити обједи
њени, него се морају третирати посебно, јер би сечење гра
ница случајева учинило да план вишеструког случаја изгуби
свој смисао и да прерасте у план за анкетно истраживање.12
Стандардизација метода случаја, осим развијањем плана ис
траживања, постиже се и утврђивањем услова његове поу
зданости и ваљаности. У том смислу се у литератури наводе
следећи услови његове примене: 1) услов појмовне ваља
ности, односно утврђивање тачних операционих мера за
појмове који се користе у проучавању; 2) услов унутрашње
ваљаности, која се испитује само у студијама усмереним
на утврђивање узрочних веза, а смисао јој је да разграничи
привидне корелације од узрочних веза; 3) услов спољне ва
љаности – реч је о деликатној и често критикованој страни
студије случаја, а тиче се могућности уопштавања добије
них података. Одговор на ову врсту критике налази се у раз
вијању и примени метода вишеструког случаја заснованог
на логици понављања путем проучавања других случајева
у условима предвиђених теоријом; 4) услов поузданости,
који се сигурније постиже применом метода вишеструког
случаја, а уз употребу протокола и базе података. Ваља по
себно нагласити да је проверавање унутрашње ваљаности
сложен задатак, повезан са анализом, а који се врши у окви
ру три основна аналитичка поступка: обрасца суочавања
(pattern-matching) двеју супротних претпоставки, грађења
објашњења и анализе временске серије.13
Протокол се сматра једном од главних тактика за повећа
ње поузданости метода случаја, а садржи општа начела,
али и детаљно разрађену процедуру и технике истражива
ња.14 Стварање протокола форсира истраживача на интен
зивно размишљање о ономе шта проучава и на који начин.
Протокол би требало да садржи следеће целине: 1) преглед
пројекта за студију случаја, који укључује циљеве, основне
проблеме и релевантну литературу; 2) теренске процедуре –
део протокола који треба да буде што непосредније опера
ционално разрађен (процедуре посматрања и интервјуа/ан
кета требају се прилагодити току и времену посматраних
догађаја, односно времену испитаника, утврђивање шта је
од архивских и других докумената доступно, упутства о
12 Богдановић, М. нав. дело, стр. 98-100; Опширније у: Yin, R. (2009), нав.
дело, стр. 50-54, 59-60.
13 Богдановић, М. нав. дело, стр. 100-101.
14 Yin, R. (2009), нав. дело, стр. 77.
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успостављању контаката са средином, кључним људима и
институцијама од којих се траже обавештења); 3) основна
истраживачка питања обухваћена студијом, која усмеравају
прикупљање података, као и питања „подсетници” која су
постављена истраживачу и чија је сврха да подсете које по
датке и зашто треба прикупити; 4) водич за писање извешта
ја о добијеним подацима (од претпоставки, преко описа и
прецизирања истраживачког плана, употребљених техника
за прикупљање података, до саопштавања резултата, комен
тара у вези са њима, извођења закључака и библиографских
информација).15
С обзиром на то да је конститутивна особина метода случаја
разноврсност извора и података, већ у оквиру истраживач
ког плана се предвиђају они извори и подаци (постојећи, као
и нови до којих истраживањем тек треба доћи) који се, на
основу циљева и претпоставки истраживања, сматрају ре
левантним за проучавани случај или случајеве.16 Коришће
ње података из различитих извора има за циљ да повећа са
знајну вредност резултата и да помогне у решавању питања
појмовне ваљаности и поузданости целе студије. У процесу
прикупљања података из различитих извора морају пошто
вати одређени принципи и то, пре свега, у проверавању њи
хове тачности.17 Другим речима, поузданост студије бива
осигурана поузданошћу извора коришћених података.
Да би се осигурала већа поузданост вишеструке студије
случаја (али и студије појединачног случаја) потребно је
формирање базе података и очување ланца евиденције, што
заправо значи да је потребно изградити посебан начин орга
низовања  сакупљене документације.18 На  тај начин се по
даци организују и категоришу како би у потребном тренутку
били приступачни. Ту спадају теренске белешке истражи
вача које су стваране на основу интервјуа и посматрања, а
које се најчешће разврставају проблемски. Осим тога, у ба
зу података укључују се и документи који су релевантни за
осветљавање проучаваног случаја (или случајева), а који су
ради лакшег одлагања и поновног коришћења обележени
библиографски.19
Имајући у виду наведену чињеницу да је за метод случаја ка
рактеристично прикупљање података из различитих извора,
15 Богдановић, М. нав. дело, стр. 102-103; Yin, R. (2009), нав. дело, стр. 81.
16 Yin R. (2009), нав. дело, стр. 62-63; Baxter and Jack, нав. дело, стр. 554.
17 Богдановић, М. нав. дело, стр. 103.
18 Baxter and Jack, нав. дело, стр. 554; Yin R. нав. дело, стр. 83; Богдановић,
М. нав. дело, стр. 104.
19 Богдановић, М. нав. дело, стр. 105.

245

СРЂАН ШЉУКИЋ и МАРИЦА ШЉУКИЋ
као и чињеницу да истраживање које се реализује приме
ном метода случаја траје дуго (јер је реч о квалитативном
истраживању), потребно је развити и примењивати конти
нуирану, односно секвенцијалну анализу података. У оквиру
ове анализе полази се од изворних теренских података, као
и постојећих извора евиденције, који се сређују и обликују
у форму систематског извештаја, чиме се стварају услови и
пружа основа да се обимна прикупљена грађа сведе на меру
релевантних података употребљивих за анализу.20
Приликом анализе података добијених применом метода
случаја, препознају се две аналитичке стратегије: описна
(циљ студије је опис) и општа (циљ студије је објашњење).
Описна стратегија се примењује у случајевима оскудева
ња у теоријском и искуственом сазнању о домену у коме се
нека појава или појаве проучавају методом случаја. Општа
стратегија, чији је циљ објашњење, заснива се на чвршће
формулисаним теоријским претпоставкама које усмеравају
целокупно проучавање и она садржи прецизније одређене
циљеве студије, одређеније развијен план истраживања и
прикупљања података и назначена очекивања. Позивајући
се на Р. Јина, М. Богдановић наводи три поступка која се
користе у оквиру општих аналитичких стратегија, а која до
приносе појачавању унутрашње и спољне ваљаности у при
мени метода случаја. Први поступак је поређење образаца
(pattern matching), а Јин га сматра најпожељнијом анали
тичком стратегијом за анализу, јер почива на логици поре
ђења емпиријски заснованог са предвиђеним обрасцем (ко
јих може бити и више). Други посебан поступак за анализу
података означава се као грађење објашњења (explanationbuilding) и у њему се, за разлику од претходног поступка
претпоставке о узрочним односима не изводе пре истражи
вања него се објашњење гради постепено. Трећи поступак
за анализу података у студији случаја је означен као анализа
временских серија (time series analisis), а омогућава праћење
временског (хронолошког) редоследа појава и могућности
испитивања шта се догађа у случају да се једна карика у том
ланцу прекине.21
Због тога што траје дуго, због тога што се користи обимна
истраживачка грађа, али и због тога што му недостаје „стро
гост” статистичког метода, развио се отпор према методу
случаја.22 Ове али и сличне приговоре разматра и критич
ки и аргументовано оспорава Р. Јин. Он наглашава да се у
20 Исто, стр. 106-107.
21 Исто, стр. 112-114.
22 Исто, стр. 83.
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методу случаја користе и квалитативне и квантитативне тех
нике за добијање података, а не само ове прве, као што се
то често тврди. За њега метод случаја заправо представља
истраживачку стратегију, налик експерименту, историји или
симулацији као алтернативним стратегијама.23

Метод случаја на делу
Као што је то већ речено у уводу, аутори овог прилога више
су пута били у прилици да у својој истраживачкој пракси
користе метод случаја. Одабир овог метода наметао се из
више разлога. Најважнији од њих већ је горе споменут: овај
метод је изузетно погодан када се ради о социолошки ни
како или недовољно истраженим проблемима, а ми смо се
више пута сусретали управо са таквом ситуац
 ијом. Српско
друштво и иначе није довољно социолошки истражено – то
је чињеница коју је тешко оспорити. Сам предмет, а то је у
већини случајева било рурално друштво, упућивао је својим
особеностима (мали број становника, друштво међусобног
познавања, изражене црте традиционалног начина живо
та) на квалитативне методе. Трећи разлог је био тај што је
спровођење истраживања методом случаја врло захтевно у
односу на квалификације самих истраживача, док са дру
ге стране не тражи нека недостижна материјална средства.
Док вам је за озбиљно анкетно истраживање потребан пове
ћи узорак и бројни анкетари (које не треба само платити, већ
и обучити), студију случаја можете спровести и са једним
или два висококвалификована истраживача који ће све своје
социолошко знање и умеће концентрисати на релативно ма
ли исечак друштвене стварности. Коначно, четврти разлог
је непосредно повезан са претходним, јер вам смањена по
треба за новцем и кадровима омогућава већу истраживачку
слободу. Бивајући у доброј мери ослобођени притиска ка
да се ради о избору истраживачких проблема, били смо (не
увек, али често) у прилици да се бавимо оним питањима
која смо сматрали друштвено значајним и која су нам била
и научно и лично блиска. Нека од тих истраживања реали
зовали смо заједно, а нека независно једно од другог. Прво
истраживање методом случаја (аутор Срђан Шљукић) реа
лизовано је још пре више од двадесет година, са жељом да
се дође до сазнања о друштвеним односима на и поводом
гробља које користе становници салаша, односно о месту
гробља у животу сељачког друштва сомборских салашара.24
23 Yin, R. (1981), нав. дело, стр. 59.
24 Шљукић, С. Сомборски салашари гробље своје имају, у: Сеоске цркве
и гробља у Војводини, приредио Лазић В. (2000), Нови Сад: Културноисторијско друштво ПЧЕСА.
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Следило је врло комплексно вишегодишње истраживање
земљорадничких задруга (Срђан Шљукић) у југоисточној
Европи, прецизније у Србији, Румунији и Бугарској, у којем
се метод случаја показао као једини изводљив начин истра
живања. У том истраживању се настојало установити шта се
догодило са земљорадничким задругама у наведеним дру
штвима у времену транзиције.25 Социолошко истраживање
руралног друштва наставили смо почетком друге децени
је овог века студијом о друштвеним аспектима привредне
трансформације војвођанских салаша (Срђан Шљукић и
Марица Шљукић). Циљ истраживања је био да се утврде
правци трансформације салаша, као и да се дође до сазна
ња о карактеристикама друштвених односа на салашима и о
проблемима са којима се власници салаша сусрећу у своме
деловању.26 Премештајући фокус са села на пољопривре
ду, у наредном смо истраживању настојали да установимо
докле је у српском друштву дошао процес трансформаци
је традиционалног сељаштва, а на примеру (случају) једног
модерног пољопривредног газдинства (Срђан Шљукић и
Марица Шљукић).27 Међу истраживањима у којима је кори
штен метод случаја свакако најдуготрајније, најсложеније
и теоријски и методолошки најутемељеније било је истра
живање организационих промена у српској индустрији, које
је реализовала Марица Шљукић. Циљ овог истраживања је
био да се утврди реалан, као и могући степен и интензитет
утицаја структурних друштвених промена на организовање
индустријског рада у пост-социјалистичкој трансформацији
српског друштва.28
У фокусу нашег интересовања рурално друштво се нашло
у још два наврата. Први од њих било је проучавање локал
них сеоских заједница, односно процеса децентрализације
и централизације власти када се ради о руралним области
ма (Срђан Шљукић и Марица Шљукић).29 Овим се истра
живањем желело доћи до сазнања о начину на који сеоске
локалне заједнице бивају интегрисане у модерно друштво.
Метод случаја примењен је и у истраживању сеоских кафа
на и кафића (Срђан Шљукић и Никола Волић) пре четири
25 Шљукић, С. (2009) Сељак и задруга у равници, Нови Сад: Mediterran
Publishing.
26 Шљукић, С. и Шљукић, М. (2012) Земља и људи, Нови Сад: Mediterran
Publishing, стр. 283-294.
27 Исто, стр. 295-307.
28 Шљукић М. (2018), нав. дело.
29 Шљукић, С. и Шљукић, М. Друштвена интеграција и децентрализаци
ја: сеоске локалне заједнице, у: Структурне промене у савременим дру
штвима, уредили Шљукић, С. и Ристић, Д. (2014), Нови Сад: Филозоф
ски факултет, Одсек за социологију, стр. 119-145.
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године, са идејом да се утврди какво место они заузимају
у данашњем српском селу. Резултати ове последње студије
објављени су у часопису Култура.30
Метод случаја није у свим наведеним истраживањима кори
штен на идентичан начин. Негде је то било у његовој разви
јеној форми, негде у мање развијеној, већ према циљевима
који су постављени пре самог истраживања. На разлике је
утицала и сложеност испитиваног проблема, али и средства
и време који су нам били на располагању. У практичној при
мени социолошког метода истраживачи се редовно сусрећу
са тешкоћама за чије је решење потребан креативан при
ступ. Методолошки приручници не нуде готове „рецепте”,
већ најчешће само смернице општег типа, које вам помажу
да се снађете у конкретним ситуац
 ијама.
Уколико пођемо од темељног разликовања између метода
појединачног случаја и метода вишеструког случаја, види
мо да је овај први кориштен у три (друштвени односи на
салашарском гробљу, модерно пољопривредно газдинство и
друштвена интеграција локалне сеоске заједнице), а други у
пет истраживања (земљорадничке задруге, привредна тран
сформација војвођанских салаша, организационе промене
у индустрији, социјални капитал у селу, сеоске кафане).31
У сва три случаја у којима је примењен метод појединач
ног случаја постојао је веома чврст и разрађен теоријскохипотетички оквир истраживања. Приликом истраживања
друштвених односа на гробљу полазна тачка је била Мон
драова теорија сељачког друштва;32 проучавање модерног
пољопривредног газдинства било је ослоњено на темељна
сазнања социологије села; у случају друштвене интеграци
је локалне сеоске заједнице био је развијен не само одгова
рајући теор ијски, него и детаљан нормативни оквир. Отуда
одабир случајева за истраживање није био превише захте
ван, јер се претпостављало да теор ија, ако је ваљана, мо
ра да пружи задовољавајуће објашњење за сваки конкретан
пример.
Много је сложенија ситуац
 ија била са истраживањима у
којима је кориштен метод вишеструког случаја. Истражи
вање земљорадничких задруга у југоисточној Европи, које
30 Шљукић, С. и Волић, Н. (2016) Кафана у равничарском селу: од бирцу
за до кафића, Култура бр. 151, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 167-183.
31 У наставку методолошке анализе наших истраживања методом случаја
нећемо наводити фусноте, јер би то сувише оптеретило текст и учинило
га изузетном тешким за праћење.
32 Mendras, H. (1986) Seljačka društva, Zagreb: Globus.
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је обухватило највећи број случајева, чак 11 (једанаест),
морало је да се ослони на претходне увиде у налазе агро
економиста и у медијске написе, који су заједно указали на
различите облике трансформације задруга, да би затим би
ли у могућности да одаберемо случајеве. Сличан поступак
је примењен и у истраживању привредне трансформације
војвођанских салаша, са тиме да је ту ослонац био на ис
траживањима туризмолога и на медијским извештајима.
Друго истраживање по броју обухваћених случајева било
је оно о организационим променама у српској индустрији.
Њиме је било обухваћено шест индустријских предузећа у
Србији, одабраних тако да припадају различитим секторима
индустрије (текстилна, хемијска, металска, дрвна, електро/
машинска и прехрамбена) и да буду различите величине.
Критеријуми делатности и величине кориштени су јер су од
значаја за начин организовања индустријског рада. Вреди
забележити и начин одабира села Стапар за истраживање
сеоских кафана/кафића у равничарском селу (три старе ка
фане, тј бирцуза и три модерне, односно кафића – практично
потпун обухват). Ограничено време и ослонац искључиво
на средства аутора овде су захтевали да се прикупљање по
датака спроведе на најбржи и најјефтинији могући начин –
а за то је село Стапар било идеално.
Значајно је теже класификовати наше истраживачке поду
хвате у односу на циљеве истраживања. Ту се сусрећемо са
нечим што бисмо могли назвати „проклетство идеалног ти
па”, односно са чињеницом да је у емпирији немогуће про
наћи „чист” идеалан тип, већ само мешовите случајеве, са
доминацијом неког од типова.33 Сва су наша истраживања
садржавала као циљ (дубинску) дескрипцију, али су се при
сутност експланације и експлорације као циљева у њима
разликовали. Истраживања земљорадничких задруга и са
лаша била су заиста пионирска у социолошком смислу, тј.
код њих је апсолутно преовладавао елемент (социолошке)
експлоративности. Једноставно, ту се није могло поћи ни од
теорије, ни од претходних истраживања, јер их није било.
Релативан баланс између експлораторности и експланатор
ности може су уочити код свих осталих истраживања. Свуда
су постојали и теоријски темељ и претходна истраживања.
Пошто су претходна истраживања у случају организацио
них промена у индустрији била доста временски удаљена
(датирају још из времена СФР Југославије), то је овом ис
траживању дало и експлораторни карактер; у случају сео
ских кафана, претходна истраживања су се тицала урбаних
области, што је значило да је истраживање кафана на селу
33 Овде мислимо на идеалне типове у Веберовом (M. Weber) смислу.
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имало и екплораторне циљеве. Експланација је као циљ би
ла присутна у истраживањима са једним случајем (гробље,
модерно пољопривредно газдинство и интеграција локалне
сеоске заједнице), али је и ту било елемената експлоратор
ности, просто због тога што се овим питањима у српској
социологији мало ко (или нико није) бавио.
Као што смо већ раније у тексту истакли, једна од најва
жнијих одлика метода случаја јесте велики број извора по
датака и то истовремено оних из секундарних извора и оних
прикупљених путем одговарајућих техника за прикупљање
података. У сваком од реализованих истраживања методом
случаја постојала је и једна и друга врста података. Нај
чешћи начини за креирање сопствене евиденције били су
непосредно посматрање и интервју. Непосредно посматра
ње било је кориштено у свим истраживањима осим једног
(интеграција локалне заједнице). Оно је у свим случајеви
ма било систематског карактера, а белешке сачињене током
непосредног посматрања биле су често од кључног значаја
за правилно разумевање истраживаног проблема. У пет ис
траживања радило се о посматрању без учествовања, док је
у једном (друштвени односи на и поводом гробља) била реч
о посматрању са учествовањем.
Интервју је примењен у свим горе наведеним истраживањи
ма. Углавном је то био полуструктурисани тип интервјуа,
који се показао као довољно еластична форма у истражива
њима која су имала и експлораторне циљеве и то због тога
што је омогућавао допуне и варијације у току самог прику
пљања података. На „непознатом терену” таква могућност
је нама као истраживачима остављала „одрешене руке” да
коригујемо и допуњавамо основу за разговор на лицу места,
у складу са сопственом проценом значаја доласка до одре
ђених података. Строжа форма, односно структурисани ин
тервју, кориштена је у проучавању сеоских кафана да би се
добили подаци од власника кафана/кафића. Занимљиво је да
је у истом истраживању кориштен и неструктурисани ин
тервју, али за другу врсту испитаника, тј. за кафанске госте
и познаваоце кафанског живота у селу.
Структурисани интервју кориштен је и у истраживању ор
ганизационих промена у индустрији и то у комбинацији са
упитником као инструментом. Оваква комбинација техника
за прикупљање података иначе је веома честа у друштвеним
наукама.34 Интервјуом су прикупљани подаци од менаџера
одабраних индустријских предузећа (случајева), а анкетом
34 Bryman, A. (2006) Integrating quantitative and qualitative research: how is it
done, Qualitative Research, Vol. 6, No. 1, pp. 97-113.
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од радника. Узорак за анкету био је вишеструко страти
фикован: према полу, узрасту, образовању, радном месту и
годинама радног стажа.
Осим непосредног посматрања, интервјуа и анкете, подаци
су добијани и из секундарних извора, као што су одговара
јућа научна литература, статистика, различите монографије,
документи одговарајућих организација (статути, уговори и
сл), подаци привредних комора и задружних савеза, медији,
итд. У више случајева направили смо и већи број фотогра
фија на терену. Број извора података по истраживању кре
тао се од четири до једанаест, у зависности од сложености
истраживања и доступности извора. Најбројнији су били
извори података за најсложеније истраживање методом ви
шеструког случаја, оно о организационим променама у ин
дустрији. У њему су кориштени следеће извори: структури
сани интервју, упитник, непосредно посматрање, архивска
грађа, монографије предузећа, резултати интерних фабрич
ких истраживања, подаци и евиденција самих предузећа,
подаци о стратегији будућег пословања, подаци са офици
јелних интернет сајтова предузећа, затим из привредних
комора и из медија.
Свако од истраживања имало је свој протокол, који се пока
зао као веома користан, не само када се ради о процедура
ма за прикупљање података, већ за целокупан истраживачки
поступак. Протокол заправо води истраживача кроз цео про
цес, не дозвољавајући му да „залута” или да нешто заборави
у правој „шуми” информација; добро промишљен протокол
је незаменљив инструмент када се ради о методу случаја.
Треба, међутим, рећи и то да нема тог протокола којим се
може баш све предвидети. На терену, током истраживања,
више пута смо били у прилици да оно што је било пред
виђено протоколом прилагођавамо конкретним (непред
виђеним и често непредвидивим) околностима на које смо
наилазили. Ово је посебно био случај у оним истраживањи
ма која су имала наглашенији експлоративни карактер. То
је и разумљиво, јер улазак на „непознат терен” тражи више
сналажења „на лицу места”.
Експлоративност реализованих истраживања је нагласила и
потребу за секвенцијалном анализом. Обиље података које
је долазило из више различитих извора захтевало је сређива
ње и анализу „у ходу”, како би се могло наставити са радом
на прави начин и како би закључци били боље утемељени.
Отуда је, током прикупљања података, требало повремено
стати и „узети ваздух”, односно средити и анализирати до
тада добијене податке. Метод случаја тражи континуиран,
али и разноврстан рад истраживача, као и њихову сталну
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будност и отвореност за ново, како у смислу извора пода
така, тако и у смислу сазнавања и разумевања друштвеног
живота.
Да се дотакнемо на крају и теренских искустава која смо
имали и која су углавном била пријатна. У већини случаје
ва људи са којима смо на терену долазили у контакт имали
су разумевања за оно што радимо. Чак и када је разумевања
било мање или када је оно потпуно изостајало, теренски рад
нам је омогућио да стекенемо непоновљива искуства дру
штвеног света, што није могло да буде без ефекта на разу
мевање друштвених појава и процеса. Седети на клупици
у препуним просторијама црквене општине, интервјуисати
гробара у његовом скромном стану, обилазити војвођанске
салаше и њиве, разговарати сатима са земљорадницима, ула
зити (тешком муком) у индустријска предузећа и тамо при
купљати податке од менаџера и радника, упознавати власни
ке сеоских кафана и њихове госте – све је то било део нашег
теренског рада у којем смо успостављали и у социолошком
и људском смислу вредне друштвене контакте.

Закључак
Метод случаја је веома сложен социолошки метод, који под
разумева већи број поступака за прикупљање података и ве
лики број извора података. Посебно је погодан у ситуац
 ија
ма у којима се социолог-истраживач налази на социолошки
непознатом „терену” (у смислу проблема, али и предмета),
јер се његовом применом чува целина истраживане појаве,
њен релевантни контекст и динамички карактер. Овај метод
свакако има и одређене недостатке, али се они могу откло
нити ако су их истраживачи свесни. Оно што метод случаја
сигурно пружа онима који га користе јесте дубински увид
у истраживану појаву услед мноштва различитих података
који се о њој прикупљају. Та чињеница бива појачана уколи
ко се као технике прикупљања података користе непосредно
посматрање и интервју. Данас је у науци распрострањено
анкетно прикупљање података, што не подразумева нужно
лични контакт истраживача са испитаницима, нити његов
непосредан боравак на терену. У том случају, мање или ви
ше обучени анкетари су посредници између истраживача и
испитаника. Анкетари не морају нужно да буду упознати са
свим детаљима истраживања, а није неопходно ни да позна
ју сву сложеност истраживачког проблема. Због тога не мо
гу бити довољно флексибилни на терену, а сасвим је могуће
да им могу промаћи неки потенцијално релевантни детаљи
(информације). Осим тога, неретко се у процесу прикупља
ња података користе електронске базе из којих се селектују
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испитаници, којима се потом електронским путем просле
ђују упитници. Дакле ни у овом случају нема непосредног
контакта истраживача са тереном и испитаницима. За раз
лику од метода случаја, кабинетско састављање упитника
и координација рада анкетара не могу да пруже контакт са
живим друштвеним светом, што у проучавању друштвених
појава и процеса сматрамо посебно важним.   
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ГРЕШКЕ УЗОРКА У
ИСТРАЖИВАЊИМА У
ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА
Сажетак: Поштујући принцип прецизности научног сазнања, ја
сно је да сваки корак у истраживању мора бити прецизно испла
ниран и спроведен. Међутим, чини се да се овај принцип посебно
односи на планирање, односно, бирање узорка у истраживањима
у друштвеним наук ама. Циљ рада је да се уз кратке напомене о
фазама планирања узорка, анализирају грешке које се могу јавити
при планирању и одабиру узорка и укаже на њихово могуће прева
зилажење. Грешке које се могу јавити у процесу узорковања класи
фиковане су у односу на неколико критеријума: пре свега, у односу
на тип узорка, односно да ли се јављају код узорака који се засни
вају или не заснивају на теорији вероватноће, а затим и у односу
на фазу у којој се јављају. Анализирана је и веза између величине
узорка, репрезентативаности узорка и могућих грешака.
Кључне речи: узорак, грешке узорка, случајни узорци, намерни
узорци, величина узрока

Увод
Имајући у виду колико је прецизност битна за сваку фазу
истраживања, односно, да у свакој фази истраживачког про
цеса може доћи до грешака, чини се да данас истраживачи
највише проблема имају са узорком, односно испитаницима
који (не)желе да учествују у истраживању. Са овим пробле
мом највероватније се константно сусрећу и социолози и
психолози и педагози и сви остали који се баве истражива
њима друштвених појава, односно истраживањима у којима
су испитаници људи. Грешке које се јављају током истра
живања друштвених појава, могу се идентификовати у свим
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фазама истраживачког процеса – током дефинисања пред
мета и циљева истраживања, приликом операционализације
појмoва, односно одређења хипотеза и индикатора, затим,
стварања инструмената за прикупљање података, одабира
испитаника, мерења, прикупљања података, као и током об
раде и анализе података. Међутим, чини се да се овај прин
цип прецизности посебно односи на планирање, односно,
одређење узорка у истраживањима друштвених појава, јер у
овом делу истраживања не зависи све од истраживача.
Циљ рада је да се укаже на могуће грешке које намерно или
случајно настају током планирања различитих типова узор
ка и одабира јединица у узорак, а затим и на могућности
њиховог превазилажења. Процес одабира узорка чине сле
деће фазе: одређење циљне популације, односно одређење
основног скупа, утврђивање оквира узорковања, избор ме
тода узорковања (односно бирање метода који се заснивају
на вероватноћи или оних који се не заснивају на вероватно
ћи, анализа њихових карактеристика, сличности и разлика
на основу којих бирамо најкориснији тип узорка), одређење
потребне величине узорка, само узорковање, односно ода
бир јединица на терену и процена о пондерисању и утица
ју одбијања1. Ове фазе неће бити детаљно анализиране, већ
ће бити споменуте у оној мери у којој је потребно да би се
разјасниле грешке настале у процесу планирања и одабира
узорка, што је и циљ овог рада.
Зашто бирамо узорак? Неопходност одабира узорка у истра
живањима друштвених проблема условљена је величином
популације, односно основног скупа из које се бира узорак,
као и средствима којима истраживачи располажу током ис
траживања. Наиме, истраживачи најчешће немају ни сред
става ни времена да испитају целокупну популацију2, те
можемо рећи да је код одређења узорка битна максимална
прецизност и уз што мањи утрошак средстава и времена3.
Тиме се за разлику од истраживања целокупне популације4
1 Опширније о овим фазама одабира узорка види: Milas, G. (2009) Istraži
vačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Zagreb: Naklada
Slap, str. 402-432; Russell, B. H. (2013) Social Research Methods: Qualitati
ve and Quantitative Approaches, London: SAGE Publication, рр. 127-178.
2 Када се каже популација, не мисли се на целокупно становништво, већ
на целокупну популацију која има карактеристике потребне за истражи
вање. Дакле, уколико истраживача занимају узроци развода брака, по
пулацију из које се бира узорак чиниће сви људи који су били и који су
тренутно разведени на територији где се ради истраживање.
3 Мозер, Ц. А. (1962) Методе анкетирања у истраживању друштвених
појава, Београд: Култура, стр. 96.
4 Једно од ретких истраживања које обухвата целу популацију јесте
прикупљање података током пописа становништва.
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брзо добијају потребна обавештења, чиме се у великој мери
штеди и новац и време потребно за истраживање.
Ова уштеда новца и времена вероватно је већа код узора
ка који се не заснивају на теорији вероватноће (намерни,
пригодни, квотни и грудва снега) и то због њихових карак
теристика. Са друге стране, код узорака који се заснивају на
теорији вероватноће (случајни – једноставни случајни и
систематски, стратификовани, кластер)5, а који се бирају са
спискова случајним одабиром где свака јединица основног
скупа има исту вероватноћу да буде изабрана, узорак може
да буде територијално распршен и самим тим веома скуп
и временски прилично разуђен. У контексту овог, потребно
је размотрити следећа питања: код којих је узорака „мање”
грешака, да ли су грешке исте код обе групе узорака и код
којих узорака је репрезентативност већа?

Величина узорка и могућност грешке узорковања
Без обзира који узорак одабрали, он мора бити што репре
зентативнији и без грешке. За који узорак кажемо да је ре
презентативан? Репрезентативност узорка означава особи
ну узорка која се огледа у квалитету узорка и могућности
генерализације, односно репрезентативност означава да је
дистрибуција најзначајнијих карактеристика популације
иста или врло слична карактеристикама узорка6. Узорак је
репрезентативан када карактеристике јединица у узорку од
говарају популацији из које је узет узорак, односно, када су
резултати добијени на узорку исти или у великој мери слич
ни као они који би се добили при истраживању целе попу
лације. Фајгељ наводи два основна предуслова за постизање
репрезентативности7 – први се постиже преко евалуац
 ије и
процедуре узорковања (када се одабере заиста онај узорак
који је био планиран), док је други предуслов правилна ди
стрибуција обележја карактеристичних за популацију у узо
рку (потребно је познавати карактеристике популације да би
се у узорак одабрале јединице које поседују та обележја).
Неки аутори8 повезују величину узорка са репрезентативно
шћу. Грешке узорка, између осталог, јављају се управо због
5 Ово је најчешћа подела узорка. О овим узорцима види много опшир
није: Russell, нав. дело, стр. 127-178; Babbie, E. (2011) The Basic of So
cial Research, Fifth Edition, Wadsworth: Cengage Learning, рр. 228-242;
Bryman, A. (2016) Social Research Methods, 5th edition, Oxford: Oxford
University Press, рр. 177-181.
6 Babbie, нав. дело, стр. 213.  
7 Fajgelj, S. (2010) Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za prime
njenu psihologiju, str. 594.
8 Fajgelj, S. нав. дело, стр. 595.

258

СНЕЖАНА СТОЈШИН и ВЛАДАН ВИДИЦКИ
величине узорка која често није адекватна за дато истражи
вање. Одређење величине није нимало једноставан задатак,
а у различитим методолошким текстовима, наводе се раз
личити критеријуми9. Фајгељ тако сматра да се у класич
ној статистици закључивања узорци мањи од 30 сматрају
малим, узорци од 30 до 100 средњим, а узорци преко 100
великим узорцима10. Морс (Morse) је препоручио да је у фе
номенолошким студијама потребно спровести минимум 6
интервјуа, а 30 до 50 интервјуа у етнографским студијама
и студијама заснованим на утемељеној теорији11. Шта гово
ри ова Морсеова препорука? Прво, да се о величини узорка
не може говорити независно од метода прикупљања подата
ка, односно од одабраног истраживачког приступа у неком
истраживању. Друго, да су ови узорци у поменутим истра
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) наводи да величина узорка зависи
од тога какве податке истраживач планира да добије, од тога
како тачно утврдити који ће тип узорка највише користити
у истраживању, као и од карактеристика популације12. Расел
(Russell) такође наводи да величина узорка зависи од карак
теристика популације, односно од хетерогености популаци
је, од броја подгрупа популације и од величине подгрупа ко
је желимо да издвојимо у анализи. Поред тога, Расел додаје
и колику прецизност резултата очекујемо13 (ово последње
води у статистику узорка14, о чему овде неће бити речи због
недостатка простора).
У каквој су вези репрезентативност и величина узорка, од
носно да ли са величином узорка расте репрезентативност?
Не, зато што велики узорак не гарантује репрезентативност.
Другим речима, велики случајни узорак из лошег оквира
узорковања лошији је и мање репрезентативан од мањег
случајног узорка из потпуног и тачног оквира узорковања.
Овде треба напоменути да се величина узорка може одреди
ти на два начина: први је статистичким израчунавањем, где
9 Овде неће бити речи о статистичком методу одређења узорка.
10 Fajgelj, S. нав. дело, стр. 595. Исти аутор наводи да прецизност узор
ка „зависи од величине узорка, од методе бирања узорка и од грешака
(пристрасности) током спровођења узорковања” (стр. 603), а претходни
редови су показали да је веза између величине узорка и прецизности и
репрезентавности прилично упитна и да зависи од више ствари.
11 Према: Russell, нав. дело, стр. 176.
12 Neuman, L. W. (2006) Social Research Methods: Qualitative and Quantita
tive Approaches, 6th. ed. Boston: Pear son Education, Inc. р. 241.
13 Опширније о овоме видети: Russell, нав. дело, стр. 142-143.
14 Више видети: Russell, нав. дело, стр. 146-161.
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истраживач мора да претпостави колико је грешака „прихва
тљиво” и какав је степен варијације у популацији; и други
конвенционална и најчешће прихваћена величина узорка15
о чему је већ било речи. Истраживачи се чешће одлучују за
ову другу варијанту, јер немају информације о популацији
које су потребне за одређење величине узорка статистичким
методом. Тако, имајући у виду горе наведено да је 100 испи
таника „велики” узорак, што асоцира на то да је довољан и
вероватно репрезентативан, можемо направити велику гре
шку уколико занемаримо нпр. хетерогеност популације, јер
уколико у популацији постоје подгрупе, са њиховим бројем
требао би да расте и узорак, пошто је неопходно бар 50 ис
питаника по свакој групи да би се могли изводити закључ
ци. То значи да узорак, у зависности од броја подгрупа мора
бити много већи од 100 (или једноставније број подгрупа
пута 50). Исто тако, уколико је хомогена популација, по обе
лежју битном за истраживање, 100 испитаника изабраних
без осталих грешака, може бити високо репрезентативан и
довољно велики узорак.
Дакле, на одлуку о величини узорка, поред теме истражива
ња, метода и доступности спискова основног скупа, утиче и
варијабилност популације која се истражује. Варијабилност
популације, односно степен хомогености основног скупа,
може се проверити пилот анкетом, односно пробним истра
живањем, а затим се може приступити планирању узорка и
могућој стратификацији, односно стварању одређених под
група. Пилот анкета је погодна и за, додуше грубо, истражи
вање могућег степена и разлога одбијања, о чему ће касније
бити речи. Наиме, пилот анкета може указати на нека пита
ња због којих потенцијални испитаници не желе да учеству
ју, па се то може кориговати пре „главног” истраживања.

Грешке у планирању узорака који се заснивају 
на теорији вероватноће
У наредним редовима указаћемо на грешке које су специ
фичне за одређене узорке, али и на оне које се јављају код
више типова узорака.
Случајни узорак се често назива најрепрезентативнијим узо
рком, јер свака јединица основног скупа има исту вероват
ноћу да буде изабрана у узорак. Међутим, у пракси је веома
тешко остварити случајан узорак, а то је најчешће и разлог
грешака у одабиру узорка случајним путем.

15 Neuman, нав. дело, стр. 241.
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Прва група грешака код планирања овог узорка настаје због
оквира узорковања, који представља „листу јединица анали
зе, из које узимате узорак, и на основу које генерализујете”16.
Оквир узорковања може бити бирачки списак, спискови за
послених, списак адреса становника неког места, спискови
потрошача одређених производа, спискови предузећа, плат
ни спискови и други. Оквир узорковања мора да задовољи
одређене критеријуме, а уколико их не задовољава настаје
грешка у узорку. Дакле, за одабир узорка случајним путем
неопходан је списак људи међу којима бирамо узорак (ода
бир се врши таблицама случајних бројева или методом лу
трије, односно извлачењем из „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, спискови могу
бити или недоступни за популацију која се истражује или
не постоје (рецимо особе које живе у ванбрачним заједни
цама), затим нису потпуни (телефонски именик не садржи
све становнике неке територије јер многи немају телефон),
односно не садрже све јединице које би требало да садр
же (телефонски именик најчешће не садржи све постојеће
бројеве телефона) и слично. Чак и када на уму имамо би
рачки списак који би требало да обухвата све становнике
једне територије старије од 18 година, не смемо сметнути са
ума променљивост тог списка. Наиме, на овај списак утичу
миграције, односно кретање становништва, смртност ста
новништва, али и прилив оних који су навршили 18 година,
те је питање потпуности и ажурности тог списка као оквира
узорковања потпуно оправдано. Чак и када имамо потпун и
ажуран списак, питање је које ће нам информације пружи
ти. Бирачки списак нпр. садржи име и презиме, адресу, пол
и датум рођења, најчешће не садрже податке о образовању
и радном статусу који су нам често потребни за прављење
стратума17.
Још један пример списка који не обухвата целу популацију
јесте поменути телефонски именик, који се често користи,
али из којег се бирање узорка назива квазислучајним узор
ком, јер има доста недостатака. Наиме, поред већ наведених
проблема бирања јединица из тел. именика, велики проблем
је и то што је становништво веома мобилно, те телефонске
компаније не региструју све промене бројева телефона. Да
ље, често се наводи да одређени број становника не жели да
16 Russell, нав. дело, стр. 130.
17 Vest, C. (2004) Istraživanje tržišta, Beograd: Clio, str. 103.
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њихови бројеви буду објављени18 и да се ово становништво
вероватно разликује по одређеним карактеристикама од ка
рактеристика људи чији су бројеви телефона објављени. Та
кође, проблем је и што припадници одређених друштвених
група често не поседују телефон (старије становништво, си
ромашни, бескућници)19. Чак и када велики удео становника
има телефон, често долази до не-јављања (ово је лако решив
проблем, јер уколико се испитаници не јављају у оквиру те
лефонског анкетирања, позива се од 3 до 10 пута пре него
што се телефонски број замени другим бројем20).
Највећа грешка у узорку настала на основу лошег оквира
узорковања, забележена је 1936. године. Наиме, Књижевни
избор (енг. Literary Digest) 1936. године послао је поштом
10 милиона упитника са циљем да истраже ко ће победити
на председничким изборима у САД – Рузвелт (Franklin D.
Roosevelt) или Ландон (Alf Landon)21. Да ће Ландон победи
ти забележено је у 57% одговора, док је Рузвелт имао 43%
подршке међу испитаницима – међутим, након одржавања
избора резултати су били потпуно супротни. Зашто је дошло
до овако велике грешке? Грешка је настала због нерепре
зентативног узорка насталог као последица неприкладног
оквира узорковања – наиме, узорак је одабран из телефон
ских именика и са листе власника аутомобила. Зашто ово
није било добро? Прво, у то време аутомобиле и телефоне су
имали богатији и виши средњи слојеви становништва који
углавном гласају за републиканце. То значи да 1) ни име
ник ни листе власника аутомобила нису обухватили сирома
шније слојеве становништва и нижу средњу класу (за које
се претпоставља да гласају за демократе којима је припа
дао и Рузвелт), и, 2) враћено је „само” 20% листића поштом
(2 милиона листића), а они су вероватно дошли од образова
нијег дела становништва22. Овај пример поред веома лошег
оквира узорковања показује и да величина узока, при лошем
планирању, не игра никакву улогу у репрезентативаности
узорка.
Дакле, оквир узорковања, односно спискови популаци
је из којих можемо одабрати узорак, може довести до гре
шке у узорку уколико нису тачни, не садрже све јединице,
нису потпуни, садрже понављања и сл. Срећом, наведени
18 Вест (Chris Vest) наводи да 34% телефонских бројева у Великој Брита
нији није доступно у телефонском списку. Vest, нав. дело, стр. 100.
19 Vest, нав. дело, стр. 99-101.
20 Russell, нав. дело, стр. 131.
21 Babbie, E, нав. дело, стр. 202, 204.
22 Исто.

262

СНЕЖАНА СТОЈШИН и ВЛАДАН ВИДИЦКИ
недостаци оквира узорковања који могу утицати на грешке
у узорку, карактеристични су углавном за једноставни слу
чајни узорак, пошто код одабира осталих узорака не морамо
имати списак популације. Тако Милас наводи да за систе
матски случајни узорак, где се бира сваки н-ти, не морамо
имати списак, већ то може бити сваки н-ти који изађе из
неке дискотеке или позоришта23.
Друга група грешака која се може јавити код случајног узо
рка односи се на (не)хомогеност основног скупа из којег се
бира узорак. Наиме, при одабиру случајног узорк а може се
догодити да подгрупе хетерогеног основног скупа не буду
довољно, или чак уопште заступљене, односно да из узорка
буду одабране само јединице које имају исту карактеристику
(нпр. само жене, само одлични ученици, само високообра
зовани и слично). Овај проблем решава се стратификовањем
основног скупа према одређеним карактеристикама, те до
бијамо стратификовани случајни узорак. Рецимо, када се са
списка деце у школи бира насумично, може се догодити да
у узорак буду одабрани само ученици осмог разреда, само
девојчице, или рецимо само одлични ученици. Да се не би
то догодило, основни скуп ћемо стратификовати, односно
поделити на стратуме или подскупове из којих бирамо узо
рак, тако да ће и оне најмање групе у основном скупу имати
исту шансу да се нађу у узорку. То значи да ученике можемо
поделити по разредима или полу или успеху постигнутим у
претходној години. Иначе, показано је да кад год се догоди
грешка у узорку, увек се фаворизују жене, односно повећава
се удео жена у узорку24. Стратификовани узорак може бити
сразмеран, када у узорак бирамо онолико јединица колики
је удео те групе у основном скупу, и несразмерни, када из
сваке подгрупе бирамо исти број јединица. Стратификова
њем се постиже већа репрезентативност случајног узорка
бираног из хетерогеног основног скупа и тиме се избегавају
могуће грешке једноставног случајног узорка.
Кластер узорак такође спада у групу узорка који се засни
вају на теорији вероватноће и веома личи на стратификова
ни узорак. Међутим, због начина одабира јединица, чини се
да има више могућих извора грешака од стратификованог
узорка. То је узорак код којег се случајним путем одабирају
веће узорачке целине – кластери, одабрани према одређе
ним критеријумима, а затим се у њима испитају сви члано
ви. Кластер узорак се заснива на чињеници да људи живе у
23 Milas, нав. дело, стр. 404.
24 Hayes, B. (2006) Sampling, The Cambridge Dictionary of Sociology in Tur
ner (ed.), Cambridge: University Press, p. 530.
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одређеним групама – кластерима (географским – месна за
једница, општина, град) или, рецимо, припадају одређеним
институцијама (школа, црква, банка и слично). Овај узорак
је веома практичан уколико немамо спискове могућих ис
питаника, односно списак основног скупа. На пример, не
постоји списак деце основношколског узраста у неком гра
ду, али постоје основне школе као кластер у којем се могу
испитати сва деца25. Оно што може бити грешка код кластер
узорка јесте грешка услед бирања кластера, јер се само они
бирају случајним путем, а грешка се може проценити уко
лико се упореди са грешком једноставног случајног узорка
исте величине. Затим, овде је оправдано поставити питање
колико се кластер који је ушао у узорак разликује од класте
ра односно група које нису ушле у узорак, претпоставља
јући да што су разлике међу њима веће, већа је и грешка.
Исто тако, прецизност кластер узорка може да зависи и од
броја одабраних кластера, јер је узорак прецизнији уколико
се више кластера укључи у истраживање, односно у овиру
више њих се прикупљају подаци26, нарочито ако су класте
ри различити по величини и карактеристикама битним за
истраживање.

Грешке у планирању узорака који се не заснивају
на теорији вероватноће
За пригодни узорак, мада се то у неку руку односи и на оста
ле узорке који спадају у ову групу, карактеристично је да
су то људи коју су при руци, односно они који желе да уче
ствују у истраживању. Због овог је пригодни узорак најмање
репрезентативан, те се овде поставља питање колико се они
који учествују у истраживању разликују од оних који не же
ле да учествују у истраживању. Роснов и Розентал (Rosnow,
Rosenthal) су 2005. године дали слику просечног „добро
вољца” који најчешће учествује у истраживањима. Према
њиховим налазима добровољци су најчешће вишег образо
вања, припадају вишој друштвеној класи, имају већи коефи
цијент интелигенције, већу потребу за социјалним докази
вањем, већу потребу за авантуром, већу неконвенцијалност
и слично.27 Дакле, њихово истраживање је показало да су
разлике међу онима који учествују и онима који не учеству
ју толике да се рецимо, понашање студената добровољаца
који су учествовали не може уопштити на све студенте, а
камоли на целокупну популацију. Пример добровољног узо
рка је када се гледаоци јављају у неку емисију да кажу шта
25 Russell, нав. дело, стр. 136.
26 Milas, нав. дело, стр. 428; Babbie, E, нав. дело, стр. 236.
27 Fajgelj, нав. дело, стр. 607; Milas, нав. дело, стр. 407-408.
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мисле о неком проблему, што може довести до погрешног
закључка да већина исто мисли, тако да не смемо изгубити
из вида да су то људи који се највероватније по неким ка
рактеристикама разликују од оних који се никад не јављају.
Исто тако, не смемо занемарити да анкетари често налазећи
испитанике пригодно, налазе познанике и пријатеље који су
најчешће сличних година, имају слично образовање, припа
дају истој класи, имају слична интересовања, тако да велики
део становника нема скоро никакву шансу да се нађе у овом
узорку.
Квотни узорак је чини се најрепрезентативнији у групи
узорака који се не заснивају на теорији вероватноће. Међу
тим, и код овог узорка се могу јавити грешке у планирању,
а нарочито у одабиру јединица у узорак. Први проблем код
квотног узорковања може настати у фази планирања узор
ка, односно у фази када се одређују квоте према старости,
полу, образовању и/или класној припадности. Наиме, одре
ђење удела поменутих квота у популацији који ће се затим
пресликати у узорку, мора бити прецизно и тачно урађено,
на основу тачних пописних података, што може да предста
вља проблем, јер чак ни пописи становништва не дају увек
потпуне податке. Тако рецимо, удео високообразованих
константно расте, па ако користимо податке од пописа од
пре неколико година, постоји могућност да је удео у попи
су мањи него у време истраживања28. Исто тако, за класну
припадност не постоје тачни подаци, већ се квоте бирају на
основу ранијих истраживања што може бити извор грешке.
Друга група грешака код квотног узорковања настаје у фа
зи одабира јединица на терену. Наиме, грешке код овог ти
па узорка могу да настану чак иако анкетар добије чврсте и
прецизно утврђене квоте, јер даље узорак бира пригодним
путем, те на одабир често утиче став анкетара и ситуац
 ија
на терену. То значи да узорак даље може да се заснива на из
гледу испитаника, анкетари често избегавају сиромашније
куће, највише спратове вишеспратница, и слично, и зато из
узорка могу ненамерно да буду искључени, рецимо, сирома
шни, стари и болесни. Исто тако, пристрасност се у квотном
узорковању јавља када у оквиру старосних квота анкетари
бирају испитанике одређених старосних група (нпр. уколи
ко је једна старосна квота од 18 до 28 година студенти ан
кетари ће најчешће бирати испитанике ближе 18 година јер
су млађи доступнији; затим, уколико је старосна квота 65+,
најчешће бирају испитанике старије две три године од 65
због лакшег остваривања контакта, док они са 80 и више
28 Milas, нав. дело, стр. 410.
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година често остају занемарени). Такође, није у потпуности
сигурно да ли су анкетари одабрали особу која има потребне
карактеристике, односно припада заиста траженој катего
рији, што се најчешће дешава са припадношћу друштвеној
класи, пошто анкетар сам процењује29. Могло би се рећи да
посебан, „невидљив” проблем, код квотног узорка предста
вља одбијање, пошто анкетар, уколико га неко одбије, једно
ставно потражи другу особу која задовољава критеријуме, а
одбијање остаје незабележено.
Иако одређење квота овом узорку осигурава већу репрезен
тативност него код других узорака који се не заснивају на
теор ији вероватноће, у питању је привидна репрезентатив
ност30, због наведених недостатака (односно, зато што се,
као што је наведено, у оквиру старосних квота чешће бира
ју млађи, а у оквиру образовних квота они образованији).
Мозер је још 1952. године тестирао квотни узорак и уста
новио да је квотни узорак који се темељи на старости, по
лу и друштвеној класи, пристрасан у смислу да су у узорак
ушли они образованији, запослени у јавним службама, а да
је много мање било нижеобразованих радника31.
Код намерног узорка, који представља одабир типичних
случајева, тражи се од истраживача одлично познавање
проблематике истраживања и добар одабир типичних слу
чајева. Уколико ово није случај, постоји могућност грешке.
У одабиру испитаника методом грудве снега проблем може
бити што ће испитаници у узорак препоручивати отворени
је особе спремне за сарадњу. Ту се дакле, може поставити
раније постављено питање: колико се те особе разликују од
оних које нису препоручене да уђу у узорак?
Мањи степен репрезентативности и карактеристике пробле
ма који се јављају код узорка који се не заснивају на теорији
вероватноће сугеришу на постављање питања зашто и када
користити узорке из ове групе? Треба их користити када је
то једина могућа метода одабира узорка: код недоступних
популација, односно код испитаника које је веома тешко на
ћи, код испитаника који нису на списковима, затим, када су
средства за истраживање мала, а ови узорци су економични
и брзи.

29 Milas, нав. дело, стр. 411.
30 Исто.
31 Исто.
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Грешке узорка у односу на фазу у којој се јављају
Уколико фазу узорковања у неком истраживању поделимо
на две подфазе – фазу када планирамо узорак и фазу када
бирамо испитанике на терену, и грешке које се јављају у
процесу узорковања можемо поделити у две групе: грешке
у планирању узорка и грешке које се при одабиру јединица
јављају на терену.
Прва група грешака које се јављају током планирања узо
рка већ је у неку руку објашњена у претходним редовима
тако да ћемо ове грешке само систематизовати (табела 1)
и укратко размотрити да ли се и на који начин ове грешке
могу избећи.

Табела 1. Најчешће грешке у узорку у 
фази планирања узорка и могућа решења

Друга група грешака у односу на фазу у којој се јавља јесу
грешке на терену, односно грешке које се јављају најчешће
због грешке анкетара, али и из незаинтересованости потен
цијалних испитаника (табела 2). Дакле, грешке при одабиру
јединица на терену настају услед:
1) немогућности добијања одговора32 – то су случајеви ка
да испитаници нису код куће; када испитаници одбијају
32 Milas, нав. дело, стр. 436-438.
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учешће у истраживању; када су испитаници особе ко
је није могуће анкетирати (болесни, немоћни, оштеће
ног слуха); када не можемо наћи испитаника (одсељени,
променили пребивалиште, срушене куће) и сл.
2) грешке које при (не)случајном одабиру јединица чине
анкетари: бирају млађе, доступне испитанике, не бирају
старе, сиромашне и сл.
Код прве групе грешака на терену просто се намеће питање
зашто неки испитаници одбијају учешће у анкетирању? По
казано је да одбијање најчешће зависи од:
а) особина испитаника, који може бити недружељубив,
нерасположен, нервозан, неповерљив;
б) анкетара, који треба да задобије поверење речима и из
гледом, да пре изласка на терен присуствује тренингу за
анкетаре; и
в) теме истраживања - најчешће се одбијају политичке те
ме, Милас наводи да је деведесетих година у Хрватској

Табела 2. Најчешће грешке узорка на 
терену и њихова могућа решења
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у истраживањима Института друштвених знаности око
30% испитаника одбијало учешће у истраживањима, а да
је удео оних који не желе да учествују у истраживањима
других институција био још већи33.
На крају треба напоменути да грешке у узорковању о којима
је било речи у овом тексту треба раздвојити од грешака које
настају након одабира појединаца у узорак, односно током
прикупљања података (анкетарска грешка), пошто оне нису
последица лошег одабира узорка, већ лошег рада анкетара
(нетачно бележење одговора, сугестивно постављање пита
ња, коментарисање одговора, прескакање одређених пита
ња, самостално бележење одговора и слично).

***
Бројне грешке које се јављају у току планирања и одабира
узорка, а о којима је било речи у претходним редовима, ука
зују на то да истраживачи у процесу истраживања треба да
посвете велику пажњу проблему узорка. Грешке се јављају
и у фази планирања узорка, али и код самог одабира једи
ница на терену, јављају се и код узорака који се заснивају и
оних који се не заснивају на теорији вероватноће. На истра
живачу је да добро анализира и одлучи који тип узорка је на
прикладнији за тему истраживања и да предузимајући мере
о којима је било речи, покуша да избегне или бар смањи број
и обим грешака.
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Abstract
The paper points out errors that can occur during the planning and
selection of samples in the study of social phenomena, causes behind
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 nonprobability sampling methods, and then with respect to the phase in
which they occur. After that, the possibilities of overcoming different
types of errors are pointed out. The relationship between sample size
and possible errors is also analysed. In addition, attention is paid to the
sample errors that can occur during fieldwork by the interviewer, which
should be distinguished from interviewer-related errors that occur in the
process of data collection.
Key words: sample, sample errors, random samples, purposive sam
ples, sample size
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МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА У
ИСТРАЖИВАЊИМА
АФЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА
Сажетак: У раду су представљена методолошка питања у испи
тивању афективног благостања у савременим друштвеним ис
траживањима. Афективно благостање се може одредити као
баланс између доживљених позитивних и негативних афеката. У
првом делу рада су изнети досадашњи налази о природи афеката,
њиховој међусобној повезаности и о појединим когнитивним пред
расудама везаним за самопроцењивање доживљавања афеката.
Затим су хронолошки представљени најчешче коришћени методи
мерења и истакнуте предности и недостаци сваког од њих. Ту спа
дају мерни инструменти који садрже и само један и више ајтема,
инструменти за мерење како интензитета, тако и учесталости
и трајања доживљавања афеката, инструменти који се заснивају
како на самопроценама, тако и на проценама других људи, и како
субјективни тако и различити објективи мерни инструменти. У
раду су представљени и примери великих међународних истражи
вања која укључују испитивање афективног благостања на наци
онално репрезентативним узорцима. У завршном делу су изнете
неке од препорука за даља истраживања и закључна разматрања.
Кључне речи: валидност, поузданост, мерење, афективно благо
стање, позитиван афекат, негативан афекат

Афективно благостање већ дуго постаје све перспективније
поље истраживања у друштвеним наукама, првенствено у
оквиру психологије и социологије.1 Оно се може одредити
1 Рад је резултат истраживања у оквиру научноистраживачких пројеката
ОИ 179039 и ОИ 179018 које финансира Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
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као баланс између доживљених позитивних и негативних
афеката.2 Афекти се односе на основна искуства о тренут
ним стимулусима, пријатним када је реч о позитивним, од
носно непријатним када је реч о негативним.3 Разликују се
од емоција по томе што се односе на стања расположења,
док емоције укључују и карактеристичне обрасце физиоло
шких узбуђења, мисли и понашања.4 Могу варирати према
интензитету и учесталости доживљавања, као и трајању.
Када је реч о мерењу, ове основне димензије доживљава
ња афеката представљају већ деценијама велики изазов за
истраживаче.5 Наиме, огорман број фактора може утицати
на прецизност, односно поузданост и валидност приликом
мерења испитаникових афективних стања – садашњих или
прошлих. Ту спадају различите когнитивне и мотивационе
способности испитаника, формулације питања, редослед
2 Simon, C. R. and Durand-Bush, N. (2014) Differences in psychological and
affective well-being between physicians and resident physicians: Does high
and low self-regulation capacity matter? Psychology of Well-Being, 4(1),
рp. 1-19.
3 Frijda, N. H. Emotions and hedonic experience, in: Well-being: The founda
tions of hedonic psychology, еds. Kahneman, D., Dien er, E. and Schwarz, N.
(1999), New York: Russell Sage Foundation, рp. 190–210.
4 Miller, D. N. Positive Affect, in: Encyclopedia of Child Behavior and De
velopment, еds. Goldstein, S. and Naglier i, J. A. (2011), Springer: Boston;
Stringer, D. M. Negative Affect, in: Encyclopedia of Behavioral Medicine,
еds. Gellman, M. D. and Turner, J. R. (2013), New York: Springer. О кате
горизацијама расположења и емоција, видети: Frijda, N. H. Emotions and
hedonic experience, in: Well-being: The foundations of hedonic psychology,
еds. Kahneman, D., Dien er, E. and Schwarz, N. (1999), New York: Russell
Sage Foundation, рp. 190–210; Zelenski, J. M. and Larsen, R. J. (2000) The
distribution of basic emotions in everyday life: A state and trait perspective
from Experience Sampling data, Journal of Research in Personality, 34(2),
рр. 178–197.
5 У вези са тим, велики број аутора сматра неопходном деобу на пози
тиван и негативан афективитет из једног валентног скора. Овде је ин
тересантно истаћи један старији налаз који је и данас веома значајан;
Dien er, E. and Iran-Nejad, A. (1986) The relationship in experience between
various types of affect, Journal of Personality and Social Psychology, 50(5),
рр. 1031–1038, о одсуству хомеоскедастичке повезаности између две
групе афеката, већ облика слова L – уз низак ниво доживљавања пози
тивног афекта могућ је и цео низ негативног различитог интензитета,
као и обрнуто. Притом, иако није искључено да се истовремено дожи
вљавају позитиван и негативан афекат благог интезитета, то не важи и
за јак интензитет. Иако се о међусобној повезаности између позитивних
и негативних афеката и даље води жива дебата, досадашња истражива
ња су показала да је она зависна од великог броја фактора, попут типа
и интензитета узоркованих афеката, трајања узорковања, типа мерних
скала, коришћења вербалних или невербалних мера, контроле безра
зложних одговора итд. Према: Dien er, E. Assessing subjective well-being:
Progress and opportunities, in: Social indicators research series: Vol. 39. As
sessing well-being: The collected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009a),
Dordrecht: Springer, pp. 25–65.
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питања и њихов контекст, формулације и број могућих од
говора, карактеристике анкетара, тренутно расположење
испитаника, склоност испитаника да виде ствари уопште у
негативном или позитивном светлу, релативно скорашњих
догађаја, доба дана у којем се врши процена, дан у недељи,
временски услови, годишње доба, културни контекст итд.6
Овде спадају и различите тенденције испитаника – да од
говарају позитивно или негативно независно од садржаја
питања, да бирају екстремне одговоре, да бирају средишње
односно неутралне одговоре, да одговарају насумично, да
бирају прве одговоре, да бирају последње одговоре, да дру
ге редне бројеве одговора преферирају релативно више, да
одговорају у складу са нормама или у складу са очекивањи
ма истраживача, да одговарају конзистентно и томе слично.7
На пример, постоји сколоност уопштено срећних као и тре
нутно расположених испитаника да прецењују ниво свог
позитивног афективитета и несрећних да потцењују ниво
негативног.8 Даље, чак и наизглед веома тривијални фак
тори попут налажења новчића, сунчаног дана, лепог енте
ријера или скорашње победе омиљеног спортског тима мо
гу значајно да утичу на испитаникову процену генералног
афективног благостања.9 Подсећање на давне позитивне
или негативне догађаје може утицати на увећање или сни
жавање скорова афективног благостања; ту је и социјална
пожељност, па ако се прикупљање података врши лицем у
лице, а анкетар је атрактиван, скорови су виши; са друге
стране, ако анкетар на пример, има инвалидитет, скорови су
мањи, вероватно зато што испитаници не желе да изгледају
срећно итд.10

6 Према: Ментус, В. (2017) Валидност и поузданост субјективних индика
тора благостања у социолошким истраживањима – мерење задовољства
животом, Социолошки преглед, LI, 1, стр. 157–180.
7 Исто.
8 Dien er, E. Assessing subjective well-being: Progress and opportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The col
lected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
рp. 25–65.
9 Schwartz, N. and Strack, F. Reports of Subjective Well-Being: Judgemental
Processes and their Methodological Implications, in: Well-being: The foun
dations of hedonic psychology, eds. Kahneman, D., Dien er, E. and Schwartz,
N. (2003), New York: Russell Sage Foundation; OECD (2013) OECD Gui
delines on Meas uring Subjective Well-Being, Paris: OECD Publishing.
10 Dien er, E. Assessing subjective well-being: Progress and opportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The col
lected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp. 25–65.
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Проблеми са памћењем, недостатак мотивације, нејасноћа
питања, или просто незнање одговора могу водити у грешке
при самопроцењивању као и до хеуристике, односно кори
шћења менталних пречица којима се олакшавају разумева
ње питања, ретроспекција, формирање става, форматирање
става у неки од понуђених одговора и формулисање самог
одговора.11 Хеуристика може бити корисна у многим ситу
ацијама, али често представља извор многих когнитивних
предрасуда. У даљем тексту представљени су неки од ме
тода помоћу којих се мере афективног благостања настоје
учинити валиднијим и поузданијим.

***
Током друге половине прошлог века па све до данас, психо
лози су развили велики број метода и техника мерења пози
тивног и негативног афективитета. Свака од њих, наравно,
има своје предности и недостатке у овом делу се они по
дробније представљају.
Пре свега ту је огроман број мерних скала. Оне варирају у
зависности од многих фактора. Најпре, према броју ајтема
који садрже. Оне које садрже један су најједноставније и
врло често у употреби, као и оне са више ајтема, а које су
још валидније и поузданије. Могу обухватати и до 132 ај
тема (попут MAACL-R)12, мада су најчешће знатно краће, а
многе скале и са по четири или пет ајтема су се показале у
великој мери поузданим и валидним.13 Једна од оваквих ска
ла гласи: „Током претходне три недеље а) Који проценат вре
мена сте се осећали срећно? б) Који проценат времена сте се
осећали несрећно? ц) Који проценат времена сте се осећа
ли неутрално? Или, „Какво вам је расположење ових дана”,
при чему 1 значи „Веома лоше све време”, а 4 „Веома добро
све време”.14 Иако су и скале које садрже један ајтем често
поуздане и валидне (умерено до јако корелирају са екстер
ним варијаблама, што је доказ конвергентне валидности),
11 Schwarz, N., Knäuper, B., Oyserman, D. and Stich, C. The Psychology of
Asking Ques tions, in: International Handbook of Survey Methodology, eds.
de Leeu w, E. D., Hox, J. J. and Dillman, D. A. (2008), New York: Lawrence
Erlbaum Associates.
12 Lubin, B., Van Whitlock, R., Reddy, D. and Petren, S. (2001) A comparison
of the short and long forms of the Multiple Affect Adjective Check List—Re
vised (MAACL-R), Journal of Clinical Psychology, 57(3), pp. 411–416.
13 Lucas, R. E., Diener, E. and Larsen R. J. Meas uring Positive Emotions, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The col
lected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009), Dordrecht: Springer, pp.
25–65.
14 h t t p s : / / w o r l d d a t a b a s e o f h a p p i n e s s . e u r. n l / c o m m o n / d e s c _ s t u d y.
php?studyid=293
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али и погодне због тога што су једноствне и кратке (за ис
траживања која морају да буду кратка или имају за циљ само
површан увид), оне су неретко критиковане: пошто је не
могуће израчунати унутрашњу конзистентност, једина оце
на поузданости ових скала је стабилност кроз време, где је
тешко одвојити стварне промене од грешке мерења; иако је
она често релативно висока, мања је него код мултиајтем
ских скала; међутим, помоћу њих се не могу посебно ис
питати различите димензије афективности и од испитаника
зависи како се оне интегришу у одговорима; такође, скорови
су често накривљенији ка позитивним.15
Скале позитивног и негативног афективитета које садрже
више ајтема су, како је поменуто, у великом степену поу
здане (што је показано унутарајтемским или краткорочним
тест-ретест корелацијама) и валидне, и немају многе од
претходно наведених недостатака.16 У наставку ће бити
представљене неке од најчешће употребљиванијих.
Скала баланса афеката (енг. Affect Balance Scale)17 је најста
рија позната скала и прва која раздваја позитиван и нега
тиван афективитет (са обзиром на помињане резултате ис
траживања који указују на то да они нису нужно поларни
опозити). Састоји се од укупно десет ајтема (тј. пет ајтема
који мере позитивне и пет које мере негативне афекте) на ко
је се одговара потврдно или одрично у смислу доживљава
ња током последњих неколико недеља. Ова скала је погодна
уколико истраживач није заинтересован за интензитет, уче
сталост нити трајање доживљавања афекта, већ искључиво
просто појављивање афекта. Она, међутим, садржи премали
број ајтема нарочито када се има у виду ускост појединих
од њих. Осим тога, многи ајтеми се ни не односе на афек
те, а они који мере позитиван афективитет пренаглашавају
узбуђење.18
Ту је и тзв. Афектометар (енг. Affectometter), који мери ба
ланс учесталости доживљавања афеката. Сачињен је од
десет различитих димензија позитивног афективитета –
оптимизам, самопоштовање, самоефикасност, социјална
15 Dien er, E. Subjective well-being, in: The science of well-being: The collected
works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009b), Dordrecht: Springer, pp. 11–58.
16 Lucas, R. E. and Dien er, E. Personality and subjective well-being, in: The sci
ence of well-being: The collected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009),
Dordrecht: Springer, pp. 75–102; OECD (2013) OECD Guid elines on Mea
suring Subjective Well-Being, Paris: OECD Publishing.
17 Bradburn, N. M. (1969) The structure of psychological well-being, Chicago:
Aldine.
18 Dien er, E. Subjective well-being, in: The science of well-being: The collected
works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009b), Dordrecht: Springer, pp. 11–58.
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подршка, социјална заинтересованост, слобода, енерги
ја, ведрина, јасноћа мисли и конфлуенција. Свака од ових
димензија садржи по два ајтема чија се учесталост дожи
вљавања оцењује на петостепеној скали (од „Не уопште”
до „Све време”). Слична је претходној скали по томе што
раздваја позитиван и негативан афективитет, и по томе што
се временски оквир односи на последњих неколико неде
ља. Међутим, за разлику од скале баланса афеката, овде су
одговори квантификовани. Осим тога, ајтеми за ову скалу
нису бирани произвољно према процени истраживача, већ
на основу придева и исказа за које је већ било показано да
испитаници заиста сматрају битним.19
Друга битна димензија афективног благостања – интензи
тет, веома често се мери помоћу тзв. мере интезитета афекта
(енг. Affect Intensity Measure).20 Ова мера у краћој форми са
држи двадест ајтема, а у дужој четрдесет, на које се одговара
помоћу шестостепене скале. Са обзиром да ова скала слабо
корелира са мерама трајања афекта пожељно је користити
их у комбинацији са њима. Наиме, два испитаника са једна
ко честим доживљавањем позитивних и негативних афеката
могу имати веома различит ниво укупног афективног благо
стања у зависности од интензитета. Тако, комбинација пози
тивног афективитета који је интензиван и дуго траје значи и
бујан и весео афективан живот, а дугог трајања и слабог ин
тензитета задовољан и спокојан. Дуготрајно и интензивно
доживљавање негативног афективитета је повезано са де
пресијом и другим јаким негативним стањима, а дуготрајно
али слабо интензивно са меланхолијом и сл.21
Веома коришћена скала у истраживањима данас је PANAS
(енг. Positive and Negative Affect Schedule),22 која се састоји
од по десет позитивних и негативних афеката, такође непро
изводљно одабраних. Иако је често коришћен, има велики
број мањкавости. Пре свега, односи се на поједина стања ко
ја се не сматрају афектима, попут „јак” „опрезан” „активан”
и „одлучан”, а активност и опрезност се не морају односити
19 Kammann, R. and Flett, R. (1983) Affectometer 2: A scale to meas ure cur
rent level of general happiness, Australian Journal of Psychology, 35(2),
pp. 259–265.
20 Larsen, R. J. (1984) Theory and meas urement of affect intensity as an in
dividual difference characteristic, Dissertation Abstracts International, 85,
2297B, University Microfilms No. 84-22112.
21 Dien er, E. Subjective well-being, in: The science of well-being: The collected
works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009b), Dordrecht: Springer, pp. 11–58.
22 Watson, D., Clark, L. A. and Tellegen, A. (1988) Development and validation
of brief meas ures of positive and negative affect: The PANAS scales, Journal
of Personality and Social Psychology, 54(6), pp. 1063–1070.
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само на позитиван афективитет. Са друге стране, занемарују
се поједини афекти битни за одређене културе или поједин
це, попут депресивности, испуњености, туге или среће. По
једини афекти су веома специфични попут инспирисаности,
а нпр. анксиозност је разложена на „узнемирен” „нервозан”,
„уплашен” и „престрашен”.23 Новија мера, PANAS-X24 са
држи шездесет ајтема и знатно је погоднија, што је разлог
њене честе употребе у савременим истраживањима. Ту су
додати поједини афекти веома значајни у одређеним кул
турним контекстима. Ту су, на пример, тзв. афекти ниског
узбуђења, попут „смирен” или „опуштен”, који су релатив
но пожељни у источноаз ијским културама (у односу на нпр.
северноам
 еричке).25
Скала позитивног и негативног искуства (енг. Scale of Po
sitive and Negative Experience или SPANE)26 је можда нају
потребљиванија скала до данас. Садржи по шест ајтема о
позитивном и негативном афективитету, веома широко схва
ћених, и односи се на учесталост доживљавања током прет
ходног месеца. Разлог за потоње је тај што краћи периоди
узорковања могу бити нерепрезентативни, а испитаницима,
са друге стране, то није тешко за вршење ретроспекције.
Истраживачи, наравно, могу према потребама испитивати
и друге временске оквире. Неке од предности скале су што
прави комбинацију трајања и учесталости доживљавања и
садржи одговоре који су везани за објективно време („Врло
ретко” и „Врло често” су релативно универзални, а нарочи
то „Увек” и „Никад”). Са друге стране, изостављање вре
менског оквира може бити прилично неодр еђено (као што је
случај са мерењем интензитета – „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
23 Dien er, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W. and Oishi, S., et
al. (2010) New well-being meas ures: Short scales to assess flourishing and
positive and negative feelings, Social Indicators Research, 97, pp. 143–156.
24 Watson, D. and Clark, L. A. (1994) The PANAS-X: Manual for the Positi
veand Negative Affect Schedule-Expanded Form. Unpublished manuscript.
University of Iowa, Iowa City.
25 Dien er, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W. and Oishi, S., et
al. (2010) New well-being meas ures: Short scales to assess flourishing and
positive and negative feelings, Social Indicators Research, 97, pp. 143–156.
26 Исто; http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Scale of
Positive and Negative Experience.pdf
27 Larson, R. and Csikszentmihalyi, M. The experience sampling method, 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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расположење током дугог временског периода, нпр. неколи
ко пута током дана помоћу компјутерског уређаја који носе
са собом. На овај начин се елиминишу проблеми у вези са
њиховим памћењем и уопштеним оцењивањем својих ста
ња. Одговара се у датим тренуцима, који су или случајни
или унапред одређени. Тако, могу се повезивати фреквенци
ја и интензитет доживљавања афеката са одређеним делом
дана и другим околностима. Овај метод је мање подложан
когнитивним пристраностима везаним за памћење у односу
на ретроспективне методе, а погодан је и за праћење проме
на кроз време. Међутим, овакав начин прикупљања пода
така може бити напоран за испитаника, што може утицати
на искривљење одговора ка онима од стране савеснијих ис
питаника. Осим тога, чињеница што се често извештава о
осећањима може сама утицати на одговоре.28
Може се истаћи да постоји и напреднија верзија ове методе,
а то је да се од испитаника тражи да при крају сваког дана
забележе своја расположења током истог дана (енг. Day re
construction method).29
Једна од варијација Ликертових скала је визуелна аналог
на скала, која визуелно репрезентује могуће одговоре на
Ликертовој скали.30 На пример, у низу приказаних лица са
различитим интензитетом осмеха, испитаник одабира оно
за које сматра да је најближе властитом. Давање одговора
је могуће и помоћу линије која раздваја два супротављена
афективна придева, или помоћу “термометра” који ослика
ва интензитет афекта итд. Ово је корисна алтернатива оним
мерама које могу бити проблематичне за разумевање поје
диним испитаницима, попут мале деце или оних који говоре
различитим језицима.31

***

У обимним OECD-овим смерницама за мерење субјектив
ног благостања32, препоручује се да приликом прикупља
ња података о афективном благостању генерално, питања и
28 Scollon, C. N., Kim-Prieto, C. and Dien er, E. (2003) Experience Sampling:
Promises and Pitfalls, Strengths and Weaknesses, Journal of Happiness
Studies, 4 (1), pp. 5–34.
29 Kahneman, D., Krueg er, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N. and Stone, A.
A. (2004) A survey method for characterizing daily life experience: The Day
Reconstruction Method, Science, 306, pp. 1776–1780.
30 Lucas R. E., Dien er E. and Larsen R. J. Meas uring Positive Emotions, in: So
cial indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The collected
works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009), Dordrecht: Springer, pp. 25–65.
31 Исто.
32 OECD (2013) OECD Guid elines on Measuring Subjective Well-Being, Paris:
OECD Publishing.
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одговори у упитнику буду формулисани тако да су лаки за
разумевање и лако преводиви на друге језике, а увод у упит
ник мотивишући за испитаника. То се нарочито односи на
телефонско анкетирање и тамо где вредности одговора нису
квантификоване. Могући одговори треба да буду међусобно
јасно дистинктивни и да се лако памте. Даље, препоручује
се да ознаке на интервалним скалама буду квантификоване
пре него словне, нарочито у случају дужих скала. Иако то
најчешће није случај у пракси, временски оквир који се пре
поручује за ретроспективне процене доживљених афеката
је двадесет и четири сата или краће. Тон питања би требало
да буде научно неутралан и такав да не фаворизује одређене
одговоре. Препоручује се да постоји довољан број опција да
се омогући да се процене у потпуности изразе.
Редослед питања би требало да буде такав да не утиче на
одговоре, односно да не дозволи да асоцирање на одређене
информације може утицати на процену тренутне афектив
ности. Приликом самог анкетирања пожељно је умањити
утицај когнитивних предрасуда давањем довољно времена
испитаницима да дају одговоре, као и давањем експлицит
них инструцкија и понављањем питања и одговора када се
то чини неопходним. Униполарне скале (на континуираној
скали са једном димензијом, попут оних од „Никад/Неуоп
ште” до „Све време/У потпуности”) су генерално пожељне
са обзиром на предности одвојеног мерења позитивног и не
гативног афекта. Нема потпуног слагања када је у питању
начин анкетирања, али се чини да испитивање лицем у ли
це поседује релативно највише предности (иако социјална
пожељност на тај начин може бити израженија).
Како је било истакнуто, проблем са мерењем афективног
благостања може представљати и то што се поједини афекти
у неким културама сматрају пожељним а у другим непожељ
ним, попут поноса или захвалности. Зато је добро укључити
генерално пожељна осећања (добра, позитивна и пријатна)
и непожељна (лоша, негативна и непријатна), и допустити
испитаницима могућност да сами одреде да ли су им она
пријатна и пожељна или непријатна и непожељна.33

***
Две кључне димензије доживљавања афеката, учесталост
и интезитет, могу имати веома дистинктивне импликације
за укупно афективно благостање. Истраживања указују на
33 Dien er, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi. D., Oishi, S. and
Biswas-Dien er, R. (2009) New meas ures of well-being: Flourishing and
positive and negative feelings, Social Indicators Research, 39, pp. 247-266.
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то да је учесталост афективног искуства од већег значаја
за укупно благостање него интензитет.34 Неколико је обја
шњења за то. Прво, интензивно доживљавање позитивних
афеката је донекле позитивно повезано са доживљавањем
интензивних негативних, односно процеси који воде у ин
тензивне позитивне афекте често воде и у негативне, па се
оне међусобно поништавају. Друго, веома интезивна афек
тивна искуства су релативно ретка. Најзад, мере засноване
на учесталости имају боље психометријске карактерстике.
Перцепције вредности на скалама могу више варирати при
ликом мерења интензитета. Учесталост се мери прецизни
јим интервалним и скалама односа, а интензитет номинал
ним и не нужно ординалним скалама. Ризик од когнитивних
пристрасности такође више одликује мере интензитета, на
пример, когнитивна предсрасуда екстремитета (тенденци
ја испитаника да даје екстремне одговоре независно од са
држаја).35 Интересантно је поменути и налаз да је прили
ком вишеструког узорковања афеката током летњег одмора
утврђено да је њихов интензитет био јачи предиктор пре
ференције да се поново оде на сличан одмор, него што је то
учесталост.36

***
Данас се афективно благостање мери у оквиру немалог бро
ја великих међународних истраживачких пројеката, често
на национално репрезентативним узорцима. На пример, у
оквиру European Social Survey37 оно се мери у оквиру роти
рајућих модула о личном и социјалном благостању, досад
у два циклуса. Испитује се трајање доживљавања афеката
током последње недеље, и то конкретно осећаја депресије,
константног напора, немирног сна, усамљености, туге, ле
таргије и одсуства мотивације, анксиозности, умора, досаде,
среће, уживања, енергичности, присутности, смирености, и
одморности. Одговори се дају на четворостепеној скали, где
1 значи „Нимало или скоро нимало времена”, а 4 „Све или
скоро све време”.

34 Dien er, E., Sandvik, E. and Pavot, W. (1991) International series in experi
mental social psychology, Vol. 21. Subjective well-being: An interdiscipli
nary perspective, Happiness is the frequency, not the intensity, of positive
versus negative affect, eds. Strack, F., Argyle, M. and Schwarz, N. , Oxford:
Pergamon Press, pp. 119–139.
35 Исто.
36 Wirtz, D., Kruger, J., Scollon, C. N. and Dien er, E. (2003) What to Do on
Spring Break? Psychological Science, 14(5), рр. 520–524.
37 https://www.europeansocialsurvey.org
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У оквиру European Quality of Life Survey38, афективно благо
стање се мери помоћу пет позитивних (весело и расположе
но, смирено и опуштено, активно и енергично, свеже и од
морно, и испуњено) и три негативна афекта (посебно напе
то, усамљено, и потиштено и утучено). Временски оквир је
последње две недеље, а конкретно се мери трајање афеката,
на шестостепеној скали од „Све време” до „Ни у једном мо
менту”. Још нека од оваквих великих истраживања су Euro
pean Union Statistics on Income and Living Conditions39 са сво
јим модулом о субјективном благостању, Gallup World Poll40
или Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe41 итд.

***
Досад је било речи о самопроценама афективитета од стране
самих испитаника. Велики део проблема са којима се суоча
вају оваква истраживања, међутим, може се избећи другом
врстом приступа – проценама афективног живота од стра
не других људи. То могу бити блиске особе, попут блиских
пријатеља или чланова породице, чије процене високо коре
лирају са самопроценама. Друго, то могу бити и процене од
стране експерата, обучених да интерпретирају специфичне
афективне сигнале, попут покрета фацијалних мишића.42 У
савременим истраживањима усавршене су и друге методе
које мере различите аспекте афективног благостања и на
друге објективне начине. Ту спадају праћење невербалних
облика понашања (било у неексперименталном окружењу,
било приликом реакције на стимулус), затим, праћење па
равокалних, гестуралних, постуралних и фацијалних покре
та, као и праћење хормонских активности попут кортизола
и норепинерфина који такође могу бити од великог значаја у
индиковању тренутног афективитета.43
Даље, развијене су и когнитивне мере попут присећања
срећних или несрећних догађаја из живота, или праћење
когнитивних садржаја (самопроцене сопствене вредности,
38 https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys
39 https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-in
come-and-living-conditions
40 https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx
41 http://www.share-project.org/home0.html
42 Dien er, E., Scollon, C. N. and Lucas, R. E. (2003) The evolving concept
of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness, Advances in
Cell Aging and Gerontology, 15, pp. 187–219.
43 Dien er, E. Assessing subjective well-being: Progress and opportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The col
lected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp. 25–65.
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циљева, беспомоћности, успеха итд.). Затим, ту је и бихеј
виорални приступ, који се темељи на праћењу различитих
облика понашања који могу бити повезани са афективним
благостањем, попут плакања, поремећаја сна, потрошње ал
кохола, нивоа физичке активности, недостатак апетита итд.
Такође, и дубински интервјуи су све заступљенији у мерењу
афективног благостања. Коначно, још један метод је дава
ње различитих емотивно сензитивних задатака. На пример,
испитаник има задатак да се током кратког временског пе
риода сети што више најаф
 ективнијих животних искустава,
или да допуни или препозна речи – тако, срећнији пре не
го несрећнији испитаници допуњују речи које се односе на
позитивно и пожељно, и брже препознају позитивне речи.44
Постоји и велики број у потпуности објективних мера, које
могу у одређеној мери индиковати тренутно афективно ста
ње испитаника, попут срчаног ритма, убрзања срчаног рит
ма, крвног притиска, температуре тела, температуре прста,
респирацијске амплитуде и електричне проводљивости ко
же.45 Активности у одређеним деловима мозга такође могу
бити повезани са унутариндивидуалним променама и међу
индивидуалним разликама. Електро-енцефалограми, ПЕТ
скенери и функционално снимање магнетном резонанцом
могу у том смислу бити веома погодна средства. Међутим,
проблем са оваквим објективним мерама је што не указују
јасно на разлике између позитивних и негативних афеката,
а често се ни поједини позитивни и негативни не разликују
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
великој мери валидним и поузданим, и са јаким потенци
јалом да у том смислу буду још прецизније. Можда кључни
44 Dien er, E. Assessing subjective well-being: Progress and opportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing well-being: The col
lected works of Ed Dien er, ed. Dien er, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp. 25–65.
45 Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., Larsen, J. T., Poehlmann, K. M. and Ito,
T. A. The psychophysiology of emotion, in: Handbook of emotions (2nd
ed.), eds. Lewis, M. and Haviland-Jones, J. M. (2000), New York: Guilford,
pp. 173–191; Dien er, E., Scollon, C. N. and Lucas, R. E. (2003) The evol
ving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness,
Advances in Cell Aging and Gerontology, 15, pp. 187–219.
46 Dien er, E., Scollon, C. N. and Lucas, R. E. (2003) The evolving concept of su
bjective well-being: The multifaceted nature of happiness, Advances in Cell
Aging and Gerontology, 15, pp. 187–219.
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проблем са данас доступним мерама афективног благостања
је тај што и даље не успевају да обухвате целокупно богат
ство емоционалног живота. Међу ауторима влада у великој
мери слагање да би услед тога било пожељно, када год је то
могуће, користити вишеструке мере приликом испитивања
афкетивног благостања – не само у циљу смањења грешке
мерења, већ и како би се обухватиле вишеструке компонен
те конструкта. То се пре свега односи на све три димензи
је афеткивитета – учесталост, интензитет и трајање. Друго,
то се односи и на самопроцене као и на процене од стране
других. Самопроцене јесу најчешће прецизне, најлакше за
употребу и због тога и најчешће коришћене у савременим
истраживањима. Међутим, услед њихове непотпуне међу
собне повезаности са другим мерама, пожељно је користи
ти их комплементарно са потоњим. Треће, субјективне ме
ре афективног благостања је пожељно користити заједно са
објективним, услед великог броја когнитивних предрасуда
које долазе до изражаја коришћењем првих.
Коначно, иако позитиван и негативан афекат у многим окол
ностима нису нужно независни, они у довољној мери има
ју јединствене варијације и различите обрасце повезаности
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
афективитета конвергирају, са обзиром на одсуство њихове
потпуне међусобне повезаности.
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CONTEMPORARY APPROACHES TO THE AFFECTIVE
EXAMINATION OF WELL-BEING
Abstract
In this paper, the issues of examining affective well-being in
contemporary social research are presented. Affective well-being may
be defined as a balance between experienced positive and negative
affects. In the first part of the paper, findings on the nature of affects,
their mutual association and some cognitive biases related to selfassessment of affective experience are presented. Then, the most
commonly used measurement methods are chronologically presented
and the advantages and disadvantages of each are highlighted. These
include measurement instruments containing only one or more items,
instruments for measuring the intensity as well as the frequency and the
duration of affective experience, instruments based on self-assessments
as well as assessments of other people, and subjective as well as some
objective measuring instruments. Also, some cases are presented
of extensive international researches involving affective well-being
measurements on nationally representative samples. In the final part,
some recommendations for further research as well as concluding
considerations are derived.
Key words: validity, reliability, positive affect, negative affect
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АНАЛОГНЕ И ДИГИТАЛНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И МОГУЋНОСТИ
ЊИХОВОГ KОРИШЋЕЊА У
ДРУШТВЕНОМ
ИСТРАЖИВАЊУ
Сажетак: Рад се бави разликама између аналогних и дигиталних
величина и могућностима које оне могу да допринесу друштвеном
истраживању. Kонстатује се да је дигитализација дала снажан
замах мерењу у друштвеним наук ама, тиме што се на тој плат
форми производе велике количине спецификованих података и
што се на тај начин омогућава опсежније и квалитетније описи
вање, објашњење и разумевање друштвених појава. Податке који
се користе у друштвеном истраживању аутор класификује у три
групе: 1) „чисти”, изворни подаци, настали на дигиталној плат
форми, 2) чисти аналогни подаци и 3) подаци који су по својству
делом дигитални, а делом аналогни. Потом се свака од те три гру
пе анализира са становишта њихових могућности и ограничења у
друштвеном истраживању.
Kључне речи: дигитализација, аналогне и дигиталне величине,
мерљивост у друштвеним наук ама, мерне јединице

Увод – апорије кретања и стајања: Замислимо у амфитеатру
таблу беле боје. Мајушним врхом фломастера на њој оста
вимо једва видљиву црну тачкицу. Сутрадан, тачно после 24
сата, налазимо своју тачкицу, непомичну, на истом месту где
смо је и оставили. Да ли је то тачно? Наравно да није! Она
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је сада 55 милиона километара далеко од тог места, а лини
ја њеног кретања изгледа као тешко замислива жврљотина.
Kако је то могуће?
Представа о стајној тачки, која стоји у месту и не креће се,
само је привид јер на свету не постоји ниједна апсолутно
стајна тачка: кад се узме у обзир окретање Земље око своје
осе, потом око Сунца, Сунца око средишта галаксије Млеч
ни пут, и кретање Млечног пута – јасно је да је за та 24 сата
заиста преваљена горе поменута, али нама тешко појмљива
дужина и путања1.
Сасвим супротно тој физичкој чињеници, да се непрекид
но крећемо непојмљивим брзинама, стоји супротна теорија
старогрчког филозофа Зенона, који тврди: кретање није мо
гуће – оно што видимо је само привид! Не може се доказати
да ће најбржи и најјачи јунак Ахил да претекне спору кор
њачу, иако је десет пута бржи од ње: наиме, гоњени тркач
има загарантовану предност пошто његов гонитељ увек мо
ра прво да пређе половину свог преосталог пута, па полови
ну те половине и бесконачан број наредних половина, коли
когод оне биле мале. То Зеноново „уситњавање” простора и
времена, тачке на половини сваке наредне половине, с једне
стране је налик на данашње дигитално представљање тих
варијабли. С друге стране, инсистирањем на уситњавању, на
све мањим секвенцама времена и простора, он показује да
се заиста никада не може доћи ни до најмањег застајања.
Тим доказом он у ствари говори о   континуалним варија
блама. „Густина” времена и простора је апсолутна и никако
се не може поставити тачка која ће обележити чврсту поло
вину, четвртину, или септилионити делић такве величине.
Другим речима, простор је необухватан, а време је незауста
вљиво и скоро би се могло рећи да су та два атрибута готово
непојмљива људском уму.
Ова два примера узимамо као илустрацију за нашу главну
тему – две врсте величина.
Упркос неоспорном сазнању да су простор и време бескрај
ни, људска врста за себе ствара „ограђени” део универзу
ма у коме обитава и који преуређује, користећи се пре свега
мерењем. Те вештачке тачке у времену и простору користе
се да би се разумеле, премеравале и уређивале различите
1 Питамо се како нешто тако спектатуларно пролази, укључујући и нас
саме, а да ми притом све то и не примећујемо? То је зато што смо се као
врста и као све остале врсте живих бића, адаптирали на тај сплет разли
читих гравитацион
 их сила па их не примећујемо и углавном не осећамо;
с друге стране постоји оптичка варка да се сва небеска тела крећу око
нас, а да ми стојимо у месту.
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величине и да би се на тим мерама поставили основи за на
станак и опстанак људске цивилизације.

Појам величина и мерења
Величине су особине физичких предмета (протежност у
простору и времену, састав, маса, агрегатно стање, кретање,
сила итд.), и нефизичких предмета – друштвених појава и
ентитета.
Мерење је упоређивање величина засновано на установље
ним и стандардизованим мерним јединицама. То је поступак
којим се утврђује степен испољавања својстава неког кон
кретног предмета, било физичког или нефизичког. Из овог
базичног степена, развија се велики број много сложени
јих мерења. Фигуративно речено, мерења постају наставак
људских чула и интелекта.
Значајан напредак настао је и у мерењима у друштвеним
наукама и може се рећи да више нема оне некадашње скеп
тичности о могућностима те врсте мерења. На основу дугог
временског периода коришћења разних мерних инструмена
та у области истраживања, показало се да мерење  јесте  мо
гуће, да је често врло прецизно2 и да је то једно од најважни
јих достигнућа друштвених наука. Многи аутори не прихва
тају Торндајков став да је све мерљиво (Торндајк, 1918), јер
то јесте упитно, али огромна већина сагласна је да у овим
наукама 1) више нема озбиљних оспоравања мерљивости,
2) да је мерење опсежно и успешно примењивано, 3) да је у
великој мери дало квалитетне и корисне резултате и 4) да ће
се, потпомогнуто дигитализацијом, све више примењивати
и усавршавати.3
Аутор је, што по професији истраживача тржишта, јавног
мњења и медија, а што по универзитеском послу, и сам ра
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”: од испитаника се тражи да каже
на ком подеоку види себе на скали од 1 (село) до 10 (свет);
2 Један од чврстих доказа да су могућа квалитетна мерења у друштве
ним наукама јесу и прецизне процене резултата избора. Аутор је, радећи
у агенмцији за јавно мњење, тржиште и медије – Gallup International,
остварио процену резултата избора са одступањем само 2 промила од
стварног резултата избора; објављено у Блицу 24. јуна 2004. године.
3 Бранковић, С. Димензионирање и премеравање друштвеног просто
ра – један емпиријски покушај, зборник Друштво и простор, уредници
Шљукић, С., Ристић, Д. и Маринковић, Д. (2016), Нови Сад, стр. 144.
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2. „Појединац – човечанство” (иста 10-остепена скала) и
3. „Прошлост – будућност” (временска оса са истом ска
лом). Укрштањем ове три осе у том тродимензионалном
простору одређује се стајна тачка за сваког појединца или
групу којој припада.
Друга врста мерења односи се на: просечан број блиских
пријатеља; број оних који се сматрају ширим кругом прија
теља; просечан број посетилаца у кући, број одлазака у по
сету код пријатеља, у кафић, ресторан или клуб; број особа
с којом је просечна пунолетна особа у свађи и особа за које
каже да му нису симпатичне и да их не подноси.
Трећа врста мерења је проток добрих и лоших осећања у
микропростору, тачније међу особама у различитим улога
ма у односу на просечног појединца, као основну јединицу
мерења.4

Пример мерења: Стабло протока добрих и лоших осећања у
микропростору5: особе (улоге) у чијем друштву се људи осећају
посебно добро и срећно (означено црном тачкастом линијом) или
посебно лоше и несрећно (пуна плава линија)

Област оивичена тачкастом линијом на графикону означа
ва укупно време када се испитаник осећао посебно добро у
друштву неке од наведених особа (улога), а пуна кад се осе
ћао посебно лоше. У левом полукругу по вертикалној оси
су мушкарци, а по десној жене; по водоравној оси у горњем
полукругу су сродници, у доњем несродници.

4 Бранковић, С. (2009) Стабло комуникацијске и емоцион
 алне проходно
сти међу различитим друштвеним групама, Kултура полиса бр. 11/12,
год. 6, Нови Сад: Удружење за политичке науке СЦГ и Stylos.
5 Стабло је сачињено тако што су сви испитаници током вођења дневника
о коришћењу дневног времена означавали оне делове дана (15-минутне
подељке) у којима су се осећали посебно добро и срећно и оне у којима
је осећање било супротно.
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Мерењe у друштвеним наукама добија снажан замах на
станком дигитализације и то тако...
•

... што се путем дигитализације производи огромна
количина података који се могу бројчано исказивати,

•

Што су се (захваљујући брзом развоју машина за уо
чавање, прикупљање и обраду) могућности обраде
тих података многоструко увећале,

•

Што су узнапредовала сазнања и уочавање разних
правилности, и

•

Што је све то резултирало бржим и бољим описива
њем, објашњењем и разумевањем друштвених поја
ва, старих и новонасталих друштвених феномена, као
и важним практичним достигнућима у различитим
областима.

Мерење се ослања на стандрадизоване мерне јединице. У
његовој основи је део неке величине, који се означава и при
хвата као стандардна јединица. Сходно томе, јединица је
основни део величине који служи као правило и стандард
за мерење у оквиру дате величине. Тако се рецимо раздаљи
на мери у метрима и већим или мањим мерним јединицама,
време у секундама, минутима, сатима, влажност ваздуха у
милибарима итд.
Мерење разних величина постаје све прецизније: тако је ре
цимо данас установљена и прихваћена6 најмања јединица
дужине која се зове јокто – септилионити или квадрилијар
дити део метра, а то је број са 24 децимале; с друге стране,
највећа мера дужине назива се септилион, односно квадри
лион, који означава број такође са 24 нуле.
Имајући у виду циљ и намену овог рада, као и дефиници
је величина, мерење можемо класификовати по два основа.
Први је разлика између физичких7 и нефизичких величина.
За предмет методологије друштвеног истраживања много су
типичније нефизичке величине.
6 Kажемо „данас установљена” јер се прецизност мерења стално повећа
ва: некад је најмањом мером сматран милиметар (хиљадити део метра),
а као што видимо, данашње мере су много прецизније.
7 Основне физичке величине су дужина (основна јединица метар), маса
(килограм), време (секунда), јачина електричне струје (ампер), темпе
ратура (келвинов степен), интензитет светлости (кандела) и количина
материје (мол). Постоје и физичке величине које су изведене из основ
них, као што су површина, запремина, густина, сила, притисак, брзина,
убрзање, енергија, снага, електрични напон, електрични отпор, магнет
ни флукс, јачина електричног поља, јачина магнетног поља, електрични
капацитет, магнетна индукција итд.
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Стога изводимо другу класификацију која се односи на те,
нефизичке величине, које настају у простору друштва, пси
хе, сазнања, осећања и које се на другачији начин простиру
и мере у односу на физичке.
Време у оквиру овог рада дефинишемо као непрекидност
и бесконачност постојања света. Бесконачност се простире
у два смера: назад и напред у односу на стварност, односно
садашњост.

Аналогно и дигитално; дигитализација
Kласификација величина се спроводи према начину настаја
ња и према начину коришћења података о тој величини и по
том основу разликујемо две основне групе:
•

Оне до чијих података за мерење се долази аналогним
путем, на традиционалан начин;

•

Оне које се ослањају на дигиталне податке – податке
који настају на дигиталним платформама и директно,
и често у реалном времену се укључују у разне врсте
мерења и прорачунавања.

Из техничког угла гледано, најједноставнију дефиницију
ова два појма (аналогно и дигитално) дао је Николас Не
гропонте8: „Бит уместо атома”, тачније, елементарне једи
нице физичке материје и дигиталног света. Дакле, аналогни
радијски звук или телевизијску слику и уопште електрони
ку и механику у аналогном облику – замењују дигиталне
технологије.
Речи „аналогно” и „дигитално” се употребљавају најмање у
два значења:
1) Као простирање неке величине на два могућа начина
– а) Скоковито, односно у интервалима и б) Непрекидно,
односно континуално (рецимо време);
2) Као запис и то: прво као дуж, дакле, величина са огра
ниченим простирањем и у том случају реч је о дискрет
ним подацима, и друго, као бескрајна линија9 простира
ња, што је аналогна величина.
Технички гледано, аналогно и дигитално су два начина на
станка и представљања неке информације. Разлика је пре
8 Negroponte, N. (1995) The architecture machine, USA: Massachusetts Insti
tute of Technology (MIT), p. 44.
9 Овде је наравно у питању само замисао, дакле свакако не стварно исцр
тана линија јер човек такву линију тешко може и да замисли, а камоли
да је исцрта.
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свега у природи сваке од те две величине, а самим тим и
у начину њиховог бележења и у коришћењу у рачунске и
аналитичке сврхе.
Аналогна величина је континуална, у смислу да је низ ње
них вредности непрекидан и бескрајан те да стога међу ње
ним вредностима нема и не може бити ни најмањег размака.
Такав тип варијабле представљају електрична струја, про
стирање звука, светлосног зрака итд10. Kао што видимо, ни
у једној од њих нема ни прекида ни скокова вредности као
код дискретних веријабли.
Ако би се време замислило као линија, оно би представља
ло непрекидан низ „тачака”, при чему морамо имати на уму
да тачка као ознака у геометрији нема протежност. Она је
апстрактан а не физички појам и може се користити само
као метафора, као замишљено место у неком простору, нпр.
на некој геометријској слици или геометријском телу. У том
случају се том „месту” додељује нека одредница, рецимо у
тачки пресека две праве.
С друге стране, кад се нека величина исказује у одређеним
подеоцима, „скоковито”, онда је реч о дискретној   варија
бли. Ако те раздаљине, односно подеоке на некој оси иска
зујемо у природним бројевима, онда смо свесни да између
свака два суседна природна броја постоји још бескрајан низ
децималних бројева. Стога, кад одређујемо неку раздаљину
између две или више тачака и кад је исказујемо у природ
ним бројевима, апстрахујући при том тај бескрајни низ ме
ђу природним бројевима, кажемо да се та величина исказује
скоковито.
Обе речи – „дискретно” и „аналогно” – по значењу су хомо
нимне: то су речи истог састава слова, али потпуно другог
појмовног значења. Kао што смо поменули, реч дискретно
означава простирање – скоковито, односно у интервалима.
Али поред овог значења, у говорном језику реч „дискрет
но, дискретан” користи се и као обазривост, чување тајне и
поверљивих информација, ненаметљивост и слично.
И реч „аналогно” има два значења: једно је већ описано кре
тање у непрекидном низу, као простор и као протицање вре
мена; друго значење односи се углавном на преддигиталну
технологију, као што су рецимо грамофони, касетофони, ка
мере и фотоапарати који раде са плочама, тракама, филмом.
Аналогне величине су природне, а дискретне величине су
једна врста представљања ових природних.
10 Вишер – ЕУ: Дигитални уређаји, стр. 2.
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Аналогна технологија се значајно разликује од дигиталне:
ако путем апарата пресликамо фотографију коју смо прет
ходно снимили и развили, она ће знатно изгубити на бојама
и нијансама и што више буде пресликавања, квалитет ће јој
бивати све слабији до непрепознатљивости.
Аналогним се у овом смислу сматра и информација ко
ја се бележи ручно писаним словима, бројевима, знакови
ма интерпункције или другим графемама, или цртежом,
штампаним словима на класичној писаћој машини.
Kад се бележи глас, односно говор, или вокална и инстру
ментална музика, или „покретне слике” односно филм у
најширем значењу, онда се они записују као електрични им
пулс одговарајуће амплитуде: рецимо, кад се снима распра
ва у фокус групама или разговор током дубинског интервјуа,
људски глас или слика се преносе и похрањују на магнетну
траку. Разуме се да је, само технички гледано, таква техно
логија зависна од квалитета и рока трајања папира, корица,
повеза, потом од траке, касете или камере, као и од начина
складиштења и чувања, будући да се такав запис временом
оштећује или потпуно губи.
Сасвим супротно од тога је рецимо дигитално пројектовани
физички предмет: он се уз помоћ 3Д штампача, винилских
резача и других уређаја сличне намене, може произвести у
неограниченом броју потпуно истоветних примерака, при
чему „носач”, односно алгоритам на основу кога се израђу
је тај предмет, може да се чува трајно: записи сачињени на
дигиталној платформи могу се небројено пута и небројено
дуго користити и умножавати, а степен видљивости и тач
ности биће у свему истоветан, као што је био и првобитни
запис.
Исто тако и сви остали написи – стручни текстови, медијски
записи, како текстуални тако и филмски и сликовни, умет
ничка проза, музички записи, културни артефакти, историј
ски подаци – који су створени на дигиталан начин, остају
непромењени кроз време, а при том су потпуно погодни
за брзо претраживање према кључним речима и симболи
ма, као и за разна истраживања и анализе. Пример такве
могућности истраживања су текстуалне анализе садржаја:
пребројавање, односно учесталост неких речи, графема,
симбола, значења исказана речима, сликама, синтагмама,
емотиконима итд.11

11 Barhan, A. S. ( 2012) Andrey „Methods for Sentiment Analysis of Twitter
Messages, The 12th Conference of Open Innovations Association FRUCT,
Finland 5-9 November Oulu.
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Стога се може закључити да снажан размах дигитализације
почетком 21. века из корена мења људско друштво.

Три врсте података
Подаци који се користе у друштвеном истраживању могу се
класификовати у три групе: 1) „чисти”, изворни подаци, на
стали на дигиталној платформи, 2) чисти аналогни подаци
и 3) подаци који су по својству делом дигитални, а делом
аналогни.
1) Kао што је речено, изворно аналогни су подаци попут тек
стова исписаних руком или старинском писаћом машином,
попут уметничких и других слика, фотографија и слично. То
су подаци у чијем настајању и стварању увелико учествује
човек: они дакле, нису аутоматски настајали и нису могли
да се директно уводе у анализу;
2) Изворно дигитални су они подаци који настају на диги
талној, веб платформи, директно, без икаквих међукорака,
без икаквог шума и накандне дораде: сви исписи, све фото
графије, музика, филмови – дигитални су, дакле, могу се у
истом тренутку укључивати у разне апликације. Захваљују
ћи томе, може се спроводити опсежна аналитика и добијати
различити налази, било за потребе пословања, маркетинга,
комуницирања или финансијских трансакција, школства,
политике, забаве итд.
3) Мешовити, делом дигитални а делом аналогни12, су
они подаци који су настајали као аналогни, али су касније
дигитализовани.
У основи изворно дигиталних података је бинарни код, еле
ментарна информација која се састоји од два броја: 1 и 0.
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, су углавном техничке: оне указују на то како се подаци
технички представљају да би се могли користити, при чему
12 Рецимо, ако је скенирана страница текста, онда смо добили дигитал
ни документ, који се може бескрајно умножавати, електронски слати на
разне адресе, али се његов садржај – слова, речи, слике, знакови ин
терпункције – не могу мењати, нити се поједини делови садржаја могу
преносити у друге документе итд.
13 На пример, слово А је приказано овом комбинацијом јединица и нула
01000001, слово K 01001011, П 01010000 итд.
14 Базе података, сајтови фирми, организација, државних органа, архи
тектонски пројекти, машине, књиге, портали за потребе образовања,
здравства, вођење послова, банковних и других трансакција итд.
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се најчешће говори о већ поменутом, бинарном систему
нула и јединица15 које су нека врста писма прилагођеног
компјутерској техници.
Међутим, гледано са стране настајања и коришћења подата
ка – било у практичне или научне сврхе – „чисти дигитални”
подаци, који омогућавају велики број статистичких и мате
матичких израчунавања, морају се нешто другачије дефини
сати. То су чињенице:
•

које се аутоматски16 , путем одговарајућих сензора
региструју у моменту настајања

•

које имају одговарајућа, смислена значења;

•

и које се стога могу у истом моменту подвргавати раз
личитим рачуницама и анализама, при чему све то
за производ може имати читав низ веома важних и
корисних налаза.

Са становишта примене дигитализације управо је то су
штинска разлика између аналогних и дигиталних података,
а свакако је мање важан технички аспект – начин предста
вљања тих података у облику нула и јединица.
Друга врста  података је „полудигитална”, или делом диги
тална а делом аналогна. Пример таквих података су они који
се користе у квантитативним истраживањима – рецимо, пу
тем стандардизованог интервјуа. Било да се он одвија лицем
у лице17 или онлајн, одговори испитаника се прихватају и
обрађују у моменту кад су унети. С тог становишта, они се
понашају као изворно дигитални: архаични упитник заме
њује таблет путем кога се сваки одговор испитаника тренут
но уноси у електронску базу података. Често се ти подаци
такође тренутно подвргавају аутоматској обради, ако су у
питању бројеви (проценти, цене) и ако су унапред задати
алгоритми – рецимо уравнотежавање узорка, израчунавање
корелација и сл.
Kао пример података и налаза које смо назвали мешовитим
може се узети истраживање и анализа Стабло комуникацијске
15 Чињеница да се подаци технички представљају бројевима 0 и 1 је у
основи речи дигитално, од енглеског „дигит” што значи број.
16 Дакле, не напорима истраживача, како је то било у прединтернетском
добу.
17 Искуствена истраживања лицем у лице и даље имају своје важно ме
сто јер је познато да истраживања онлајн нису довољно поуздана из не
колико разлога: много је веће одбијање учесника, што слаби квалитет
узорка; будући да се испитаницима плаћа учешће, неки од њих могу да
се пријаве више пута под различитим именима и социо-демографским
обележјима итд.
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и емоционалне проходности међу различитим друштвеним
групама.18 Чињеница је да се међу људима остварује кому
никација путем мобилних телефона и да се људи у дужини
трајања те комуникације разликују између осталог и по ста
рости. Најпре се поставља истраживачко питање: „колика
је комуникацијска проходност унутар истих генерацијских
група, а колика је она међу припадницима различитих гене
рација”. На основу тога истраживач поставља хипотезу да је
по обиму значајно већа комуникација унутар истих генера
цијских група него она међугенерацијска.
Истраживач нема право ни могућност да неовлашћено пра
ти комуникацију међу људима. Стога, да би проверио сво
ју хипотезу, он спроводи истраживање на узорку и између
осталог испитаницима поставља питање колико су времена
утрошили у разговору с другим особама путем мобилног те
лефона током протекла 24 часа19. Уз то, истраживач сваком
испитанику поставља питање колико има година и на осно
ву тога све испитанике разврстава рецимо у пет старосних
група.
На тај начин су од постојећих, али до тада непознатих чи
њеница створени подаци путем којих ће се проверити хипо
теза. Провера је показала да се 75,6% од укупне комуника
ције одвија у истој генерацијској групи, а свега 24,4% међу
генерацијским групама.
Дакле, у овом случају уочавамо да постоје различите чиње
нице које имају неки значај за научно истраживање или за
практичну примену, али се те чињенице не могу очитавати
саме по себи и директно: потребан је међукорак – накнадна
акција истраживача која ће те чињенице претворити у по
датке. Ту уочавамо трећу врсту података: они у већој или
мањој мери имају особине и једних и других, односно и
дигиталних и аналогних.
У друштвеним наукама је развијен приличан број опште
прихваћених алатки – мерних скала, попут оних за мерење
ставова. Најпознатије из те области су Терстонова, Гутма
нова, Ликертова, Богардусова скала социјалне дистанце, се
мантички диференцијал и неке скале које су разни аутори
успоставили и користили мимо ових опште познатих. Те
скале немају физички доказив интензитет – измерен у истим
18 Бранковић, С. (2009) Стабло комуникацијске и емоцион
 алне проходно
сти међу различитим друштвеним групама, Kултура полиса бр. 11/12,
год. 6, Нови Сад: Удружење за политичке науке СЦГ и Stylos, стр. 383394.
19 Испитаници могу да користе мобилни телефон и да тачно израчунају
тражено време.  
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„чврстим” мерним јединицама, какав је један милиметар,
или грам, или секунда, већ се ослањају на одговоре испи
таника. На пример, одговор „углавном повољно”, за једног
испитаника може имати нешто другачији интензитет у од
носу на то шта под тим подразумева неки други испитаник,
а исто је и са другим степенима на скали (веома неповољ
но, углавном неповољно, делом повољно делом неповољно,
углавном повољно, веома повољно).
Свакако да те податке не можемо сматрати у правом смислу
речи дигиталним, прво јер се не очитавају директно са неке
објективне скале за мерење (каква је рецимо брзина крета
ња, дужина, густина), већ је у степеновању значења присут
на субјективност испитаника и извесна магловитост у по
гледу „стварне” величине; и друго, јер се интензитет става
не „разлаже” до неке елементарне јединице, као што је ре
цимо бит, већ до степена који допушта суштина питања и
разумљиви „размаци” између степенâ.
У ту врсту спадају и раније побројане велике количине по
датака насталих давно пре 21. века и сачуваних у најразли
читијим архивима, који су вековима настајали на аналоган
начин, а који се сада „дигитализују”.

Kоришћење дигиталних података
Неки аутори из области друштвених наука су неповерљи
ви кад је у питању „снага доказивања” података насталих
на дигиталним платформама, гледајући на њих као на нека
дашње секундарне податке20, који по свом предмету и сво
јим обележјима углавном нису могли много да допринесу
тестирању озбиљних хипотеза.
Такви секундарни подаци заиста нису били од превелике ко
ристи у истраживању, будући да их је било много мање него
у дигиталном добу и да углавном нису довољно специфико
вани за конкретан предмет истраживања или за конкретан
пословни пројекат. За озбиљно емпиријско истраживање
подразумевало се да истраживач треба да постави хипотезе,
сачини истраживачке инструменте, спроведе истраживање
и дође баш до оних података који служе за верификацију
хипотеза и на крају до сазнања да ли су хипотезе доказане
или оповргнуте.
Секундарни подаци су у то доба могли да помогну у ситуац
 и
ји кад је хипотеза постављена лабаво, тако да се тестирање
20 Оне који су се користили у прединтернетско доба и били намењени за
неке друге сврхе, а не за неко конкретно истраживање у које желимо да
их укључимо и применимо.
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може једним делом ослонити на податке који су доступни из
статистике или из истраживања других истраживача21 који
су имали сличне хипотезе. Такви подаци у највећем броју
случајева представљају само неку врсту илустрације, а на
истраживачу је како ће да изведе закључак с таквим аргу
ментима. Могућа је и ситуац
 ија да се хипотеза само делом
тестира уз помоћ оваквих података, док се недостајући део
аргументације тражи у додатном истраживању или на неки
други начин – теоријским и компаративним анализама итд.
Суштински учинак коришћења дигиталне платформе упра
во је у томе што се њеном применом ствара огромна коли
чина веома спецификованих и прецизних података, који су
често много кориснији и погоднији од оних које истраживач
сâм прикупља у класичном истраживању22. Техника није
значајна сама по себи, већ по томе што као моћно помагало
отвара велике могућности аналитике, уочавања правилно
сти, примене тих правилности у практичне сврхе и у сврху
доласка до нових теоријских сазнања.
Дигитални подаци имају велику предност у односу на ана
логне и то у следећем:
•

По обиму односно количини неупоредиво су бројни
ји – свакодневно пристижу и умножавају се из мно
гобројних извора, што са аналогним подацима није
случај;

•

По корисности много су квалитетнији јер настају
„машински”, лишени су људске грешке па се њихо
вим коришћењем једноставно и брзо решавају многи
практични и научни проблеми;

•

Неупоредиво су кориснији јер су спецификованији и
много погоднији за коришћење и у практичне али и у
теоријске сврхе;

•

такође са становишта аналитике омогућавају мно
го брже статистичке и математичке операције а ре
зултате у великом броју случајева исказују готово у
реалном времену.

21 Посебан проблем је то што се тешко или готово никако није могло до
ћи до база података које су радили други истраживачи јер би ретко који
истраживач или корисник такве податке уступио другима, имајући у ви
ду конкурентске односе, настојање да се заштити властити know-how,
понекад стрепња да ће рад бити оспорен итд. Оно што је могло да се
добије били су само објављени налази, али то је често било далеко од
материјала који је потребан за озбиљну анализу.
22 Рецимо у испитивању ставова, у класичном мерењу гледаности ТВ и
слично.
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Предност чисто дигиталних података је дакле у томе што
се могу директно подвргнути практично неограниченом
броју анализа и рачунских операција јер нису физички ве
зани само за једну датотеку, какав је случај са аналогним
подацима.
Kао пример насталих новина може се узети праћење не
ких атмосферских параметара и њиховог 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
утичу на организам одређених особа и то на пулс, прити
сак крви, телесну температуру, али и на опште осећање и
расположење.
Прва група фактора представља скуп независних, а друга
скуп зависних варијабли. Ова хипотеза се на пример може
тестирати тако што би се одређеном броју особа поставили
одговарајући сензори који непрекидно мере обе групе наве
дених параметара и на основу тога израчунавају степен њи
хове повезаности, као две збирне варијабле – назовимо их
а) атмосферски чиниоци и б) опште осећање и расположење.
Тако се може установити: 1) да ли постоји повезаност из
међу две групе варијабли, 2) ако постоји, колика је; 3) да
ли се може измерити појединачни утицај сваке од четири
независне варијабле на сваку од зависних варијабли; 4) да
ли се може извести неки алгоритам односа зависних и не
зависних, помоћу кога се, на основу вредности независних,
може у извесној мери предвидети кретање зависних вари
јабли – пулса, крвног притиска, телесне температуре итд.
Човек нема никакав утицај у стварању ових података23, бу
дући да те податке генеришу одговарајуће апликације, те је
искључен читав низ „људских фактора”, који би могли да
закривљавају њихов стварни однос.
Из претходних разматрања може се уочити да настајање су
периорних технологија отвара сасвим нову епоху мерљиво
сти и аналитике у најширем смислу речи. Дигитализација
је из корена изменила друштвено истраживање, тако што
с једне стране генерише велике количине квалитативних
података, а с друге стране омогућава брз и прецизан рад с
тим подацима у различитим областима. Стога се с разлогом
може претпоставити да ће се ти трендови наставити те да
ће социолологија, као и друге друштвене науке постизати

23 У случају аналогних величина човек – истраживач је имао итекакав
утицај, постављајући хипотезе, бирајући узорак, постављајући питања,
оцењујући валидност одговора до којих је дошао итд.
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значајно боље резултате него што је то било у прединтер
нетском добу.
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THE ANALOGUE AND THE DIGITAL AND THE
POSSIBILITIES OF THEIR USE IN SOCIAL RESEARCH
Abstract
The paper deals with the differences between the analogue and the
digital and the opportunities they can present in social research. It is
stated that digitization has given a strong impetus to measurement in
the social sciences, by producing large quantities of specified data. This
allows for a more extensive and qualitative description, explanation
and understanding of social phenomena. The author has classified the
data used in social research into three groups: 1) original data generated
on a digital platform, 2) original analogue data, and 3) the data that is
partly digital and partly analogue. The author looks at each of these
three types of data, treating their potentials and limitations in terms of
social research.
Key words: digitization; analogue and digital; measurability in the
social sciences; measure units
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ПРИМЕНА КВАНТИТАТИВНИХ
МЕТОДА У АНАЛИЗИ
ФИЛМСКИХ, МЕДИЈСКИХ И
ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА
Сажетак: Циљ овог рада је да прикаже и предложи коришћење
статистичких квантитативних и квалитативних метода истра
живања у анализи филмских, медијских и драмских текстова. У ту
сврху у студији случаја анализиран је филм Нестала, коришћењем
анализе контраста, анализа структуре конфигурацијe, корелацио
на анализа, анализа дистанци, факторска  анализа. Статистичке
анализе су урађене праћењем 17 ликова и 2 појаве, са 6 варијабли.  
Филм је  анализиран у целости али и подељен на мање наратив
не целине. Резултати анализа су  показали да је примена стати
стичких метода довела до откривања дубинских слојева драмског
текста а не до тривијализације проблема и процеса закључивања.
Због тога су предложене да постану део методолошке апаратуре
у анализи филмских, медијских и драмских текстова.
Кључне речи: друштвена критика, анализа контраста, анали
за структуре конфигурација, корелациона анализа, факторска  
анализа
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Изостанак примене квантитативних метода у друштвенохуманистичким дисциплинамa1 могуће је уочити и у студи
јама филма, медија, позоришта и драмских уметности2.  Раз
лог се може потражити у увреженом мишљењу истраживача
да је предмет изучавања ових наука толико специфичан да
се не може на ваљан начин квантификовати нити квантита
тивним методама истраживати3 као и да сваки покушај кван
тификације у ствари води тривијализацији проблема. Ипак,
ако се у обзир узме нарастајућа област квантитативних сту
дија културе кроз Кинометрику (Cinemetrics) Друштвено
рачунарство (Social Computing) и Дигиталну хуманистику
(Digital Humanities)4 и прокламована потреба за интерди
сциплинарним приступом предмету друштвено-хумани
стичких наука5, примена квантитативних метода истражи
вања делује као могућност коју није оправдано категорички
одбацити.  Са друге стране, примена квантитативних метода
у анализи филма није нова идеја6, будући да број аутора ко
ји се залаже за ову идеју наставља да се увећава7. Циљ овог
рада је да предложи и представи коришћење статистичких
квантитативних метода истраживања у анализи филмских,
медијских и драмских текстова, односно презентација ста
тистичких метода као практичног алата у сагледавању по
јава и закључивању који се може на ваљан начин приме
нити и у изучавању предмета истраживања друштвено-ху
манистичких наука (теорије драмских уметности, филма и
културе пре свега).
У функцији испуњења постављеног циља у студији случаја
биће обрађен филм Нестала (Gone Girl, 2014, Дејвид Фин
чер / David Fincher) као репрезентативан пример постмодер
1 Baselga, S. V.,   Pérez-Montoro, М. and Sánchez, L. (2019) The use of
statistics to define taxonomies of film voic es: 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
Research Journal 4(1), pp. 58–71.
3 Slingerland, E. (2008) What Science Offers the Humanities: Integrating Body
and Culture, New York: Cambridge University Press.
4 Више извора: Tsivian, 2009; Baxter, 2014; Manovich, 2015; Baselga, PérezMontoro and Sánchez, 2019.
5 Milošević, M. i Ristić, I. (2016) Nov metodološki pristup studijama kreativ
nosti, In Medias Res, 5(8), pp. 1237-1250.
6 Salt, B. (1974) Statistical style analysis of motion pictures, Film Quarterly,
28(1), pp. 13–22.
7 Redfern, N. (2014) Quantitative methods and the study of film. Invited lectu
re, University of Glasgow, 14 May. 01. 03. 2020; Baselga, S. V.,  Pérez-Mon
toro, М. and Sánchez, L. (2019) The use of statistics to define taxonomies of
film voic es: a practical approach to documentary classification, Visual Com
munication, 0(0), pp. 1–23.
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нистичог текста8. Филм представља линије односа и инди
видуалне животе брачног пара Ник (Бен Афлек/ Ben Af
fl eck)
и Ејми Дан (Розамунд Пајк/ Rosamund Pike) поводом њене
наводне отмице. Наративна структура подељена је у три ли
неарне целине око сржи централног догађаја: пре, током и
након Ејминог нестанка. Основни разлог избора овог текста
јесте коришћење средстава непоуздане мултипле фокализа
ције, постављајући индикацију у медијској репрезентаци
ји поистовећивањем филмске камере са телевизијском као
коментар о интепретацијама објективног наратора. Чак ни
опредељење за једног од могућих наратора сваког од сег
мената филма није довољно да би се ишчитало недвосми
слено значење због наглашене непоузданости наратора. На
пример, када се приказују делови Ејминог дневника није
јасно одређено да ли се ради о Ејминој субјективној ин
терпретацији објективних догађања, њеној свесној лажи и
манипулацији, Никовој субјективној интерпретацији Ејми
ног записа, његовој свесној лажи и манипулацији, објектив
ном приказу субјективног доживљаја једног од јунака или
пак самом објективном догађању. Будући да је поузданост
хомодијегетичких наратора доведена у питање, а и сам ја
сан и недвосмислен избор наративне истанце немогућ, ме
тоде квантитативне обраде омогућују јединствену анализу
садржаја која није везана за драмски контекст.

Метод
Пошто је филм Нестала означен као хиперболична9 и сати
рична10 представа савременог друштва, откривање устрој
ства и начина функционисања света филма представља ис
траживачки задатак који није лако испунити коришћењем
традиционалних метода анализе баш због горе објашњене
специфичне структуре и нарације. Због своје широке при
мене у анализи драмских (и филмских) текстова, присту
пачне квантификације које омогућују, али и покушаја од
говора на специфичан истраживачки задатак, као почетна
тачка овог истраживања, биће коришћене Фистерове (Man
fred Pfister) методе и технике анализе концептуализације

8 Alleva, R. (2014) Exile on main street ‘gone girl’, Commonweal, 18(141),
22-23.
9 Sharf, Z. (2014) 10 Things We Learned About David Fincher and ‘Gone Girl’
At Film Independent Event, Indie Wire, 01. 03. 2020. http://www.indiew
 ire.
com/2014/10/10-things-we-learned-about-david-fincher-and-gone-girl-atfilm-independent-event-69212/
10 Alleva, R. (2014) Exile on main street ‘gone girl’, Commonweal, 18(141),
pp. 22-23.
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и карактеризације ликова у драмском тексту11.   Концепту
ализација и карактеризација лица драме и драмске фигурe
филма биће испитиване анализом контраста и анализом
структуре конфигурација12. Ради добијања прецизнијих за
кључака основни подаци добијени из ових анализа биће до
датно квантификовани, а затим подвргнути корелационој,
анализи дистанце и анализи главних компоненти. Анализа
самог текста односно покушај продирања у његове дубин
ске слојеве путем квантитативних метода, са једне стране
је иновативан у односу на досадашњу примену ових ме
тода у области драмских уметности13 док са друге стране
представља логичну екстензију Фистеровог метода.
Према Фистеру, друштвени контекст и интеракције у које
ступају, играју суштинску улогу у конструисању и разумева
њу драмских ликова, који једино постоје у односу са својим
окружењем. Уочена зависност ликова од њиховог друштве
ног контекста и интеракција омогућује да се у анализама
филмског текста кроз посматрања појавне стране конфигу
рације и карактеризације ликова реконструише друштвени
контекст кao њихов узрочник. Скуп свих ликова који се по
јављују на сцени без обзира да ли изговарају текст или вр
ше функцију декора и сценографије су лица драме (dramatis
personae)14. У филму Нестала лица драме су анализирана
структуралним и квантитативним методама. Одређена је ве
личина и структура лица, док су квалитет и структура од
носа ликова анализирани анализом контраста и анализом
структуре конфигурација. Како се Фистерова анализа од
носи на драмске текстове и позоришне представе, схватање
конфигурације прилагођено је филмском медију. Анализа
је вршена по сценама, али када се сцена састојала од мон
тажне секвенце или се конфигурација значајно променила
у току саме сцене конфигурације су обележаване словним
индексом поред броја сцене. Такође када би сцена била пре
кинута инсертовањем неке друге сцене, па после њеног за
вршетка настављена у истој конфигурацији није третирана
као нова конфигурација. Анализе су рађене на узорку од
17 лица изабраних према броју појављивања, редоследу са
одјавне шпице и њиховој функцији. Као резултат анализе
11 Pfister, M. (1988) The Theory and Analysis of Drama, New York: Cambridge
University press.
12 Под конфигурацијом се подразумева присуство ликова на позорни
ци у било ком моменту представе, промена конфигурације доводи до
промене сцене.
13 Више извора: O’Brien, 2005; Moretti, 2007; Tsivian, 2009; Redfern, 2014.
14 Pfister, M. (1988) The Theory and Analysis of Drama, New York: Cambridge
University press, p.164-176.
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контраста добијена је дводимензионална матрица (Табела 1)
где је сваки лик процењен на 6 биполарних варијабли. Свих
6 варијабли у ствари представљају крајње контрасте особи
на важних за описивање и разумевање друштвених односа
који валадају у свету филма Нестала, а оцена + или – озна
чава лик који по својим карактеристикама припада једном
од супротних полова. Ликови су оцењивани по следећим
биполарним варијаблама: раса (+ бела, - није бела), пол (+
мушки, -  женски), узраст (+ млад, -  средовечан или стар),
материјални статус и порекло (+ богат , - сиромашан), место
рођења и становања (+ метропола, -  провинција), школска
спрема (+ високо школован, - средње или основно образо
вање). Овако добијена матрица даље је квантификована на
начин сличан начину како је то у својим анализама кон
фигурација и дистанци радио Соломон Маркус15 (Solomon
Marcus) односно + је замењен са 1, а – са 0. На овај начин
квантификованим подацима урађена је корелациона анали
за (Табела 2), односно израчунат је Пирсонов коефицијент
линеарне корелације (Pearson correlation coef
fi cient) како би
се утврдила правила повезивања варијабли16, односно ко
је се особине ликова најчешће јављају заједно. Овде треба
напоменути да иако је ова врста квантификације и анализе
прилично практична (што ће се касније показати), означа
вање са 1 и 0 имплицира одсуство прве карактеристике а не

Табела 1 Анализа контраста ликова, где (+) представља присуство
дате карактеристике, а (–) присутво њене супротности код лика.
15 Исто.
16 Kovačić, Z. (1998) Multivarijaciona analiza, Beograd: Ekonomski fakultet.
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супротност (док код варијабле раса, то не прави разлику, код
на пример варијабле пол није исто означити женско као не
мушко). Ова семантичка разлика, пошто се ради о номинал
ној скали, нема утицај на резултат корелационе анализе али
је потребно имати је на уму код интрепретација резултата.
Као резултат анализе структуре конфигурација добијена је
дводимензионална матрица бинарних бројева, који предста
вљају присутво и одсуство ликова у сценама (Табела 3). На
овај начин квантификовани подаци даље су анализирани ме
тодом дистанце17.  Због обима наратива и лица драме, анали
за дистанце примењена је на филм у целини (Табела 4) али и
на поједине његове делове (Табеле 5, 6, 7).
У циљу спознавања узрочно последичних веза, анализом
главних компоненти18 анализиран је средишњи део фабуле
који се одвија за време Ејминог нестанка (Табела 8).

Резултати
Анализирајући особине 17 изабраних ликова на 6 изабра
них варијабли урађена је анализа контраста (Табела 1) која
је показала да у филму, међу главним ликовима убедљиво
доминирају ликови беле расе као и средовечни и стари. Ре
зултати корелационе анализе (Табела 2) показују да постоји
статистички значајна повезаност између варијабли матери
јалног статуса и порекла, као и школске спреме. Повољан
материјалан статус у том случају везан је за предиспозицију
живота у граду, као што је за град везано остварено школско
образовање.

Табела 2 Вредности коефицијента пирсонове линеарне корелације
(r)и њихова статистичка значајност (p)
17 Pfister, M. (1988) The Theory and Analysis of Drama, New York: Cambridge
University press.
18 Kovačić, Z. (1998) Multivarijaciona analiza, Beograd: Ekonomski fakultet.
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У анализу структуре конфигурација, поред већ наведених
ликова, као посебни ликови укључене су и две масовне по
јаве: медији и јавност. Под медијима се подразумева поја
ва групе новинара, сниматеља, фотографа и фоторепортера,
док је као јавност означена свака појава веће групе људи у
сценама које се дешавају у јавном простору било да са оста
лим актерима интереаг ују или су посматрачи или само слу
чајни пролазници. Препознато је 56 различитих сцена и 70
конфигурација (Табела 3).

Табела 3 Анализа структуре конфигурација, 
односно појава ликова по сценама

Анализа структуре конфигурација показује да се Ник по
јављује у 75% свих конфигурација, Ејми и Јавност у 45%,
следе Марго са 28%, Ронда са 25%, Џејмс са 24%, Меди
ји са 18%, Танер са 17%, Дези, Ренд, Мерибет и Елен са
11%, Анди и Ноел са 7%, Шерон 5%,  Грета 4%, Џеф 2,5%
и Никови родитељи са по 1,5% (Табела 3). Као најчешћа
конфигураија јавља се Ник-Ејми 7 пута, Ник-Ејми-Јавност,
Ник-Марго-Танер, Ник-Марго, Ник-Ронда-Џејмс по 3 пута,
Ник-Ејми-Медији-Јавност, Ник-Марго-Танер-Јавност, Ник,
Ејми, Ејми-Грета-Џеф, Ронда-Џејмс-Ноел-Јавност и РондаЏејмс по 2 пута. Осталих 35 различитих конфигурација се
појављује само један пут (Табела 3).
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На подацима добијеним анализом стуктуре конфигурација
урађена је анализа дистанце методом бинарног квадрата Еу
клидове удаљености (Binary Squared Euclidean Distance)19
где се у обзир узимају сви случајеви непокалапања појаве
ликова и број могућих појава, а дистанца варира од 0 што
значи потпуно поклапање до 70 што у овом случају предста
вља највећу могућу дистанцу (Tабела 4).

Tабела 4 Aнализа дистанце, методом 
бинарног квадрата Еуклидове удаљености

Tабела 5 Анализа дистанце догађаја пре Ејминог нестанка,
методом бинарног квадрата Еуклидове удаљености

Tабела 6 Анализа дистанце догађаја после Ејминог повратка,
методом бинарног квадрата Еуклидове удаљености
19 Pfister, M. (1988) The Theory and Analysis of Drama, New York: Cambridge
University press.
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Дистанце варирају од потпуног поклапања Ренда и Мерибет
и скоро потпуног поклапања Ронде и Џејмса, док су највеће
дистанце између Ника и Дезија, Ноел, Грете и Џефа са једне
стране и Ејми и Марго, Ронде и Џејмса са друге. Са укуп
ном дистанцом од 855 Ник је убедљиво најудаљенији лик у
односу на све остале а прати га Ејми са 636, јавност са 548,
Марго са 456 и Ронда са 416.

Tабела 7 Анализа дистанце догађаја после Ејминог нестанка,
методом бинарног квадрата Еуклидове удаљености

Tабела 8 Резултати анализе главних компоненти структуре
конфигурације (присуства ликова по сценама) за средишњи део
филма (од Ејминог нестанка до повратка)
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Међутим, када се структура филма хронолошки подели у
три дела, на делове пре нестанка Ејми, догађаје од њеног
нестанка до повратка и догађаје после повратка добијају се
другачији резултати (табела 5, 6 и 7).
Сегмент централног збивања садржи појавност великог
броја ликова и сцена у односу на период пре и након Ејми
ног повратка, због чега је урађена и анализа главних компо
ненти овог дела на матрици бинарних података добијеном
анализом структуре конфигурације (Tабела 8).
На основу матрице дистанци (Табела 7) извршена је ини
цијална екстракција фактора методом главних конпоненти.
При екстракцији фактора коришћен је стандардни Гутманов
критеријум  за одређивање броја значајних главних компо
нената. Значајним се сматрају оне компоненте чији су ка
рактеристични коренови већи од један. Да би се утврдиле
стварне релације међу издвојеним факторима систем глав
них компоненти трансформисан је у једноставне структуре
коришћењем Облимин метода20. На овај начин издвојено је
пет компоненти које су трансформисане у Облимин пози
цију која даје пет Облимин фактора (Табела 8). Фактори об
јашњавају 72,188 % укупне варијансе. Први и најснажнији
фактор објашњава 22,8 % укупне варијансе. Он је високо
засићен симултаном појавом Ренда, Мерибет и Медија. Дру
ги фактор објашњава 18,448% укупне варијансе и засићен је
појавом Ејми и Дезија која искључује појаву Ника, Танера и
Марго и обрнуто. Трећи фактор објашњава 14,279% укупне
варијансе и засићен је појавом Ронде и Џејмса повезане са
нестанком Ејми. Четврти фактор објашњава 9,375% укупне
варијансе и засићен је појавом Грете и Џефа која се такође
везује за Ејми а искључује Ника. И пети фактор објашњава
7,800% укупне варијансе и засићен је појавом Елен, Енди и
Ноел, која искључује појаву Шерон.

Интерпретација резултата
У филму Нестала анализом приказаних елемената могу
ће је усвојити интепретацију засновану на квантитативним
методама ишчитавања насупрот многобројним тумачењима
наратологије.
На основу резултата анализе контраста (Табела 1) могуће је
уочити поистовећивање дијегетичког света као критике аме
ричког друштва привилегованих припадника беле расе који
су у хијерархијском односу старих према младима. Средо
вечни и ликови старије доби доминирају у односу на младе,
20 Kovačić, Z. (1998) Multivarijaciona analiza, Beograd: Ekonomski fakultet.

311

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ и ВАСИЛИЈА АНТОНИЈЕВИЋ
посебно наглашено кроз једини млади лик Енди који фор
мира слику своје појавности у медијима заједно са Ејминим
богатим родитељима.
Резултати корелационе анализе (Табела 2) показују да се у
свету Нестале бити богат изједначава са пореклом из града
односно метрополе или животом у њој. Дистинкцију поста
вља представљена промена околине која се може посматра
ти кроз прелазак семантичке баријере између провинције
и метрополе21, ликови Ејми и Ник приморани су на тран
формацију због болести његове мајке, мењајући динамику
социјалног статуса и порекла. У континутитету предности
богатства може се закључити да висок друштвени статус у
филму Нестала прате ресурси за образовање што доказује
повезаност између школовања и материјалног статуса.
Имајући у виду резултате анализе структуре конфигураци
је (Табела 3) и анализе дистанци (Табела 4), може се даље
уочити и да ликови доминантно граде дијадне мушко-жен
ске односе: Ник-Ејми, Ник-Марго, Ејми-Дези, Ренд-Мери
бет, Ронда-Џејмс, Џеф-Грета. Посматрајући наратив у це
лини, у међусобном односу ликова али и корз релацију пар
Ник-Ејми и окружење, иако постоји интеракција са великом
количином других ликова, њих двоје су успели да између
њих и остатка друштва изграде велику дистанцу (Табела 4).
Ипак, ако се хронолошки анализира след презентованих до
гађаја у филму Нестала (Табеле 3, 4, 5, 6, 7, 8), може се
закључити да су у првом делу фабуле Ник и Ејми прилич
но блиски док према остатку света имају приличну дистан
цу (Табела 5). Када се преселе у провинцију дистанца међу
њима расте, што кулминира Ејминим нестанком (Табела 3).
У централном делу између њих двоје постоји максимална
дистанца (Табела 7), а после њеног повратка успоставља се
нарушена блискост главних јунака (Табела 6). Треба уочити
да блискост Ејми и Ника расте у трећем делу у односу на
први, дистанца са остатком света се смањује, а највеће при
ближавање се уочава у њиховој дистанци према медијима и
јавности (Табеле 5 и 6).
Медијизација приватног живота представља коментар ван
дијегетичког живота ликова будући да се интепретаци
ји којој су изложени у оквиру медији и јавност, наставља
у манифестацији поет ике редитеља. Представљене сцене
у јавности пре и након нестанка Ејми су слике породичног
живота који се представља срећним, однос двоје људи по
чиње позитивним представљањем у јавности и негативним
21 Pfister, M. (1988) The Theory and Analysis of Drama, New York: Cambridge
University press.

312

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ и ВАСИЛИЈА АНТОНИЈЕВИЋ
у приватности, заокружујући пут до коначног успоставља
ња поновног односа привидно обелодањеног примирја и
интимног конфликта.
Још један пар повезан са јавношћу и медијима јесу лико
ви Ренда и Мерибет (Табела 3 и 8). Наиме, Ејмини родите
љи се никада по правилу не појављују без присуства нови
нара (осим у сцени одласка Ника и Ејми у провинцију) и
Јавности (Табела 3). Њихова појава у присуству новинара
представља најјачи фактор којим се може објаснити поја
вљивање и одсуство ликова по сценама у централном делу
збивања (Табела 8). „Чудесна Ејми“ још и као девојчица по
зиционирана је као јавна фигура постављена од стране сво
јих родитеља, што се касније наставља кроз Ејмину трудно
ћу уз свеприсуство јавности. Може се закључити да је однос
родитеља, пре свега према   Ејми, али и према Нику, једна
врста представе за медије, тј. однос у функцији грађења и
одржавања спољашње слике – фасаде.
Ако се упореди број конфигурација (Табела 3), може се рећи
да Ник знатно чешће ступа у однос са људима који припа
дају Ејмином свету (Ренд, Мерибет, Дези), док Ејми дели
само једну сцену са Никовом мајком и две са сестром, али
са њима не ступа у однос већ се само међусобно посматра
ју са чуђењем. У представљеној дистанци између сестре
близнакиње и супруге може се закључити да појава Ејми у
Никовом животу значи одсуство Марго и обрнуто.
Могућности за даље интерпретирање добијених података
овим се ни изблиза не исцрпљују, али пошто је примарни
циљ рада представљање могућности примене статистичких
метода, даља анализа добијених резултата ће изостати.

Закључак
На основу добијених резултата може се закључити да при
мена квантитативних метода може бити корисна у анализа
ма филмских текстова и да њени резултати могу послужи
ти као основа за постављање, потврђивање и оповргавање
теоријских претпоставки. У конкретној студији случаја,
анализа представљеног филмског садржаја пружа увид ван
интепретација који се ослањају на веродостојност нарације
фокализатора. Применом статистичких метода успоставље
но је издвајање основних елемената филма и дедуктивно
одређивање правила њиховог појављивања, потврђујући да
могу постати део методолошке апаратуре у анализи филм
ских, медијских и драмских текстова. Понуђен метод не мо
ра нужно искључивати друге методе, већ се може користити
као допуна у циљу разумевања предмета изучавања.
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ПРОБЛЕМ ДЕФИНИСАЊА
И ОПЕРАЦИОН АЛИЗАЦИЈЕ
ПОЈМА СОЦИЈАЛНА
ИСКЉУЧЕНОСТ
Сажетак: Социјална искљученост јавља се као један од главних
проблема савремених друштава. У питању је процес у којем се
појединци или групе искључују из могућности, прилика, права која
произилазе из политичких, економских, социјалних сфера, која су
им загарантована уређењем одређеног друштва. Један од основ
них проблема са којима се социолози, али и други истраживачи
сусрећу јесте управо различито, често непотпуно, дефинисање
социјалне искључености, што у многоме отежава истраживања.
Из тог разлога, проблем дефинисања и операционализације појма
социјалне искључености представља веома важан корак у истра
живању ове појаве. У литератури је приметан врло мали број по
кушаја операционализације овог појма, а често се не прави разлика
и не препознаје граница између појмова социјалне искључености и
сиромаштва, јер се концепт социјалне искључености често кори
стио као замена за појам сиромаштво. У оквиру овог рада, рас
прављаће се о проблему дефинисања социјалне искључености, о
основним приступима и његовој операционализацији. Предмет
истраживања је анализа појма социјална искљученост. Циљ ра
да је да се кроз метод дефиниције појма, односно кроз стварање
прецизне и потпуне, пре свега, социолошке дефиниције појма со
цијална искљученост, кроз анализу његових димензија, операци
онализује овај појам и дође до индикатора потребних за његово
истраживање.
Кључне речи: социјална искљученост, сиромаштво, анализа
појмова, операционализација, дефиниција
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Питање дефинисања  појма социјалне искључености и ње
гове операционализације значајно је поставити из неколико
разлога. Првенствено, стандардизација инструмента за ме
рење сиромаштва и социјалне искључености омогућила би
поређење података на неколико нивоа: на различитим тери
торијама у оквиру Републике Србије, као и поређење броја
и степена сиромаштва становника Србије и других земаља.
Постојање стандардизованих инструмената уједно би омо
гућило истраживање временске димензије у праћењу по
раста или смањења броја сиромашних и социјално искљу
чених у Србији и Европи. Потреба за тачним подацима о
броју сиромашних и социјално искључених јавља се услед
потребе за деловањем у правцу смањења тог броја и прав
цу укидања сиромаштва и социјалне искључености. Уједно,
значај операционалног дефинисања лежи у томе што  тежи
да буде што ближе у непосредној појавној равни стварно
сти која изражава карактеристике друштвеног живота док
операционализоване дефиниције служе за методичније по
везивање појмовног апарата науке са искуством. Операцио
нализација је значајна за научни језик одређене науке, који
зависи од повећања оперативно – техничких могућности да
се у науци дође до прецизних података о искуственим са
држајима. Операционалисти су значајно допринели мере
њу наглашавајући да оно чини научне појмове прецизнијим
јесте што их на једнозначан начин повезују са искуством.  
Операционалистима се замера једностраност а критичари
као приговор наводе да се смисао научног појма може спо
знати тек када се спознају његове везе са другим појмовима
у науци.1 Операционализација феномена социјалне искљу
чености у смеру добијања прецизнијих података предста
вља изазов за научнике, те се индикатори и димензије соци
јалне искључености у све већој мери истражују и допуњују.
Познато је да се настанак термина социјална искљученост
везује за француског теоретичара Ренеа Леноира (Rene Le
noir) који је у свом делу Les Exclus:unFrançais sur dix (1974)
први пут употребио наведени концепт. Појам је обухватао
широки спектар људи, сиромашне појединце, хендикепира
не, самоубилачки настројене, старе појединце, злостављану
децу и кориснике наркотика који су у том периоду чинили
преко 10 % становништва Француске. Термин је био попу
ларан у Француској јер се британски појам сиромаштва ве
зивао за либерализам, стари режим и хришћанско милоср
ђе. Француски републиканци одбацивали су либерализам и
тежили су идејама о солидарности и држави благостања, те
су социјалну искљученост третирали као неуспех државе и
1 Милић, В. (2014) Социолошки метод, Београд: Завод за уџбенике.
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оштећење друштвеног ткива. 1980-та година је била година
кризе француског друштва те је појам социјалне искључено
сти описивао различите аспекте друштва попут незапосле
ности, гетоизације, промена у породичном животу и животу
саме заједнице.2 Седамдесетих и осамдесетих година, дога
ђаји попут глобализације и нових трендова приватизације,
смањење јавних услуга, дерегулација тржишта рада били су
праћени порастом незапослености у Европи и несигурности
која је захватала оне који су раније уживали у сигурним по
словима и повезаним друштвеним мрежама, умрежености у
друштво. Тада израз „искључење” бива проширен и почиње
да укључује  раст дугорочне и периодичне незапосленост и
растућу нестабилност друштвених односа. Било је препо
знато да се запошљавање не односи само на приходе, већ и
на учешће у друштвеним мрежама и осећај сопствене вред
ности, те долази до ситуац
 ија у којима су  незапослени били
искључени из учешћа у нормалним активностима друштва.3
Класици економске мисли, као што је   Адам Смит (Adam
Smith), наглашавају значај учествовања у животу заједни
це и указују на Аристотелово схватање да је потребно да
појединац неизбежно буде укључен у „друштвени” живот
у властитој заједници. Смит заступа општи став да је не
могућност појединаца да слободно комуницирају са другим
појединцима у заједници важан вид ограничавања, искљу
чења и депривације по себи (исти вид депривације као што
је неухрањеност или бескућништво) и да има импликације
на чињеницу да неке врсте социјалне искључености треба
посматрати као конститутивне компоненте идеје о сирома
штву.4 Споменути историјски догађаји утицаће на то да по
јам 1989. године постане део преамбуле Европске социјал
не повеље – документа Већа Европе о социјалним правима.
Након тога, 1996. године уведено је ново право – право на
заштиту од сиромаштва и социјалне искључености.5 Ко
рене термина социјална искљученост првенствено можемо
пронаћи у две европске традиције: француској и англосак
сонској традицији. Англосаксонска традиција истраживања
наглашавала је утицај расподеле финансијских и материјал
них добара као и друштвених награда те су се фокусирали на
2 De Haan, A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
Social Development Division.
3 Saith, R. (2001) Social Exclusion: The Concept and Application to Develo
ping Countries, Defining Poverty in the Developing World.
4 Рогановић, М. (2017) Анализа проблема сиромаштва у Републици Срби
ји – узроци, последице и могућност отклањања, докторска дисертација:
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду.
5 Исто.
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дистрибуцијске аспекте, док је француска традиција исти
цала утицај друштвених веза и односа, односно релацијске
аспекте. Дистрибуцијски аспекти укључују доходак, основ
не елементе животног стандарда, тржиште рада, образова
ње, стамбене услове, здравље и резиденцијални простор, а
релацијски аспекти укључују социјалне везе, учествовање у
цивилним организацијама, учествовање у политичком жи
воту и породични живот.6 У оквиру француске традиције,
социјална искљученост настаје у дебати о сиромаштву у
Француском друштву. Подразумевала се неодг оварајућа ве
за између појединца и друштва и представљала је немогућ
ност институција да појединце интегришу у одређену сре
дину. Првенствено се полазило од угрожених права попут
политичких, грађанских, социјалних као и система који су
одговорни за остваривање и задовољење наведених права.
Тиме се појам социјалне искључености везивао за један или
неколико кључних подсистема у друштву:
•

Демократски који поспешује политичку партиципа
цију;

•

Тржиште рада које подстиче економску интеграцију;

•

Систем социјалног благостања који се заснива на
социјалној партиципацији;

•

Систем породица и заједница које чине интерперсо
налну интеграцију. 7

У англосаксонској традицији фокус је био усмерен ка реди
стрибуцији добара и недоступности одређених ресурса по
јединцима, групама или домаћинствима. Гиденс истиче да је
немогуће дати профил сиромашних – сиромаштво је разно
лико и стално се мења. Ипак људи из одређених категорија
имају већу шансу да живе у сиромаштву.8 Сиромаштво су
посматрали као карактеристике појединаца и домаћинстава,
док се социјална искљученост везивала за друштво и однос
појединца према друштву. Неки стручњаци сматрају да је
разлика између сиромаштва и социјалне искључености пре
свега у интензитету, па описују сиромаштво као стање у ко
ме се глава још увек држи изнад воде, док социјална

6 Бејаковић, П. (2009) Водич за социјалну искљученост, Загреб: Институт
за јавне финансије.
7 Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији, Београд: Влада Републике Србије, SeConS, ЦЕСИД и Републич
ки завод за социјалну заштиту.
8 Гиденс, Е.  (2007) Социологија, Београд: Чугура принт.
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искљученост представља потпуно потонуће.9 Сиромаштво
можемо дефинисати као одсуство финансијских средстава
која су потребна како би се задовољиле елементарне живот
не потребе. Томићева (2007) сиромаштво  дефинише као не
достатак новца за набавку основне потрошачке корпе и на
тај начин га изједначава са апсолутним сиромаштвом.10 У
њеној дефиницији, нагласак је на одсуству, материјалним
потребама, незадовољењу, искључењу… Дефиниције сиро
маштва најчешће обухватају материјалне и нематеријалне
аспекте те се доводе у везу са појмом социјалне искључено
сти. Сиромашни појединци и породице су они чији су при
ходи толико мали да су искључени из минимума живота и
животних потреба   које задовољавају остали припадници
одређеног друштва11 Основне потребе се дефинишу као ми
нимална потрошачка корпа, која укључује воду, храну,
здравствену заштиту, док су сиромашни они који себи наве
дене елементе не могу да приуште. Изучавање сиромаштва
на основу потрошачке корпе своди се на микро ниво и инди
видуализам који се јасно разликује од француског приступа
друштвеној искључености са фокусом на друштво и везу
појединца и друштва. Истраживање сиромаштва укључује и
димензије попут образовања, положаја на тржишту рада,
пола, становања и слично што сам појам приближава појму
социјалне искључености. Социјална искљученост у себи са
држи аспекте самих корена лишавања, узрока, механизама
– на пример, станодавци могу да онемогуће приступ стано
вима, елитне политичке групе могу да искључе друге из
уживања у законским правима, синдикати могу да онемогу
ће запослење појединцима и групама који нису чланови, ма
њинама може бити онемогућено да испољавају свој иденти
тет, свештеници у Индији могу забранити приступ храмови
ма одређеним кастама. Сви ови примери јесу видови соци
јалне искључености.12 Термин социјалне искључености до
пуњује концепт сиромаштва, али га не замењује. Концепт
социјалне искључености је шири од традиционалног схва
тања сиромаштва, јер се њиме поље неповољног положаја
9 Рогановић, М. (2017) Анализа проблема сиромаштва у Ребулици Срби
ји – узпоци последице и могућност отклањања, докторска дисертација,
Нови Сад: Факултет за економију и инжењерски менаџмент.
10 Стојшин, С. (2014) Основне димензије појма социјалне искључености и
сиромаштва: проблем индикатора, у: Структурне промене у савременим
друштвима, Нови Сад: Филозофски факултет.
11 Бабовић, М., Вуковић, О., Цвејић, С. и Вуковић, Д. (2012) Социјално
укључивање на локалном нивоу, Београд: SeConS.
12 De Haan, A. (1999) Social exclusion: Towards an holistic understanding
of deprivation, Great Britain, Department for International Development:
Social Development Division.
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проширује препрекама као што су незапосленост, маргина
лизација, ускраћивање или неостваривање људских права.
Из свега наведеног, социјалну искљученост можемо дефи
нисати као интензиван облик вишедимензионалне деприва
ције. Важно је напоменути да се узрочно-последични однос
између сиромаштва и социјалне искључености може опази
ти и у супротном смеру. Сиромаштво може бити узрок ис
кључености, као код деце из сиромашних породица која не
могу да приуште школовање, због чега касније теже налазе
запослење, те западају у зачарани круг социјалне искључе
ности. Сиромаштво може водити социјалној искључености,
у смислу да су људи одсечени од тржишта рада не учествују
у доминантним социјалним и културним обрасцима, губе
социјалне контакте, живе у стигматизованим суседствима и
нису у домету социјалне подршке. Уједно, социјална искљу
ченост може бити узрок сиромаштва, као код Рома, који не
могу да се запосле често због предрасуда послодаваца, а те
шко граде социјалне мреже, па не могу ни на њих да се
ослоне у проналажењу посла. Однос између социјалне ис
кључености и сиромаштва може се поставити по обрасцу
гнезда, при чему је или сиромаштво смештено у шири оквир
социјалне искључености или је пак социјална искљученост
схваћена само као један од аспеката сиромаштва. Тако се не
када искљученост схвата као екстремни облик сиромаштва
који подразумева вишеструку депривацију, а не само мате
ријално сиромаштво. Други пут је сиромаштво смештено у
контекст социјалне искључености, као њен посебан облик
или једна од бројних димензија депривације које заједно чи
не стање социјалне икључености.13 Анализа социјалне ис
кључености за нас као друштвене теоретичаре је значајна
јер уочавамо факторе које појединце одводе у сиромаштво и
доводе до социјалне искључености, повезана је са кршењем
одређених права – попут права на образовање, огледа се у
дискриминацији и друштвеној неправди.14 Социјална ис
кљученост се у најуж
 ем смислу односи на начине на које
појединци могу да буду искључени из шире друштвене за
једнице.15 Наглашава недостатак или ускраћивање приступа
ресурсима, правима, роби и услугама, као и немогућност
учествовања у нормалним односима и активностима које су
доступне већини у друштву, што утиче на квалитет живота
појединца и на кохезију друштва у целини. У питању је
13 Рогановић, М. (2017) Анализа проблема сиромаштва у Ребулици Срби
ји – узроци последице и могућност отклањања, докторска дисертација,
Нови Сад: Факултет за економију и инжењерски менаџмент.
14 Бабовић, М., Вуковић, О., Цвејић, С. и Вуковић, Д. (2012) Социјално
укључивање на локалном нивоу, Београд: SeConS.
15 Гиденс, Е. (2007) Социологија, Београд: Чугура принт.
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вишедимензионалан појам, обухвата друштвене, политичке,
културне и економске димензије, али и да је динамичан јер
утиче на људе на различите начине. На сличан начин соци
јалну искљученост описује и теоретичар Сејт (Saith) који је
дефинише у односу на државно благостање и запосленост,
али инсистира на томе да она такође може да се заснива и на
идејама могућности, тако да се посматра и као процес који
доводи до стања у којем појединци и групе теже да остваре
максимум својих могућности16. Неки аутори, нпр. Стајнерт
(Stain ert) и Пилграм (Pilgram) сматрају да се социјална ис
кљученост може схватити као континуирано и постепено
искључивање из пуног учешћа у социјалним активностима,
тако да у том смислу нешто супротно од социјалне искључе
ности нису ни интеграција, ни инклузија, него је учешће од
носно партиципација.17 Социјалну искљученост можемо де
финисати  као процес искључења појединаца или група из
могућности, прилика, права које произилазе из политичких,
економских, социјалних сфера, која су им уједно загаранто
вана уређењем одређеног друштва.18 У оквиру Европске
уније, социјална искљученост је описана као процес којим
су одређени појединци гурнути на саму ивицу друштва и
спречени у  учествовању у друштву због свог сиромаштва
или недостатка основних знања и могућноти за доживот
но учење, или као резултат дискриминације.19 Социјална
искљученост јавља се као ограничен приступ услугама
образовања, здравственој или социјалној заштити; низак
ниво развијености друштвеног живота породице и заједни
це, смањене социјалне интеракције, као и готово непостоје
ћег социјалног капитала.20 Теоретичари наглашавају прекид
социјалних веза и мрежа солидарности који су предуслови
за квалитетан живот појединаца и група. Значајни су за ин
теграцију читаве друштвене заједнице.21 Наведене дефини
ције указују на чињеницу да је социјална искљученост
аналитички инструмент за истраживање и сузбијање
16 Saith, R. (2001) Social Exclusion: The Concept and Application to Develo
ping Countries, Defining Poverty in the Developing World.
17 Шкорић, Ј. Социјална искљученост као социјални проблем, у: Социјал
ни проблем кривице, ур. Кубурић, З., Миленковић, П. и Зотова, А. (2015),
Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије, стр. 237-257.
18 Trbanc, M. (1996) Social Exclusion: The Concept and Data Indicating
Exclusion in Slovenia, Druûboslovne Razprave (12), рр. 22-23.
19 Бабовић, М., Вуковић, О., Цвејић, С. и Вуковић, Д. (2012) Социјално
укључивање на локалном нивоу, Београд: SeConS.
20 Исто.
21 Цвејић, С., Бабовић, М., Петровић, М., Богданов, Н. и Вуковић, О.
(2010) Социјална искљученост у руралним областима Србије, Београд:
УНДП Србија, Сектор за инклузивни развој.

322

ЈОВАНА ЗУБАЦ
сиромаштва  јер даје ширу перспективу депривације, сиро
маштва и указује на социјалне структуре и како оне генери
шу сиромаштво. Како бисмо адекватније анализирали појам
социјалне искључености, потребно је направити квалифи
кацију дефиниција појма. Можемо је извести према крите
ријуму порекла, односно настанка, где се разликују две
групе дефиниција:
•

Оне које су настале у оквиру одређених институција;

•

Оне које су сачињене од стране појединих аутора.

Прва група дефиниција обухвата дефиниције настале у
оквиру институција. Неке земље имају властите дефиниције
социјалне искључености. Шпорер (2004) наводи пример Ве
лике Британије која је установила Одељење за социјалну ис
кљученост (Social Exclusion Unit). Према њиховој дефини
цији, социјална искљученост је израз за оно што се може
догодити када људи или читава подручја пате од комбина
ције повезаних проблема као што су незапосленост, непри
кладне квалификације, мали приходи, лоше становање, ви
соко криминална околина, лоше здравље и распад поро
дице.22 Дефиниција указује на дескриптивност, отвореност
и операционалност. Отворена је јер има могућност додава
ња других типова искључености; операционална је (готово
радна) јер указује на проблеме којима би се могла бавити
социјална политика. Социјална искљученост се може дого
дити али не мора нужно када се јављају наведене околности.
Првенствено се ради о дескрипцији различитих елемената и
примера како може доћи до искључења а  не нужно фактора
који је изазивају. Ћеранић (2010) наводи пример Eurostat
Task Force из 1998. године каже да је социјална искључе
ност ...динамички процес, најбоље описан као кретање пре
ма нижим нивоима: одређене неповољне околности воде
према искључености, која затим ствара још већи број не
повољних околности и све већу искљученост, завршавајући
с вишеструко депривирајућим околностима.23 Појединци,
домаћинства и географска подручја могу бити искључени из
приступа ресурсима попут запослења, услуга здравствене
заштите, образовања, политичког живота. Дефиниција суге
рише да пажњу треба усмерити на гомилање неповољних
животних околности. Наведене дефиниције имају дескрип
тивни карактер, не можемо о њима говорити као прецизним
дефиницијама социјалне искључености што је један од
22 Social Exclusion Unit 2001 према: Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштве
не искључености, Друштвена истраживања Загреб (1-2), стр. 171-193.
23 Еurostat Task Force према: Ћеранић, Г. (2010) Социјална искљученост и
карактер компетитивости Црне  Горе, Социолошка луча 4 (2), стр. 23.
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проблема при њиховој употреби.24 Другу групу чине дефи
ниције које настају као резултат рада научника који се баве
овим подручјем. Прва подгрупа таквих дефиниција не раз
ликује се садржајно од старих концепата присутних у дру
штвеним наукама који говоре о незапослености, сирома
штву, неједнакости и слабијем положају или депривацији
унутар некога дела заједнице. У питању су дефиниције у
којима се појмови сиромаштва и друштвене искључености
користе као синоними. Као пример такве врсте дефинисања,
можемо издвојити дефиницију теоретичара Барнса (Barnes)
који наводи да се социјална искљученост односи на трајну
ускраћеност појединаца и група.25 На сличан начин теорети
чар Таунсенд (Townsend) описује социјалну искљученост
наводећи појединци, групе и породице су сиромашни кад су
њихови ресурси толико озбиљно испод оних који се сматра
ју просечним за појединце и породице, да их искључују из
свакодневних животних образаца и активности.26 Колин
(2008) појам социјалне искључености дефинише кроз холи
стички концепт у чијем су средишту вредносни обрасци који
се формирају на основу сиромаштва и ометају интеграцију
ових група као кључни узроци који доводе до спирале соци
јалног пропадања. Дефиниција појма показује да је сирома
штво услов социјалне искључености.27 Овај вид дефиниција
је тежи за примену с обзиром на то да је замућена граница
где се раздвајају појмови сиромаштва и социјалне искључе
ности. Теже искључиво истраживању материјалних аспека
та, те можемо закључити да им је слаба страна то што су
једностране. Друга подгрупа дефиниција заснива се на кон
цептима који се ослањају на шире друштвене процесе. Ће
ранић наводи пример теоретичара Еткинсона (Atkinson) ко
ји разматра троструки однос сиромаштва, незапослености и
социјалне искључености. Ови концепти су повезани али ни
су синоними. Незапосленост може изазвати социјалну ис
кљученост, али не гарантује је – незапосленост је довољан
али не неопходан узрок настанка социјалне искључености.
Наглашава вишедимензионалност која разликује концепт
друштвене искључености од концепата незапослености и
24 Исто.
25 Шверко, Б., Галић, З. и Маслић Сершић, Д. (2005) Незапосленост и
социјална искљученост: лонгитудинална студија, Ревија за социјалну
политику (13), стр. 1.
26 Townsend, P. (1979) Poverty in United Kingdom: Concepts of poverty and
Deprivation, Harmondsworth: Penguin Books, р. 31.
27 Колин према: Стојшин, С. (2014) Основне димензије појма социјал
не искључености и сиромаштва: проблем индикатора, у: Структурне
промене у савременим друштвима, Нови Сад: Филозофски факултет,
стр. 86.
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сиромаштва.28 Теоретичар Дафи (Duffy) социјалну искључе
ност одређује као немогућност учествовања у економском,
социјалном, политичком и културном животу матичног
друштва.29 Концепт друштвене искључености заснива се на
постојању вишеструких ускраћивања те је операционализо
ван у четири следеће димензије активности: потрошњи,
производњи, политичком ангажману и друштвеној интерак
цији.30 Теоретичари попут Маршала и Бергмана (Marshall,
Bergman) заговарају идеју да искљученост треба повезати
са идејама о  грађанском статусу и да се може третирати као
неуспех једног или више друштвених система попут прав
ног система, тржишног система, система социјалне добро
бити или породичног система и система локалне заједни
це.31 Припадање одређеном друштву зависи од наведених
система. Бити интегрисан унутар цивилног друштва значи
бити једнак са осталим припадницима друштва у правном
смислу. Економска интеграција подразумева једнак приступ
запослењу и економским ресурсима. Социјална интеграција
везује се за корист од накнада или социјалних услуга које
обезбеђује држава. Интерперсонална интеграција односи се
на успостављање и одржавање породичних, пријатељских и
комшијских веза. Сва четири система су једнако значајна и
међузависна. У најгорем положају су појединци који су неу
спешни у свим системима.32 Такав је случај са бескућни
штвом, они немају „кров над главом”, без извора прихода су,
долази до опадања заштитне улоге примарних група, поро
дице, пријатеља, локалне заједнице… 33 Шпорер наводи да
би академска дефиниција социјалне искључености требала
да буде више аналитичка и теоријска, како би била приме
њива у пракси али и објашњива кроз теорије.34 Анализирају
ћи две групе дефиниција, можемо закључити да оно што им
је заједничко јесте третирање концепта социјалне искључе
ности као мултидимензионалног (у смислу вишеструке
28 Ћеранић, Г. (2010) Социјална искљученост и карактер компетитивости
Црне Горе, Социолошка луча 4 (2).
29 Duffy према: Шверко, Б., Галић, З. и Маслић Сершић, Д. (2005) Неза
посленост и социјална искљученост: лонгитудинална студија, Ревија за
социјалну политику (13), стр. 1.
30 Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања, Загреб (1-2), стр. 171-193.
31 Ћеранић, Г. (2010)  Социјална искљученост и карактер компетитивости
Црне Горе, Социол ошка луча 4 (2).
32 Шућур, З. (2004) Социјална искљученост: појам, приступи и операцио
нализација, Ревија за социологију, 35 (1-2), стр. 45-60.
33 Бобић, М. (2014) Бескућници, Београд: Републички завод за статистику.
34 Шпорер, Ж. (2004) Концепт друштвене искључености, Друштвена
истраживања, Загреб (1-2), стр. 171-193.
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ускраћености – као што су нпр. незапосленост, недостатак
имовине/ресурса, образовања, друштвеног угледа и сл.) и
усмеравају пажњу на односе и процесе који настају као ре
зултат социјалне искључености. Ћеранић се користи анало
гијом Шућура који истиче да је социјална искљученост ки
шобран концепт – који обухвата велики број димензија.35 Са
тим у вези, теоретичарка Хилари Силвер (Hilary Silver) је
покушала да систематизује различите дефиниције појма со
цијална искљученост и допринела је са својом типологијом
парадигми. Парадигме садрже различите теоријске перспек
тиве, идеологије, дискурсе… Разликујући их на основу раз
личитих степена друштвене интеграције, наводи три пара
дигме: парадигма солидарности, парадигма специјализације
и парадигма монопола. Свака парадигма приписује искљу
чености одређене узроке и заснива се на различитим идео
лошким становиштима: републиканизму, либерализму и со
цијалдемократији. Свака нуди објашњење за форме социјал
ног искључења – економског, социјалног, политичког или
културног. Искљученост и њено значење варира на основу
идеолошких становишта и саме терминологије која је у упо
треби. Често се меша са терминима попут сиромаштва, не
једнакости, дискриминације, маргиналности, депривације,
небитношћу и слично.36 У оквиру парадигме солидарности,
која је била заступљена у Француском републиканизму, до
социјалног искључења долази када се прекине веза између
појединца и друштва која се назива солидарношћу. Идеја о
друштвеном реду, започета од стране филозофа Русоа, даље
разрађена од стране Диркема, заснива се на екстерном, на
моралу, нормативности. Национални консезус и колективна
свест су нешто што ће индивидуе повезати са друштвом уз
помоћ различитих институција. Приступ индивидуам
 а зави
си од културних и моралних граница друштва као и катего
рија које управљају њиме. Као девијације и аномија, соци
јална искљученост прети друштвеној интеграцији јер су
протно термину искључења је управо интеграција. У дирке
мовском смислу, подразумева асимилацију у одређену кул
туру. Фокусира се на солидарност нација, раса, етницитета,
локације и друге елементе интеграције и солидарности међу
поједницима. Тежи трендовима флексибилне производње
када је реч о политичкој економији.37 У америчком либера
лизму, социјална искљученост се посматра као последица
специјализације: друштвене диференцијације, економске
35 Ћеранић, Г. (2010) Социјална искљученост и карактер компетитивности
Црне  Горе, Социолошка луча, 4 (2).
36 Silver, H. (1994) Social exclusion and social solidarity: three paradigms, Int’l
Lab. Rev. (133), рр. 531-578.
37 Исто.

326

ЈОВАНА ЗУБАЦ
поделе рада, одвојености сфере рада и сегментације тржи
шта рада. Сматра се да појединци имају могућност специја
лизације унутар тржишта рада и друштвених група. Либера
ли теже индивидуализму, међутим не може се искључење
приписати искључиво индивидуалним преференцијама, већ
и структурама које доводе до кооперација и такмичења међу
њима – тржишту рада, асоцијацијама, економији и слично.
Либерализам се заснива на реду, као у економији и полити
ци, као мрежа појединаца који размењују ресурсе пратећи
своје интересе и мотиве. Либерални модел грађанства за
снива се на правима и обавезама и одвајању приватне и јав
не сфере. Ова парадигма се посматра кроз призму индиви
дуалних карактеристика и афинитета. Последња парадигма,
која настаје под утицајем Европске левице, искљученост
посматра као последицу монопола одређених група. Позна
јући дела Маркса и Вебера, можемо закључити да се поре
дак у друштву заснива на хијерархијски распоређеној моћи
и друштвеним везама. Монопол се ствара тако што одређе
ни појединци или групе имају моћ над одређеним ресурси
ма. Настаје када  институције и културне разлике стварају
не само разлике које одвајају, већ даље продубљују социјал
ну искљученост. Монопол ствара заједнички интерес међу
појединцима који располажу одређеним ресурсима. Она се
огледа у доминацији и субординацији – доминантнима и
подређенима. Ова веза је манифестна на тржишту рада и
његовој сегментацији. Важно је указати на одређене недо
статке које уочавамо у оквиру теор ије. Првенствено, пара
дигма солидарности заснива се на идеји о кохезији и инте
грацији која се заснива на доминантној култури из које се
црпе вредности и обрасци понашања. Постмодерна са со
бом доноси мултикултурална друштва где је база солидар
ност реконфигурисана, с обзиром на прилагођавање култура
мањина доминантној култури и обрнуто. Данас је тешко раз
матрати социјалну искљученост са становишта културе као
базе укључености. Слаба стране парадигме специјализације
која се заснива на идејама либерализма огледа се у методо
лошком аспекту – методолошком индивидуализму који се
фокусира искључиво на појединце као јединице анализе. За
немарују се групни аспекти те је једнострана. Социјална ис
кљученост треба да се разматра на микро и макро нивоу.
Оно што је важно напоменути јесте да су наведене парадиг
ме идеални типови и њихова појава у друштвеном животу
варира од различитих друштва до култура.
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Табела бр.1 – Парадигме социјалне искучености.38

Како бисмо направили преглед, навешћемо дефиниције које
обухватају појам у његовом најширем смислу и које би биле
релевантне за његово истраживање – Социјално искључени
су они појединци, породице и друге групе, који су избачени из
укупног друштвеног живота, економског, политичког, со
цијалног и културног система односа који би им могао обез
бедити минималан степен интеграције у конкретном дру
штву.39 Левитас и сараднци истичу (2007) да је социјална
искљученост сложен и вишедимензионалан процес. У пита
њу је појам који укључује недостатак ресурса или ускраћи
вање ресурса, права, добара и услуга и немогућност учешћа
у нормалним односима и активностима доступним већини
људи у друштву, било да су то у економским, социјалним,
културним или политичким аренама. Она утиче како на
квалитет живота појединаца, тако и на једнакост и ко
хезију друштва у целини.40 Ове дефиниције су релеватне јер
су њима обухваћени микро и макро аспекти који су кључни
како би имали дубински увид у наведени појам.У њиховом
садржају, указано је да је у питању вишедимензионалан и
динамичан појам. Истакнуте су димензије социјалне ис
кључености на основу којих је обезбеђено њено мерење у
различитим сферама друштвеног живота и путем којих је
38 Исто, стр. 540.
39 Валкер према: Милошевић, Б. (2015) Континуитет сиромаштва и сиро
машних у српском друштву: од рањивих група до губитника транзиције,
Социолошки годишњак (10), стр. 27–45.
40 Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Llyod, E. and Patsios, D.
(2007) The Multi-dimensional analysis of social exclusion, Bristol: De
partment of Sociology and School for Social Policy, Townsend Centre for
the International Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs
University of Bristol.
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олакшан пут до проналаска индикатора. На путу до инди
катора, релевантан корак јесте операционализација појма.
Првенствено је значајна за научни језик одређене науке, ко
ји зависи од повећања оперативно–техничких могућности
да се у науци дође до прецизних података о искуственим
садржајима.41 Операционализација феномена социјалне ис
кључености у смеру добијања прецизнијих података пред
ставља изазов за научнике, те се индикатори и димензије
социјалне искључености у све већој мери истражују и до
пуњују. Шућур (2004) наводи да постоји мали број поку
шаја операционализације појма социјалне искључености и
једнак број истраживања која су посвећена наведеном фе
номену што можемо закључити након прегледа доминант
не литературе. Традиција која се фокусира на сиромаштво и
материјалну депривацију указује на процесе који укључују
и искључују појединце и групе из релевантних ресурса или
социјалних права. Истиче неколико димензија на основу ко
јих можемо операционализовати социјалну искљученост
попут економске, социјалне, политичке, културне, моралне
и породичне димензије. Оне се даље могу рашчланити на
димензије попут производње, потрошње, партиципације,
социјалне и политичке активности.42 На основу Трећег на
ционалног извештаја о социјалном укључивању и смањењу
сиромаштва у републици Србији, можемо закључити да се
социјална искљученост операционализује кроз неколи
ко сфера које се прате попут тржишта рада (запосленост),
образовања, социјалне заштите, здравства и здравствене за
штите, становања, људских права и друштвене партиципа
ције.43 Петровић (2018) наводи да се социјална искљученост
операционализује преко четири димензије: финансијског
сиромаштва, запослености, здравља и образовања.44 Посма
трајући динамичност и вишедимензионалност социјалне
искључености, постоје два кључна проблема када је реч о
њеној операционализацији. Први проблем се огледа у зна
чајном питању саме операционализације појма – где повући
границу? односно, из колико сфера или димензија поједин
ци или групе морају да буду искључени како би се сматрало
да су социјално искључени? Изгледа да се о ситуац
 ији со
цијалне искључености може говорити само када је у питању
41 Милић, В. (2014) Социолошки метод, Београд: Завод за уџбенике.
42 Шућур, З. (2004) Социјална искљученост: појам, приступи и операцио
нализација, Ревија за социологију 35 (1-2), стр. 45-60.
43 Влада Републике Србије (2018) Трећи национални извештај о социјал
ном искључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији, Београд:
Влада Републике Србије.
44 Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама, Нови Сад: докторска дисертација.
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кумулативно искључење (у смислу искључења из више сфе
ра) што литература и потврђује. Уједно, поставља се још не
колико значајних питања попут: Да ли је једнако важно из
које сфере је појединац искључен? Да ли су сфере и димен
зије попут запослења, образовања или  становања значајни
је за партиципацију и интеграцију у друштво од других?45
Можемо закључити да с обзиром на то да је у питању више
димензионалан појам, свака сфера завређује једнаку пажњу
при истраживању и може нам омогућити дубље и прецизни
је разумевање појма. Шућур даље истиче, да број димензија
у оквиру којих се појам операционализује варира од аутора
до аутора и од истраживања до истраживања. Број подручја
и избор индикатора зависе од теме истраживања. Наведени
аспекти, отежавају адекватну операционализацију појма со
цијалне искључености те је то управо разлог зашто постоји
мали број радова на наведену тему.46 Када је реч о праћењу
и мерењу социјалне искључености, данас су индикатори до
ста развијенији те можемо говорити о четири скупа инди
катора који се користе у наведеним процесима. Они се на
зивају основним индикаторима и обухватају: сиромаштво и
социјалну искљученост, здравствену заштиту и пензије. За
сваки од ових сегмената развијани су специфични индика
тори. Праћење социјалне искључености захтева прецизне,
компаративне и ажурне податке, те се коришћењем ових ин
дикатора институционализовала процедура за прикупљање
података. Поред Лакен индикатора, прате се и додатни ин
дикатори који покривају и друге димензије попут социјалне,
културне партиципације, становања и слично. Теоретичари
уједно разликују апсолутне и релативне индикаторе. Апсо
лутни се мере у свим земљама и истим временским тачка
ма, док су релативни флексибилни и прилагођавају се свакој
земљи и њеним специфичностима појединачно те можемо
говорити о специфичним националним индикаторима. Сви
национално специфични индикатори на овај начин се сма
трају релативним, уколико се покажу као трајни и рашире
ни онда могу постати апсолутни индикатори.47 У Европи,
када је реч о праћењу социјалне искључености, као што је
наведено, користе се  примарни индикатори:

45 Trbanc, M. (1996) Social Exclusion: The Concept and Data Indicating Exclu
sion in Slovenia, Druûboslovne Razprave (12), рр. 22-23.
46 Шућур, З. (2004) Социјална искљученост: појам, приступи и операцио
нализација, Ревија за социологију 35 (1-2), стр. 45-60.
47 Влада Републике Србије (2009) Праћење друштвене укључености у
Србији, Београд: Влада Републике Србије, SeConS, ЦЕСИД и Републич
ки завод за социјалну заштиту.

330

ЈОВАНА ЗУБАЦ
•

Стопа ризика од сиромаштва односи се на уче
шће лица чији је доходак мањи од 60% медијане
националног дохотка по потрошачкој јединици.
Израчунава се дељењем дохотка домаћинства са
модификованом скалом ОЕЦД по којој први одра
сли добија пондерисану средину 1, старији од 14
година пондерисану средину 0.5, а деца 0.3.

•

Стопа сталног ризика од сиромаштва представља
проценат особа које су изложене ризику од сиро
маштва најмање две до три године.

•

Релативни јаз ризика од сиромаштва је разлика
између медијане дохотка по потрошачкој једини
ци и линије Стопа дугорочне незапослености из
ражава пропорцију лица незапослених 12 месеци
и више узраста од 15 до 64 године.

•

Особе у домаћинству без запослених представља
учешће броја особа старости од 0 до 65 година без
иједног запосленог члана у односу на величину
старосне групе.

•

Особе које су рано напустиле школовање су ли
ца од 18 до 24 године која су завршила највише
основно образовање или мање; нису похађала
никакву обуку нити образовање.

•

Јаз незапослености миграната изражава разлику у
степену запослености миграната и не-миграната.

•

Материјална депривација обухвата низ ужих ин
дикатора, који се стапају у индекс материјалне
депривације. Најчешће се односе на стамбени
статус, опремљеност стана, пренасељеност, фи
нансијску оптерећност стамбеним трошковима.48

Шућур нуди приказ индикатора и димензија које се могу ко
ристити у истраживању радноактивног становништва који
је приказан у следећој табели.49 Изражава се као проценат
прага од сиромаштва.

48 Бабовић, М. (2011) Социјална укљученост: концепти, стање, политике,
Београд: SeConS.
49 Томић, В. (2007) Сиромаштво и социјална искљученост: основне дефи
ниције и индикатори, Социолошлка луча (2), стр. 149-166.
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Табела бр.2 – Индикатори и димензије социјалне искључености;
Извор: Шућур према: Томић (2007), стр. 156.

Теоретичарка Левитас (Ruth Levitas) наглашава да пре
ма Центру за анализу социјалне искључености (Centar for
analysis of social exclusion) постоје четири подручја која су
релевантна за истраживање социјалне искључености – не
постојање прихода, незапосленост, образовање и здравство.
На основу наведених подручја, издвајају се индикатори по
пут сиромаштва, лоших вештина и способности, недоста
так образовања, лоши стамбени услови, тешко здравствено
стање, неад
 екватна околина, дисфункционална породица и
слично. Веома је тешко дефинисати, мерити и квантифико
вати аспекте друштвене искључености попут политичке и
социјалне партиципације те се нада да ће у будућности тео
ретичари успети да пронађу адекватно решење за наведена
поља.50 Морамо нагласити да несталност облика социјалне
искључености и њена специфична мултидимензионалност
утичу на то да се и индикатори мењају и додатно усавршава
ју у зависности од датог проблема. Према структури и дуби
ни проблема одређеног сегмента, земља може дефинисати
национално специфичне индикаторе. При изради предлога
национално специфичних индикатора за Србију, усвојене су
две додатне димензије које су препоручене од стране струч
ног тима: материјална депривација и друштвена партици
пација. Србија је имала потешкоћа са прилагођавањима ЕУ
индикаторима социјалне укључености. Овај проблем је и да
нас актуел ан. Многи Лакен индикатори у Републици Србији
нису мерљиви због њиховог неад
 екватног обухватања кроз
50 Levitas, R. The concept and meas urement of social exclusion, in: Poverty
and social exclusion in Britain, eds. Pantazis, C., Gordon, D. and Levitas, R.
(2006), The Policy press.
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истраживања на терену. При том се приступ одређеном про
блему и методологија (којом су прикупљени подаци кроз
парцијално обухватање података о различитим димензи
јама социјалне искључености) разликују у односу на зва
ничне ЕУ индикаторе51 Постоје четири специфичности које
захтевају да се у процес мерења социјалне искључености
уврсте национално специфични индикатори попут великог
броја припадника ромске популације, великог броја присил
них миграната (избеглице и расејана лица), великог удела
руралног становништва и родне неравноправности.52

Закључак
Концепт социјалне искључености постаје све релевантнији.
У питању је вишедимензионалан и динамичан појам који се
јавља како у развијеним, тако у мање развијеним друштви
ма. Односи се на процесе који гурају појединце или групе
на маргине друштва, те им је онемогућено да учествују у
активностима које су карактеристичне за одређено друштво.
Један од циљева сваког савременог друштва, развијеног или
мање развијеног, јесте, или би бар требало да буде, да нико
не буде изостављен, односно да је свако у могућности да
учествује у различитим сферама друштва. Дакле, социјална
интеграција као супротан процес социјалној искључености
данас је значајан циљ социјалних политика друштава. Зао
стати или немати могућност приступа одређеном делу дру
штва, има негативне последице не само за појединца, већ
и за целокупно друштво. Оно што отежава достизање тог
циља јесу проблеми при његовом дефинисању, а касније и
његовом истраживању. Литературу карактерише мали број
покушаја дефинисања и операционализације самог појма,
као што смо могли да уочимо. Операционално дефинисање
је значајно јер тежи да буде што ближе непосредној појавној
равни стварности која изражава карактеристике друштвеног
живота, док операционализоване дефиниције служе за мето
дичније повезивање појмовног апарата науке са искуством.
Теоријска адекватност операционално дефинисаних појмо
ва је један од предуслова шире научне употребљивости. Из
наведених разлога, у раду је понуђена операционализација
појма те преглед индикатора који могу бити корисни за пра
ћење и мерење социјалне искључености. Оно што можемо
издвојити као релевантно, свакако је свеобухватна дефини
ција теоретичара Вокера и Левитаса (Walker and Levitas).
51 Јелић, С. и Коларевић, В. (2016) Феномен социјалне искључености у
периоду транзиције у Србији, Социолошки преглед 50 (2), стр. 209-228.
52 Петровић, М. (2018) Социјална изопштеност младих у руралним
заједницама, Нови Сад: докторска дисертација.
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Адекватно дефинисање појма социјалне искључености је
изузетно значајно. Добро операционализован појам је мо
ћан инструмент за мерење социјалне искључености, а са
мим тим и креирање добре социјалне политике. Анализа
појма социјалне искључености значајна је јер даје могућ
ност уочавања фактора који појединце одводе у сиромаштво
и доводе до социјалне искључености. У оквиру рада, напра
вили смо одговарајућу основу која би могла помоћи теоре
тичарима и друштвеним научницима који имају проблема
да адекватно дефинишу и у истраживању користе појам
социјалне искључености.
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THE PROBLEM OF DEFINITION AND
OPERATIONALISATION OF THE SOCIAL 
EXCLUSION CONCEPT
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 incomplete definition of social exclusion, which in many ways
makes research difficult. For this reason, the problem of defining and
operationalising of the notion of social exclusion is a very important
step in investigating this phenomenon. There is a very small number
of attempts to operationalise this term in literature, and there is often
no difference between the concepts of social exclusion and poverty,
since the concept of social exclusion is often used as a substitute for
the notion of poverty. Within this paper, the problem of defining social
exclusion, basic approaches, dimensions and its operationalisation
will be discussed. The subject of this research is an analysis of the
social exclusion concept. The aim of the paper is to use the method
of definition of the term through creation of a precise and complete
primarily sociological definition of the social exclusion concept and
through analysis of its dimensions, to operationalise this notion and find
indicators relevant to this research.
Key words: social exclusion, poverty, concept analysis, operationali
sation, definition
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ПРИЛОГ МЕТОДОЛОГИЈИ
НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
Сажетак: Мјерљивост истине у науц и одвија се у оквирима ме
тодологије, коју дефинишемо и као наук у о науц и. Често се за
боравља да наук а, као дјелатност духа, почива на филозофским
претпоставкама да је истина постојана, да се може спознати,
и да је она вриједност сама по себи. У заоб
 илажењу ових преми
са, односно узимањем наук е као датости, неријетко долази до
цикличних појава у њеним сферама, у којима не само да нема но
вог сазнања, већ се и старе спознаје непрестано рециклирају, ис
пуњавајући ступце редовима лишеним суштине и форме. Поред
осврта на основне принципе провјерљивсти научне мисли, у овом
раду покушаћемо да дамо одговор и на неколико општих питања:
шта наук а јесте, које су њене границе, која су очекивања научног
позива и која је његова улога у савременом свијету.
Кључне ријечи: Методологија, наук а, истина, логика
Не заборави да је ђаво стар, постани дакле и ти стар да би
могао да га схватиш
Фауст II, 6817/18

Вријеме у ком живимо карактерише бука масовности, вла
давина мјерљивости и тиранија видљивог.1 Мали човјек је
најизраженија особеност духа овог времена. У њему нема
великих идеала, нити дубоке вјере.2 Када говоримо о хума
нистичким наукама не можемо а не примијетити одступа
ња од предмета, назива и позива ове духовне дисциплине. У
таквим околностима, научници радије исказују спремност
1 Вукчевић, Д. К. (2015) Уводна ријеч, Хуманистичке студије бр. 1,
Подгорица: Универзитет Доња Горица, стр. 5.
2 Вукчевић, Д. К. (2003) Иза норми: социолошки и правни есеји, Подгори
ца: ЦИД, стр. 212.
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да истина буде на њиховој страни, него они на страни
истине.
У овом раду, поред утврђивања мјерила истине у науци, по
средно ћемо поставити питање које је прије тачно једног ви
јека поставио Макс Вебер, држећи предавање на тему „На
ука као позив”: „Шта у ствари значи позив научника у кон
кретном смислу ријечи?”3 Конкретније питање гласи: шта
тај позив значи данас?
Чини се као да се много тога није промијенило. „Међу омла
дином је”, каже Вебер, „распрострањено схватање да је на
ука постала нека врста рачунске операције која се у лабора
торијама или статистичким уредима може обављати једино
уз помоћ хладног разума а не читавом душом, то јест да је
наука слична раду у фабрици”.4 Отуд толико много сувопра
них текстова, лишених суштинског и смисленог исходишта,
истанчаног осјећаја за стил и структуру реченице, ориги
налних и иновативних закључака и запажања.  
Идеје као да су подложне трошењу из непрегледног Плато
новог балона. Велика је заблуда да су идеје у науци резултат
сировог умовања. До њих не можемо доћи самом нашом во
љом; не можемо пружити технику достизања оног што Киш
назива „милошћу уобличења”.5 Страственим и марљивим
радом можемо створити повољније услове за њено јављање,
али не и чрвсту гаранцију. Она се најчешће јавља онда када
је најмање очекујемо, често у околностима које нису везане
за њеном активном потрагом. У томе лежи природа њене
независности.

Secundum scientiam
Као што стварност није могуће докучити на начин незави
сан од наших чула, тако ни наука као дисциплина не може
постојати без претпоставки да њена дјелатност има утеме
љење у доказивости истине. Три стуба на којима почива на
ука, према Ђ. Шушњићу, јесу три претпоставке на којима
се она темељи. Прва подразумијева вјеру у постојање исти
не, друга – вјеру у њену сазнајност и трећа – вјеру у ври
једност сазнања самог по себи. Све три вјере, чине свето
тројство свете премисе на којима почива наука. Изражено

3 Вебер, М. (1998) Духовни рад као позив, Нови Сад: Издавачка књи
жарница Зорана Стојановића, стр. 55.
4 Исто, стр. 65.
5 Киш, Д. (1962) Мансарда; Псалам 44, Београд: Космос, стр. 85.
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филозофским речником, тројство почива и на три врсте
претпоставки: онтолошкој, гносеолошкој и аксиолошкој.6
Овдје долазимо до парадокса: наука почива на ненаучним
основама. Који критеријум узети за утврђивање стварно
сти? Декартово cogito, готово да је постало credo емпири
зма. Да ли је изједначавање мишљења са бивствовањем до
вољно? Не долази ли тиме и до изједначавања идентитета
са мишљењем? Умјетнички пандан cogito био би sentio, који
су у XIX вијеку присвојили романтичари као одговор не
славном крају просветитељства. Ако под стварношћу под
разумијевамо цјелину, не чини ли збир мишљења и осјећања
приближавање цјеловитијем поимању стварности?
Према Канту, ми никада не можемо знати какве су ствари по
себи (das Ding an sich). Између субјекта и објекта спознаје
постоји цијела лепеза посредника помоћу којих просуђу
јемо објекат. Ту су чула, осјећања, искуства, жеље, потре
бе, појмови... У томе се на извјестан начин очитава Кантов
песимизам: ми никада не можемо знати какве су ствари по
себи, већ само какве нам се „показују” (das Ding fur mich).
Разум је у науци једини релевантан, али разум, сам по себи,
посједује јасне границе у сазнању које се њиме стиче.7  
Опасност се јавља у постављању знака једнакости. Жид
је у Декартовом ergo видио ђаволово умовање: „Он зна да
има душа које неће освојити на препад и да их ваља убије
дити”.8 Ђаво је отјелотворење интелигенције, далеко веће
од човјекове, која се крије под плаштом разума. Гете нам је
још знатно раније, у Фаусту, показао да се спознање доби
ја у суочавању са страхом. Одбијањем да панично бјежимо
пред ликом Мефистофела, ми подобно испитијемо његову
величину, начине дјеловања и границе његових могућности.
Наука не подноси хаос. Она је персонификација апологиј
ског типа личности: спроводитеља реда и закона. У мору
неистражене збиље, могли бисмо је представити као архе
тип Анимуса који у себи носи принцип логоса: могућност
сазнања, суда и разума. У томе је најев идентнији њен раци
оналан карактер. Спрам тога, Анима плива у морима ира
ционалног, одакле црпи надахнуће, опслужена богатством
идеја и креативности. Њена примарна вокација је умјетност.
6 Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика наук е, Београд: Чигоја
штампа, стр. 21-22.
7 Kant, I. (2004) Prolegomena to Any Future Metaphysics: That Will Be Able
to Come Forward as Science: With Selections from the Critique of Pure Rea
son, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 66.
8 Gide A. (2000) Journals: 1914–1927, Urbana and Chicago: University of
Illinois Press, pp. 189.
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Наука нема толеранције за магловите предјеле висоравни
која инспиришу пјеснике. У томе је њена особеност.
Паскал је на једном парчету папира, касније са осталим
фрагментима спојено у дјело Мисли,  написао да је „човје
кова главна болест неспокојна радозналост за ствари које не
може да сазна, те за њега није толико зло да буде у заблуди
колико у излишној радозналости”.9 Ништа се за науку није
показало погубније од овог гледишта. Истина је на тај начин
приказана као привремена категорија, која своју валидност
посједује до доласка нове, смјењујуће истине. Позитивизам
је наклоњен овом гледишту јер му пружа лажан осјећај си
гурности у којем не налази страха од непознатог. Уз то чини
да се осјећа добро – ако већ није докучио ширу истину, ма
кар је на добром путу да то оствари. Врховно начело овог
правца гласи да је лаж и бесмисао све оно што се не може
утврдити као позитивна чињеница. У потрази за истином
позитивисти се свјесно сврставају у редове једностраности.   

Quid faciam?
Наука не пружа одговор на вјечно, руско питање „Что
делать?”. У томе је Толстој, својевремено, видио њену сла
бост. Питао се који је њен допринос у свакодневном животу,
у погледу исправности живљења, вриједностима и моралу;
на који начин помаже људима да данас буду бољи него што
су били јуче и како их одвести к прогресу који неће почива
ти само на предносима технолошке природе?10 Већина со
циолога XIX вијека поставила је јасан зид раздвајања изме
ђу емпиријског сазнања и вриједности. Вебер је то илустра
тивно показао примјером у којем медицина лијечи човјека
али не решава моралну дилему о примјени еутаназије.11  
Разликујући природе од друштвених наука примјећујемо
да је у природним наукама много лакше и извјесније пред
видјети наредни корак, нарочито због цикличних појава у
природи. У друштвеним наукама то је готово немогуће. Дру
ги облици људског духа, као што су религија и умјетност, у
томе се показују много успјешније.
Мали је број великих имена у науци који су имали довољно
сензибилитета за метафизичко. Међу њима су Паскал, Њутн
и Тесла. Њутнова теорија о космичком уређењу, заснованом
на математичким принципима, није искључивала појаву
9 Паскал, Б. (1965) Мисли, Београд: Култура, стр. 12.
10 Tolstoy, L. (1921) A Confession And What I Believ e, London: Oxford Univer
sity Press, p. 32.
11 Вебер, М. нав. дело, стр. 80.
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чуда, што ће рећи фактора случајности, којег су филозофи
XVIII вијека горљиво оспоравали као немогућност. Паскал
је наглашавао утицај божанске милости која се човјеку даје
независно од његове спремности или напора да завриједи ту
награду. Тесла је говорио о постојању централног језгра у
васиони из ког потичу сва наша знања и надахнућа, чије су
моћи и вриједности осјетљиве и које нас привлачи к себи.
Такав сензибилитет данас није на вриједности у науци. Не
ријетко се перципира као недостатак због наводне недовољ
не лојалности начелу строге рационалности. Ајнштајн, са
друге стране, није могао замислити истинског научника који
је прожет дубоком вјером. „Стање би се”, додаје он, „могло
изразити сликом: наука без вјере шепава, вјера без науке је
слијепа”.12

Principiis scientiae
Мјерљивост истине у науци обавља се у оквирима мето
дологије. Због тога о методологији говоримо као о науц и о
науци. Она је надзиратељица, чуварка кодекса који почива
на законима о легитимности научног исказа. Да би један на
учан исказ оправдао свој префикс, он мора бити уврштен у
сазнајни систем. Према Ђ. Шушњићу, критеријуми за утвр
ђивање истинитог у науци подразумијевају објективност,
логичност, систематичност, провјерљивост, мјерљивост и
складност научне мисли.13
Објективност научне мисли подразумијева истину која не
заузима стране и на коју се није могуће претплатити. Уједно
она је најтежа за доказати. Шта се, уз сва ограничења чула
које посједујемо, у крајњем може прогласити објективним?
Узимајући филозофске претпоставке на којима почива на
ука можемо бити сигурни само у условну сигурност. Она
постоји у контексту у којој се филозофске претпоставке као
темељи науке узимају као релевантни. Наше вриједности и
ставови не смију да утичу на објект сазнања. Научник према
њему треба приступати с највећим степеном неутралности и
непристрасности. На тај начин се знање, као резултат истра
живања, показује као вриједност по себи, не односу према
субјекту, или његовом суду. Објективност се перципира као
огледало стварности.
Логичност је клопка у коју се, с мањком опрезности, лако
упада. Многе ствари које нам се чине логичним у себи не
12 Einstein, A. (1961) Albert Einstein in His Own Words in Two Complete
Books, New York: Portland House, p. 212.
13 Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика наук е, Београд: Чигоја
штампа, стр. 140.
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носе истину. Шушњић посјећа да је свака истина логична,
али да свака логика није истинита.14 Примјера ради, дјела
Томе Аквинског готово су савршено логична али она нису
научно доказива. Њихова валидност врши се кроз призму
вјере. Такође, сваки закључак који није логички доказив
не значи и да није истинит. Сума теологије не може проћи
тест науке или одобравање материјалистичке филозофије,
али тиме показује своју идеалистичку концепцију која пот
пада под поље метафизике. Оно што је у науци непојмиво,
у теологији налази свој пуни смисао. Стога не чуди повик
апостола Павла да је „премудрост овог свијета лудост пред
Богом” (1 Кор 3:19).
На логици се најлакше развија манипулација. Тоталитарни
режими и харизматске вође знале су како је искористити,
разумијевајући начин на који људи вреднују идеје (теорије,
ставове, симболе, информације...) не само у односу на са
држај, већ и на функцију коју чине у колективном животу.
Заведена маса често није кадра уочити разлике између исти
не и смисла, и све оно што јој уобличено у један програм
изгледа смислено она прихвата као чињеницу.15 Историја
показује далекосежне последице таквих одлука.
Систематичност научне мисли подразумијева повезивање
добијених резултата и појмова линијом логике. Добијени
резултати улазе у систем и проналазе своје мјесто у систему.
Томе претходи и презентација резултата у јавности, прије
свега научној заједници, која методом провјерљивости мо
же потврдити објективност добијеног. Као и у логичком ми
шљењу и овдје се јавља опасност заводљивог убјеђења. Си
стематичност не значи нужно и истинитост. Из претходно
изведене претпоставке логичним конструисањем, уз систе
матско повезивање елемената, неистина се може приказати
врло претенциозно, посебно када се усклађује са ранијим
(не)истинама како би себи пружила легитимитет.
Проверљивост научне мисли прагматичан је принцип у раз
ликовању науке од осталих духовних дјелатности. Нарочито
истичемо прагматичан јер пружа највеће поуздање. У наче
лу, објективност би се налазила на првом мјесту да природа
ријечи објективност није уско везана са крајњом објектив
ношћу на којем стварност почива – das Ding an sich. Стога
провјерљивост као принцип у науци оправдава свој назив у
контексту у којем је примијењен.

14 Исто, стр. 266.
15 Шушњић, Ђ. (1995) Рибари људских душа: идеја манипулације и мани
пулација идејама, Београд: Чигоја штампа, стр. 48-50.
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Сазнање које се не може доказати нема своју епистемоло
шку вриједност и као такво нема значаја за науку. Провјер
љивост се врши у оквирима науке, што значи да сазнање до
којег је дошао научник А може бити провјерено од стране
научника Б или Ц. Томе претходи објављивање резултата
истраживања у јавности, како би у оквиру научне заједни
це исказ био подвргнут критици и на основу методолошког
приступа о њему био изнесен суд.
Мјерљивост научне мисли релевантна је у оквиру граница
мјерљивости. Од велике је помоћи у дефинисању појава, из
оштравању појмова, приближавању ка што прецизнијој хи
потези, али не и од значаја у подручјима која се не могу из
разити квантитативно. У друштвеним наукама често се зна
јавити комплекс бројчане инфериорности уколико се иска
зи желе представити на начин карактеристичан природним
наукама. Као што суштину вјере, љубави или морала није
могуће измјерити, тако ни квалитативне и вредносне садр
жаје у друштвеним наукама није могуће подредити кванти
тавној методи. У модерном добу, гдје је број постао симбол
вриједности, не чуди опсједнутост мјерењем. Шушњић то
сликовито приказује сценом из Малог Принца у којој се дје
чак ишчуђава окупираношћу одраслих особа бројевима и
начином на који процјењују особе и предмете.16   Вајлд би
подсјетио да људи данас знају цијену свему а вриједност
ничему.17
Складност научне мисли евидентна је у једноставности ње
ног исказа, као и његовој недвосмилености. Умберто Еко
подсјећа да је двосмисленост у науци недостатак, док је у
умјетности оно вриједност.18 Тиме се научник не обесхра
брује да своју мисао изрази истанчанијим стилом, све док
на јасан и концизан начин изражава резултате свог истра
живања. Сувопарношћу исказа можда се остаје доследан
садржају, али се губи на облику. Истанчан стил у науци дар
је који посједују ријетки. У модерној југословенској истори
ографији ваљало би поменути имена Радована Самарџића и
Георгија Острогорског, који су на врло оригиналан и пријем
чив начин своју мисао доводили до двоструке вриједности:
научне правовјерности и естетицизма форме.

16 Шушњић, Ђ. нав. дело, стр. 115.
17 Wilde, O. (2006) Picture of Dorian Gray, Oxford: Oxford University Press,
p. 42.
18 Eco, U. (1990) The Limits of Interpretation, Bloomington and Indian apolis:
Indian a University Press, pp. 58-61.
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In finem
Наука, иако својим принципима методолошки дотиче дог
матизам, не посједује свој бревијар. Прва заповијест која би
се односила на субјект сазнања, у том случају, односила би
се на научно поштење. Да отклонимо секундарно, спољно
разумијевање овог појма: овдје не мислимо на поштовање
интелектуалне својине једног аутора. Оно спада у домен
друштвеног уговора којим се штите права научног дјелатни
ка. Научно поштење, у примарном значењу, извире из кате
горичког императива научниковог позива: чинити све што је
у његовој моћи, да се у откривању истине – води истином –
без компромиса.
На извјестан, веберовски начин, у разумијевању онога што
наука јесте, треба разумјети и оно шта она није. Она није
дјелатност која може пружити цијелину: рјешење вјечне за
гонетке о тајни човјека и природе. На жалост или срећу, то
не спада у њен домен. Али на путу цјеловитијег одговора на
ова питања она мора чувати неповредивост рационалне ми
сли која пружа легитимитет њеној дјелатности. Овдје лежи
још једна опасност – уколико научник усвоји претпоставку
да је сва збиља доступна сазнању, да се може открити, увр
стити у систем и појмовно дефинисати. Дефинисати, према
Вајду, значи ограничити.19 Извести све ствари, уколико би и
било могуће, пред свјетлост Сунца, значило би вулгаризаци
ју самог објекта спознаје. Кључеви, највећим дијелом, леже
у скривеном, тамном и дубоком. Отуд други облици човјеко
вог духа вуку своју моћ и намјену.
У Јунговој психологији морске дубине су синоними за исти
ну. Оне су „по правилу стециште и исходиште цјелокупног
душевног живота, такозвано колективно несвјесно”.20 Не чу
ди да је Њутн, непосредно пред смрт, рекао да себе види као
дјечака „који се игра на морској плажи и ту и тамо радује се
када наиђе по који гладак каменчић или шкољку љепшу од
осталих” док пред њим „велики океан истине лежи сав нео
ткривен”.21 Понизност пред истинама које треба открити и,
у одређеном смислу, смјелост пред оним крупним рибама
у дубинама океан
 а, чине научника достојним овом позиву.

19 Wilde, O. нав. дело, стр. 165.
20 Харк, Х. (1998) Лексикон основних јунговских појмова, Београд: Дерета,
стр. 85.
21 Christianson, G. (1996) Isaac Newton: And the Scientific Revolution, Oxford:
Oxford University Press, p. 144
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CONTRIBUTION TO THE METHODOLOGY OF
SCIENTIFIC RESEARCH
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
philosophical assumptions that the truth exists, that it can be known,
and that it is a value in itself. Bypassing these premises, that is, taking
science as a thing that is given, often invokes cyclic phenomena in its
spheres, in which not only there is no new knowledge, but old cognitions
are constantly recycled, filling columns with rows devoid of substance
and form. In addition to focusing on the basic principles of verifiability
of scientific thought, in this paper we will try to answer several general
questions: What is science? What are the limits of science? What are
the expectations of the scientific call and its role in the modern world?
Key words: methodology, science, truth, logic

346

ИСТРАЖИВАЊА

Јелена Меркур, Дијамант,
акрилик на платну, 60×80 цм, 2018.

М. НОВАКОВ, Е. НИКОЛИЋ ЂОРИЋ и Д. ЈАНКОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, 
Нови Сад
DOI 10.5937/kultura2066349N
                 УДК 316.728(497.113)
                              316.361.11(497.113)
оригиналан научни рад

СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ И
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ
САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА
ИЗМЕЂУ СЕЛА И ГРАДА
Сажетак: Традиционална породица је током претходног века пре
живела крупне промене. Све више је родитеља самаца који, услед
различитих разлога, без помоћи другог родитеља одгајају своју де
цу. У раду се представљају резултати емпиријског истраживања
које је урађено на подручју АП Војводине на укупном узорку од 200
самохраних родитеља. При том, пажња је усмерена на анализу
друштвеног живота и социјалне мреже једнородитељских поро
дица. Закључује се о усмерености самохраних родитеља на срод
ничке и пријатељске мреже подршке у свакодневном животу.
Кључне речи: самохрани родитељи, социјалне мреже, културни
капитал, друштвени живот.

Уводне напомене1
У савременим условима живота један од све учесталијих мо
далитета породице јесу једнородитељске породице. Њихови
проблеми и потребе су постали веома актуелан предмет со
циолошког интересовања у свету последњих неколико деце
нија, када је нуклеарна породица преживела крупне проме
не. Једнородитељска породица се више не може посматрати
1 Средства за реализацију истраживања обезбеђена од стране
Министарства за просвету, науку и технoлошки развој Републике Србије
(уговор 451-03-68/2020-14/ 200117).
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као реткост будући да само на територији Републике Србије
приближно свако пето дете одрасте у породици са једним
родитељем.
Главна теоријска схватања о подручју истраживања која
су чинила теоријску основу за анализу једнородитељских
породица у српском друштву, могу се поделити у две групе:
Прву групу чине ставови и схватања аутора студија рађених
у Србији, а то су: ставови о континуитету у концепцији па
тријархалног материнства и културном обрасцу материнства
код Срба2; схватања о ретрадиционализацији породичних
односа и трансформацији породице и домаћинстава услед
друштвене кризе3; ставови о транзицији брака у партнер
ство4; ставови о породицама са једним родитељем на основу
истраживања С. Томановић са сарадницима5; схватања Ве
сне Милетић-Степановић6 о вертикално проширеним поро
дицама у савременом српском друштву и друге студије које
је радио пре свега Институт за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Београду. Другу групу чине теори
је демографске транзиције, модернизације и глобализације
а посебно становишта Ентони Гиденса (Anthony Giddens)7,
Улриха Бека (Ulrich Beck)8 о ризичном друштву и Пјера Бур
дијеа (Pierre Bourdieu)9 о друштвеној репродукцији, браку, и
2 Трипковић, Г. (1997) Материнство-културни образац Срба, Нови Сад:
Матица српска.
3 Milić, A. Transformacija porodice i domaćinstva – zastoj i strategija preži
vljavanja, u: Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svako
dnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, (priredila) Milić, A. (2004),
Beograd: ISI FF; Milić, A. (2010a) Porodica i izazovi globalne tranformacije,
У: Milić, A. (prir.) Vreme porodica, Beograd: Čigoja; Milić, A. Porodice u
klasno-slojnom ključu, u: Vreme porodica, (prir.) Milić, A. , Beograd: Čigo
ja; Milić, A. (2010v) Porodične vrednosne orijentacije – vrednosni raskol, u:
Vreme porodica, (prir.) Milić, A. (2010b), Beograd: Čigoja; Tomanović, S.
(prir.) (2004) Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva; Tomanović, S. i sar. (prir.) (2006) Društvo u previranju – Sociološ
ke studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji, Beograd: ISI FF;
Tomanović, S. Socijalni kapital porodica, u: Vreme porodica, (prir.) Milić, A.
(2010), Beograd: Čigoja.
4 Bobić, M. (2003) Brak ili/i partnerstvo, Beograd: ISI FF.
5 Tomanović, S., Ljubičić, М. i Stanojević, D. (2014) Jednoroditeljske
porodice u Srbiji, Beograd: ISI FF.
6 Miletić-Stepanović, V. (2011) Proširena porodica u Srbiji, Beograd: Čigoja.
7 Giddens, A. (1998) Posledice modernosti, Beograd: Filip Višnjić; Giddens,
A. (2005) Odbegli svet: kako globalizacija preoblikuje naše živote, Beograd:
Stubovi kulture.
8 Beck, U. (2001) Rizično društvo: u susret novoj moderni, Beograd: Filip
Višnjić.
9 Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse, Beograd: Zavod za udžbeni
ke i nastavna sredstva; Bourdieu, P. (2001) Vladavina muškaraca, Podgorica:
CID / Univerzitet Crne Gore.
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улози породице у формирању система стечених, али трајно
уграђених диспозиција (хабитуса) које намеће друштвено
окружење.
Једнородитељске породице могу настати услед развода
брака, раставе, ванбрачног рађања или смрти супружника.
Управо ова четири модела једнородитељских породица су
обухваћена емпиријским истраживањем чији део резултата
се анализира у раду. При том, издвојен је онај сегмент ис
траживања који се односи на друштвени живот и социјал
не мреже родитеља – носиоца једнородитељске породице.
Такође, пажња је усмерена на релацију село-град будући
да су интервјуи урађени са самохраним родитељима како у
градским, тако и у сеоским насељима.

Методологија рада
Основу анализе у раду представљају, као што је напоменуто,
резултати емпиријског истраживања аутора о једнородитељ
ским породицама у 18 насељених места на подручју АП Вој
водине. Истраживање је спроведено током 2012. године на
пригодном узорку и представља једно од „пионирских’’ на
стојања да се овај тип породица у нашој земљи квалитативно
истражи. Интервјуи су изведени са укупно 200 самохраних
родитеља – носиоца једнородитељске породице: 158 мајки и
42 оца. При том, узорак је обухватио по 100 испитаника који
живе у селу, и 100 испитаника чије место пребивалиштa је
град. Основа разговора је садржала питања операционали
зована у пет блокова, од којих се један односио управо на
друштвени живот и социјалне мреже самохраних родитеља.
Почетна претпоставка је била да пријатељске и родбинске
мреже представљају важан ослонац самохраним родитељи
ма, независно од типа насеља у коме живе. Сем тога, тип на
сеља се сматра важном одредницом када је реч о културном
животу и коришћењу нових технологија.
Подаци су обрађени у програму SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) и Microsoft Of
fice Excel. Метод рада је
подразумевао примену χ2 теста, коефицијента контигенције
(C), мултиномијалног модела, Крускал – Валисовог и МанВитнијевог U теста и коресподентне анализе10.

10 Pallant, J. (2017) SPSS Priručnik za preživljavanje, Beograd: Mikro knji
ga, str. 211, 225-229, 219-223; Baguley, T. (2012) Serious Stats, A guide to
advanced statistics for the behavioral sciences, UK: Palgrave Macmillan,
р. 687; Greenacre, M. (2007) Correspondance Analysis in Practice, USA:
Second Edition, Chapman and Hall/CRC.
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Социјалне мреже и друштвени живот:
резултати истраживања
Друштвени живот у нашем народу је одувек имао епитет по
родичног друштвеног живота11. Друштвеност уопште, јесте
значајан аспект свакодневног живота људи и она се одви
ја „превасходно кроз облике дружења, али и кроз размену
услуга и подршке. Друштвеност има улогу експресивног со
цијалног капитала, на тај начин што олакшава функциони
сање појединаца и група у свакодневном животу, као и што
им пружа осећај припадања’’12.
Посматрано из социолошке перспективе, може се рећи да
смо „бар делимично одређени људима које познајемо, од
носно везама које успостављамо са другима. Стварањем ме
ђусобних веза људи су у могућности да раде удружено на
остварењу циљева које не би могли постићи сами, односно
које би могли остварити уз изузетан напор. Људи се повезују
путем серија мрежа и теже да деле заједничке вредности са
осталим члановима мрежа. Уколико се узме да мреже кон
ституишу ресурс, могу се посматрати као оне које формира
ју специфичан облик капитала’’13. Особе које су на известан
начин „неповезане” или социјално искључене можемо сма
трати делом и маргинализованим. Људи су некада припа
дали заједницама које су биле у облику малих хомогених
хијерархијски уређених група, такозваних „малих кутија”, у
којима су везе између чланова густо испреплетене и засно
ване у великој мери на просторној блискости, породичним,
колегијалним и комшијским везама14. Данас се људске зајед
нице састоје од друштвених мрежа, које су, према Велману
(Wellman) и Хемптону (Hampton), како „локалног тако и гло
балног карактера, у којима су везе дифузне, а границе изме
ђу мрежа пропустљивије са мање израженим хијерахијским
структурама него код група. Иако је померање од друштве
них група ка друштвеним мрежама почело још у времену
пре интернета (шездесетих година прошлог века), интернет
11 Livada, S. (1966) Ekonomski i društveni položaj žene u poljoprivredi, Soci
jalna politika- mesečnik za socijalno-ekonomska pitanja, br. 9, godina XXI,
Beograd: Rad, str. 926.
12 Tomanović, S. Socijalni kapital porodica, u: Vreme porodica, (prir.) Milić, A.
(2010), Beograd: Čigoja, str.91.
13 Bilinović, A. i Tripković, G. Teorijske osnove socijalnog kapitala, u: Analiza
socijalnih mreža, (urednici) Sokolovska, V. i Škorić, M. (2011), Novi Sad:
Filozofski fakultet, str. 86.
14 Komaromi, B. (2015) Marginalizacija, društvene mreže i elektronska ko
munikacija: značaj, prednosti i ograničenja elektronskih grupa za podršku,
Agroek onomika, Vol. 44. br. 68, Novi Sad: Departman za ekonomiku poljo
privrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, str. 158.
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је у великој мери подржао и убрзао ову промену. Захваљују
ћи пре свега модерним информационим технологијама које
омогућује лакшу и бржу комуникацију појединац данас нај
чешће припада већем броју различитих мрежа’’15.
Истраживање које је спровела А. Милић почетком овог ми
ленијума показало је да су породице у нашем друштву у сва
кодневном животу изразито окренуте ка коришћењу соци
јалног капитала у лику сродника, кумова, пријатеља, колега
са посла или суседа. Сва истраживања су показала да се за
подршку појединци обраћају приватном кругу, а не јавном,
институционалном сектору16.
Према резултатима нашег истраживања, највећу подршку
самохрани родитељи17 добијају од својих родитеља (54%).
На другом месту су рођаци ти који обезбеђују подршку
(15%), a на трећем месту пријатељи (12,5%) (графикон 1).
Између варијабли ко даје највећу подршку породици и пола
испитаника (χ2 = 8,398; p = 0,817) као и типа насеља (χ2 =
18,464; p = 0,141) нема статистички значајне везе, али је та
веза високо статистички значајна и јака ако се узме у обзир
модел једнородитељске породице (χ2 = 69,016; p = 0,002;
С=0,507). Подршку својих родитеља као највећу, најчешће
наводе родитељи који никада нису били у браку (71,4%), а
најређе обудовели (27,3%).

Графикон 1. Особа која породици даје највећу подршку (%)
Извор: Истраживање аутора

15 Исто, стр. 158, 159.
16 Milić, A. (2009) Osvrt na rezultate anketnih istraživanja porodica i domaćin
stava u Institutu za sociološka istraživanja u poslednjih dvadeset godina, u:
Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, (prir.) Milić, A. i Toma
nović, S. (2009) , Beograd: ISI FF, str. 17.
17 Испитаници су били следећег брачног статуса: разведени (55,5%),
обудовели (27,5%), растављени (6,5%), невенчани (10,5%).
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Пријатељске мреже представљају важан аспект свакоднев
ног живота, и један од важних ослонаца у животу сваког чо
века јесу пријатељи. Ове мреже су мултипликовано значајне
код родитеља који сами подижу своју децу. Према резулта
тима нашег истраживања, када имају неки проблем, готово
сваки други испитаник често или увек добија подршку од
пријатеља (графикон 2). При том, између добијања прија
тељске подршке и релације село-град нема статистички
значајне везе (χ2 = 1,675; p = 0,795).

Графикон 2. Подршка пријатеља (%)
Извор: Истраживање аутора

Интервјуисани родитељи се најчешће друже са пријатељи
ма и комшијама (табела 1). Крускал-Валис тест (КW=7,440;
p=0,059) указује да не постоји статистички значајна разли
ка у учесталости дружења са пријатељима када се пореде
испитаници у различитим моделима једнородитељских
породица.

Табела 1. Учесталост дружења испитаника
Извор: Истраживање аутора

Друштвеним животом своје породице је, у различитом ин
тензитету, задовољна већина испитаника (графикон 3). При
ближно сваки пети испитаник је изјавио да је потпуно задо
вољан (19%). Крускал-Валисов тест (КW=2,039; p=0,564)
указује да не постоји статистички значајна разлика у степе
ну задовољства друштвеним животом породице према мо
делу једнородитељске породице. Сем тога, Ман-Витнијев U
тест је показао да такође нема статистички значајне разли
ке у степену израженог задовољства/незадовољства према
полу испитаника (U=3235; z=-0,257; p=0,797) као ни типу
насеља у коме живе (U=4939,5; z=-0,102; p=0,919).
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Графикон 3. Степен задовољства друштвеним
животом породице (%); Извор: Истраживање аутора

Велика већина испитаника (93%) није члан ниједног удру
жења. Од укупног узорка, свега 14 испитаника су чланови
неког удружења или организације. Највише их је са члан
ством у хуманитарном удружењу (1,5%) и политичкој пар
тији (1,5%). При том, свега 3 испитаника (1,5%) добија
помоћ од удружења чији су члан.
Помоћ од институција, установа и/или удружења самохра
них родитеља је тражио сваки трећи испитаник. Ипак, ве
ћина (67,5%) испитаника никада није тражила помоћ од
саветовалишта, центра за социјални рад или удружења са
мохраних родитеља. Уз то, показало се да нема статистич
ки значајне везе између ове варијабле и типа насеља у коме
испитаници живе (χ2 = 1,304; p = 0,521). Међу испитани
цима који су тражили помоћ од компетентних институција
или удружења (32,5%), највише је оних који пруженом по
моћи нису били задовољни (52,3%). Само 10,8% испитаника
је са добијеном помоћи задовољно у већој мери (графикон
4). Они испитаници који су незадовољни искуством које су
имали са саветовалиштима, удружењима или центром за со
цијални рад, своје незадовољство су објаснили тиме што
им није одобрена помоћ (61,9%). Сваки пети родитељ је
рекао да ове установе нису показале разумевање за њихове
проблеме (20,6%).

Графикон 4. Задовољство добијеном помоћи од саветовалишта,
центра за социјални рад, и др. (%)
Извор: Истраживање аутора
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Културни капитал
Како наводи Д. Коковић, заједно са економским и симбо
личким капиталом „културни капитал спада у оне ресурсе
које чланови друштва користе за одржавање свог целокуп
ног хабитуса. Културни капитал значи укупност представа
и знања помоћу којих људи могу лакше да учествују у дру
штвеном, културном и образовном животу’’18. Посећива
ње јавних културних догађаја, манифестација, коришћени
су као показатељ односа културне потрошње и породичне
друштвености. У истраживању које је радио ИСИ ФФ 2010.
године, 77,6% испитаника је одговорило да нико у њиховој
породици не одлази у позориште. Породице такође не од
лазе ни у биоскоп (78,4%). Подаци Еуробарометра за 2007.
годину говоре о томе да је у последњих 12 месеци 32% ис
питаника из ЕУ посетило позориште19. Према извештају
Еуробарометра за 2013. годину, најчешћи облик учешћа у
културним активностима је гледање или слушање култур
ног програма на телевизији или радију: 72% Европљана је
то учинило најмање једном у последњих дванаест месеци.
Следећа најчешћа активност је читање књига (68%). Нај
мање популарна активност је била балет, плес, перформанс
или опера, са само 18% учешћа.
Испитаници у северним европским земљама су највише ан
гажовани у низу културних активности нпр. 90% испитани
ка у Шведској, 86% у Холандији и 82% у Данској прочитали
су најмање једну књигу у прошлој години. Насупрот томе,
јужне и источне земље су често најмање ангажоване у кул
турим активностима: само 51% испитаника у Румунији и
50% у Грчкој је прочитало најмање једну књигу у прошлој
години (у поређењу са 68% у ЕУ као целини).
Индекс културне праксе који одражава учешће у низу кул
турних активности показује да земље северне Европе имају
највећи проценат „веома високи и високи индекси учешћа,
предвођени Шведском (43%), Данском (36%) и Холанди
јом (34%). Поређења ради, најнижи нивои културног ин
декса су у Грчкој (5%), Португалу, Кипру (6%), Румунији и
Мађарској (обе земље 7%)’’20.

18 Koković, D. (2009) Društvo i obrazovni kapital, Novi Sad: Mediterran
Publishing, str. 156.
19 Sekulić, N. Porodični kulturni kapital-kulturna potrošnja i ulaganje u kulturu,
u: Vreme porodica, (prir.) Milić, A. (2010), Beograd: Čigoja, str. 105.
20 Cultural access and participation report. Special Eurobarometer 399. EU
Commision, 2013, стр. 5. приступљено: 02. јул 2019. Http://ec.europa.eu/
public_opinion/index_en.htm
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Према резултатима нашег истраживања, само 14% испи
таника је изјавило да посећује биоскоп, позориште или
културне манифестације, док је више од половине (52,5%)
одговорило да исте не посећује (табела 2).
Место становања
Село
Град
9,0
19,0
72,0
33,0
19,0
48,0
100,0
100,0

Да ли посећује
да
не
понекад
Укупно

Укупно
14,0
52,5
33,5
100,0

Табела 2. Место становања и посете биоскопа, позоришта,
културних манифестација (%)
Извор: Истраживање аутора

На овом месту се применом модела мултиномијалне ре
гресије хтело видети да ли постоји разлика у посећивању
позоришта, биоскопа и културних манифестација према
типу насеља у коме испитаници живе, моделу једнороди
тељске породице, типу домаћинства, да ли имају партнера,
образовању, старости и броју деце.
Критеријум

Тест количника веродостојности

Модел

-2LL

2

Степен слободе

p

Слободан члан

381,448

Коначан модел

261,284

120,164

52

,000

*-2LL=-2 log L

Табела 3.1. Информација о прилагођености модела

На основу резултата у Табели 3.1, може да се закључи да
је вредност 2LL критеријума модела који садржи све ода
бране независно променљиве мања у поређењу са нултим
моделом. Како је χ2= 120,164 (p<0,01) предвиђање је висо
ко статистички значајно поузданије у поређењу са нултим
моделом.
Како Пирсонова статистика која мери прилагођеност моде
ла подацима (χ2=302,970, p= 0,506) и статистика одступања
(χ2=252,391, p= 0,986) нису статистички значајне може да
се закључи да је модел добро прилагођен оригиналним по
дацима, што потврђују Nagelkerke и McFadden-в псеудо R2
вредности (R 2 = 0,526
N

и R 2McF = 0,307 ).
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Критеријум прилагођености
модела
Тест количника веродостојности
Ефекат
Слободан члан
Тип насеља
Тип ЈРП
Тип домаћинства
Да ли имају
партнера
образовање
старост
Број деце

G=-2LL редукованог модела 2

Степен слободе p

2,613E2
288,414
268,586
267,732
261,843

,000
27,130
7,302
6.448
,559

0
2
6
4
2

307,453
272,751
267,007

46,169 12
11,467 18
5,723 8

.
,000
,294
,168
,756
,000
,874
,678

Табела 3.2. Тест количника веродостојности

На основу резултата количника веродостојности (Табела
3.2) може да се закључи да је високо статистички значајан
коефицијенат променљиве тип насеља и образовање, док ко
ефицијенти осталих променљивих у моделу мултиномијал
не регресије нису статистички значајни.
На основу вредности χ2 теста (χ2 =30,609; p=0,000) и изра
чунате вредности коефицијента контигенције (C=0,364) мо
же да се закључи да постоји статистички високо значајна и
средње јака зависност посећивања позоришта, биоскопа и
културних манифестација с једне, и типа насеља са друге
стране. Такође, статистички високо значајна и средње јака
зависност (p=0,000; С=0,464) постоји и између посећивања
позоришта и образовања испитаника.

Графикон 5. Одласци у позориште и друго према образовању
Извор: Истраживање аутора

Графичким представљањем повезаности посећивања позо
ришта, биоскопа и сл. и степена образовања применом ко
респодентне анализе (графикон 5), може да се уочи тенден
ција одлазака у позориште и на културне манифестације код
испитаника са факултетским образовањем, и у мањој мери,
односно понекад код оних са вишом школом и средњом че
творогодишњом. Како опада ниво образовања тако расте
удео оних који не посећују oве установе културе.
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Графикон 6. Да ли сматрате да Вам Ваш породични статус пред
ставља проблем у проналажењу посла или напредовању
у каријери (%); Извор: Истраживање аутора

Већина испитаника (63,5%) не сматра да им статус самохра
ног родитеља представља проблем у проналажењу посла
или напредовању у каријери. Ипак, 36% родитеља је одго
ворило да им то представља проблем у већој мери или дели
мично (графикон 6). Укрштањем ове варијабле са моделом
једнородитељске породице показује се да нема статистички
значајне везе између њих (χ2 = 15,658; p = 0,074), као ни са
полом испитаника (χ2 = 7,320; p = 0,062).
Образовање је најбитнији елеменат културног капитала, ни
во квалификација представља најзначајнији ресурс на тржи
шту рада, а са собом носи и одређену количину друштвеног
престижа21. Савремено друштво „обележавају веома ин
тензивне друштвене промене које снажно утичу на улогу,
смисао и циљеве образовања’’22. Образовање је једна од тра
диционалних функција породице која је већински прешла
на установе и институције, а оно је и чинилац промењеног
положаја жена у друштву, и једна од друштвено-културних
детерминанти фертилитета. Наиме, у демографији је потвр
ђена правилност да са растом образовања жена и њихове
економске активности опада рађање, и да је, у принципу,
репродукција већа код жена са мањим ступњем образова
ња, код жена на селу, издржаваних жена и уопште домаћица.
Ширење образовања жена, а посебно високог образовања,
подразумева масовно одлагање брака23 и има значајног ути
цаја на промене у породици. Образовање се сматра главним
чиниоцем модерног друштвеног развоја и „одавно је при
мећено да нашу културу карактерише прекомерно веровање

21 Tomanović, S., Ljubičić, М. i Stanojević, D. (2014) Jednoroditeljske porodi
ce u Srbiji, Beograd: ISI FF, str. 71.
22 Коковић, Д. (1994) Социологија образовања, Нови Сад: Матица српска,
стр. 163.
23 Bobić, M. (2007) Demografija i sociologija – veza ili sinteza, Beograd:
Službeni glasnik, str. 75-77.
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у оно што се назива образовањем и васпитањем’’24. Обра
зовање је важно структурално својство које носи са собом
како нематеријалан престиж, тако и материјалне предности
те нас је стога занимало колико, и да ли родитељи поред
формалних квалификацција које су остварили, улажу у своје
образовање.
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

Табела 4. Пол испитаника и задовољство
оствареним образовањем (%)
Извор: Истраживање аутора

Својим образовањем је задовољно 51,5% испитаника, док
48,5% није (табела 4.). Нешто чешће су незадовољство изра
зили очеви (57,1%) него мајке (46,2%), али показало се и да
између варијабле задовољства образовањем и пола испита
ника нема статистички значајне везе (χ2 = 1,590; p = 0,207),
као ни између задовољства оствареним образовањем и типа
насеља у ком живе (χ2 = 0,020; p = 0,887).
Највећи проценат испитаника у току протеклих годину да
на није похађао никакав курс, течај или студије (83%). Не
што више мајки (19%) него очева (9,5%) је изјавило да су се
на неки начин усавршавали у току протеклих годину дана.
Између варијабли усавршавања и запослености испитаника
постоји статистички значајна веза (χ2 = 7,630; p = 0,006),
док коефицијент контигенције показује да је та веза слаба
(С=0,192). Дакле, три пута чешће су запослени испитаници
(23,6%) похађали неки курс или студије у протеклих годину
дана, него незапослени (8,9%) (табела 5). Оваква ситуација
је присутна стога што запослени често у оквиру свог радног
места морају додатно да се усавршавају, те управо институ
ције у којима су запослени шаљу запосленe на течајеве и сл.
што потврђују и одговори испитаника. Наиме, међу испи
таницима који су у току претходних годину дана похађали
неки курс или студије највише је оних који су имали обуку
на послу (26,5%). Следи затим школа страних језика (26,4%)
те курс за рачунаре (17,6%).

24 Коковић, Д. нав. дело, стр. 108-109.
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Да ли сте запослени

Да ли сте похађали курс, течај или студије у
Укупно
протеклих годину дана

запослен

23,6%

76,4%

100,0%

незапослен

8,9%

91,1%

100,0%

укупно

17,0%

83,0%

100,0%

Табела 5. Запосленост испитаника и похађање курсева, течајева
или студија у току протеклих годину дана (%)
Извор: Истраживање аутора

Једна од нових технологија која, између осталог, омогућа
ва људима да дођу до многих информација је свакако ин
тернет. Поседовање рачунара у домаћинству и коришћење
интернета се могу посматрати и као културни ресурс поро
дице. Истраживање је показало да већина испитаника (63%)
користи интернет. Међутим, није занемарљив ни број оних
који интернет уопште не користе (37%). Укрштањем вари
јабли коришћење интернета и пола испитаника показало се
да између њих нема статистички значајне везе (χ2 = 2,572;
p = 0,109). Међутим, та веза је значајна ако се узме у об
зир образовање испитаника (χ2 = 27,738; p=0,000) при чему
коефицијент контигенције показује да је она средње јачине
(С=0,349). Што је, дакле, виши ниво образовања, то је веће
учешће оних испитаника који користе интернет. Статистич
ки значајном се показала и веза са типом насеља (χ2 = 6,950;
p=0,008) при чему коефицијент контигенције показује да
је она слабе јачине (С=0,183). Тако интернет користи 72%
градских испитаника и 54% самохраних родитеља који за
место боравка имају сеоско насеље. Управо путем интерне
та и медија највећи број испитаника се информише о раду
удружења самохраних родитеља. Али, треба имати у виду
чињеницу да чак 88% родитеља није информисано о раду
ових удружења ни на који начин.

Закључак
На почетку новог миленијума процес индивидуализације
је посебно узео маха и ставио потребе појединца у центар
промена у сфери интимних односа. У последњем тродеце
нијском периоду Србија је прошла кроз веома бурне про
цесе промена, али и доживела дубинске поремећаје чије ће
последице бити још дуго присутне у животу становника и
њихових породица. У овим транзиционим кретањима када
је број „тзв. губитника транзиције премашио далеко број
добитника, људи су збијали редове у пoродици, те је она
присилно ојачана, не би ли њени чланови лакше изнели те
рете који су долазили споља (осиромашење, губитак прихо
да и посла, мобилизације, егзистенцијални страхови током
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бомбардовања и сл.) па све до данас тј. до периода деблоки
ране трансформације после 2000’’25.
Наше истраживање је показало да су једнородитељске по
родице у српском друштву окренуте у свакодневном жи
воту ка коришћењу социјалног капитала у лику родитеља,
сродника, пријатеља. Ова окренутост ка приватној сфери
нема разлика између села и града. За подршку се самохрани
родитељи обраћају приватном кругу, а не јавном, институ
ционалном сектору. Пријатељске и сродничке мреже тако
представљају важан аспект свакодневног живота и један од
важних ослонаца родитељима. Такође, друштвеним живо
том своје породице је, у различитом интензитету, задовољна
већина самохраних родитеља независно од тога да ли жи
ве у селу или граду. Ипак, тип насеља, као и образовање,
очекивано су се показали као битне одреднице када је реч о
посећивању културних манифестација и установа, као и ко
ришћењу нових технологија. У том погледу, предност је (и
даље) на страни градског становништва.
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SOCIAL NETWORKS AND SOCIAL LIFE OF SINGLE
PARENTS BETWEEN THE RURAL AND THE URBAN
Abstract
Traditional family has undergone major changes over the past century.
More and more parents are single parents who, for various reasons,
raise their children without help of a co-parent. This paper presents
results of an empirical research carried out in the region of Vojvodina
on a total sample of 200 single parents. In addition, attention is focused
on analysing their social life and the social networks of single-parent
families. It concludes with the reliance of single parents on relatives
and friendly networks for support in everyday life.
Key words: single parents, social networks, cultural capital, social life
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СРЕДЊОВЕКОВНИ
МАНАСТИРИ СРБИЈЕ
НЕИСКОРИШЋЕНО БОГАТСТВО
ОДРЖИВОГ ТУРИСТИЧКОГ 
РАЗВОЈА
Сажетак: Историја народа се огледа и у његовим културно-исто
ријским ресурсима. Сакрални споменици Србије представљају
данас неизоставан атрактивни фактор и важан сегмент специ
фичног облика туристичког и културног путовања, који се нази
ва верски туризам. Неке од најзначајнијих верских дестинација са
својим неисцрпним сакралним благом у свету, бележе веома зна
чајан девизни прилив остварен од туризма. Томе доприноси кул
турно nаслеђе као један од најважнијих туристичких мотива, ко
јем стреми велики број туриста у свету, и представља значајан
потенцијал одрживог развоја туризма. Република Србија развој
туризма базира између осталог и на валоризацији културно-исто
ријске баштине, међу којима манастири и цркве заузимају значај
но место. Српска православна црква располаже великим бројем
објеката, који у националним и међународним оквирима имају ва
жну историјску, културну и верску вредност. Као најзначајнији
сакрални објекти могу да се издвоје манастири рашке, моравске
и српско-византијске школе, али и фрушкогорски и овчарско-ка
бларски. У овом раду сагледаће се вредности појединих сакралних
грађевина, насталих као задужбине породице Немањића. Оне и
у години обележавања 800 година аутокефалности Српске пра
вославне цркве, представљају неискоришћене ресурсе за развој
туризма Србије.
Кључне речи: аутокефалност, Српска православна црква, верски
туризам, одрживи туристички развој, туризам посебних интере
совања, културно наслеђе
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Увод
Религиозна кретања светског становништва датирају још
из периода развоја најстаријих цивилизација. Религија као
друштвена појава има утицај на живот многих народа. Број
религија се стално повећава упоредо са брзим развојем дру
штва. Данас не можемо са тачношћу рећи које све религи
је постоје и који део светског становништва је ту укључен.
Неке од религија имају изузетну улогу за појаву нове вр
сте кретања у туризму – религиозни туризам. Најрашире
није религије на свету су: хришћанство, ислам и будизам.
Религиозни туризам настао је пре свега, као социо-психоло
шка категорија. Уколико би желели да дефинишемо верски
туризам, најприближнија су схватања она која су се чула у
Равени 1990. године, на конгресу религиозног туризма, где
је речено да је то: „хумана промоција, облик солидарно
сти и пријатељства, сусрет народа, њихових култура и ре
лигија, учења о миру међу људима, о поштовању природе
и валоризацији природног и културног наслеђа”.1 Туризам
на религију остварује значајне позитивне утицаје, а најзна
чајнији утицај јесте пораст респектовања локалне религије
од стране туриста и обрнуто.2 Подручје Србије је вековима
било изложено кретањима народа и култура, као и снажним
утицајима различитих цивилизација и вера. На тлу Србије
налазе се бројни остаци прошлости, али и занимљиви оби
чаји, начин исхране и архитектура, који су испреплетани на
такав начин, да утичу на развој нашег савременог друштва
и дају специфичну ноту антропогеним туристичким вредно
стима Србије.3 Најзначајнија ризница припада Српској пра
вославној цркви, чији су објекти данас предмет интересова
ња читавог човечанства. У средњем веку, у доба Немањића,
задужбинарство је било веома заступљено. Од периода Сте
фана Немање великог жупана до доба цара Уроша, грађе
не су цркве и манастири. То настављају кнез Лазар, деспот
Стефан Лазаревић и Ђурађ Бранковић. Период од XII до XV
века, је време турбулентне историје ових простора. Због то
га се цркве и манастири граде, углавном на скровитим ме
стима, далеко од главних путева, што их даље кроз историју
није сачувало од разарања и уништења различитих освајача.

1 Штетић, С., Шимичевић, Д. и Ћурчић, Н. (2013) Специфични облици
туризма, Београд: Forma B, стр. 85.
2 Тришић, И. и Штетић, С. (2019) Утицаји етичких кодекса на свакоднев
ни развој културе понашања у туризму, Култура бр. 162, Београд: Завод
за проучавање културног развитка, стр. 125.
3 Штетић, С. (2016) Водичка служба у туризму, научите да водите,
Београд: Forma B, стр. 122.
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У Србији данас постоји 2.306 непокретних културних до
бара која су сврстана у 4 групе и то: споменици културе
(2.023), просторно културно-историјске целине (66), архе
олошка налазишта (151) и знаменита места (66). Међу њи
ма се налази 512 културних добара од великог значаја и 155
културних добара од изузетног значаја. И то: споменика кул
туре (155), просторних културно-историјских целина (11),
археолошких налазишта (18) и знаменитих места (16). Међу
културним добрима од изузетног значаја, десет је уврште
но на Листу Светске културне и природне баштине Унеска.4
Цркве и манастири са ове листе су: Црква светих апостола
Петра и Павла код Новог Пазара, Ђурђеви ступови, Сопоћа
ни, Студеница, Високи Дечани, Грачаница, Пећка патријар
шија и Богородица Љевишка.

Значајнији верски објекти
Српске православне цркве у развоју туризма
Србија располаже великим бројем сакралних објеката, ко
ји имају значајну историјску, културну и верску вредност у
националним и међународним оквирима. Као најзначајни
ји сакрални објекти могу се издвојити манастири рашке,
моравске и српско-византијске школе, али и други верски
објекти Српске православне цркве, на тлу Србије и ван ње
них граница. За туристичка кретања, поједини манастири
Српске православне цркве имају великог значаја. У овом ра
ду описани су неки манастири који се валоризују у туризму
али недовољно.
Манастири Рашке школе
Манастири Рашке школе представљају јединствено наслеђе
и припадају ширем уметничком правцу, који се развијао на
територији средњовековне српске државе, не само на под
ручју Рашке, него и у осталим деловима тадашње државе.
Када су у питању манастири, њих одликује специфична
архитектура и сликарство, које се сврстава у ред најзначај
нијих архитектонских и уметничких достигнућа средњове
ковне Европе. Архитектура Рашких манастира препознаје
се по преузетим елементима из византијске архитектуре,
као што су свод и кубе, издужених основа, која је код једно
ставнијих грађевина једнобродна, а код сложенијих у виду
крста, са засвођеним кубетом изнад певнице. Такође, при
сутни су романски и нешто мање готски елементи, са врло
честим прозорима у облику бифора или трифора, са елемен
тима скулптура у облику животиња, људи или биљака. Сви
4 http://www.kultura.gov.rs/cyr/zastita-kulturnog-nasledja/kulturna-dobra (20.
06. 2019)
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ови елементи су вешто уклопљени у оригинални рашки ар
хитектонски стил. Уметност Рашке школе одликује фрескосликарство, које се развијало под утицајем византијског и
романског фреско-сликарства, са својим јединственим еле
ментима и интерпретацијама.5 Међу најзначајније манасти
ре Рашке школе спадају Ђурђеви Ступови, Студеница, Жи
ча, Милешева, Сопоћани, Градац, Давидовица, Богородица
Љевишка, Грачаница, Високи Дечани и Хиландар.
Манастир Студеница саграђен је недалеко од Ибарске кли
суре, код насеља Ушћа, на десној обали Студенице. Мана
стир лежи на платоу између планина Радочело (1643 m) и
Чемерна (1348 m), које се овде састају, спуштајући се према
Студеници. Манастир је подигнут на античком и рановизан
тијском утврђењу, у XII веку. Када је подигао своју „вели
ку лавру” (гробницу), Стефан Немања ју је богато опремио
„у златопеченој повељи и у цркви на зиду”. После одрица
ња од престола 1196. године, овде се и замонашио, добив
ши име Симеон. После тога Симеон одлази на Свету Гору
у манастир Ватопед, да би касније добио дозволу од игу
мана да обнови запуштени манастир Хиландар, као српски
манастир.
Свети Сава се враћа у Србију 1208. године, где борави и
управља Студеницом до 1215. године. Он је од Студенице
направио средиште Српске православне цркве, право жа
риште средњовековне српске просвете и културе. Основао
је нове епископије, обновио старе и подигао нове келије,
цркве и манастире, те ојачао црквену дисциплину. Круна
свега тога била је, добијање самосталности Српске право
славне цркве, што је имало и велики значај за независност
српске државе. У Студеници, Свети Сава написао је Студе
нички типик, чији део чини опис монашког живота Симеона
Немање, од напуштања престола до смрти. То представља
први оригинални књижевни рад Светог Саве. Колико је сту
деничка писарница била високо цењена, види се по хрисо
вуљи краља Милутина из 1300. године, дарованој манастиру
Св. Ђорђе код Скопља. Краљ поверава студеничком игума
ну Сави да састави ову хрисовуљу и препише све раније
хрисовуље овог манастира, јер су иструлиле.
У манастирском дворишту налазе се три цркве (док их је
у другој половини XVII века било 13): Богородичина цр
ква, црква Св. Јоакима и Ане (Краљева црква) и црква Св.
Николе.

5 Новаковић-Костић, Р. (2010) Туризам и култура, Смедерево: LI,
стр. 138-142.
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Студеница је од ретких манастира Српске православне
цркве, који има богату ризницу старих уметничких предме
та религиозног карактера. Ризницу је основао ктитор мана
стира Стефан Немања. Од оснивања у XII веку па до данас,
има посебно место у историји Српске православне цркве и
животу Срба.
Горња испосница Светог Саве – смештена је у непристу
пачној и пространој пећини стеновитог масива изнад реке
Савашнице, око 15 km северозападно од манастира Студе
нице. Ктитор Сава по повратку са Свете Горе, окупио је овде
монахе склоне аскетизму и контемплацији, створивши ду
ховно и културно средиште. За испосницу је везана плодна
активност Светог Саве на књижевном пољу. Овде је написао
Житије Светог Симеона и Студенички типик.
Манастир Жича се налази између Богутовачке бање и Кра
љева, испод планине Столови. Као задужбина краља Сте
фана Првовенчаног и Светог Саве, грађена је између 1208.
и 1215. године, а живописана око 1220. године. Радови на
изградњи цркве почели су доласком Светог Саве у Србију,
интензивирани до 1215, па настављени 1219. године, када
Жича постаје српска архиепископија, након стицања цркве
не самосталности. Храм је посвећен Св. Вазнесењу. Спољне
површине цркве су урађене по узору на архитектуру Атоса
и обојене црвеном бојом. У манастиру Жича крунисани су
владари и устоличавани црквени великодостојници. Жича
носи популаран назив „седмоврата” јер је у њој крунисано
седам српских краљева (Стефан Првовенчани, Радослав,
Владислав, Урош, Драгутин, Милутин и Стефан Дечански).
Према средњовековном обичају, краљ Стефан Првовенча
ни издао је 1220. године манастиру Жичи даровну повељу,
којом је одредио његова права и обезбедио издржавање до
дељивањем поседа. Њена садржина исписана је на бочним
зидинама пролаза испод куле и представља историјски и
правни документ од велике вредности. Делови повеље те
шко су оштећени од неодг оворних посетилаца манастира.
Данашњи препис овог документа потиче с почетка XIV ве
ка. Фреско-сликарство у манастиру је настајало у различи
тим периодима. Најстарије фреске, настале су после Сави
ног повратка са Свете Горе и стицања црквене независности
1219. године. Од суштинске важности је чињеница да Српска
православна црква постаје аутокефална са правом организо
вања црквеног живота на територији Србије. Српска аутоке
фална архиепископија под Светим Савом, као њеним првим
архиепископом, представљала је пуно заокружење српске
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државности тога времена.6 Средином XIII века, због опасно
сти, архиепископски престо се морао преселити из Жиче у
Пећ, где је на манастирском поседу саграђен нови српски
духовни центар, данашња Пећка патријаршија.
Манастир Милешева је удаљен од Пријепоља 7 km. Заду
жбина је краља Владисава, сина Стефана Првовенчаног.
Подигнута је 1218–1219, а живописана 1221. године. Тело
Светог Саве пренето је 1240. године из Трнова у гробницу
коју је он сам себи сазидао за живота. Убрзо је оно прене
то у ћивот, ковчег испред иконостаса, а у његовој гробници
покопан је игуман Анастасије, писац службе Светом Сави.
Милешева је “света лавра”, што ће подстакнути Твртка I, да
се ту крунише за краља Босне. Турци су спалили манастир
1459. године. Црква је касније обновљена, јер се у првој по
ловини XVI века ту налазило средиште Пећке патријарши
је. Турци односе и спаљују мошти Светога Саве на Врачару
1595. године, док је манастир опустошен. У другој половини
XIX века врше се поправке, које укључују грађење звоника
1911. године. У склопу манастира постојала је и штампарија
од изузетног значаја, која је почела са радом средином XVI
века. Највећа драгоценост овог манастира су фреске а најпо
знатија је Бели анђео, која представља део Светске културне
баштине.
У региону Пећи (14 километара јужно према Призрену) на
лази се манастир Високи Дечани. Саграђен је у доба најја
чег политичког и економског успона српске средњовеков
не државе. Манастир Високи Дечани предствља највећу и
најлепшу грађевину старе српске архитектуре. Подигао га
је Стефан III Дечански, себи за задужбину. Цркву је градио
од 1327. до 1335. године фра-Вита, протомајстор из Кото
ра. Грађење цркве и израда фресака, настављени су после
смрти Стефана III, у доба владавине његовог сина цара Ду
шана, све до 1348. године. Архитектонски, Дечани предста
вљају комбинацију облика западњачке вишебродне базили
ке и источњачке једнобродне грађевине са кубетом. Фасаде
су обрађене у најплеменитијем материјалу. По скулпторској
декорацији Дечани долазе у ред најраскошнијих грађеви
на у земљи. У цркви је очуван оригинални мермерни под
са тракама и урезаном розетом испод куполе, чија су поља
испуњена оловом, сребром и златом.

6 Стојковски, Б. (2019) Свети Сава – први српски полихистор. Поводом
осам векова аутокефалности Српске православне цркве (https://www.
kcns.org.rs/agora/sveti-sava-prvi-srpski-polihistor-povodom-osam-vekovaautokefalnosti-srpske-pravoslavne-crkve)
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Фреске у Дечанима сликане су од 1335. до 1350. године, о
чему говоре два натписа изнад врата у припрати цркве. У
преко хиљаду композиција, са близу десетак хиљада насли
каних фигура, илустровано је 20 циклуса са сценама из Ста
рог и Новог завета, црквеног календара, итд. У Дечанима
постоји богата ризница, која је поред студеничке и најбоље
очувана манастирска ризница у Србији. Сачуван је и прво
битни камени иконостас, заклоњен вишеспратним дуборе
зом, из XIX века. У ризници је и библиотека са 169 рукопи
сних књига, веома драгоцених за културну историју српског
народа. Дечанска повеља, један од најзначајнијих историј
ско-правних споменика. Издата је у Породимљи 1330. годи
не. Она се данас чува у Архиву Србије у Београду. У ризни
ци се чува и најбогатија збирка турских докумената, међу
којима је највредније 14 турских Фермана из XVI и XVII
века, везаних за историју Дечана и осталих манастира, као и
српског народа у Метохији у доба Османлија.
Пећка патријаршија
Пећка патријаршија се убраја у најстарије средњовековне
споменике Србије и Српске православне цркве. Њени први
темељи постављени су још 1216. године, док садашњи об
лик датира из половине XV века. Састоји се из три мање
цркве: цркве Светих Апостола у средини комплекса, Бого
родичне и цркве Светог Димитрија, као и заједничке при
прате. Од 1958. године у цркви светог Димитрија отворен
је музеј старина, а поред тога манастир располаже богатом
ризницом драгоцених предмета.7
Црква Светих Апостола је најстарија црква у комплексу
манастира Пећке патријаршије. Подигнута је на темељима
старије цркве из XII века, тридесетих година XIII века, за
време Арсенија I архиепископа српског. Писани историјски
споменици, па чак и натпис на једном портрету Светог Са
ве у самој цркви, упућују на могућност да је цркву подигао
Свети Сава, по угледу на Сионску цркву, мајку свих цркава.
По типу грађевина припада групи споменика Рашке школе.
По основи и по пурпурно бојеној фасади, слична је нешто
старијој Жичи. То је једнобродни храм са полукружном ап
сидом и попречним трансептом, над чијим се пресеком из
диже купола са издуженим западним делом брода, подеље
ним у два травеја. Најстарије фреске у цркви Светих Апо
стола настале су четрдесетих година XIII века. То су: велика
композиција Вазнесења са Христом, апостолима и Богоро
дицом Орантом и јеванђелистима, у пандафитима, и велика
7 Штетић, С. и Шимичевић, Д. (2017) Туристичка географија, Београд:
Висока туристичка школа струковних студија, стр. 328.
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композиција деизис са Христом, Богородицом и Светим Јо
ваном у олтару. Ово су највећа и најлепша сликарска оства
рења у уметности XIII века. По њима је Пећка патријаршија
стала у први ред оних чувених споменика наше земље, који
су познати целом културном свету.
Црква Светог Димитрија је подигнута двадесетих година
XIV века. Задужбина је архиепископа Никодима. Разликује
се од старије цркве Светих Апостола јер припада типу гра
ђевине са крстообразном основом и кубетом, који се ослања
на зидне пиластре. Фасаде су украшене назименичним ре
ђањем тесаника од сиге, а осмострана купола је уз то још и
украшена колонетама и венцима. Фреске у овој цркви, на
стале двадесетих година XIV, и разликују се од монумен
талног стила XIII века. Поред фресака из XIV века, посто
је фреске из XVII века, настале у доба патријарха Пајсија
(1614–1647), када је обновљен стари живопис. Фреске цркве
Светог Димитрија чине сликарски уједначену целину, иако
су дело више уметника и у извесним сегментима показују
сличност са дечанским животописом. Најистакнутији међу
њима, сликар Јован оставио је свој потпис у олтарској апси
ди, испод фигуре Богородице „Божији дар из руку Јована”.
Његова дела су: Причешће Апостола, Богородица шира од
небеса, Рођење и Ваведење Пресвете Богородице, и друга
дела. Фреска Рођење Богородице сврстава се у најлепша
сликарска остварења XIV века. Ту се налази и збирка руко
писних књига, икона, златарских радова и уметничког веза.
Ова збирка убраја се међу највредније у Србији.
Богородична црква је задужбина архиепископа Данила II,
познатог књижевника и мецене. Саграђена је у облику упи
саног крста, са куполом која се ослања на четири слободна
стуба, а фасаде су малтерисане фреско-техником која поти
че из XVII века. Прозори су од клесаног мермера готског
стила. Унутрашњост цркве се карактерише присуством сту
бова, лукова, сводова и преградних зидова. Данило II је хтео
да ову цркву прилагоди и потребама школовања. Аноним
ни мајстор је насликао унутрашњост куполе са сценама из
Христовог живота и Богородичног циклуса.
Припрата Пећке патријаршије је подигнута кад и Богоро
дичина црква, и представља највећи и најлепши отворени
трем у српској средњовековној архитектури. Осликана је и
са унутрашње и са спољашње стране. Од фресака из XIV ве
ка остало је врло мало, као што је Велика лоза Немањића са
23 лика. Пошто је Пећка Патријаршија истовремено служи
ла и као маузолеј црквених поглавара, поред њених ликова
налази се и десетак саркофага, камених ковчега и гробова.
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Црква Светог Николе је изидана на јужној страни у време
архиепископа Данила. Њене фреске из XIV века нису очу
вање, а данашње фреске насликао је мајстор Радул 1673.
године, најпознатији сликар тога доба.
У порти Пећке патријаршије налазе се остаци средњовеков
них манастирских зграда. На северном брегу изнад комплек
са цркава, налазе се рушевине средњовековног утврђењаградића Идолца, опасаног зидовима и повезаног са црквом
у подножју. У непосредној близини Пећке патријаршије на
лазило се неколико средњовековних црквица. У стенама на
улазу у Руговску клисуру, на десној обали Бистрице, налазе
се остаци цркве испоснице у пећини, а на левој страни, ви
соко у стени стоје остаци неколико црквица, које се степе
насто ређају једна изнад друге и међусобно повезују уском
стазом уклесаном у стени.
Ризница Пећке патријаршије је по писаним изворима била
веома богата. Њу су даривали српски великани од Стефана
Првовенчаног до цара Душана, као и архиепископи Свети
Сава и први српски патријарх Јоаникије. Већ крајем XIV ве
ка то се богатство почело смањивати. Најтежи ударац Пећкој
ризници 1688. године, нанео је турски Јеген-паша. Открив
ши њено богатство, однео га је натовареног на девет коња у
Цариград, где му се губи сваки траг. У Пећкој патријаршији
данас има неколико десетина вредних и ретких споменика.
Међу најстарије спадају: Јеванђеље из XIII века и сликана
плаштаница из средине XIV века. На платну, врло брижљи
вом иконописном техником, приказано је оплакивање Хри
ста. Ова најстарија српска сликана плаштаница, пронађена
је у рушевинама епископске цркве Богородице Хвостанске,
код Пећи. Заједно са овом плаштаницом откопана је и друга
са истом темом, са натписом по коме се види да потиче из
1597. године, аутора пећког иконописца Лонгина. Пећка па
тријаршија је и поред многих рушења и пљачкашких похо
да, у ризници поред икона, златарских радова и уметничког
веза, очувала и преко сто рукописних књига-најдрагоцени
јег остатка некадашње велике патријаршијске библиотеке.
Последњих година је у Метохији прикупљено и припојено
на чување овој ризници, десетак епиграфских српских спо
меника ћириличног писма, из периода од XIII до XIV века,
које треба да чине језгро будућег Лапидаријума.8
Света Гора
Атос је треће полуострво на Халкидикију, које се прости
ре у дужини од 56 km и на којем доминира истоимени врх,
8 https://www.rastko.rs/kosovo/pecarsija/umetnost/riznica.html
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висок 2.039 m. По грчкој митологији, Атос је био један од
Гиганата, син Неба и Земље. У рату који је Земља иницира
ла између богова Олимпа и Гиганата, са циљем да се освети
Зевсу, Атос је зграбио највишу планину Тракије и бацио је
на богове. Планина је пала на простор централне Македо
није. По хришћанском предању, Девица Марија је пловила
у друштву Св. Јована Јеванђелисте ка Кипру, да посети Ла
зара. Када је њен брод скренуо са курса ка паганском Атосу,
приморани су били да се усидре. Богородица је прошетала
обалом и опчињена дивљом лепотом природе, богословила
ју је. Замолила је свога Сина да то постане њена башта. Та
да се зачуо глас: Нека ово место буде твоје наслеђе и твоја
башта, рај и уточиште за све који траже спасење. Од тада
је ова планина посвећена као “Башта Богородице” и пред
ставља недозвољену област за било коју другу жену.
Историја Атоса је била веома бурна. Први хришћани овде
долазе у време Константина Великог, у доба стварања Ви
зантијског царства. Писана сведочанства из IX века потвр
ђују долазак испосника. Први који се помињу јесу Петар
Атонски и Евтимије из Саланице. Захваљујући Атанасију,
оснивачу Велике Лавре, испоснички систем уступио је ме
сто монашком. Византијски цареви штите аутономију мо
нашке заједнице и подржавају је финансијски, дарујући јој
околна имања за градњу велелепних објеката. Крајем XI ве
ка, цар Алексеј Комнин, даје монасима додатне привилегије
али доноси и одређене прописе. Управо овај цар проглаша
ва Атос Светом Гором, под којим именом је и данас познат.
Управо се X и XI век сматрају златним добом Атоса. Његова
репутација и значај превазилазе границе Свете Горе и при
влаче велики број монаха из других земаља, попут: Срби
је, Русије, Бугарске, Румуније, Шпаније, Грузије, Сирије и
других.
Данас на Светој Гори живи око 1.500 калуђера. Од укупно
20 активних манастира, 17 су грчки а по један руски, бу
гарски и српски. Њихов број је одређен законом и не сме
се повећавати ни смањивати. Осим манастира, постоји још
шест категорија монашких заједница: скитови (мањи мана
стири за калуђере-испоснике), келије, колибе, катисме (про
сторије за одмор) и кароулие (потпуно издвојена места за
најстроже испоснике). Сваки од манастира је аутономан и
води га игуман. Двадесет изабраних игумана чини Свети
Савет, који ратификује законодавне одлуке које се тичу мо
нашког живота, док извршну власт има четворочлана Све
та епиотасија. Овај систем управљања је истоветан систему
који важи у осталим административним областима Грчке.
Света Гора је аутономни део државе Грчке, док је духовно
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под јурисдикцијом патријаршије у Константинопољу. У ва
рошици Кареји (око 300 становника), налази се зграда Све
тог Савета, са још 19 објеката у којима бораве представници
манастира. У Кареји се налази и црква Протато, посвећена
Успењу Пресвете Богородице. Ово је једна од најважнијих
цркава на Атосу. Најстарији манастир је Велика Лавра, ко
јег је 963. године основао Атанасије, реформатор монашког
живота. Велику Лавру су византијски цареви често богато
награђивали, те стога поседује највећу збирку старина и нај
важнију библиотеку на Светој Гори. Остали манастири су:
Stavronikitas, Pantokrator, Esfigmenos, Chelandari (Хилан
дар), Zografos (бугарски), Konstamonitou, Docheiaris, Xeno
fon, Agios Panteleimon (руски), Xiropotamos, Koutloumousiou,
Ivires, Karakallas, Simon Petras, Gregorios, Dionysios и Agios
Pavlos.9
Да би се добила дозвола за посету Светој Гори, потребно
је проћи кроз дугу процедуру. Након уласка, ходочасници
могу посетити који год манастир желе. Укупно дозвољено
време боравка је седам дана. За то време, посетиоци треба
да се понашају дискретно, у складу са одређеним стандар
дима и моралним принципима монашке државе. Жене мо
гу посматрати Свету Гору и њене манастире једино с мора,
и то са веће удаљености, јер им посета манастирима није
дозвољена.10
Хиландар се налази у северном делу полуострва Атос, на
око 3–4 km. удаљености од мора. Сакривен у густом медите
ранском растињу и због зидина које га окружују, подсећа на
средњовековно утврђење. Хиландар је четврти по реду у хи
јерархији светогорских манастира и један од најзначајнијих
духовних и културних средишта српског народа. Манастир
је крајем XII века, на месту некадашњег старијег манастира,
изградио Стефан Немања. То место је 1198. године, златом
запечаћеним декретом, цар Алексеј Трећи Комнинос, пре
дао Србима на вечни поклон. Свети Сава је 1200. године
саставио Хиландарски типик, којим се одређује начин пона
шања монаха у манастиру.11 Зидине окружују манастирски
9 http://www.svetagora.info/
10 Штетић, С., Шимичевић, Д. и Ћурчић, Н. (2013) Специфични облици
туризма, Београд: Forma B, стр. 89.
11 По предању, Свети Сава је седам година након очеве смрти дошао из
своје испоснице у Кареји да припреми пренос моштију Св. Симеона у
Србију, ради мирења завађене браће. Хиландарски монаси неутешно су
плакали, жалећи што их њихов светитељ напушта. Тада се Свети Си
меон у сну јавио игуману Методију, рекавши му да је неопходно да се
мошти пренесу у родну груду, а за утеху хиландарском братству из ње
говог празног гроба изнићи ће лоза, која ће рађати док благослов његов
на Хиландару буде почивао.
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комплекс, а на јужној и источној страни налазе се две главне
куле: пирг Св. Георгија и пирг Св. Саве. У оквиру комплекса
се налази црква Ваведења Богородице, 12 мањих цркава и
капела (параклиса), манастирски конаци и пиргови.
Данашњу цркву Ваведења Богородице, изградио је почет
ком XIV века краљ Милутин, на темељима цркве коју су
првобитно изградили Свети Симеон и Свети Сава. Око
1380. године кнез Лазар Хребељановић је уз ову цркву по
дигао и припрату. Надалеко је позната манастирска ризни
ца у којој се чувају списи различитог карактера, од којих су
неки стари и до седам векова, и око петсто икона из перио
да од XII до XIX века. Хиландарске светиње су: чудотворна
икона Богородице Тројеручице, две Богородице Одигитри
је, Христос Спаситељ и лоза Светог Симеона Мироточивог.
Икона Богородице Тројеручице, из VIII века, најпознатија је
хиландарска икона и драгоценост Светог Јована Дамаскина,
који ју је чувао у личном параклису, у својој кући у Дама
ску, почетком VIII века.12 За винову лозу Светог Симеона,
која овде расте, везују се бројна предања. Ова лоза је изни
кла из свечевог гроба и након осамсто година још увек даје
плодове.13

Могућност укључивања средњовековних
манастира у туристичку понуду Србије
Туризам може бити снага за очување али и претња за кул
турне ресурсе и наслеђе локалне заједнице. Узајамна зави
сност која постоји између туризма и културног наслеђа је
очигледна. Док културно наслеђе ствара основу за туристич
ки развој, туризам има ту моћ да подстицајно делује на очу
вање ових ресурса. Културно наслеђе је потребно показати
и приказати, јер на тај начин оно има своју сврху и постиже
свој циљ, што туризам омогућује. Са растућим интересова
њем за сакралне споменике, туризам коначно постаје при
знат као делатност која може да помогне очувању културних
добара, локалне културе и обичаја. То значи да туризам не
нуди само побољшање живота онима који пружају услуге,
већ и онима који их и користе. Због тога је изузетно важно
да сви они који учествују у креирању туристичке делатности
12 За ову икону се везује једно старо предање, које каже да је богослов Јо
ван Дамаскин, својевремено био оклеветан и кажњен одсецањем руке.
Пошто се предано молио пред иконом Богородице с Христом, њеном
милошћу му је враћена рука. У знак захвалности, Јован Дамаскин је на
икону додао трећу – сребрну руку. Од тада се за ову икону везују многи
случајеви исцељења и чудотворне моћи.
13 Штетић, С., Шимичевић, Д. и Ћурчић, Н. (2013) Специфични облици
туризма, Београд: Forma B, стр. 91.
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одржавају оптималну равнотежу развоја. Такође, значајно
је да се изврши процена и створе могућности за пласира
ње средњовековних манастира као посебних туристичких
производа у туристичкој понуди Србије. У овој години, ка
да се слави 800 година аутокефалности Српске православне
цркве, потребно је уложити посебне напоре у валоризацији
српских средњовековних манастира.
Концепција одрживог развоја туризма представља основу
за реализацију савремених туристичких кретања јер подра
зумева ефекте који су са економског, социолошког и еколо
шког становишта задовољавајући кроз дужи временски пе
риод. Када се ради о културним добрима, треба посветити
посебну пажњу образовању, обуци и подизању свести, ради
упознавања са најважнијим циљевима и задацима одрживог
развоја туризма, а са циљем стварања нових туристичких
производа.14
На туристичком тржишту су све присутнији туристички
производи који настају по захтеву клијената. То су специ
јализоване тематске туре које обухватају одређене култур
не и природне целине. На тај начин се на тржишту пре
зентују нови туристички производи који могу да задовоље
пробирљиву туристичку клијентелу.
Путевима средњовековне Србије може се назвати јединстве
ни туристички производ, који би укључивао низ различитих
програма са циљем промовисања националне културне ба
штине. Овај програм обухватао би већи број једнодневних и
вишедневних путовања кроз Србију, уз обилазак сакралних
грађевина. На тај начин промовисали би се не само култур
на добра, већ и природни ресурси Србије, кроз одрживи раз
вој туризма. О томе би требало размишљати!

Закључак
Срби су примили хришћанство у VII веку. Тада још нису
имали сопствену црквену организацију. Потпадали су под
Охридску архиепископију. Свети Сава (Растко Немањић) је
1219. године, рукоположен у Никеји од стране патријарха
Манојла I Цариградског, за „архиепископа српских и при
морских земаља”. Српска црква тада добија аутокефалност.
Данас она као једна од најстаријих цркава, поседује непро
цењиво културно благо. Српска православна црква пред
ставља и предмет интересовања значајног дела човечан
ства. Поседује бројне објекте који данас осликавају бурну
14 Кривошејев, В. (2014) Управљање баштином и одрживи туризам,
Ваљево: Народни музеј Ваљево, стр. 90-91.
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историју хришћанства. У њима се налазе реликвије, чије
се вредности не могу поредити ни са једним вредностима
у свету. Манастири, цркве, фреске, различити предмети и
објекти, симболизују Српску православну цркву, како у
оквиру Србије, тако и ван њених граница. Србија распола
же великим бројем сакралних објеката који имају значајну
историјску, културну и верску вредност у националним и
међународним оквирима. Као најзначајнији сакрални објек
ти могу се издвојити манастири рашке, моравске и српсковизантијске школе, али и други верски објекти Српске пра
вославне цркве. Значај ових објекта огледа се и у утицаји
ма на развој верског туризма, као облика туризма посебних
интересовања. Велики број домаћих и иностраних туриста,
посећује ове објекте, са жељом да обогате своја културна
сазнања. На тај начин повећава се општи културни ниво и
свест. Кроз упознавање различитих вера и људи, стварају се
услови за боље узајамно разумевање и подршку, како изме
ђу припадника истих верских структура, тако и у погледу
различитих верских опредељења и схватања. Туризам на
религију остварује значајне позитивне утицаје а најзначај
нији утицај јесте пораст респектовања локалне религије од
стране туриста и обрнуто.
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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.
Key words: autocephalous Serbian Orthodox Church, religious tour
ism, sustainable tourism development, special interest tourism, cultural
heritage
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Наставник филозофије, 
Саобраћајно-техничка школа, Земун
DOI 10.5937/kultura2066380M
      УДК 14 Кант И.
                       141.7 Берлин И.
оригиналан научни рад

ИСТОРИЈА ИДЕЈА ИСАИЈ Е
БЕРЛИНА И ФИЛОЗОФИЈА
ИМАНУЕЛ А КАНТА
УТИЦАЈИ, ВЕЗЕ, КРИТИКА
Сажетак: У овом раду ћемо одговорити на следећа питања: ка
ко је Кантова филозофија утицала на филозофске анализе Исаије
Берлина, у ком смислу (да ли само у методолошком или и у садр
жинском), како је Берлин у својим огледима извршио пријем неких
од кључних Кантових становишта, које су сличности између ове
двојице мислилаца и које су главне критичке примедбе које је Бер
лин упутио Кантовој филозофији? Показаће се да је веза између
два мислиоца изузетно јака и да филозофске анализе историје иде
ја у огледима Исаије Берлина доста дугују Кантовој филозофији.
Кључне речи: појмовни модели и категоријални оквири, сазнајна
организација искуства, артикулација историјског сазнања
...неко шапутање идеја
кроз пустош живота...
Љубиша Јоцић, из поем
 е Сан или биљка

Увод
Историја мишљења показује да се утицаји идеја великих
мислилаца често шире неочекиваним и чудноватим пута
њама. Филозофска становишта настављају свој живот и
после смрти њихових твораца и некада је тај живот интен
зивнији но што је био за време живота самих филозофа и
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филозофкиња, захваљујући утицају идеја и њиховој рецеп
цији од стране других мислилаца.
Кантова филозофија једна је од преломних и пресудних ми
саоних творевина у историји мишљења. Кант је стварао у
доба великих историјских промена, када су ставови фило
зофа још увек имали велику важност у јавним збивањима
и политичким превирањима. Што је још важније, сам Кант
је био свестан радикалне иновације коју представља њего
ва трансцендентална филозофија и изричито је поредио са
Коперниковом иновацијом у науци.1 У његовим делима се
осећа свест о несвакидашњој вредности интелектуалног по
духвата којег се латио. Значај, домашај, утицаји и рецепци
ја његове филозофије познати су, још увек видљиви у фи
лозофији и, без претеривања, може да се каже да ће бити
присутни докле год буде филозофије.
На другој страни, дело Исаије Берлина представља једну од
необичнијих интелектуалних творевина XX века, сасвим
другачијег кова, другачијег облика излагања и стила писа
ња, са одјецима једног другачијег историјског периода но
што је то било доба у којем је стварао Кант. За разлику од
револуционарног pathos-а, присутнoг у Кантовим делима,
уз велике наде у Француску револуцију, у Берлиновим де
лима одјекују немир, скептицизам и, на моменте, резигна
ција, услед катастрофичних, неслућено разорних ратова и
историјских ломова који су задесили свет у XX веку, као и
изневерених нада свих великих револуција и политичких
пројеката у којима су животи милиона појединаца, током
XX века, у коначном, били брутално уништени.
Не само то – док су, у Кантово доба, филозофске идеје на
илазиле на пријем у јавности и често долазиле у конфликт
са другим идејама, у доба у којем Берлин ствара дешава се
нешто супротно. Сам Берлин ће, донекле резигнирано, при
метити да „наше време” (а ради се о педесетим годинама
XX века) не одликује толико сукоб између два блока идеја
већ пре „надолажење таласа непријатељства према идејама
као таквим”.2 Берлин запажа да постоји један општи став
да су идеје и њихови сукоби извориште друштвених немира
и констатује да се у XX веку, у многим системима и култу
рама умртвљује рационална расправа, како би се, на силу,
утишали друштвени конфликти.3
1 Kant I. Predgovor drugom izdanju, u: Kritika čistoga uma (1980), BIGZ, Be
ograd, str. 20.
2 Berlin, I. Političke ideje u XX veku, u: Četiri ogleda o slobodi (1992), Nolit,
Beograd, str. 106.
3 Исто, стр. 102.
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Методе и форме излагања код ова два мислиоца стоје на
супротним половима. Кантово излагање је методично,
систематично, његови текстови су пажљиво сегментира
ни на одсеке, одељке и параграфе а његово целокупно дело
твори систем и складно организовану целину.
Код Берлина је облик излагања одређен слободнијом фор
мом огледа-есеја, коју он бира за облик изражавања својих
ставова и идеја. Његови текстови нису строго организовани
по сегментима, излагања су густа, пуна што експлицитних,
што имплицитних референци на велики број идеја, станови
шта и мислилаца, често праћени екскурсима и дигресијама.4
Многа Берлинова методолошка и садржинска решења нису
дата експлицитно, тако да се пред његовим читаоцима и чи
татељкама налази задатак да сами додатно експлицирају и
реконструишу његове ставове. Када се, са формалне стране,
упореде текстови два наведена аутора, стиче се утисак да
међу њима тешко да може да буде неке сличности.
У овом раду ћемо показати да између двојице мислилаца по
стоји блиска веза, која се огледа како у специфичној рецеп
цији Кантових идеја од стране самог Берлина, тако и у из
весним критичким примедбама које Берлин упућује неким
Кантовим ставовима. Коначно, веза је видљива и у необич
ним закључцима Исаије Берлина о неким од неочекиваних
последица Кантове филозофије.
Увид у историју филозофије указује на општу сличност
двојице мислилаца: њихово инсистирање на вредности сло
боде, на важности моралних судова, упорна критика детер
минизма и општа хуманистичка позиција – али, то су само
општи видови сродности Канта и Берлина. Овде је реч о
специфичним сличностима и детаљима који су из Кантове
филозофије ушли у Берлинове огледе, на која ћемо скренути
пажњу у овом тексту.
Текст ће се кретати у 6 корака:
1. Методолошка веза
2. Садржинска сродност
3. Берлинова критика Канта
4. Разлике у схватању историје
5. Берлин: Кант као „спутани романтичар”
6. Берлин: Кант као непознати извор национализма
4 О неким тешкоћама у погледу фуснота и навода у Берлиновим текстови
ма, видети: Hardi, H. Predgovor, u: Berlin, I. (2014) Ruski mislioci, Službeni
glasnik, Beograd, str. 11-17.
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Методолошка веза (Кант и историја идеја,
модели, категоријална артикулација искуства)
Историја идеја и модели мишљења
Један од Берлинових специфичних методолошких посту
пака јесте усредсређивање на оно што он назива моделима
мишљења.5 Основне јединице истраживања у његовим ра
довима нису само јединичне идеје, у смислу у којем их је
формулисао Артур О. Лавџој у уводу своје знамените књи
ге The Great Chain of Being.6 Берлин се, поред јединичних
идеја, фокусира и на веће скупове идеја (као и категорија и
категоријалних оквира)7 у историји мишљења. У извесном
смислу могло би да се каже и да Берлин анализира и једи
нице које су мање од јединичних идеја – оно што он нази
ва карактеристичним изразом основни, примарни податак
одређене идеје или одређеног скупа идеја.8
Када се узме у обзир да се предметне јединице у Берлино
вим анализама историје идеја протежу од основних пода
така, преко категорија, идеја до општих модела, катего
ријалних оквира и појмовних схема, можда би могло да се
закључи да Берлин анализира оно што Лари Лаудан назива
истраживачким традицијама, са свим њиховим међуод
носима, повезаностима, сличностима и, што је код Берлина
најважније – разликама и трансформацијама, с тим што би
се овде радило о истраживачким традицијама у историји
идеја.9
Анализирајући структуру нашег сазнања, елементе читавог
сазнајног процеса, он ће рећи следеће:
„Најпрвобитнији чин посматрања или мишљења изискује
да неке фиксиране навике, читав оквир ствари, особа, идеја,
веровања, ставова, буду узети здраво за готово, непреиспи
тана тврђења, неанализирана веровања. Наш језик, или који
год симболизам у којем размишљамо, у себи је импрегниран
овим базичним ставовима. Ми, чак ни у начелу, не може
мо да набројимо све што знамо и у шта верујемо, јер речи
или симболи уз помоћ којих мислимо, у себи утеловљују и
5 Berlin, I. (2012) Koreni romantizma, Službeni glasnik, Beograd, str. 18.;
Berlin, I. Političke ideje u XX veku, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 76.
6 Lovejoy О. A. Introduction – The Study of The History of Ideas, in: The Gre
at Chain of Being (2001), Harvard University Press, Harvard, pp. 3-24.
7 Berlin, I. The Purpose of Philosophy, in: Concepts and Categories (1978),
The Hogarth Press, London, p. 7.
8 Berlin I. Koreni romantizma, str. 106, 117.
9 Лаудан, Л. Циљеви и оруђа интелектуалне историје, у: Прогрес и његови
проблеми (2001), Филозофски факултет, Београд, стр. 211.
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изражавају одређене ставове који су ex hypothesi „учаурени”
у њима и нису лако описиви помоћу њих.”10 (прев. А. М.)
О сложености категоријалних оквира и скупова идеја,
сведочи и следећи Берлинов став:
„Да бисмо рекли било шта значајно о свету морамо да уве
демо нешто друго но што је то непосредно искуство (шта
год значило „непосредно”), наиме прошлост и будућност,
одсутне предмете, друге особе и нереализоване могућности,
опште и хипотетичке судове и тако даље. И ако би се они од
бацили јер не можемо да их потврдимо као извесне, на крају
буквално не би остало ништа. Не можемо да говоримо а да
не урачунамо барем неки ризик...”11 (прев. А. М.)
Анализа неке идеје или неког скупа идеја има у виду све
елементе, о којима Берлин говори у наведена два одломка.
Када приступа анализи неке идеје, Берлин полази од општих
и сложених образаца, пратећи трагове који воде до „учауре
них” ставова, до непреиспитаних веровања, покушавајући
да, колико је то могуће, експлицира базичне ставове, којима
је „импрегниран” наш језик. Модели су комплексни предме
ти анализе – који представљају скупове ставова, веровања,
појмова, категорија, идеја, општих метафизичких исказа о
свету и обухватају низове веровања, ставова, вредности, у
једној репрезентативној форми. Како Берлин одређује модел
мишљења?
У Коренима романтизма, он ће рећи да су то обрасци идеја,
који, у мањој или већој мери, владају одређеном културом и,
у мањој или већој мери, репрезентују главни идејни оквир
неке културе, уопштено, или неког специфичног феномена
унутар поједине културе – онако како, рецимо, геометријски
модел мишљења репрезентује низ филозофских становишта
у античкој Грчкој, или, како модел породичних односа ре
10 „The most primitive act of observation or thought requires some fixed habits,
a whole framework of things, persons, ideas, beliefs, attitudes to be taken for
granted, uncriticised assumptions, unanalysedbeliefs. Our languag e, or wha
tever symbolism we think with, is itself impregnated by these basic attitudes.
We cannot, even in principle, enumerate all that we know and believe, for
the words or symbols with which we do so are ex hypothesi „encapsulated“
in them, and not easily describable by them.”, Berlin I. The Sense of Rea
lity, in: The Sense of Reality (1996), Farrar, Strouss and Giroux, New York,
pp. 15-16.
11 „To say anything significantly about the world we must bring in something
other than immediate experience (whatever „immediate“ may mean), namely
the past and the future, and absent objects, and other persons, and unrealised
possibilities, and general and hypothetical judgements and so forth. And if
these, because we cannot certify them as certain, are cut away, in the end li
terally nothing will be left. We cannot speak without incurring some risk...“,
„Logical translation“, in: Concepts and Categories, pp.78.
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презентује јудео-хришћанску религиозну традицију.12 Моде
ли представљају карактеристичне, типске скупове идеја, пу
тем којих разумевамо одређени културни оквир или специ
фичне појаве унутар неке културе.
Историја идеја – категорије и идеје
Појам модела, у контексту његових анализа, постаће јасни
ји када се укаже на начин на који он употребљава термине
категорија и идеја, за које ће се касније испоставити да су
елементи модела мишљења о којима Берлин говори. Шта он
подразумева под категоријама?
У једној важној фусноти, у којој говори о подложности ка
тегорија променама, он ће навести физичке категорије (тро
димензионалност, бесконачно простирање простора, ире
верзибилност временских процеса, пребројивост предмета
итд.), затим чулна својства предмета и категорије вредно
сти.13 Истовремено, на другом месту, он ће концепт узрочно
сти у историји назвати идејом.14 Коначно, у једном тексту
ће рећи да се филозофија бави истраживањем перманент
них или полу-перманентних категорија помоћу којих се
искуство артикулише и организује.15 У ком смислу он упо
требљава термин категорија а у ком смислу термин идеја?
Присетимо се Кантове употребе термина категорија и иде
ја. На Кантовој табели узрочност припада категоријама.16
Према Берлину, примена категорије узрочности на историј
ска збивања и историографију доводи до идеје узрочности
у историји. То је у складу са Кантовим одређењем термина
идеје – идеја је појам изведен из разума, који превазилази
могућност искуства.17 Категорије се, према Канту, одно
се на искуство и одговарају им одређени опажаји, док са
идејама то није случај.18
Историја идеја анализира управо те појмове, који, у мањем
или већем степену, превазилазе искуство (нпр. сврховитост
12 Berlin, I. Koreni romantizma, str. 18-19.
13 Berlin, I. Istorijska neminovnost, u: Četiri ogleda o slobodi, фуснота на
стр. 175.
14 Berlin, I. Uvod, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 11.
15 Berlin, I. The Purpose of Philosophy, in: Concepts and Categories, p. 9;
Aarsbergen-Ligtvoet, 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, Amsterdam-New York, New York,
pp. 103-132.
16 Kant, I. Kritika čistoga uma, str. 90.
17 Исто, стр. 233.
18 Исто, стр. 90. и 236.
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у историји, детерминизам, индетерминизам итд.) али и ве
зу категорија (које су повезане са искуством) са одређеним
идејама, као и промене у односима између категорија и
идеја. Берлин користи појам категорија и у традиционалном
смислу (као најопштији појам) и у кантовском смислу.
Категоријална артикулација искуства
Вратимо се Берлиновим моделима. Они су репрезенти од
ређених скупова, образаца идеја, комплексни предмети ана
лизе и састоје се и од основних података и од категорија
и идеја и од веровања и, као што смо видели у наведеном
одломку, читавог низа неанализираних ставова, тврђења и
претпоставки. Методолошко идентификовање модела је,
према Берлину, постало могуће на основу Кантове начел
не разлике између чињеница и сировог искуства и схема и
категорија на основу којих се то искуство артикулише и
организује у смислену целину:
„Просветљујући одговор на овај проблем дао је Кант, први
мислилац који је повукао јасну разлику између, са једне
стране, питања чињеница, и, са друге стране, питања о обра
сцима унутар којих су ове чињенице нама представљене – о
обрасцима који нису измењени, колико год да се саме чиње
нице или наше знање о њима могу да промене. Ови обрасци
или категорије или форме искуства по себи нису биле пред
мет нити једне могуће природне науке.”19 (прев. А. М.)
Берлин ће, у истом тексту, нагласити да је Кант сматрао
да су те категорије и обрасци, у начелу, исти за сва умна
бића, да су перманентне и неизмењиве али ће напоменути
и да су мислиоци, који су се бавили историјским и духов
ним наукама, запазили да су се ти основни обрасци, унутар
којих се организовало искуство и артикулисало сазнање о
свету – ипак мењали, прегруписавали, реконфигурисали.20
Ти обрасци су нешто попут оквира, унутар којих се врши
категоријална организација сировог материјала искуства.
Он ће закључити да предмет филозофије није непосредно
искуство већ управо ти обрасци (patterns) у којима се орга
низује и артикулише искуство, различити модели и оквири
19 „An illuminating answer to this problem was given by Kant, the first thin
ker to draw a clear distinction between, on the one hand, questions of fact,
and, on the other, questions about the patterns in which these facts presented
themselves to us – patterns that were not themselves altered however much
the facts themselves, or our knowledge of them, might alter. These patterns
or categories or forms of experience were themselves not the subject-matter
of any possible natural science“, Berlin I., „The Purpose of Philosophy“, in:
Concepts and Categories, p. 7;
20 Исто, стp. 8.
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уз помоћ којих се сиров емпиријски материјал организује у
смислене сазнајне форме.21
Тако ће филозоф, као историчар идеја, анализирати и истра
живати промене у нпр. категорији узрочности, током исто
рије мишљења и различите путеве којима је та категорија
улазила у идеје о узрочности у историјском свету.
На основу свега наведеног може да се закључи да је и са
ма историја идеја, као релативно млада дисциплина, поста
ла могућа тек са Кантовом филозофијом и њеним потоњим
консеквенцама. Томе у прилог иде и још један Берлинов
став. Он ће, у једном тексту, рећи да истраживање историје
идеја представља трагање за визијом стварности коју кате
горије, идеје и модели претпостављају – нешто попут тран
сценденталне дедукције (у Кантовом смислу) историјског
сазнања.22
Све ово указује на изузетан утицај Кантове филозофије на
Берлинов рад и на његова, експлицитно или имплицитно,
изложена методолошка начела. Непосредни методолошки
утицај јесу били радови Лавџоја и Колингвуда (Колингву
дова је предавања Берлин и похађао током једног семестра),
али, пресудан Кантов утицај је несумњив.
Поменуте Лавџојеве јединичне идеје и Колингвудове апсо
лутне претпоставке23 представљају непосредне, историј
ски блиске, методолошке претходнице, док је Кантова фи
лозофија нешто даљи историјски претходник. Поред тога,
Кантова филозофија је на Берлинов рад утицала и посред
но, путем новокантовског разликовања методологије при
родних и духовних наука, као и код мислилаца који су, на
трагу тог новокантовског разликовања градили становиште

21 Артур Лавџој, у уводу у поменуту књигу The Great Chain of Being,
каже да су доктрине филозофа скоро увек „...сложени и разнородни
агрегати...”, као и да је већина филозофских система оригинална или
дистинктивна више по обрасцима, него по саставним компонентама...”;
он ће, такође, нагласити да иновативност многих система проистиче из
нових начина на који су примењени и организовани стари елементи, ко
ји су ушли у тај систем; Lovejoy, O. A. Introduction, in: The Great chain of
being, рp. 3-9.
22 Berlin, I. Introduction, in: Vico and Herder – Two Studies in The History
of Ideas (1976), The Hogarth Press, London, p. XIX; овде може да се по
вуче паралела и са Дилтајевим филозофским становиштем о потреби
заснивања трансценденталног метода у историјском сазнању – виде
ти: Đinđić, Z. predgovor knjizi Vilhelma Diltaja, Zasnivanje duhovnih nauka
(1980), Nolit, Beograd, str. 12-14.
23 Collingwood R. G. On Presupposing, in: An essay on metaphysics (1940),
Clarendon Press, Oxford, рp. 21-48.
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о специфичности историјског сазнања, као што је, примера
ради, Вилхелм Дилтај.24

Садржинска сродност –
схватање слободе
Сродност два мислиоца највидљивија је на пољу филозоф
ског артикулисања проблема слободе, статуса и смисла сло
боде у људском расуђивању и делању. Кантово инсистира
ње на неопходности претпостављања слободе као услова за
приписивање моралних својстава, његова критика детерми
низма и остали ставови о важности аутономије морала, Бер
лину су изузетно блиски. Берлин излаже Кантове ставове о
слободи са имплицитном наклоношћу.25 На једном месту ће
рећи да је Кантова морална филозофија заснована на уве
рењу да је најважније дистинктивно својство људских бића
управо њихова слобода, слобода да делају, да бирају између
најмање два правца, две алтернативе.26
Готово да би се исто могло рећи и за Берлинову мисао о сло
боди. Он изнова и изнова наглашава превасходност слободе
у људском свету.27 Као што је познато, он је своје схватање
слободе метафорично изразио као „број отворених врата”
која стоје пред појединцем28 – слобода појединца зависи од
броја могућих праваца који се пред њим пружају, од значаја
тих праваца и алтернатива, значаја које носе за њега самог,
што доводи до једног градуалистичког и објективистич
ког концепта слободе, где се у појам слободе уводи пита
ње степена и објективних могућности које се налазе пред
човеком.
Берлин је, такође, познат и по разликовању негативне и
позитивне слободе, у специфичном друштвеном и исто
ријском смислу.29 Берлин, генерално, ставља нагласак на
24 Разуме се, ту треба поменути и мислиоце као што су Вико, Хердер али
и читав низ других аутора, које он помиње у својим радовима као узоре;
међутим, поменутој двојици је посветио не само огледе, већ и поменуту
књигу Vico and Herder – Two Studies in The History of Ideas.
25 Видети: Berlin, I. Koreni romantizma, str. 82-87.
26 Видети: Berlin, I. Kant as an unfamiliar source of nationalism, p. 235.
27 О Берлиновој рецепцији Кантовог схватања слободе видети: Uvod, u:
Četiri ogleda o slobodi, str. 38.
28 О сложености, степену и значају „отворених врата”, тј. алтернатива и
могућих праваца, који стоје пред моралним делатником, видeти: Berlin,
I. Uvod, u: Četiri ogleda o slobodi, карактеристично на стр. 8. и стр. 43.
и 46; о појму слободног чина, видети: Berlin, I. Istorijska neminovnost, u:
Četiri ogleda o slobodi, str. 149.
29 Видeти и: Svensen, L. F. H. Pozitivna i negativna sloboda, u: Filozofija
slobode (2013), Geopoetika, Beograd, str. 118-133.
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негативни карактер слободе, где се слобода дефинише као
одсуство принуде:
„Слобода у свом основном значењу јесте слобода од лана
ца, од тамнице, од робовања другима. Све остало је проши
ривање овог значења или метафора. Тежити слободи значи
тежити да се уклоне препреке; борити се за личну слободу
значи не дозвољавати да нас спречавају, да нас искоришћа
вају или поробљују друти људи чији су циљеви другачији
од наших.”30
Према њему, уопште није потребно претпостављати било
какво садржинско одређење појма слободе – у смислу са
моодређења, аутономије, самоостварења – јер то све води ка
замућивању појма слободе и мењању значења те речи. Као
што је познато, и Кантов категорички императив само фор
мално одређује критеријум моралне исправности поступка,
не залазећи у садржинско одређење радње, што је још једна
блискост двојице мислилаца.
Међутим, у историји идеја се препознаје и позитивно схва
тање слободе, које Берлин идентификује као наведене кон
цепте самоодређења, самозаконодавства, самоовладавања,
активног учешћа у друштвеном животу; према његовом
становишту, иако су сви ти појмови блиски појму слободе,
они нису једнаки с њим – слобода има примарно негативни
карактер, није садржински одређена спољним циљевима а,
веома често, идеали позитивне и негативне слободе могу да
дођу и у конфликт.31 Берлин се проблемом слободе бавио
и у метафизичком и у политичком смислу; у метафизичком
смислу је заступао једну минималистички постављену, уз
држану тезу о томе да је човек, барем у минималном смислу,
извор слободног чина, независног од просторно-временских
датости и да је неопходно претпоставити да, колико год да
има узрочних чинилаца који детерминишу човеков избор,
увек постоји неки, ма како мали простор, у којем избор није
детерминисан.32
Берлин је, истовремено, високо вредновао Кантову кри
тику патернализма а у више наврата је поновио да је Кант
један од првих мислилаца који је скренуо пажну на мо
рално погубне последице било каквог облика експлоата
ције, искоришћавања људског бића као средства за пости
зање неког циља, ма како да се оно суптилно прикривало.
30 Berlin, I. Uvod, Četiri ogleda o slobodi, str. 61.
31 Berlin, I. Dva shvatanja slobode, Četiri ogleda o slobodi, str. 204-217.
32 Berlin, I. Istorijska
напомена 9.

neminovnost, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 143;

389

АЛЕКСАНДАР МИЛАНКОВИЋ
Инструментализација људског бића, посматрање човека као
средства а не као циља по себи, наилазило је на најоштрију
осуду у Кантовом делу.33
Берлин сматра да је Кант, заправо, поставио основни про
блем слободе – неспојивост наводне узрочне детерминиса
ности човекових избора-поступака и моралне одговорности.
Кант је, према Берлину, тај проблем довео до краја – тврђе
њем да човек не може да се сматра одговорним за своје по
ступке ако они нису слободно учињени. Берлин наглашава
да је Кантово схватање слободе повезано са суштинским
смислом човечности и да, према Канту, свако сужавање сло
боде, свако ограничавање поља могућег деловања – кроз
различите облике поменуте инструментализације људи –
суштински оштећује човека. Из тог разлога, Кант је одбацио
чак и било какав случај у којем би се неко добро наметало
појединцу, без његовог слободног прихватања. Све оно што
је Кант говорио о смислу и вредности слободе, могло би да
се припише и Берлину.

Берлинова критика Канта
Ипак, Берлин ће у одређеним огледима и критиковати одре
ђена Кантова становишта, у највећем делу имплицитно. Је
дан од општих модела у историји које Берлин критички об
рађује јесте и модел подвојеног сопства (модел према којем
се у човековом Ја налазе виши и нижи део, при чему виши
треба да овлада нижим, модел присутан у бројним метафи
зичким или теолошким концептима). Овај модел има свој
специфичан облик у Кантовој тези о постојању ноуменалног
и феноменалног ја. Свет феноменалног је подложан дејству
природних закона и каузалних детерминација. Управо се ов
де, по Берлину јавља проблем у Кантовој мисли: посматран
на ноуменалној равни појединац је слободан, аутономан,
самозаконодаван, а слобода се не тиче питања спољашњих
препрека или одсуства принуде већ проистиче из потчиња
вања законима који су резултат аутономије вишег сопства.
Иако Кант није транспоновао више Ја на неки колективни
ентитет, већ је остајао у равни појединца, ипак је теза о сло
боди као потчињавању самодонетим законима, као што смо
поменули, по Берлину, проблематична.34

33 Berlin, I. Kant as an unfamiliar source of nationalism, pp. 238-239; као и:
Berlin, I. Koreni romantizma, str. 83-84. Берлин подвлачи да и либерална
и социјалистичка идеологија доста дугују Кантовој критици инструмен
тализације човека, његове експлоатације, као и његовом апелу за само
одређењем човека;
34 Berlin, I. Dva shvatanja slobode, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 222.
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Следећи проблем у Кантовој филозофији на који Берлин
указује јесте теза према којој је сваки појединац довољно
рационалан да прихвати постојање моралног закона – а кри
теријум за проверу моралне исправности или неисправно
сти радње јесте универзализација тј. могућност универза
лизовања максиме и њеног важења као закона за апсолутно
све случајеве. Ипак, ако је сваки човек довољно рационалан
да себи издаје моралне заповести које су сасвим у складу
са моралним налозима свих других људи, тада следи консе
квенца да су људи, у начелу, савршени – при чему они који
се опиру моралним заповестима нису довољно рационални
(или су чак и ирационални) и, сходно томе, неспособни су
за самоодређење и аутономију.35 Берлин у овој тези препо
знаје назнаке деспотизма и тоталитаризма, јер рационални
делатници могу, према томе, да натерају оне који се опиру,
да на силу прихвате универзални морални закон.36 То може
да буде разумно, у случају да се ради о криминогеним и де
вијантним личностима које су далеко одступиле од морал
ног делања, али проблем настаје када се постави питање:
шта ако неки тоталитарни систем или идеологија наметну
другачији морални закон, шта ако уместо формалног крите
ријума моралности који не одређује садржину радње намет
ну управо неку садржински одређену моралност као једино
исправну? Тада ће онај који се опире таквом „моралу” бити
насилно принуђен да га прихвати, а то је у супротности са
појмом слободе.
Берлин примећује да се индивидуална слобода у Кантовој
филозофији пре свега поистовећује са рационалним циље
вима и да су само рационални циљеви истинске вредности
људске природе. Уколико се овакав став упореди са Берли
новом плуралистички заснованим аксиолошким и антропо
лошким ставовима, видеће се да је реч о значајној разлици
између два мислиоца. Поред формалног схватања критери
јума моралности, блиског негативној слободи, Канту је би
ло блиско и позитивно схватање слободе, оличено у чувеној
идеји о аутономији тј. самозаконодавству, где се слобода
посматра као услов могућности моралног закона а морал
ни закон као услов сазнавања слободе; нагласак на позитив
ном одређењу, на аутономији и на потчињавању самодоне
тим законима37, према Берлину је представљало померање

35 Исто, стр. 239.
36 Наравно, Берлин не каже да је сам Кант ово хтео да тврди, али примећу
је да је то једна од непријатних консеквенци његове практичне филозо
фије, консеквенца супротна вредности слободе.
37 Berlin, I. Dva shvatanja slobode, u: Četiri ogleda o slobodi, стр. 222.
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тежишта са основног значења речи слобода на блиски, али,
ипак, другачији концепт.

Разлике у схватању историје
Једна изузетно важна разлика између Канта и Берлина ви
дљива је у различитим концептима историје. Као што је по
знато, Берлин се доста бавио филозофским претпоставкама
историјског сазнања и на више места је обрађивао ту тему.
Историја се, према Берлину, у основном смислу, односи на
људски свет, на свет поступака, на специфично људско ис
куство, које човека издваја и разликује од света природе или
света објеката. Овде је такође видљив утицај Робина Џ. Ко
лингвуда.38 Берлин наглашава да се човеков свет разликује
од света других појава и бића у универзуму по томе што је
једно од његових кључних дистинктивних својстава управо
сфера субјективног искуства – побуде, мотиви, уобразиља,
циљеви, намере, поступци. Другим речима, само у чове
ковом свету постоје слобода и опредељивање за једну или
другу вредност.39
Строго разликовање историје од природе, тј. човековог мо
ралног живота од човековог природног живота није било
уобичајено у метафизичкој традицији. Историја се посма
трала и проучавала кроз призму органских, механицистич
ких или натуралистичких модела, преузетих из света при
родних наука. Историјски свет је схватан и истраживан као
део општег света природе.
Класичан пример оваквог модела дат је у Кантовом схва
тању људске историје као дела опште природне истори
је, при чему се историјска наука посматра по аналогији са
физиком.40 У овој тачки се два мислиоца потпуно разилазе.

38 Видети: Колингвуд, Џ. Р. Подручје историјског мишљења, у: Идеја
историје (2003), Службени лист, Београд, 2003, стр. 205. „Процеси при
роде се, према томе, могу исправно описати као следови пуких догађаја,
али, догађаји историје не могу. Они нису процеси пуких догађаја, него
процеси поступака...”; Берлин је похађао Колингвудова предавања на
Оксфорду, о чему видети: Gardiner, P. Introduction, in: Berlin, I. Sense of
Reality, p. XV, као и: Ignatieff, M. Isaiah Berlin – a life (2000), Vintage,
London, p. 58.
39 У том погледу, карактеристичан је следећи Берлинов став: „Историја ни
је помоћна делатност: она тежи да пружи што потпуније објашњење о
томе шта људи раде и зашто им се догађа; људе назвати људима значи
приписати им вредности које смо способни да као вредности и призна
мо, иначе они за нас нису људи” – Uvod, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 32.
40 Видети: Vuković, I. Metodološke pretpostavke istorijske nauke, u: Oponaša
nje Boga (2006), izd. knj. Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad,
str. 226-228.
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Берлин: Кант као „спутани романтичар”
Интересантне су и Берлинове анализе Кантове филозофије
у контексту појаве романтизма. Он га, за потребе предавања,
сврстава у тзв. „спутане романтичаре”.41 Према Берлину,
Кантово горљиво инсистирање на слободи42, на самоодре
ђењу човека изузетно је важно за романтичарско схватање
људске природе. Истовремено, Кантово тврдо инсистирање
на аутономији људске воље и њеној независности од при
родног каузалитета унело је новине у схватање природе које
су имале формативан утицај на одређене ставове романти
зма о природи.43 То је један од утицаја који су довели до
настанка романтичарске идеје према којој човек обликује
природу, господари њом, повинује је својој снажној, неспу
таној, морално артикулисаној вољи, вољи лишеној окова.44
Необично је да је Кант наглашавао важност аутономије во
ље у односу на дејства природних узрока а да је, како смо
горе навели, човекову историју посматрао као део опште
природне историје. Берлинове анализе управо и указују на
чудне и необичне спојеве у интелектуалним творевинама.

Берлин: Кант као непознати
извор национализма
Још једна потврда тих чудноватих спојева и последица
у историји мишљења види се и у Берлиновој тези по ко
јој је Кантова филозофија, у извесном смислу, допринела
развоју немачке националистичке идеологије (али не само
специфично немачког већ и национализма у начелу). Пре
ма Берлину, идеје имају непредвидиве путање и понекад
разорне последице на практичном плану, независно од пр
вобитних намера њихових твораца.45 Историја идеја прати
ове практичне последица идеја тј. улогу примарно фило
зофских идеја у конституисању различитих идеологија. Је
дан од парадигматичних примера таквих чудноватих веза и
41 Berlin, I. Koreni romantizma, str. 81-90.
42 У наведеном предавању, Берлин и сам каже да хоће да нагласи „жестину
његових погледа; Berlin, I. Koreni romantizma, str. 87.
43 Исто, стр. 88-89.
44 Исто, стр. 91.
45 „...јер када идеје запоставе они који би требало њима да се баве – тј. они
који су научили критички да размишљају о идејама – оне понекад доби
јају неконтролисани замах, као и неукротиву моћ над људским масама,
која може постати превише насилна да би се обуздавала рационалном
критиком. Пре више од сто година, немачки песник Хајне опоменуо је
Французе да не потцењују моћ идеја; филозофске замисли однеговане у
тишини професорског кабинета могу да униште цивилизацију.”; Berlin
I. Dva shvatanja slobode, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 201.
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трансформација Берлин открива у Кантовим идејама сло
боде, аутономије и самоодређења, примарно постављених
у оквиру Кантове филозофије морала.46 Међутим, изразити
нагласак на појмовима независности, унутрашњег усмера
вања појединца и аутономије створили су плодно тле за раз
вој немачке националистичке идеологије. Како и на који на
чин је дошло до ове неочекиване трансформације Кантових
првобитних идеја? И зашто је до ње дошло?
Пре свега, Берлин сматра да је у тим идејама видљив утицај
пијетистичког идеала самоизолације.47 Ипак, по Берлину,
кључни корак је ту начинио Фихте. Док је у Кантовој фило
зофији главни актер у расправама о слободи избора – инди
видуа, човек као конкретна јединка, као конкретни морални
делатник, код Фихтеа актер постаје најпре делотворна рад
ња Ја, трансцендентна активност која се, понегде, поисто
већује са светским духом или апсолутним божанским прин
ципом.48 Међутим, наредни корак у измени садржине појма
основног моралног субјекта је, према Берлину, пресудан: у
моменту када основни морални субјект постаје колективи
тет, група, нација. Фихте је отишао још један корак даље и
на место моралног субјекта поставио државу.49 Уколико се
појмови колективитета, нације и државе повежу са појмо
вима самоодређења, самозаконодавства, самодовољности,
добијају се основни састојци идеологије национализма у
начелу. Тим путем су основне Кантове идеје изобличене.
Зашто је до тога дошло? Берлин напомиње да нису само
идеје утицале на настанак идеологије национализма. Он ће
у више наврата рећи да у свету идеја не постоји партеноге
неза и да идеје не настају само из идеја.50 Постоје бројни
чиниоци из домена друштвеног и економског живота који
утичу на стварање идеологије и на преобликовање изворних
филозофских идеја у сврху идеолошких потреба.
По питању утицаја филозофских идеја на развој идеологија
и, самим тим, на практични план јавног живота (политич
ке борбе, конфликте, ратове, разарања) Берлин даје неко
лико карактеристичних ставова. У различитим идеологи
јама се често налазе филозофске идеје али изобличене или
46 Berlin, I. Kant as an unfamiliar source of nationalism, pp. 232-248; одре
ђени пасуси у овом огледу аналогни су одређеним сегментима књиге
Koreni romantizma, у којима Берлин излаже Кантов утицај на романти
зам; Berlin, I. Koreni romantizma, str. 81-88.
47 Berlin, I. Kant as an unfamilar source of nationalism, pp. 241-242.
48 Исто, стр. 243.
49 Исто, стр. 244.
50 Исто, стр. 247.
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доведене до апсурдних екстрема а те примарне идеје често
представљају, иако без намере њихових твораца, претече и
неприметне почетке многих идеологија.51

Закључак
Одавно је речено да су велики мислиоци и ствараоци велики
не само по томе што су стварали и оставили иза себе већ и
по томе у којој мери је њихово дело утицало на мислиоце и
ствараоце који су дошли после њих. У тој циркулацији ути
цаја потврђује се виталност идеја, било да се оне преузимају
у свом изворном облику или измењене, било да се подврга
вају критичкој анализи – оне постају нов сазнајни изазов и
дају подстреке новим корацима у историји мишљења.
У Кантовој филозофији су се укрстили утицаји многих ва
жних филозофских идеја и питања насталих и постављених
пре њега. На исти начин, у Берлиновој филозофској анализи
историје идеја многе славне филозофске идеје-претходнице
нашле су плодно тле. Један од кључних утицаја је Канто
ва трансцендентална филозофска позиција, како у домену
проблема сазнања, тако и у домену проблема етике. У том
погледу можемо да закључимо да је историја идеја, као за
себна дисциплина, онако како је примењивао Исаија Бер
лин, далеки али изузетно чујан одјек одређених важних
Кантових решења и ставова.
Иако су, у великој мери, у теоријско-политичком смислу,
били сродници и иако су, обојица, заступали своје верзије
либерализма, то није примарни разлог Кантовог утицаја на
Берлинову позицију. Берлин је, пре свега, био под утицајем
Кантових епистемолошких и методолошких ставова, који су
му били привлачни у истраживањима историје идеја. По
ред тога, Берлин је био и под утицајем аутора с којима није
делио теоријско-политичку сродност .
Није тешко претпоставити да ће будуће генерације фило
зофа и историчара идеја вршити нову рецепцију како Кан
тових, тако и Берлинових ставова и становишта. Мислимо
да ће то довести до нових, вредних и сазнајно иновативних
филозофских синтеза, којима се вреди надати, које вреди
ишчекивати и на којима треба пажљиво и упорно да се ради.
И на крају, вратићемо се стиховима са почетка овог рада.
Не само да се кроз пустош живота чује неко шапутање иде
ја; ако се мало боље ослушне, чује се и њихово међусобно
дошаптавање.

51 Berlin, I. Političke ideje u XX veku, u: Četiri ogleda o slobodi, str. 79.
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ХУМАНИСТИЧКИ АСПЕКТИ
АРХИТЕКТУРЕ У 
ТРАКТАТИМА ФРАНЧЕСКА 
ДИ ЂОРЂА МАРТИНИЈА
Сажетак: У раду је истражена тема хуманистичких аспеката
архитектуре у трактатима Франческа ди Ђорђа Мартинија.
Питања хуманистичког у архитектонском стваралаштву ре
несансног доба, урбани простори и намене објеката, неке су од
тема Мартинијевог рада. У његовим трактатима била су акту
ализована размишљања о природи и улози архитектуре и човека
у ренесансном свету. Хуманистичка основа била је базирана на
човеку, односно оном аспекту у коме је он био мера и циљ рене
сансне градитељске праксе. Практична и теоријска интересова
ња Франческа ди Ђорђа, у највећој мери била су усмерена на војну
архитектуру, бедеме, куле и утврђења, по којима је он био наро
чито познат, али и црквене грађевине. Стога се може закључи
ти да су његови трактати о архитектури продубили ренесансну
градитељску мисао и афирмисали развој хуманистичке традиције.
Кључне речи: Хуманизам, Трактат, Архитектура, Мартини,
Ренесанса

Културни пробој и стваралачки прогрес који је начињен у
XV веку, без пандана у вертикали историјских токова, озна
чио је почетак ренесансног доба. Наступило је време у ко
ме је поново пробуђено интересовање за човека, који је био
заборављен у периоду средњовековне друштвене и духовне
догматизације. Открићем нових хуманистичких вредности,
Ренесанса је започела своју цивилизацијску мисију. Ство
рен је амбијент у коме су деловали знаменити научници,
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уметници, филозофи, песници и архитекте, који су своју
мисао уградили у темеље ренесансне цивилизације. Један
од њих био је Франческо ди Ђорђо Мартини (Francesco di
Giorgio Martini 1439-1501)1, свестрани уметник, сликар, ва
јар, архитекта и теоретичар, који је своје градитељске идеје
исказао у два трактата о архитектури.2 Први трактат Марти
ни је написао између 1475. и 1476., а други између 1489. и
1492. године. Теме проучавања су исте у оба трактата, али
не и њихова тумачења. Најпознатији рукопис првог Марти
нијевог трактата, Saluzzianus 148, чува се у Библиотеци Ре
але у Торину. Други, Magliabecchianus II. I. 141, налази се у
Националној библиотеци у Фиренци.3
Хуманистичка основа Мартинијевих трактата заснована је
на човеку, односно оном аспекту по коме је он мера, али и
крајњи циљ градитељске праксе. У теорији Франческа ди
Ђорђа евоцирана су искуства класичне линије антике, али и
њене римске варијанте, посредством Витрувијевих књига о
архитектури.4 На његову теоријску мисао такође су утицала
дела његових савременика, нарочито Филипа Брунeлески
ја (Filippo Brunelleschi)5, Леонарда Да Винчија (Leonardo da
Vinci)6 и Леона Батиста Албертија (Leon Battista Alberti)7,
које и помиње у својим трактатима. Класични узори се у
стваралачком и теоријском раду Франческа ди Ђорђа могу
објаснити архитектонским језиком ренесансног хуманизма
који се очитавао у производњи чистих објеката, имуних
на спољашње утицаје.8 Тако је он пројектовао самоодржи
ва утврђења и пратеће објекте, бедеме и куле, али и палате
и црквене објекте. У сваком од њих је преводио класична
1 О Франческу ди Ђорђу Мартинију видети: Weller, A. S. (1943) Francesco
di Giorgio Martini 1439–1501, Chicago: The University of Chicago Press;
Huppert, A. C. (2015) Becoming an Architect in Renaissance Italy. Art, Sci
ence, and the Career of Baldassarre Peruzzi, New Haven and London: Yale
University Press, рp. 25-31. (U daljem tekstu: Huppert, Becoming an Archi
tect).
2 Martini, F. G. (1967) Trattati di architettura, ingegneria e Arte Militare, ed.
Maltese, C., 2 vols., Milan: Il Polifilo.
3 Lowic, L. (1983) The Meaning and Significance of the Human Analogy in
Francesco di Giorgio’s Trattato, Journal of the Society of Architectural Histo
rians vol. 42, No. 4, p. 360. (U daljem tekstu: Lowic, The Mean ing).
4 Vitruvije Polion, M. (2014) Deset knjiga o arhitekturi, Beograd: Orion Art.
5 Martini, F. G. (1841) Trattato di architettura civile e militare, a cura di Cesa
re Saluzzo, Torino: Carlo Promis, Tipografia Chirio e Mina (U daljem tekstu:
Martini, Trattato di architettura).
6 Исто, стр. 6.
7 Alberti, L. B. (1955) The Ten Books of Architecture, trans. Leoni, J., London:
A Tiranti.
8 Zevi, B. (2007) Koncept za kontra istoriju arhitekture, Beograd – Kruševac:
Centar Vam – Narodna biblioteka, str. 18.
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искуства, која је примењивао у свом особеном градитељ
ском маниру. Као дворски архитекта војводе Федерика да
Монтефелтра (Federico da Montefeltro), Франческо ди Ђорђо
је имао прилику да своја раскошна градитељска умећа по
каже приликом градње Урбинске палате и утврђења широм
војводства.9 Федерикова и Мартинијева сарадња огледала се
и на стручном плану, будући да се војвода активно занимао
за архитектуру и лично учествовао у пројектовању својих
утврђења.10 Ова сарадња је у великој мери утицала на Мар
тинијеву репутацију војног архитекте.11 Значај Урбина није
се огледао само у његовом практичном раду, већ и у тео
ријским промишљањима која су садржана у трактатима о
архитектури.12
Историјска преобликовања античког фундуса у Мартиније
вом делу, заснована су на цивилизацијским процесима који
су своју универзалност и специфичност потврдили у конти
нуитету идеја. Мартини се у свом трактату залаже за уме
реност модула на античком примеру, без потребе за нагла
шавањем и преувеличавањем. Одатле произилази да реална
основа архитектуре јесте она хуманистичка, која сажима ар
хитектонско стваралаштво на меру човека, коју темељи на
идеји хуманизације ренесансне културе. Антички принцип
као базични елемент ове архитектуре, своју теоријску екс
пликацију тражио је у аналогијама, које Мартини генерали
зује на примеру Витрувијеве Dinocrates, односно замисли
преобликовања планине Атос у људску фигуру, тако што
је укључена у зидину града којем одговарају екстремитети
људског тела. Они се узимају као савршена мера при гра
ђењу храмова, градова, тврђава, дворова и другог.13 Хума
нистичка поставка по којој је човек мера пропорције, опет
враћа Мартинија на основне идеале слободе и мудрости ко
ји су досегнути кроз градитељске идеале. Архитектура је
приближена човеку са функционалног, социјалног и умет
ничког становишта, чиме је дала значајан допринос у фор
мирању ренесансног културног простора.

9 Bisticci, V. (1970) Comentario de la vita del Signore Federico, Duca d’Ur
bino, Le Vite vol. 1, рp. 382-383; Riahi, P. (2015) Ars et Ingenium: The
Embodiment of Imagination in Francesco di Giorgio Martini’s Drawing,
Abingdon: Routledge, p. 11.
10 Milosavljević Ault, A. (2013) Prezentacija i legitimacija vladara u dekoraci
ji renesansnog studiola, Beograd: Punkt, str. 81-85.
11 Delimo, Ž. (2007) Civilizacija renesanse, Sremski Karlovci: Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 171-177.
12 Martini, Trattato di architettura, p. 1.
13 Lowic, The Meaning, рp. 360-361.
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Идеја о људском телу у проширеном положају, у кругу или
квадрату као пропорцијској мери, уведена је у Витрувије
вим дискусијама о храмовној симетрији, којима се Мартини
користио у својим урбанистичким анализама планинских и
равничарских градова. Геометријска фигура као основа за
план града била је хуманистичка позиција, коју је за раз
лику од свог узора Витрувија, Франческо ди Ђорђо насто
јао да усади у урбану матрицу својих градских планова.14
Интерпретирана изван принципа простог мимезиса, она је
укључивала одређене геометријске и апстрактне облике, ко
јима је оплемењено градивно ткиво реалне архитектонске
форме.15 Претпостављене су геометријске фигуре као прин
ципи градитељске логике која је била заснована на пропор
ционалности људске фигуре.16
Важан параметар ових промишљања била је лепота у ње
ном изворном облику, која је своју естетску утемељеност
базирала на природи и телу као њеном савршеном облику
кроз функционалну усаглашеност делова и целине. То би на
конкретном урбаном примеру значило одржив животни ам
бијент, односно градску средину чија логика почива на реду,
организованости и доброј простудираности хуманистичких
садржаја. Као што је природа људског тела сажела лепоту и
функционалност, тако и градска средина треба да се развије
и организује у њеном најоптималнијем облику. Једино тако
досегнуто урбано устројство би омогућило да град има нео
пходну безбедност, лепоту и владу.17
Управо у рационализацији урбаних и градитељских просто
ра, у тежњи за постизањем форме која би се својим обликом
и садржајем могла приближити реалним потребама човека,
односно начинима на које би функционалност могла одго
ворити хуманистичким изазовима архитектуре, Мартини
је показао нескривену надахнутост Албертијевим делом.
У теоријском и практичном раду овог великана ренесансне
архитектуре, нарочито важан био је њен уметнички карак
тер. То је била једна од суштинских иновација у ренесансној
архитектури, будући да је градитељска пракса кроз теорију
допринела заснивању струке као самосталне дисциплине.18
Међутим, Алберти ипак није био познат као аутор који је
14 Huppert, Becoming an Architect, рp. 49-60.
15 Lugli, E. (2015) Measuring the Bones: On Francesco di Giorgio Matrini’s
Saluzzanus Skeleton, Art History 38: 2, рp. 346-363.
16 Lowic, The Meaning, p. 361.
17 Исто, стр. 362.
18 Betts, R. J. (1993) Structural Innovation and Structural Design in Renaissan
ce Architecture, Journal of the Society of Architectural Historians vol. 52,
No.1, p. 5.
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тежио већем испољавању ауторске архитектуре. Он је остао
доследан у поштовању одређених правила компоновања која
су своју уметничку ноту тражила у канону, насталом на ви
трувијанским традицијама. За разлику од Албертија, Фран
ческо ди Ђорђо је у свом раду показао више склоности ка
ауторским импровизацијама, негујући слободнији приступ,
у коме је о архитектури размишљао тако што је њену функ
ционалну намену испољавао слободним и геометријским
формама. Такође, промишљао је и о апстрактним формама,
за које је сматрао да су биле ближе уметничком стању архи
тектуре, него њеним егзактним поставкама.
Осим тога, Мартинијева хуманистичка мисао донела је и со
цијалну ноту, по којој је његова теорија особена у ренесан
сним архитектонским дискурсима. Социјално освешћена,
његова градитељска мисао уткала је пут развоју организа
ције урбаних средина које баштине битне функције класич
ног стила са наглашеном естетском вредношћу симетрије,
која је евоцирана у новом идеолошком и естетском концепту
својственом ренесансној култури.19 Хуманизовањем соци
јалног простора, он је поставио принципе друштвено оправ
дане урбанистичке и градитељске праксе. Извори се више
не преузимају дословно. Они су интерпретирани у новом
контексту и прилагођени хуманистичким релацијама рене
сансног човека што им је омогућило да постану аутономни
елементи нове културе и осведочене вредности ренесансног
доба.
Хуманистичка улога архитектуре није била садржана само
у њеним теоретизацијама. Мартинијеви трактати су били
иновативни у смислу да су архитектуру усмерили и заснова
ли као хуманистичку дисциплину афирмацијом практичне
потребе и активне улоге коју је она имала у изградњи рене
сансног humanitasa у коме је човек у исто време био узор,
инспирација и исходиште. Рационализација знања водила
је позиционирању праксе унутар хуманистичког дискурса
архитектуре као важног доприноса Мартинијевих трактата.
Они су упућивали на потребу обнове идеје о хуманизацији
архитектуре која би била заснована по мери човека и која је
пробудила уснуле духове античког доба. Чини се да су ду
хови пробуђени звуцима „Дионисове трубе” који су Марти
нију били посебно инспиративни.20 Дионизије су биле честа
тема ренесансне уметности, а своју евокацију имале су и у
дискурзивним поставкама архитектуре. Франческо ди Ђор
ђо предлаже подражавање форме акустичних инструмената
19 Lowic, The Mean ing, p. 362.
20 Martini, Trattato di architettura, p. 1.
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који су коришћени у дионизијама. За меру пропорције, узета
је глава, која је доведена у везу са редовима класичне грч
ке архитектуре, јонским и коринтским.21 Хуманизација тела,
била је принцип пропорције, умањења или увећања, који је
примењен за типолошку и класну диференцијацију гради
тељског фонда, у коме архитекта разликује куће за трговце,
племство и господаре.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 античке ауторитете, Мартини се позивао у тумачењу
етичког утемељења света и човека. У трактатима се позива
на Аристотела23 и истиче улогу творца у тежњи ка пости
зању неког доброг циља и закључује да је потребно да ар
хитекта следи овај узор и гради тако да оствари практичну
корист или да слави човека.24
Изворишта социјалних и функционалних импликација у
утврђивању градских средина, Мартини проналази и код
других античких мислилаца. Још су Платон и Цицерон,
људско тело промишљали као модел за „утврђени град”.25
Надахнут њиховим примером, Франческо ди Ђорђо истиче

21 Исто.
22 Исто.
23 Lowic, The Meaning, p. 366.
24 Исто.
25 Исто, стр. 362.
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важност античких модела за решења улазних партија26, па се
они узимају као идејна основа за тврђаву XVI века.27 Упра
во су тврђаве биле главна тема Мартинијевих градитељ
ских интересовања, и својеврсни синоними за његов модел
„утврђеног града”. Оне упућују на сличности и разлике вре
менски удаљених епоха, античке и ренесансне, али и на оне
идеје које су обележиле период хуманистичке реформације
наслеђене друштвености, духовности, културе и уметности,
која је нарочито јасно била испољена у XV веку. Загледан у
прошлост и суочен с античким поимањем света, Мартини
јев визионарски дух, био је заправо опредељен за будућност.
Његови трактати о архитектури, и многобројна пројектна
решења тврђава која он доноси у свом делу, заправо рачуна
ју на време које тек долази, па због тога Мартини и пише о
тврђави за XVI век.28 Она је била амбициозно пројектована,
виртуозна, али и логична. Била је пресек знања, могућности
и жеља, чврсто уграђених у темеље хуманистичког схвата
ња света. (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.

Контекстуализација и проблематизација хуманизма у рене
сансној култури део је специфичног сегмента мисли који
експлицира и објашњава етички модел концепције човека
и човечности у ренесансном раздобљу.29 Културне специ
фицности хуманизма које су заступљене у Мартинијевим
26 Martini, Trattato di architettura, p. 3.
27 Исто, стр. 3.
28 Исто.
29 Banić-Pajnić, E. (1992) Problem »Humanizma« humanizma, Prilozi 35-36,
str. 10-11; u daljem tekstu: Banić-Pajnić, Problem »Humanizma« humani
zma.
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трактатима, имале су фокус на дискурсу о природи држа
ве. Односи су успостављени кроз јасну сличност идеја, које
су хуманизам поставиле у ренесансни културно-историјски
контекст. Идеје о држави као слици човека, биле су део ши
ре политичке културе XV века.30 Било да су узимане фигура
тивно или дословно, оне су ова начела уградиле у пројекци
ју заједничког духа, где су друштвеност и политичност ма
нифестације државних и грађанских култура. У том смислу,
констатовано је изворно људско humanum у којима је човек
означен као стваралац, односно зачетник оних идеја на ко
јима егзистира хуманизам у ренесансној уметности. Егзем
плификација хуманистичких идеја, њихов значај и значења
на примерима архитектуре Франческа ди Ђорђа, тумаче се
према експозицији њихових утопијских садржаја, попут
оних који су били засновани на витрувијанској традицији.
У настојању да своју теорију утемељи на принципима ан
тичке архитектуре, Витрувијева мисао била је природно
упориште Мартинијевих трактата. Међутим, очигледне
произвољности и неусклађености са узором, покрећу пита
ња његове упућености и стварног разумевања Витрувијеве
теорије архитектуре.31 С друге стране, упитно је колико је он
заправо настојао да следи узоре, а колико да њиховим сло
бодним интерпретацијама гради своју визију архитектуре,
своју хуманистичку утопију.32
С опсегом импликација и значења која су била иманентна
свету идеја ренесансног хуманизма у Мартинијевој гради
тељској мисли, намеће се основно питање о природи хума
низације архитектонског стваралаштва и његових етичких
исходишта. Проблематизацијом етичког у подручју природе
човека утврђен је амбивалентан значењски оквир хуманизма
и витрувијанске традиције, као непосредног узора његове
теорије архитектуре. У том смеру, био је одређен однос из
међу архитектонског стваралаштва и карактерних својстава
хуманистичке традиције. Морализаторска нота подстиче ху
манизацију градитељства и открива правце његовог реали
зовања у самосталном стваралаштву. Артикулисане су ма
нифестације човека и човечности, његовог саморазумевања
30 Lowic, The Meaning, p. 362.
31 Поједини аутори сагласни су у становишту да Мартини није био дубље
упућен у Витрувијеву теорију архитектуре. О томе видети: Millon H.
(1958) The Architectural Theory of Francesco di Giorgio, Art Bulletin XL,
p. 257-261; Eisler, J. (1972) Remarks of Same Aspects of Francesco di Gi
orgio’s Trattato, Acta historiae atrium academiae scientiarum hungaricae
XVII, pp. 193-231; Betts, R. J. (1977) On The Chronology of Francesco di
Giorgio’s Treatises: New Evidence from an Unpublished Manuscript, JSAH
XXXVI, pp. 3-14; Lowic, The Meaning, p. 360.
32 Martini, Trattato di architettura, p. 3.
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и архитектуре као носиоца ових морализаторских тема. Оне
имају тенденцију да прошире поље импликација и значе
ња, чиме је истакнута оригиналност и значај Мартинијевих
трактата и њихова утемељеност на витрувијанској традици
ји.
У формалном смислу, хуманистички идеал лепоте човека,
укључио је његову телесност у структурне и функционал
не аспекте градитељства, као пропорцијски код, али и као
ширу идеју хуманизације архитектуре. Извесни смисао про
нађен је и у теолошким тумачењима по којима је човек тво
ревина Бога, створен по лику Бога, и самим тим савршен. У
том погледу, ренесансни хуманизам претпоставља ,,досто
јанство човека” али и ,,целовитог човека” сачињеног од тела
и душе. Тако се телесно одређује као божанско, а томе је
претпостављена и нова интерпретација природе, настала на
релацији Бог – природа, као ослобађање људске природе.33
У хришћанском контексту, излази се са идејом о јединству
људског рода и идеалу друштвене хармоније. Човек је и те
лесан и духован у својој conditio humana, у свом одређењу,
где се полаже на сличности и паралеле између света и чове
ка. Предност се даје човеку, али се укупност његовог бића
ипак пројектује у неодређености лика, што ће рећи да човек
није ни небеско ни земаљско биће, али је биће са властитим
sue sentimenta, саздан у својој слободи, творац свог власти
тог света.34 Хуманизација градитељских модела одражава
ла је и шире перспективе Цркве као хришћанске заједнице,
која је била замишљена као Corpus Christi mysticum у коме
је временски аспект све више добијао на значају.35 Отуда је
идеја Цркве као временске институције постепено уведена
у друштвено-социјални миље, отвореном политизацијом ху
манистичких референци. Ове тенденције на замаху посебно
добијају у расправи Николе из Кузе (Nicholas Cusanus) ко
ји разликује верске и секуларне ауторитете унутар државе
као политичке творевине. По души и телу свештеници су
упоређени с елементима црквене хијерархије.36 Апологети
хуманистичких доктрина смело су приближили пропорције
тела и црквене хијерархије, почевши од Папе као главе, па
до клера као стопала. На сличан начин, хуманизација тела је
била уведена у домен цивилних питања, која су организам
доводила у везу са царем, у симбиози духовног и телесног
33 Banić-Pajnić, Problem »Humanizma« humanizma, str. 12.
34 Исто, стр. 18.
35 Lowic, The Mean ing, p. 363.
36 Watanabe, M. (1963) The Political Ideas of Nicholas of Cusa with Special
Reference to his De Concordantia Catholica, Geneva: Librairie Droz, p. 180.
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вођства. Институционални односи који су теоретизовани на
овај начин, често су били изражени хуманистичким релаци
јама које су биле успостављене између Цркве и Државе.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.

Мартинијеви трактати о архитектури, у ширем одређењу
истакли су потребу да се хуманизам и начини његовог ре
ализовања доведу у везу са човеком. У фокусу његових ху
манистичких преиспитивања, није било једнозначно питање
о човеку и архитектури, већ сва она питања која залазе у
суштину његовог постојања и дела, његове историје, умет
ности и културе. То је подстакло и покренуло хуманистичку
ревитализацију духа, која је била иманентна човеку. Упра
во у својој духовности, човек је пронашао начин да теле
сно узнесе до божанског, и да то изрази својом уметношћу,
у којој је правац хуманизације тела водио кроз ослобађање
људске природе.38 Тако је хуманистичка мисао добила своје
морално упориште у обликовању човека према идеалу који
је био садржан како у осећају човечности, тако и људског
рода, што је било блиско представи о античком универзал
ном човеку, образованом човеку, кога и Мартини у својим
трактатима види као тврђаву будућности.39
У освиту ренесансног доба, једна тема, заборављена и
потиснута у давној античкој прошлости, била је поново
откривена. Ова тема био је човек и његова хуманизација у
37 Archambault, P. (1967) The Analogy of the Body in Renaissance Political
Literature, Bibliothèque d’ Humanisme et Renaissanse XXIX, рp. 21-53.
38 Banić-Pajnić, Problem »Humanizma« humanizma, str. 12.
39 Martini, Trattato di architettura, p. 3.
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ренесансној архитектури. Догматизација средњовековног
духовног простора, искројила је цивилизацију по мери др
жавних и црквених ауторитета у којој је индивидуални раз
вој човека био потпуно запостављен. Поновно откривање
човека водило је преиспитивању његове улоге у културном
поретку ренесансног света. Стога је у Мартинијевом теориј
ском раду провејавала мисао надахнута античким мислио
цима, од Платона и Аристотела до Цицерона и Витрувија.
Једнако важно место имали су и његови савременици Лео
нардо, Брунелески и Алберти. На овим узорима, Франческо
ди Ђорђо поступно је обликовао своју мисао и преточио је у
два трактата о архитектури. У њима је архитектура схваће
на као дисциплина која је откривена у прошлости, усмерена
потребама и духом свога доба и отворена за будућност. Била
је то архитектура заснована како по мери, тако и за потре
бе човека. Из одрживог схватања садржине архитектуре, за
кључено је да њена форма показује логичан и специфичан
однос идеја које су биле успостављене унутар хуманизма и
човека као његове средишње теме.
ЛИТЕРАТУРА:
Alberti, L. B. (1955) The Ten Books of Architecture, trans. Leoni, J.,
London: A Tiranti.
Archambault, P. (1967) The Analogy of the Body in Renaissance Po
litical Literature, Bibliothèque d’ Humanisme et Renaissanse XXIX,
рp. 21-53.
Banić-Pajnić, E. (1992) Problem Humanizma humanizma, Prilozi
35-36, str. 7-26.
Betts, R. J. (1977) On The Chronology of Francesco di Giorgio’s Trea
tises: New Evidence from an Unpublished Manuscript, JSAH XXXVI,
рp. 3-14.
Betts, R. J. (1993) Structural Innovation and Structural Design in Re
naissance Architecture, Journal of the Society of Architectural
Historians vol. 52, no.1, рp. 5-25.
Bisticci, V. (1970) Comentario de la vita del Signore Federico, Duca
d’Urbino, Le Vite vol. 1, рp. 355-416.
Delimo, Ž. (2007) Civilizacija renesanse, Sremski Karlovci:
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Eisler, J. (1972) Remarks of Same Aspects of Francesco di Giorgio’s
Trattato, Acta historiae atrium academiae scientiarum hungaricae
XVII, рp. 193-231.
Huppert, A. C. (2015) Becoming an Architect in Renaissance Italy.
Art, Science, and the Career of Baldassarre Peruzzi, New Haven and
London: Yale University Press.

408

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ
Lowic, L. (1983) The Meaning and Significance of the Human Ana
logy in Francesco di Giorgio’s Trattato, Journal of the Society of
Architectural Historians vol. 42, no. 4, рp. 360-370.
Lugli, E. (2015) Measuring the Bones: On Francesco di Giorgio
Matrini’s Saluzzanus Skeleton, Art History 38: 2, рp. 346-363.
Martini, F. G. (1841) Trattato di architettura civile e militare, a cura di
Saluzzo, C. Torino: Carlo Promis, Tipografia Chirio e Mina.
Martini, F. G. (1967) Trattati di architettura, ingegneria e Arte Milita
re, ed. Maltese, C., 2 Vols., Milan: Il Polifilo.
Millon, H. (1958) The Architectural Theory of Francesco di Giorgio,
Art Bulletin XL, рp. 257-261.
Milosavljević Ault, A. (2013) Prezentacija i legitimacija vladara u
dekoraciji renesansnog studiola, Beograd: PUNKT.
Riahi, P. (2015) Ars et Ingenium: The Embodiment of Imagination in
Francesco di Giorgio Martini’s Drawing, Abingdon: Routledge.
Vitruvije Polion, M. (2014) Deset knjiga o arhitekturi, Beograd:
Orion Art.
Watanabe, M. (1963) The Political Ideas of Nicholas of Cusa with
Special Reference to his De Concordantia Catholica, Geneva:
Librairie Droz.
Weller, A. S. (1943) Francesco di Giorgio Martini 1439-1501,
Chicago: The University of Chicago Press.
Zevi, B. (2007) Koncept za kontra istoriju arhitekture, Beograd –
Kruševac: Centar Vam – Narodna biblioteka.

409

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ
Tadija Stefanović
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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.
Key words: humanism, treatise, architecture, Martini, Renaissance
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СВЕТИ НИКОДИМ 
ТИСМАНСКИ – 
ТЪЛКОВАТЕЛЪ У 
ЦАРИГРАДСКОМ 
ПОСЛАНСТВУ КНЕЗА ЛАЗАРА
Сажетак: У години када се обележава осам векова самостално
сти Српске Православне Цркве актуализовано је питање појма
аутокефалија у литургијско-канонском контексту, кроз бројне до
гађаје и процесе из бурне историје. Један од значајнијих јесте ак
тивност Кнеза Лазара уз помоћ светогорских монаха са тенден
цијом измирења Српске са Цариградском патријаршијом. Кључна
за успех Лазаревог цариградског посланства била је његова духов
на блискост са Светогорцима, Синаит
 има и исихастима, који су
се у његово време, налазили на кључним позицијама у цариградској
и бугарској цркви али и значајнијим православним катедрама на
Балкану. Премда се као spiritus movens овог посланства спомиње
старац Исаија Серски-Хиландарац, значајно је било и присуство
Никодима Тисманског, „тумача речи”, чија се улога у православ
ној цркви друге половине XIV столећа истражује не само на осно
ву поменутих активности у превазилажењу раскола већ и осни
вања бројних манастира како у феудалној држави Кнеза Лазара
(Вратна, Манастирица) тако и у румунским земљама (Водица,
Тисман). Решавање једног канонског проблема постало је оквир
за истраживање карактера црквеног живота у другој половини
XIV столећа.
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Кључне речи: Никодим Тисмански, манастир, посланство,
помирење, исихазам.

Увод1
Монументална слика Уроша Предића, где је карловачки па
тријарх Лукијан (Богдановић) приказан како молећи се клечи
пред светим Николом који га благосиља, у основи, предста
вља еклисиолошко-сотиролошку алегорију2, синтетизова
ну од више символичких приказа: узбуркано море, по коме
„са неизвесношћу” плови брод Српске православне цркве
„зрја напастеј буреју”, положена митра и жезал пред ноге
светитеља-заштитника и патрона саборне цркве у Сремским
Карловцима, чији се торњеви назиру у дубљим регистрима
слике, као и часна трпеза украшена рељефима од којих је
у целини предочен један са сценом где Каин убија Авеља –
представљају елементе у којима се препознаје тема повести
српске цркве, која 2019. обележава осам векова самостал
ности. (Слика 1) У новијој историји постало је уобичаје
но да се патријарси фотографишу испред ове композиције,
што савременике посредно упућује на чињеницу да ни са
дашњост није а вероватно ни будућност неће бити лишена
„бура” и искушења. У таквим, неретким а туробним окол
ностима, многи од српских првојерараха показивали су соп
ствену изузетност кроз мудре одлуке и исповедништво „на
бранику вере и отачаства”, „раме уз раме” са благочестивим
владарима, преподобним монаштвом и верним народом,
следујући Христовим речима: „Ви сте свјетлост свијету; не
може се град сакрити кад на гори стоји”. (Мат. 5, 14) Велике
личности и дела утицали су на то да у осмовековном траја
њу буду помешани историја и мит, под којим не треба под
разумевати противпојам хришћанства већ символизовану
стварност: „Мит је оно о чему се може причати, а да се нико
не запита да ли је то и истинито. Он је она свеповезујућа
истина у којој се сви разумеју”3: Основно питање генерација
данашњице јесте да ли се етички и естетички „препознаје”
1 Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Ко
сова и Метохије (ев. бр. 178028), који је одобрило и финансира Мини
старство просвете и науке Републике Србије.
2 „У првом реду можемо разликовати оно што бисмо могли назвати чи
стом алегоријом”: комбинације персонификација, које су (обично)
укључене у неку радњу или активност. Те чисте алегорије често прика
зују неку врсту „апстрактног збивања”, што значи да илустрирају неки
апстрактни појам или неку апстрактну идеју, у којој је већ садржана нека
радња, примјерице Вријеме открива истину или Загрљај мира и правде;
Straten, van R. (2003) Uvod u ikonografiju; teoretske i praktične upute, Za
greb, str. 39.
3 Гадамер, Х. Г. (1994) Европско наслеђе, Београд, стр. 44.
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у таквој парадигми осмовековне историје Српске право
славне цркве, бар на нивоу који је овековечио Урош Предић.
Истраживање припадности одређеној традицији постаје ак
туелно у контексту јубилеја. У светлу испуњења осмовеков
ног континуитета природно је поставити питање: шта нас
(све) повезује са низом светачких ликова од архиепископа
Саве, Арсенија, Никодима, Данила, Јоаникија; пећких па
тријараха Макарија, Јована, Пајсија преко Арсенија III и IV
до првојерараха српских из новијег раздобља (?). Молитве
но памћење у литургијском смислу повезано је са појмом
„духовног сродства“, што не рефлектује једино хоризонтал
ну, просторну саборност већ и (над)временску, анамнетич
ку повезаност са духовним прецима и потомцима. Један од
могућих одговора на тако постављено питање, такво хтење,
јесте контекстуализација личности и дела светог Никодима
Тисманског, за кога се зна да је подигао манастире Вратну
и Манастирицу у Тимочкој крајни, где је основао и мона
шке заједнице-братства. Други, не мање важан фокус пред
ставља Никодимово учешће у посланству кнеза Лазара са
циљем измирења српске и васељенске цркве и успоставља
ња канонског јединства, оличеног у литургијском општењу.
Како се у оквирима поменуте теме појмови личност и дело
показују као нераздвојиви, немогуће је заокружити је без
значајнијег освртања на улогу великомученика косовског и
благочестивог владара Лазара Хребељановића у решавању
проблема признавања аутокефалије као и старања за питања
вере и цркве у ширем смислу. Повезаност двојице светите
ља омогућава перспективу сагледавања многих феномена,
попут карактера саме аутокефалије, развоја богословља у
другој половини XIV столећа; питања релативитета појмо
ва државног суверенитета и граница дијацезанских јурис
дикција као и кохезионих елемената православних народа у
заједницу, успостављену на духовном нивоу.

Слика 1 Урош Предић, Патријарх Лукијан моли Светог Николу
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Свети Никодим Тисмански или Грчић како је прозван на
основу порекла, у младости замонашен на Светој Гори,
играо је значајну улогу у исихастичким токовима у другој
половини XIV столећа. Најкомплетније Никодимово житије
саставио је тисмански монах Стефан. О светогорским дани
ма преподобног Никодима мало се зна осим што се за поу
здани податак узима да је замонашен „у Светој Гори у срп
ском манастиру”4. Према логичном току догађаја, Стефан у
житијама наводи да је Никодим замонашен у Хиландару.
„Даљи живот је импровизација са појединим подацима који
још увек нису разјашњени, као нпр. да је Никодим ускоро
после монашења постао игуман српског манастира (Хилан
дара). У актима манастира Хиландар, до сада објављеним,
не постоји такав податак.”5 Јустин Ћелијски као извесно
тврди да се након монашења удостојио ђаконског и презви
терског чина а по смрти игумана „тамошњег манастира,
преподобни Никодим би изабран за игумана, јер беше укра
шен сваком богоугодном врлином и сваким људским и бо
жанским знањем”6. У већини историографских радова, на
основу Стефанових навода, указује се на Никодимову обра
зованост, умност и духовност: „О њему се у историјским
изворима говори да је био „частан и освећен човек, силан у
књигама, још силнији у разуму, речима и одговорима”.7 По
ред тога што је познато да се школовао у формалном смислу
и говорио више језика а на основу тога што је био у блиским
односима са значајним исихастима тог раздобља, може се
констатовати изузетност овог светогорца за кога се истиче
још и да је био „храбар”8. Наведене особености свакако су
представљале предуслов његовог деловања на антиуниони
стичком пољу. Лудвиг (Лајош) Анжујски 1365. освојио је
Видин „и тиме је почело спровођење католичанства од стра
не угарских освајача“.9 Овом области од 1360. господарио је
Владислав I-Влајку, син Александра Мунтеона (1352–1364),
4 Радовић, А. (1981) Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и
XV века у: Манастир Раваница, Споменица шестотој стогодишњици
(1381-1981), Београд, стр. 130.
5 Котарчић, Љ. (1991) Зборник Данила II као извор при састављању жи
тија св. Никодима Тисманског, у: Архиепископ Данило II и његово доба,
међународни научни скуп поводом 650 година од смрти, децембар 1987,
Београд, стр. 200.
6 Житија светих – децембар, приредио архимандрит Поповић, Ј. С.
(1998) Београд, стр. 758.
7 Radojičić, S. Đ. (1956) Srpsko-rumunski odnosi od XIV-XVII veka, у: Го
дишњак Филозофског факултета у Новом Саду (књига I), Нови Сад,
стр. 16.
8 Миок, Д. (1975) Културне везе између Влашке и Србије у: О кнезу Лаза
ру, Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, стр. 308.
9 Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 198.
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који је одбио да прихвати угарску управу10, покушавајући да
уз помоћ Бугара поврати власт. Владавина „Француза на
угарском престолу” у Видину створила је услове за процес
покатоличења, који је спроводила прозелитска странка на
челу са кнегињом Кларом.11 Са циљем организовања право
славне опозиције Никодим долази у Видин између 1365. и
1367. Уколико је релевантна тврдња да је средином XIV сто
лећа „подигао манастире у Вратни и Манастирици”12, онда
се у поменуту „одбрану православља” укључио као игуман
једне од ових обитељи. Претпоставља се да је кнез Лазар
непосредно позвао Никодима у своје властелинство, како би
био постављен на неко високо место у црквеној хијерархији,
„но свети то одби и настани се као обичан јеромонах у ис
точним крајевима Лазареве земље, око места Кладова на
Дунаву”13. У том светлу треба посматрати и подизање мана
стира Вратна и Манастирица. Реч је била о својеврсној хри
стијанизацији ових крајева. Премда то изгледа као одређено
обележавање сопствених територија, „интернационализа
ција” монашког миљеа као и сродни покрети у Бугарској14 а
потом и у Влашкој, указују на својеврсну исихастичку миси
ју. Ови манастири „попунили су празнину” недостатности
парохијске црквене организације и извесно – утицали на
развој духовног живота локалног становништва. Констан
тин Филозоф не скрива одушевљење кад описује ову тради
цију и пустињаке.15 Ово „освећење балканских земаља”
представља јединствени духовни покрет и препород, који је
обележио добар део XIV столећа, чиме су наведени просто
ри постали тесно повезани са Светом Гором. Организација
монашког живота, правила и статуси манастира такође су
установљавани према атонским традицијама.16. По свему су
дећи, братства у Вратни и Манастирици била су састављена
10 Јорга, Н. (1934) Историја Румуна, Вршац, стр. 79.
11 Миок, Д. (1975) нав. дело, стр. 308.
12 Исто, стр. 197.
13 Житија светих – децембар, (1998), Београд, стр. 760.
14 „Прва словенска земља која је потпала под утицај исихаста била је Бу
гарска. Године 1331. долази да се настани на византијско-бугарској гра
ници παρόρια велики поборник тзв. Исусове молитве Григорије Синаит,
који је стекао многе ученике међу Бугарима. Један од његових најистак
нутијих ученика био је бугарски монах Теодосије, чији је затим ученик
постао Јефтимије, будући бугарски патријарх.” Тахиаос, А. Е. (1975)
Исихазам у доба кнеза Лазара, О кнезу Лазару. Научни скуп у Крушевцу
1971, Београд, стр. 95.
15 Константин Филозоф, (1936), Живот деспота Стефана Лазаревића
у: Старе српске биографије XV и XVII, Београд, стр. 53; Радовић, А.
(1981), нав. дело, стр. 112.
16 „Веома је значајно за ове нове монашке насеобине да многе од њих нису
биле само општежића, као до тада, него да су поред њих ницале пустино
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од светогораца и монаха пореклом из манастирских окруже
ња и других делова Лазаревог кнежевства.17 Манастири су у
овом раздбољу имали неку врсту аутономије у односу на ви
ше црквене и државне власти, што је такође светогорска те
ковина. Вероватно су по истом принципу функционисала
монашка братства које је Никодим оснивао са Лазарем а по
том и Влајкуом у Влашкој: „Он основа онде Водицу изнад
Ђердапа, па Тисману у планинама Жија, најзад Прислоп с
оне стране Карпата; један низ монашких аутономних мана
стира у којима беху настањени словенски калуђери”18. Срп
ске монахе са Свете Горе Никола Јорга сматра „противници
ма црквеног ауторитета”, што води посредном закључку да
је такав став заузиман за време српске доминације на Атосу,
након проглашења Душановог царства и уздизања српске
цркве на ранг патријаршије све до пред Маричку битку.19
Сви су изгледи да је реч о сасвим другачијим узроцима, који
се препознају у мешовитом, општежитејном и идеоритмич
ком устројству светогорских манастира, што је делом било и
у складу са исихастичким учењима, помоћу којих је само
још више учвршћен постојећи тип монашких заједница.20
„Као што смо већ назначили, покрет исихаста имао је опште
православни, панортодоксни карактер, што нас наводи да
потражимо његов прави лик у то доба, одређујући његову
стварну географску распрострањеност. Међутим, не треба
губити из вида да се центри који га подржавају увек налазе
у Византији. Битно усмеравање у односу на духовни живот
потиче са Свете Горе, док је исихастичка црквена политика
одређивана у Цариграду.”21 Интернационализација покрета
као и међусобно приближавање балканских феудалних вла
дара очигледни су и на основу чињенице да је кнез Лазар
прилагао метохе манастирима које је Никодим устројавао на
територијама Влајкуа и Радула I. Реч је о селима која су се
налазила јужно од Дунава тј. на Лазаревим подручјима „што
житељске насеобине, попут синајских и светогорских скитова”; Исто,
стр. 111.
17 Исто, стр. 130.
18 Дучић, Н. (1884) Житије старца Исаије, Хиландарске старине, Гласник
СУД 56, стр. 75. Јорга, Н. (1934) нав. дело, стр. 155.
19 Богдановић, Д. (1975) Измирење српске и византијске цркве у: О кнезу
Лазару. Нучни скуп у Крушевцу 1971, Београд, стр. 86.
20 „Реч је наиме о „самовластију” које се помиње у словенско-румунским
документима. То је нека врста самоуправе, у којој су манастирски игу
мани бирани једино од стране калуђера, без мешања са стране – било
световних или црквених врховних власти. Примена тог начела пред
ставља тежњу ка манастирској аутономији. Тај систем је потом био
примењиван у готово свима манастирима Влашке и трајао је до самог
модерног доба”; Миок, Д. (1975) нав. дело, стр. 308.
21 Тахиаос, А. Е. (1975) нав. дело, стр. 93.
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се види из повеље деспота Стефана Лазаревића дате
1405/1406. године тим манастирима”22. Значајно питање је
сте о времену оснивања манастира Водица. У сваком случа
ју то није било пре 1365. чак ни пре 1367.23 али ни после
1377. године24 када је окончана владавина војводе Владисла
ва I Влајкуа. Логично је претпоставити да се Никодим до
1374. већ налазио северно од Дунава јер „Војвода Влајко по
тврди самовласност манастира Водице својом владарском
повељом (1374. године)”25. Круну Никодимовог дела свака
ко представља манастир Тисман са католиконом Пресвете
Богородице, подигнут за време војводе Радула I (Раду 1377.
до 1385. године)26, чиме је, изгледа, формално окончана ње
гова мисија у областима влашких војвода, о чему сведочи и
хиландарско житије старца Исаије: „Он силом и помоћу
Светога Духа сакупи тако велика мноштва монашког оп
штежића који на тој земљи сија као светла звезда сваком ду
ховном врлином“.27 Већ је уочена неизвесност Никодимовог
учешћа у подизању манастира Прислоп али је неопходно
додати да се уз његово име ипак везује значајна традиција
манастирског устројста и монашког живота у румунским зе
мљама, чији су протагоности, уствари, били његови учени
ци. Познато је да је за време владавине Петра I (1375–1391)
и свакако на основу његовог задужбинарства у Молдавији
подигнут и основан манастир Њамц. Молдавски војвода је
према ктиторском праву и сахрањен у Њамцу.28 Друга група
Никодимових ученика основала је манастир Козију, а по
свему судећи и неке друге у том крају.29 „Оснивањем поме
нутих манастира почиње да се шири и преписивачка делат
ност са словенских, међу њима и српских предложака у
Влашкој и Молдавији. Из времена св. Никодима, односно из
српске подунавске школе, како је назива Ђорђе Сп. Радоји
чић, сачувана су два књижевна споменика и то 1.) Четворо
јеванђеље које је преписао сам Св. Никодим 1405. године30 и
2.) Српско-влашко четворојеванђеље са почетка XV века.”31
22 Radojičić, S. Dj. (1956) нав. дело, стр. 14.
23 Миок, Д. (1975) нав. дело, стр. 308.
24 Јорга, Н. (1934) нав. дело, стр. 333.
25 Житија светих – децембар, 761; Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 198.
26 Јорга, Н. (1934) нав. дело, стр. 333.
27 Дучић, Н. (1884), нав. дело, стр. 75. Житија светих – децембар (1998),
Београд, стр. 761.
28 Јорга, Н. (1934) нав. дело, стр. 156.
29 Котарчић, Љ. (1991), нав. дело, стр. 198.
30 Поменуто Четворојеванђеље данас се налази у Народном музеју у
Букурешту.
31 Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 198.
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Поменуто Четворојеванђеље Никодим је преписивао 1404
–1405. а то се збивало, како Ђорђе Сп. Радојичић преноси –
шесте године гоњења”, на основу чега закључује да је био
или прогнан у Угарску или је тамо доживео какво гоњење.32
То би свакако могло бити у вези са „крсташким ратом” про
тив Турака, који је покренуо угарски краљ Жигмунд
(Сигмунд) Луксембуршки, чијим се трупама прикључио и
влашки војвода Мирча (1386–1418). Османлијска војска је
готово изгубила битку код Никопоља 25. септембра 1396. и
када је султан Бајазит одлучио да се повуче, у помоћ су му
пристигле српске јединице, предвођене вазалним деспотом
Стефаном Лазаревићем. Ток битке је преокренут, разбијени
су угарски редови али је Жигмунд успео да умакне. Због
овог обрта војвода Мирча је са својом војском напустио бо
јиште.33 Све то осликава перманентну позицију словенских
народа између Турске и Угарске а осим тога, Жигмунд је
имао претензије према Србији и Босни. У том контексту мо
же се претпоставити и разлог „угарског прогона” Светог
Никодима Тисманског.
Преподобни Никодим уснуо је у Господу 25. децембра34
(или 26. децембра)35 1406. године. Како је већ изложено, ње
гов култ развијен је најпре у Тисману, потом је канонизован
од стране Румунске православне цркве36 а благоверни на
род прозвао га је „освећеним“ зарад његовог непролазног
просветитељског дела, монашког богословствовања и под
вижништва.

Свети кнез Лазар и измирење са
цариградском патријаршијом
Благочестиви кнез и великомученик косовски Лазар припа
да низу кључних владарских фигура српске историје како
према значају његових дела у контексту одређивања пове
сних токова тако и у односу на далекосежне ефекте, који су
постулирали етос и културу кроз потоња раздобља. У том
смислу, култ је развијан према фокусу на кнежевом страда
њу, што је постала свепрожимајућа национална парадигма.
Његова друга, „не мање значајна” дела, из тог разлога, оста
ла су у сенци мученичког подвига. Пре свега, у питању је
државотворна улога, контекстуализована на веома сложен
32 Radojičić, S. Dj. (1956) нав. дело, стр. 16.
33 Константин Филозоф, (1936), нав. дело, стр. 68-69; Ћоровић, В. (2006)
Илустрована историја Срба III, Београд, стр. 17.
34 Radojičić, S. Đ. (1956) нав. дело, стр. 16.
35 Житија светих – децембар, (1998) Београд, стр. 761.
36 Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 198.
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начин: „Економски и стратешки значај Лазареве државе,
углед ван Србије, подршка цркве, веома разгранате народне
везе, трагичан крај на Косову, а потом његова рана канони
зација и култ, били су основа уједињења самосталних феу
далних области. Кнез Лазар није обновитељ српске државе,
али је припремио њену обнову”37. Црква је представљала
посебан фокус његовог владарског програма, што је такође
слојевити феномен, који није довољно посматрати из поли
тичке перспективе а нарочито не као искључиви показатељ
државничке прагматичности. Нема сумње да је његово по
божно држање, које је панегирички описивао и Константин
Филозоф, рефлектовало и историјску стварност деловања
владара, који је свом потпису на актима додавао епитете
„благоверни” и „христољубиви”. Симболизам дипломат
ских конвенција, може се закључити, потицао је из црквене
традиције којаје дубоко продрла у свакодневицу „Уколико се
та цивилизаторска и културна мисија хришћанских владара
ма којег ранга спроводила у живот, њихове су државе улази
ле у међународну заједницу хришћанских земаља, где су се
од свих признавала и чувала извесна основна начела мора
ла и права, подједнако обавезна за цео хришћански, на да
кле цивилизовани свет. Ово су схватање у владарској титули
показивали епитети ’благоверни’ и ’христољубиви’, који су
сведочили да владалац припада хришћанској цркви и да је
свестан своје дужности да буде веран православљу у дево
цији „по милости божијој”, којом се извор владалачке вла
сти смештао изнад земље, те тим се власт подизала на недо
стижни ниво, те је добијала искључиви ауторитет.”38 Свака
ко да је појачана церемонијалност дипломатских конвенција
на описани начин указивала на принцип самодржавности,
чији је носилац над собом признавао једино божанску власт,
међутим, Лазарева дела и одлуке упућују на извесну искре
ност и увереност на једном дубљем нивоу. У свести право
славних феудалних владара била је жива идеја о „хришћан
ској монархији” о чему, на свој начин, пише и Константин
Филозоф у житију Стефана Лазаревића, успостављајући

37 Михаљчић, Р. (1975) нав. дело, стр. 10.
38 Константин Филозоф, (1936), нав. дело, стр. 57-64. Мошин, В. (1975)
Самодржавни Стефан кнез Лазар и традиција немањићког суверените
та од Марице до Косова у: О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу
1971, стр. 15-16. Мишић, С. (2014) Од земаљског кнеза до кнеза Срба
– уздизање до владарске моћи, Власт и моћ. Властела моравске Срби
је од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног
научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушев
цу, Великом Шиљеговцу и Варварину, Крушевац (ур. С. Мишић), 2014,
стр. 8-17.
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везу династије са Константином Великим.39 Према виђењу
Антониоса Емила Тахиоса „и сам је био заинтересован за
духовни живот”40. Личну побожност и православност бла
гочестивог кнеза, неопходно је у оквирима назначене теме,
озбиљније размотрити. Један аспект овог феномена упућује
на доследно угледање на немањићске владаре-задужбинаре,
који су у старости владарски лорос замењивали монашком
схимом те поклонички усмеравали пажњу ка Светој Земљи
и Светој Гори. Други, не мање важан фокус јесте на идеоло
шким основама власти, утврђеним на једном профилисаном
богословљу које је постало и део властитог „вјерују” са тен
денцијама ширења у оквирима феудалне државе и сфере
утицајности. Сплетом историјских околности а уз Лазареве
ратничке и политичке врлине, границе његовог суверени
тета постепено су се померале а територије проширивале:
„Већ крајем осме деценије XIV века Лазар је држао цело
Поморавље, а ускоро се усталио на левој обали Саве и Ду
нава. И непотпуно убицирање села манастира Раваница по
казују да је кнежева задужбина имала добра у Звижду, Пе
ку, Браничеву, Мачви и Битви, али Београд и Голубац није
успео да освоји. Међутим, у оквиру његове области налазе
се градови Ниш, Крагујевац, Ужице и наравно, рударска и
трговачка средишта Ново Брдо и Рудник.”41 Готово да не
ма географског појма у наведеној „топографији” да није био
означен и украшен неким духовним средиштем, повезаним
са синаитским или исихастичким пустињаштвом, што је
речитије од сваког писаног извора. Легенде, које су се сто
лећима након Лазареве „синаитске ренесансе” испредале у
густо ткиво „народне митологије” и побожности, поставиле
су га у центар култа и још пре него што је постао мученик
„за веру и отачаство”: „Култ косовског мученика, поново
наглашавамо, засенио је историјску личност.”42 У историј
ску стварност убраја се и чињеница да је Лазар тежио кра
јевима, које су српски владари пре њега „запостављали“ а
његова делатност у Поморављу43 била је кључна за каснију
обнову српске државе и њену карактеризацију у модерном
раздобљу.
Место и улога кнеза Лазара у процесу измирења пећске са
цариградском патријаршијом такође представља сложен
39 Константин Филозоф, (1936), нав. дело, стр. 124. Подскалски, Г. (2010)
Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865–
1459), Београд, стр. 582.
40 Тахиаос, А. Е. (1975) нав. дело, стр. 98.
41 Михаљчић, Р. (1975) нав. дело, стр. 8.
42 Исто, стр. 4.
43 Исто, стр. 10.
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проблем. Корени раскола повезани су са проглашењем Ду
шановог царства у Скопљу на Васкрс 1346. године. Како је,
према ромејској традицији, цара проглашавао, миропома
зивао и крунисао патријарх, успостављање српског патри
јархата на темељима жичко-пећке архиеп
 ископије „пока
зало се као неминовност”. Тако је последњи архиепископ
„кир Јоаникије II”, на Цвети 1346. постао и први патријарх
„всем сербљем и поморјем”. Јурисдикција ове аутокефалне
дијацезе простирала се преко територија претходне архие
пископије али и епархија цариградске патријаршије (укљу
чујући и Свету Гору) које су потпале под Душанову царску
власт. „Чињеница је да је српска патријаршија проглашена
1346. на сабору у Скопљу уз асистенцију трнавског патри
јарха, охридског архиепскопа и светогорских делегата, али
без сагласности цариградске патријаршије. Цариград је од
говорио осудом тек 1350., у време византијске офанзиве
против јужних крајева Душанове државе.”44 Будући да ка
нонски основ тј. црквено-правно питање оснивања српског
патријархата45 не представља тему разматрања, претежни
је је, овом приликом бавити се последицама а пресудна је
„оличена” у прекиду канонског и литургијског општења две
цркве. „Цариградска анатема” представља упитну чињни
цу46 али и сам престанак саслуживања и интеркомуније био
је велики проблем, нарочито у области са мешовитим срп
ско-грчким становништвом, попут Сера или са мешовитим
монаштвом као што је то био случај на Светој Гори. У „пе
ривоју Пресвете Богородице” отпочео је, додуше краткотра
јан, процес потискивања грчких елемената и успостављања
доминације српског монаштва. „Известан „сукоб јурисдик
ције” без сумње је постојао, а расколом је могао бити само
појачан.”47 Овај раскол постао је болна рана православних
народа у „предвечерје” отоманске окупације Балкана. Да су
тога „сви“ били свесни указује чињеница да је процес пре
вазилажења проблема трајао готово као и сам раскол и да
је прве иницијативе покретао сам цар Душан „убрзо после
екскомуникације”48. Изучавање историје процеса измирења
српске са цариградском црквом заснива се на малом броју
извора у које спадају извештаји Даниловог другог наста
вљача, повеља о измирењу деспота Угљеше из 1368. и дру
га – патријарха Калиста из 1371. године. „Недостају чак и
кључни византијски документи – акт патријарха Калиста
44 Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 82.
45 Исто, стр. 82-83.
46 Исто, стр. 84.
47 Исто, стр. 86.
48 Исто.
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о ’одлучењу’ из 1350., и ’синђелија’ патријарха Филотеја
из 1371.”49Други Данилов настављач описао је ове догађа
је необично подробно, што је у супротности са његовим
епилошким маниром извештавања и свођења историјског
збивања на битно. У одељку о постављању патријарха Са
ве IV, након констатације да се Душан „везао за царство”50,
аутор констатује да овај „постави себи насиљем патријарха
Јоан
 икија”51 и наставља кроз саопштење о прогањању цари
градских митрополита те Калистовом осудом и одлучењем
српске цркве и даље, описујући стање: „Када је ово било,
покаја се цар, и заиска разрешење за ово зло, и није могао
наћи ради достојанства и градова. И после овога разреши
се од живота и предаде се гробу, оставивши ову злобу непо
гребену”52. Чињеница старања цара Уроша око решења овог
проблема53 потекла је од другог Даниловог настављача, ко
ји је констатовао да се владар „престави од овог живота не
учинивши ништа о напред реченој злоби”54. Очигледно је
постојало извесно покајање и тескоба због настале ситуа
ције како код Душана и Уроша тако и феудалних владара
који су, потом, држали одређене делове царства, у међу
времену распалог. Таквим осећањем прожета је и повеља
сједињења деспота Угљеше Мрњавчевића из 1368.55, где је
царева кривица више темељена на прогонству цариград
ских клирика него на самом акту оцепљења. То потврђује
и повеља цариградског патријарха Филотеја (Кокиноса) из
1371. године. Ова два акта садржински се подударају осим
што је тон Угљешиног пун осуде за Душанове поступке док
Филотеј минимизира његов положај и титулу56, називајући
га краљем уместо царем. Према другом Даниловом наста
вљачу, за разлику од Угљеше, Вукашин Мрњавчевић „није
бринуо о проклетству светога Саве”57 тј. о проблему раско
ла. На основу тога дошло се до закључка да се „Угљешино

49 Баришић, Ф. (1982) О измирењу српске и византијске цркве 1375,
Зборник радова Византолошког института XXI, Београд, стр. 160.
50 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989)
Даниловог зборника, Београд, стр. 129.
51 Исто.
52 Исто.
53 Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 86.
54 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989),
нав. дело, стр. 129.
55 Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 86.
56 Баришић, Ф. (1982) нав. дело, стр. 174-175.
57 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989),
нав. дело, стр. 129.
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измирење” односило само на област Сера и крајева којима
је управљао млађи брат Мрњавчевић.58
Кнез Лазар морао је бити од самог почетка упућен у исто
рију проблема раскола и покушаја да се превазиђе, прем
да други Данилов настављач тврди да га је о томе известио
и у спор упутио светогорски старац Исаија.59 „Светогорци,
види се, нису оно што је Угљеша постигао сматрали пра
вим решењем целог спора.”60 Историчари нису сагласни око
иницијативе за цариградско посланство у вези измирења:
док једни сматрају да је Лазар покретач овог процеса61, дру
ги мисле да је реч о Исаијиној идеји62. У питању је веома
значајна личност како за решавање поменутог спора тако
и за историју српске и шире – православне цркве, односно
за њену културу. Исаијино житије не само што омогућава
увид у његово дело већ износи и појединости везане за Ни
кодима Тисманског.63 Светогорац Исаија је на словенски је
зик превео дела Псеудо Дионисија Ареопагита, што указује
не само на духовне потребе Словена у овом раздобљу већ
и на одређену богословску зрелост. Превод Дионисијевих
списа представљао је неизоставно полазиште за разумевање
дела светог Григорија Паламе. Превод Псеудо Дионисије
вих дела Исаије Серског, завршен 1371, био је значајан и
због тога што су се у расправама Григорија Паламе и Вар
лаама из Калабрије, обе стране позивале на ово дело.64 Рад
на превођењу , одвијао се по благослову митрополита Те
одосија, у апокалиптичном расположењу у време Маричке
битке. Исаија Серски-Хиландарац очигледно је био значајан
духовник на чији аскетизам указује преписка монаха Силу
ана са Григоријем Синаитом млађим.65 Рођен између 1310.
58 Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 87.
59 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989), нав.
дело, стр. 130.
60 Слијепчевић, Ђ. (1991) Историја српске цркве, Београд, стр. 173.
61 „Значајно је да светогорска делегација, колико се зна по нашим извори
ма иде кнезу Лазару, а не Балшићу, иако се седиште патријарха налазило
у области Балшића. Мени се чини да и то упућује на Лазара као правог
иницијатора измирења, како то произилази из причања епископа Марка
и Константина Филозофа”; Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 88.
62 „Јован Рајић, коме је могла бити позната у Светој Гори очувана тради
ција о овоме, приписује иницијативу за ово измирење старцу Исаији.
Рајић вели да, до овог покушаја, анатема са српске цркве и народа није
била скинута и да је Исаија, дошавши Лазару „свему подробно изло
жи и научи га шта му треба чинити”; Слијепчевић, Ђ. (1991) нав. дело,
стр. 173.
63 Радовић А. (1981) нав. дело, стр. 130.
64 Подскалски, Г. (2010) нав. дело, стр. 181.
65 Исто, стр. 273-274.
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и 1315. године од побожних родитеља, замонашен у младо
сти и на тајначин упутивши и родитеље на примање „анђе
оског образа”, био је ученик хиландарског старца Арсенија,
духовника цара Душана. Сматра се да му је пред смрт ста
рац препоручио Исаију као новог духовника.66 У његовом
преводу Псеудо Дионисијевих списа налазе се и белешке са
описима Маричке битке као и отоманског заузимања маке
донских крајева.67 Угледног светогорског старца поштовали
су Грци као и Словени: „Почаствован је пријатељством па
тријарха Филотеја, и он себе сматра представником српских
светогораца.”68 Његов боравак у Македонији 1371. године
повезује га са патријархом Спиридоном, чији је изгледа био
духовник „у руском светогорском манастиру, чији је ктирор
постао цар Душан 1348. године”69. Кнез Лазар је у своје вре
ме посебну пажњу поклањао овом манастиру. Старац Исаи
ја, такође, био је пореклом и рођењем са Косова. Очигледно
да је дошло до симфоније не само између ове двојице већ и
светогорског монаштва са Лазаревим кнежевством. Изгледа
да је без посредњовања Свете Горе проблем био нерешив.
Њени житељи су га највише трпели и најбоље разумевали:
„Постојали су, значи, идеолошки разлози за посредништво
Свете Горе. И ту, још једном, долази снажно до изража
ја срећна околност вишенацион
 алног састава Свете Горе и
симбиозе Грка и Словена на Атосу. Лазарево обраћање Све
тој Гори није случајно: то је најбољи пут да се дође до Ца
риграда, да се проблем реши коначно и озбиљно”70. Такође
је неопходно обратити пажњу на наизглед секундарне чи
ниоце: улоге Ђурђа Страцимировића Балшића и Душанове
удовице, царице Јелене, у монаштву Јелисавете. Владимир
Мошин скреће пажњу на чињеницу да је кнежева иниција
тива из 1375. „остварена заједничким ауторитетом Лазара
и Ђурђа Балшића који су тада началствовали у српским зе
мљама”71. Осим тога, познато је да је делегација на путу за
Цариград посетила Душанову удовицу и известила је о ци
љевима и детаљима свог послања. Очигледно је решавање
проблема објединило све заинтересоване субјекте а други
Данилов настављач то је чак назвао „саборовањем”: „...И
целом сабору објавише, старој царици Јелисавети, и свој

66 Исто, стр. 494-495.
67 Исто, стр. 581.
68 Тахиаос, А. Е. (1975), нав. дело, стр. 99.
69 Мошин, В. (1975) нав. дело, стр. 31.
70 Дучић, Н. (1884), нав. дело, стр. 70. Богдановић, Д. (1975) нав. дело,
стр. 88.
71 Баришић, Ф. (1982) нав. дело, стр. 34.
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властели”72. Основну препреку представљало је држање па
тријарха Саве IV, којему је Лазар у Пећ упутио делегацију са
Исаијом на челу како би га приволели за реализацију идеје
о измирењу. Други Данилов настављач извештава да Исаи
ја „дошавши, једва га умоли за ово разрешење”73. Чак и ако
његова иницијатива није била примарна, Лазар је очигледно
био веома заинтересован за решење спора, на шта упућује
и део организације активности поменуте делегације у самој
Србији као и чињеница да је комплетно „финансирао” цари
градско посланство. Његово старање није било покренуто
само политичким разлозима већ и на основу личне бриге за
цркву. У том смислу сликовито је извештавање Константина
Филозофа: „и одмах устроји да обе сестре (цркве) буду дру
гарице себи, које су већ много времена раздвојене једна од
друге плакале”74. Отпор патријарха Саве IV могао је имати
различите узроке од тога да је сматрао да је мисија унапред
била осуђена на неуспех услед туробне историје проблема
и очекиваног тврдог става у самом Цариграду: „Не сме се
сметнути са ума да Цариград није само екскомуницирао ви
новнике проглашења патријаршије од 1346. него је и још пре
тога прихватањем Синтагме од 1335, усвојио веома јасну те
зу којом је српској и бугарској трновској цркви порекнуто
и само право на аутокефалију, тезу која је била истакнута
још на Лионском сабору 1274. (где су вођени преговори о
унији), мада са другачијом мотивацијом”75. Оспоравање бу
гарске и српске аутокефалије у Лиону заснивано је на тези
да су додељене без сагласности римског епископа-папе.76
Отуда је, могуће, потекао патријархов отпор и начелни твр
ди став српске цркве, на основу сумњичавости према уни
онистичкој дипломатији цариградског патријархата, што је
потврђено и касније у оквирима преговора и саборовања у
Ферари и Фиренци 1439. године. Могуће да „кир Сава IV”
једноставно није могао да предвиди „исихастичку симфо
нију”, која се догодила 1375. у Цариграду, премда му је та
кве околности, свакако, предочио старац Исаија. Вероватно
је и то да је Сава IV могао бити противан исихастичком уче
њу, које су заступали патријарх Филотеј и његов претходник
Калист: „Занимљиво је споменути да један до сада незапа
жен изворни податак указује да је монах Калист, један од
72 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989) нав.
дело, стр. 130.
73 Исто.
74 Константин Филозоф, (1936), нав. дело, стр. 57-58; Слијепчевић, Ђ.
(1991), нав. дело, стр. 174.
75 Богдановић, Д. (1975) нав. дело, стр. 88.
76 Исто, стр. 89; Мошин, В. (1975) нав. дело, стр. 13-42.
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најугледнијих исихаста и сам боравио у Србији непосред
но пред избор за васељенског патријарха“77. Калист је, као
и други прогнаник од антиисихастичког покрета на Атосу,
светогорски прот Нифон, уживао гостопримство на двору
цара Душана.78 У односу на чињеницу да су постојала из
весна антиисихастичка струјања у Србији као и Византији
и Светој Гори, позиција Саве IV би се могла истраживати из
ове перспективе. Чињеница да су након његове смрти, у из
бору новог патријарха учествовали представници цариград
ске патријаршије79, можда потврђује Савине раније сумње у
то да измирење „неће бити баш безусловно“.
Поменуто Лазарево посланство на челу са старцем Исаијом
било је састављено од монаха светогораца. Бивши свето
горски прот кир Теофан80 био је у пратњи двојице ученика
Силвестра и Нифона81. Сви учесници делегације били су у
некој вези са Исаијом Серским: угледни протос Свете Го
ре Теофан био је старчев дугогодишњи пријатељ а Силве
стар и Никандар – његова „духовна деца“. Силвестар га је
пратио када се повлачио у испосницу Светог Павла а потом
и за време боравка у Светом Пантелејмону. Други Дани
лов настављач, потом, помиње Никодима (Грчића) „тумача
речи“82. Позивајући се на житије патријарха Јефрема, Ди
митрије Богдановић наводи податак да се кнез Лазар саве
товао са светогорцима у вези састава делегације и да су за
једно одабрали „старца Исаију и његовог СЬПОСТЬНИКА
попа Никодима као делегате за Цариград“83. Овим изразом
συννησεύων у ствари, упућује се на заједништво тј. истовет
ност у подвигу монашког живота. Други Данилов настављач
77 Подскалски, Г. (2010) нав. дело, стр. 493-494. Tachiaos, A. E. (1966) Le
monachisme serbe de saint Sava et la tradition hesychaste athonote у: Хи
ландарски зборник, 1, Београд, стр. 89. Teotei, T. (1986) Deux épisodes
de la lutte pour la suprématie au Mont Athos (XIII-XIV siècles) in: Revue
des études sud-est européennes, XXIV, n. 1, Bucarest, рр. 54-55. Кораћ, Д.
Радић, Р. (1998) Један податак о антисихастичком расположењу међу
Србима средином XIV столећа у: Хиландарски зборник Х, Београд, стр.
231. Мошин, В. (1946) Св. Патријарх Калист и Српска црква, Гласник
СПЦ XXVII, стр. 192-206. Спремић, М. (1986) Срби и Флорентинска
унија. Црква 1439. додине, Зборник радова Визатолошког института,
XXIV-XXV, 1986, Београд, стр. 413-421.
78 Кораћ, Д. и Радић, Р. (1998), нав. дело, стр. 230-231. Rigo, A. (1987) „Due
note sul monchesimo athonita della metà del XIV secolo, Зборник радова
Визатолошког института, XXVI, Београд, стр. 87-113.
79 Богдановић, Д. (1975), нав. дело, стр. 89.
80 Исто, стр. 88.
81 Данилови настављачи; Данилов ученик, други настављачи (1989) нав.
дело, стр. 130.
82 Исто. Дучић, Х. (1884), нав. дело, стр. 74-76.
83 Богдановић, Д. (1975), нав. дело, стр. 88.
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за Никодима употребио је израз ТЪЛКОВАТЕЛЪ – тумач
(речи), што не може бити схваћено као „преводилац“, пре
свега јер је извесно да су сви делегати морали добро гово
рити како словенски тако и грчки, већ у смислу прецизнијег
тумачења значења у догматском и канонском смислу: „Ту се
нарочито истиче Никодимова способност и познавање сло
венског и грчког језика, посебно Светог Писма, те му се
приписује назив „ретора”.84 Основано је претпоставити да
богословски оквир преговора није било питање познавање
Светог Писма, што се код наведених, познатих учесника ди
јалога подразумевало већ је окосница расправе могла бити
дефинисана око догматских и канонских тема, што означава
и две етапе у историји исихастичког покрета.85 Исихасти су
нарочито били склони догматичким и литургичким темама
у богословљу мистагошког стремљења. Тежили су дубљем
разумевању и препознавању смисла појмова „светлост” и
преображење” у оквирима Старог и Новог Завета. На ова
кве тнденције указује догматска празнична беседа Григори
ја Синаита на Преображење.86 „Радикални паламизам“, са
друге стране, указивао је на одређена одступања од преда
ња, те је у догматским списима наведених исихаста ово уче
ње испитивано на основу усклађености са библијским тек
стом.87 Бојазан да се не упадне у јерес била је изражена и код
трновског патријарха и исихасте Јевтимија, што се уочава у
његовим списима.88 Из тог разлога, реторика се сматрала ве
ома значајном и свакако да су јој учесници посланства Кне
за Лазара морали бити склони и вични у њеним вештинама.
То је вероватно било важно и код заузимања за проблем ау
токефалности пећке јурисдикције пред патријархом Фило
тејем. При томе, може се претпоставити и начелно сагласје
преговарача по спорним питањима.
Тог заседања Филотејевог синода (сабора) и донесене од
луке представљали су пуни успех преговора о чему одуше
вљено извештава други Данилов настављач: „Затим савет
учинише о овом, опростише од пређашњег запрећења и од
лучења цара и патријарха и све живе и умрле, и примише

84 Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 200.
85 „У праскозорје осме деценије XIV, византијски исихастички покрет је у
пуном замаху. Доба живих распри између бранилаца и противника иси
хазма већ је прошло, сваки отпор је разбијен, а црквене послове Царства
воде исихасти.“, Тахиаос, А. Е. (1975), нав. дело, стр. 94.
86 Подскалски, Г. (2010), нав. дело, стр. 304.
87 Исто, стр. 306.
88 Исто, стр. 307.
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све архијереје и јереје у заједницу и саслужење”89. Раскол је
био превазиђен и успостављена је пуна заједница. При то
ме, донекле неочекивано, потврђена је Душанова одлука о
успостављању патријаршије, што други Данилов настављач
тумачи већим успехом од очекиваног: „А догоди се овде не
што боље за ове који су дошли, а нарочито за кир Исаију,
јер веома беше вазљубљен патријарху. Ради тога дароваше
да Срби немају више архиепископа, но самовласна патри
јарха и ником овладана, давши једину заповест о овом, да
ако се Срби укрепе, и опет заузму грчке крајеве, да не изме
не митрополите и њихово спомињање тј. патријархово, као
што заповедају и саборна правила”90. Одлуке Филотејевог
сабора, по свему судећи, биле су дихотомне: српској цркви
дато је право самосталног бирања и хиротонисања епископа
и избора патријарха (?), који је у званичним цариградским
актима ипак називан „архиепскопом пећким“91. Обе стра
не биле су задовољне овим компромисом92 а изгледа да је и
усаглашено то да цариградска црква убудуће, на одређени
начин учествује у избору српског патријарха.
У пракси то се догодило веома брзо: након упокојења Са
ве IV, измирење цркава обнародовано је у Призрену 1375.
у присуству чланова Лазаревог посланства и прикључених
делегата цариградског патријархата, свештеномонаха Ма
теја и Мојсија. „Према Нићифору Дучићу патријарх Сава
је, када су приспели делегати цариградског патријарха, већ
лежао у Пећи на самрти.”93 Упокојење патријарха Саве IV
догодило се у недељу после Ускрса тј. 29. априла 1375.94
Никодим Грчић, по свему судећи, из Цариграда приспео
је као архимандрит, будући да га је тим достојанством од
ликовао патријарх Филотеј, што је посведочио светитељев
тисмански биограф Стефан.95 Неизвесно је, међутим да ли
је Исаија присуствао проглашењу измирења, будући да се
у његовом житију помиње разбојнички напад на њега ка
да је, на повратку из Цатиграда носио бројне вредне цркве
не утвари на Свету Гору. Разбојничко насиље догодило се у
близини Велике Лавре и том приликом старац је „задобио
89 Данилови настављачи; Данилов ученик, други настављачи (1989), нав.
дело, стр. 130.
90 Исто.
91 Богдановић, Б. (1975) нав. дело, стр. 89.
92 Баришић, Ф. (1982) нав. дело, стр. 178.
93 Ђурић, Ј. В. (1975) Српски државни сабори у Пећи и црквено гради
тељство, О кнезу лазару. Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд,
стр. 105-108. Слијепчевић, Ш. (1991) нав. дело, стр. 175.
94 Подскалски, Г. (2010) нав.дело, стр. 493.
95 Котарчић, Љ. (1991) нав. дело, стр. 200.
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отворене ране на глави”.96 Као потврду истинитог измирења
и ступања у канонско јединство други Данилов настављач
наводи заједничко причешћивање.97 У наставку, описано је
активно учешће цариградских емисара у избору патријарха
Јефрема. Избор овог монаха-исихасте изненадио је многе а
и њега самог што веома драматично описује други Данилов
настављач: „а он чувши ово, као у ужасу бивши, дивљаше се
ствари, коју никако никада не пожеле. Зато и почне тужити
и приљежно са сузама молити свети и многочасни сабор, да
другога уведу на његово место. А они још овога, прстом Бо
жијим показана, осветише и хиротонисаше, и уручише му
цркву патријаршију и да се за њих брине, и посадише га на
престо светога Саве, коме уручење за цркву не би толико од
људи, но од Бога.”98 Иза „панегиричког претеривања” дру
гог Даниловог настављача, које је у складу са извештава
њем Јефремовог животописца Марка Пећког, стоји чињени
ца патријархових повлачења у испоснице, дугог монашког,
исихастичког стажа од двадесетреће године живота, хари
тативна делатност и борба за правоверје. Премда је Јован
Страцимир оделио Видинску митрополију од трновске па
тријаршије и присајединио је цариградској јурисдикцији,
односи између Јефтимија и Јоасафа, митрополита Видина,
такође исихасте, били су веома блиски.99 Не може се поузда
но утврдити у којој мери и на који начин је кнез Лазар при
хватао учење Григорија Паламе али чињеница да су синаити
и исихасти буквално били „преплавили” територије њего
ве феудалне државе указује на то колико је био наклоњен
мистичком и монашком богословљу. То га је свакако пове
зивало и са светим Никодимом Тисманским, потоњим пре
носиоцем исихастичких традиција у румунске земље.100 „У
Влашкој Никодим развија опсежну монашку делатност ин
тегрисану исихастичким учењем. Ми, уосталом, знамо да је
Никодим водио преписку са бугарским патријархом Јефти
мијем као што је био и у преписци са грчким митрополитом
у Влашкој, Антимом Кристопулосом. Антима, који је прет
ходно био калуђер на Светој Гори наименовао је за епископа
у Влашкој цариградски патријарх Филотеј. Међутим, исиха
зам као идеологија продире у Румунију у наведено доба, а у

96 Дучић, Н. (1884), нав. дело, стр. 76. Подскалски, Г. (2010) нав. дело,
стр. 493-494.
97 Данилови настављачи; Данилов ученик; други настављачи (1989), нав.
дело, стр. 130.
98 Исто, стр. 133.
99 Исто, стр. 98.
100 Исто, стр. 101.
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Никодиму налази свог најпозванијег представника”101. Пи
смо, које је 1385 трновски патријарх Јевтимије послао Све
том Никодиму у Влашку, такође догматског карактера, за
сновано је на недоумицама око „небеске јерархије” Псеудо
Дионисија. Никодимов одговор, међутим није сачуван.102
Евидентно је да су путеви паламистичког богословља про
лазили кроз крајеве које данас обухвата Тимочка епархија.
Из тог разлога, природно је да се у оквирима ове јурисдик
ције осећа потреба за истраживањем традиције, која је пра
вослављу омогућавала неслућене богословске домете и из
ворно схватање црквене саборности. Један релативно крат
котрајан покрет и полет духовности обележио је крај XIV
столећа на основу тријумфа паламизма кроз интернациона
лизацију цркве у правцу панортодоксије супротно распарча
вању средњовековних царстава на мноштво феуда. Избором
патријарха Јефрема наступио је прекопотребни мир за цр
кву што други Данилов настављач описује као најзначајнију
тековину цариградског посланства кнеза Лазара, у којем је
значајну улогу имао свети Никодим Тисмански: „И када је
био патријарх овај преосвећени и богоносни патријарх кир
Јефрем одмах се утиша бура за цркву и разреши се свака
веза, и била је патријаршија Константинова са српском па
тријаршијом у љубави и измирењу и у јединству као што
пише заповест Христова: „По томе ће вас познати да ли сте
моји ученици, ако имате љубав међу собом”103. Метафора
са „утишавањем буре” другог Даниловог настављача, раз
матрање на тему историје Српске православне цркве, враћа
на саме почетке – алегорију њене бурне повести на слици
Уроша Предића. Буре су долазиле и пролазиле а брод српске
цркве одолевао им је благодарећи његовим посвећеним и не
постидним кормиларима.
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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 liturgical-canonical 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 Serski-Hilandarac 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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ЕПИСКОП МАКСИМ ВАСИЉЕВИЋ
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                            27-1

ЗАШТО НАМ ЈЕ ДАНАС 
ПОТРЕБАН ДОСТОЈЕВСКИ
Идуће године свет ће славити двестагодишњицу рођења
Фјодора Михаиловича Достојевског (рођен 11. новембра
1821. године у Москви, а умро 9. фебруар а, 1881. године у
Петрограду). Велики јубилеј писца романа и кратких прича
чије психолошко проницање у најтамније кутке и процепе
људског срца, скупа са његовим непревазиђеним моментима
просветљења, није оставило равнодушним ни савременике
ни долазеће нараштаје. Славићемо, дакле, јубилеј писца ко
ји је ствари називао правим именом без претензија да буде
судија, и који не престаје да пред нас износи загонетке, пу
штајући нас да их сами решимо. Порукама попут ових: „жи
вот се гуши кад нема сврхе”, „нема среће у лагодности; сре
ћа се рађа из невоље”, „лепота ће спасити свет” или „истина
без љубави је лаж”, Достојевски је у све нараштаје утиснуо
неизбрисиви духовни отисак као један важан подсетник.
Подсетник да ћемо се, као у дубини крхка створења, у свету
који тражи сензације, увек сударати са својим ограничењи
ма и да нам је потребна помоћ одозго.
Но, како ћемо славити јубилеј Достојевског? Једном свеча
ном академијом? Објављивањем зборника са научног скупа?
Или би можда више приличило да великом Русу и Европља
нину, у коме се сусрећу Исток и Запад, омогућимо да његови
јунаци изнова проговоре са страница његових књига, али и
са нових сликарских платана, са позоришних дасака, оних
у Петрограду, Цириху, Нанђингу, Њујорку? Желим да овај
текст буде скромно али благовремено увођење у јубиларну
годину приправљајући нам пут за ново и неодл ожно читање
великог руског писца.
Андре Жид је написао да су књиге овог Руса „најустрепта
лији живот за који знам”. Перо Достојевског, оштро али са
осећајно, меланхолично и љупко, насушна је потреба нашег
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доба, које се лакомо приклања идеји (које се овај велики
светски писац гнушао) да нас наука може све спасити и да
захваљујући технологији можемо чак постати и савршени.
Ноа Јувал Харари је у Homo Deus-у (2015) упозорио шта
се може десити ако човек удружи алгоритамско кодирање
са вештачком интелигенцијом и генетским инжењерингом.
Но, јунак из подземља је још 1864. године упозоравао да ако
се човекови поступци буду могли прорачунати и саставити
у логаритамске таблице, тада ће се живот свести на извла
чење квадратног корена, те на свету не би било доживљаја.
У Записима из мртвог дома светли утешна реч: „Никаквим
оковима и жигосањем нећеш натерати човека да заборави
да је човек”. Достојевски нас води ка хуманијој истини ко
ју су истицали велики мудраци: слобода је најскупоценији
дар, а живот јесте, и увек ће бити, у знаку страдања. Својим
великим књижевним делима Фјодор упућује на покајање и
искупљење као предуслов за васпостављање боголикости.

Семе јеванђелских плодова
Управо у Достојевском је проклијало семе светоотачког
богословља које је из Византије посејано у великој руској
земљи. Наиме, одавно је примећено да је током векова ово
семе дало тако велике плодове да се њима хранила не само
руска душа него и савремени човек уопште. Израставши из
крила Руске Цркве, Достојевски је својим антиромантичар
ским духом то семе учинио универзалном, свечовечанском
храном.
А шта тачно носи у себи то семе? Наведимо само неке од те
ма које је обрађивао Достојевски: људско срце као поприште
слободе, љубав према земљи, патња, покајање, инквизитор
ски синдром потчињавања савести човеку, лепота, атеизам,
Европа, пакао као досада, пустош и бесмисао бића, Христос
као један од нас, „живи живот”, богоискатељство, човек у
светлу сусрета са долазећим Господом, објективна истина,
љубав пре логике, „мали људи”, самост, словенска душа,
хуманост, светитељи и грешници, оптински старци, теоди
цеја, оваплоћење, трагедија зла, сумња, страсти, кушање,
неосуђивање, незлобивост (кротост), као и многе друге. Као
што се да приметити већ на први поглед, Достојевски даје
један лични коментар на свете Оце. Од мене бољи познава
оци филокалијског предања истичу да је словенски превод
Филокалије за последицу имао појаву врло динамичног по
крета у руским интелектуалним круговима. Управо ће ово
дати један разгранати покрет, назван „филокалијска обно
ва”, зачет у провинцијском манастиру Оптини, одакле ће се
извршити утицај на прву групу тамошњих „словенофила”
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интелектуалаца, а потом и на велике руске писце и инте
лектуалце, као што су Толстој, Соловјев и посебно Досто
јевски (довољно је погледати поглавље „Старци” у Браћи
Карамазовима).
Овај велики европски писац извршио је најдубљи утицај на
књижевни модернизам, егзистенцијализам и многе филосо
фе (зар није Ниче признао да је Достојевски једини мисли
лац од кога је он нешто научио?), разне школе психологије,
као и на теологију и књижевну критику. О њега се отимају
сви. Без патетике у речима, он више говори о личностима
које пате, него о њиховим осећањима. За Достојевског ра
зумност и хармонија нису врхунски циљеви људског живо
та. Јунак из подземља ово јасно истиче: „Где су ти памет
њаковићи изнашли да човекова воља првенствено треба да
буде нормална и врла? Зашто су замислили да човеку треба
воља усмерена на разум и његову властиту корист? Све што
је њему потребно јесте независна воља, шта год да га она
кошта, где год да га она одведе…” (Писма из подземља).

Слобода као бунт
Слобода у односу на суви рационализам, омогућила је До
стојевском (који је посматрањем људи на робији ревидирао
своја ранија, просветитељска схватања), да истакне неколи
ко хришћанских тема. На првом месту, он је посебно конста
товао човекову чежњу за патњом: „Ја сам сигуран да човек
неће одбацити истинску патњу, чак и ако му донесе пропаст
и хаос”. По њему, „патња је један и једини извор истинитог
знања; тегобе су главни покретач самоостварења”. Овде ни
је реч о апотеози мизерије или оправдању садизма (премда
код писца има љубави која воли да мучи друге). У Мртвом
дому нема никакве апологије патње, него аутор само пледи
ра да је боље бити жртва него џелат: „у свету где је све уна
кажено, упрљано, жртви не остаје друго него да страдање
прогласи за врлину, за морално преимућство над тиранима”,
приметио је Милосав Бабовић. Ипак, јунаци нису спокојни
и не мире се са судбином, нити са тиранима (у роману По
нижени и увређени). Према томе, ради се више о сагледању
слободе као патње и vice versa (а Достојевски је разматра у
скоро свим својим делима). Митрополит Јован Зизјулас је
уочио да такав приступ открива тајну људске слободе у виду
способности да у потпуности прихвати своју неспособност.
Такве личности могу да своју слабост преокрену у силу, и
да своју моћ остваре у немоћи. Ипак, изван христологије,
свако заговарање ове теме води у нихилизам. Међутим, До
стојевски је гласник јеванђелске поруке. Као што је Христос
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умро и васкрсао, тако и човек до истинског живота долази
кроз умирање.
Управо овде библијска тема семена улази у игру. Када семе
жита паднувши у земљу умре, и тек кад се распадне, из њега
избија нова клица и васкрсава као жито (уп. Јн 12,24). Ове
Христове речи Достојевски је ставио као епиграф свом нај
већем делу Браћа Карамазови. Владика Атанасије (Јевтић)
кључ за тумачење Достојевског налази у спремности њего
вих јунака да умру. „Треба да умру, макар и достигли би
ло каква савршенства или било какве неуспехе, катастрофе,
крахове свеједно. Ако прихвате да умру и да се затим из
умрлог роди нови живот, тада ће од њих бити нешто. Чак и
ако не могу то да остваре, довољно је макар да то прихва
те као истину, и у њима већ почиње да се зачиње нови жи
вот”. Управо због тога што је имао тежак живот (нашавши
се осуђен пред водом за стрељање, потом одлежавши роби
ју итд.), Достојевски је ову идеју библијског семена, коју је
разумео можда боље неко ико други, успео да представи као
незаобилазну тему истинског живота.
У средишту мисли Достојевског налази се једна, назовимо
је егзистенцијална христологија, коју су Руси традиционал
но неговали. Добровољно смирење (кеносис) води до крста
као емпиријског начина спасења. И управо као што је До
стојевски веровао да се патњом човек очишћује, тако исто
је и свети Силуан Атонски исковао поруку за своје време:
„Држи ум свој у аду и не очајавај”.

Апетит за животом
Следећа велика тема је пишчева заљубљеност у живот,
што прераста у „најустрепталији живот” (Жид). У дијалогу
Аљоше и Ивана Карамазова открива се сва духовна луцид
ност великог писца: „Страшно ми је драго да имаш такав
апетит према животу”, узвикнуо је Аљоша. „Увек сам ми
слио да, пре било чега другог, људи треба да науче да воле
живот у овом свету”. – „Да воле живот више него смисао
живота?” – „Да, управо тако. Тако треба да буде; љубав тре
ба да буде пре логике, баш као што си рекао. Само тада ће
човек моћи да разуме смисао живота” (Браћа Карамазови V,
III). Пошто је у тамници осетио човекову страсну везаност
за живот, Достојевски је касније кроз цео живот био весник
жизнерадостности.
Насупрот природној религиозности, Достојевски износи
веру Цркве као смелост слободе насупрот „слабости срца”.
Управо је религијски триптих – чудо, мистерија и аутори
тет – оно што, по њему, човека лишава слободе. То су три
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утврђене праксе институционално организоване религије,
па је на њих Достојевски указао као на факторе, по речима
Јанараса, „добровољног човековог одустајања од сопстве
не слободе, њене издаје острашћеношћу и беспоговорним
покоравањем”. У концепцији човека „слабог срца” или ре
лигијског пијетизма, Достојевски с правом прогнозира:
„Дај му слободу, он ће се сам свезати и вратити”. Зар то не
примећујемо и данас у друштвеним и црквеним кругови
ма? Стога се укупан опус нашег писца сумира у настојању
да васпостави Христа Цркве на место Христа којег фалси
фикује религијска и институционална крутост. Порука ко
ју Достојевски упућује свима, укључујући и црквене вође,
гласи: „Милосрђе је најважнији закон постојања за цело
човечанство”.
Због тога код нашег философа из подземља етички идеали
не осигуравају пут ка истини. За њега је човек који бежи
од отвореног суочавања са претњом небића ближи безверју
него онај који нема на шта да се ослони, осим на слободу.
Христос нема другог адута у сцени када се суочава са Вели
ким инквизитором. Етика нуди опредмећену сигурност, а то
је оно што је Христос одбацивао као фарисејство.
Даром прозрења у сферу подсвести, Достојевски је схватио
колико су људи недоследна бића. Његов човек из подземља
вређа своје слушаоце, па се извињава, критикује себе, а он
да постаје нападан, да би онда опет посустао. И тако у круг.
Повлачи тепих испод својих ногу; схвата да је ухваћен у
крлетку свога карактера. Признаје и објављује: пакао – то
сам ја. Овај човек је могућ – забаван, смешан, ружан – само
на страницама књиге, али нико га не би задржао у свом до
му дуже од пола сата. Међутим, далеко пре Сартра и потре
сније од Дантеа, Достојевски је пакао описао у сличној пер
спективи, али и још тачније: „Пакао, то је мучење (услед)
нељубави“. За разлику од Сартрове, ова дефиниција пакла
не преноси узрок мучења на друге, него на мене самог, „на
моју неспособност да се односим, моју заточеност у егоцен
тричној аутономији моје индивидуалности, моје ’слободе’”,
приметио је луцидни Јанарас.

Етички недетерминизам
Када је говорио да „волети човека значи видети га као што га
је Господ замислио да буде”, Достојевски је, чини се, есха
толошка очекивања поставио као мерило историјског посто
јања. Не улепшавајући конфликтну слику негостољубивог
света пред собом, Достојевски компонује велику симфонију
живог живота у којој се парафонија, какофонија и хармо
нија смењују, штавише, сапостоје истовремено, дајући нам
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једну комплексну али уверљиву антропологију. Недетерми
нисаност добра и зла, људска подложност пороку, душев
не девијације јунака, кретање по амплитуди високих усхода
и дубоких падова, све је то његов свет. Екстаза потраге за
суштом истином садржи и поготке и промашаје, лепо и ру
жно се сусрећу не као естетске категорије него као лице и
наличје човекове личности, као fleurs du mal (цвеће зла). Ка
да, приповедајући, изокреће координате реалности (у једној
причи, снег пада хоризонтално), Достојевски читаоца изво
ди из смртне рутине. Монотонија влада код паклених ковача
боље будућности (Верховенски, Ставрогин), док љубитељи
живота чак и у палом стању, са приметним осцилацијама,
одају резонанце наде; напослетку они шаљу вибрације са
универзалним фреквенцијама те зато само такви доживља
вају благодатни крешчендо услед чина преумљења и покаја
ња. Достојевског је још као младог привукао старац Тихон
Задонски, умировљени епископ, који је постао образац свих
његових стараца, управо зато што је Тихон био проповедник
покајања, иако су о њему самом чак и у манастиру поједини
гајили неповерење, осуђујући га због немарног живота, па
чак и због јереси.
Ипак, иако дубок психолог, Достојевски не процењује ду
ховни препород човека у Богу само људским критеријуми
ма, нити пак пружа документарну оверу таквог процеса. Оно
што он чини јесте да нам помаже да увидимо колико смо
упали у замку самообмане да се не осмељујемо да започне
мо борбу против укорењене порочности. Кад год остваримо
неки морални успех, таштина нам се до те мере удвара да
помислимо да је у њој наше истинско ја. Међутим, Аљоша
ће своме лукавом брату рећи: „Ми смо на истој лествици. Ја
сам на најдоњем степенику а ти си на вишем, можда трина
естом”. Искрени богоискатељ тако верује и не поводи са за
друштвеним или црквеним моделима на основу којих човек
жели да се преузносе над другима. Човек Достојевског жи
ви у телу и не скрива пулсацију живог човека у себи, те тако
одбија потребу друштва да у њему препозна „савршеног” и
„безгрешног” вођу који задовољава стандарде моралности
за масе.

Прочишћавање љубави
Ипак, не занемарујући гениј Достојевског, владика Атанаси
је (чија књига о Достојевском ускоро излази из штампе) уо
чио је и неке његове слабости: „Код Достојевског, нажалост,
имамо таквих примера патолошке љубави, љубави која воли
мало да мучи. Достојевски је сам био томе, лично мислим,
склон”. На питање зашто је то тако, Атанасије одговара:
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„Зато што очигледно то није била пречишћена љубав, није
била у свему крсна љубав. Достојевски је био дубок човек,
али Достојевски није живео једним животом једног свети
теља, једног подвижника”. Достојевском, ипак, није недо
стајало искрености, па Атанасије каже: „Он је знао шта је
зло, шта је грех, шта је страст, али је требало и подвига, није
било довољно само знати, већ остварити то у животу. И зато
можда осећа да нечиста љубав је у ствари извор онда муке и
да мучи. Зато је љубав подвиг, зато је љубав крст”. Флоров
ски је уочио да је сложеност народне руске душе проузро
кована двема слабостима: крајња попустљивост и претера
на осетљивост. Стога је записао да „руска душа има опасну
тенденцију, издајничку склоност ка тим трансформацијама
или оним културним метемпсихозама о којима је Достојев
ски говорио у свом говору о Пушкину”.
Име Достојевског је постало синоним за психолошку дуби
ну. У поређењу са дубином и контрадикторношћу његових
јунака поједине касније изнете систематске психолошке те
орије изгледају као површно поређење. Многи теоретичари
(највише Фројд) покушали су да Достојевског прикажу као
свог претходника. Свестан релативитета категорија морала
у људском животу, овај руски писац је први показао да из
међу физичког и психичког у контексту људске различито
сти границе нису тако јасне ни круте. Осећај за зло, љубав
према слободи учинили су Достојевског посебно релевант
ним за век великих ратова, масовних убистава и тоталита
ризма. Најмање два модерна литерарна жанра (Замјатинов
Ми, Хакслијев Врли нови свет и Орвелова 1984) ослањају се
на његове списе. Његове идеје и формална умећа извршиле
су дубок утицај на Ничеа, Жида, Камија, Сартра, Малроа,
Михаила Булгакова и многе друге.
Достојевски није пленио само вишеслојном структуром ро
мана; Горки је биo спреман да призна да, такође, „по снази и
пластичности слике, са талентом Достојевског се може упо
редити само Шекспиров”. Зато је он и руски и западни пи
сац, па тиме и свечовечански: незабораван и преображајан.
Како каже Василије Гондикакис (који је научио руски само
да би Фјодора читао у оригиналу), „ако тражиш оно што је
часно, не можеш да читаш Достојевског и да останеш исти.
Не можеш да га читаш, да примиш његову поруку, па да је
заборавиш. Он постаје твој, ти постајеш његов. Збратимили
сте се у простору дубоком, узвишеном, широком, у просто
ру који припада свима и сви стају у њега”.
Ако се вратимо на савремену проблематику Хараријевог чо
веко-бога (homo deus), верујемо да ће нам јунаци Достојев
ског пружити неопходну наду: пошто је Раскољников крајње
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рационално одмерио све предвидљиве разлоге за нехумано
дело, наједном су га спопала неслућена осећања и нерешива
питања. Управо ова непредвидљивост живота остаје тајна
коју ниједна технологија неће моћи да уклони будући да се
човек креће и у оним сферама које су са оне стране алгорит
ма. Романи Достојевског служе као формула антиномично
сти живота и они нас могу разбудити у епохи трансхумане
технологије. Надамо се да ће то учинити док је времена да
бисмо и данас имали јунаке достојне једног Достојевског.

442

ПРИКАЗИ

Јелена Меркур, Diamonds are a girl’s best friend,
акрилик на платну, 200×50 цм. (композиција 50×50 цм.), 2015.

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
Универзитет Сингидунум, 
Факултет за медије и комуникације, Београд
УДК 7.03(049.32)

ПОЧЕЦИ 
ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
ПРЕДРАГ ДРАГОЈЕВИЋ, ПОЧЕЦИ ИСТОРИЈЕ
УМЕТНОСТИ: ОТКРИВАЊЕ УПОРИШТА 
ЈЕДНЕ НАУК
 Е, ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
КРУШЕВАЦ, 2019.
Књига др Предрага Драгојевића, професора на Одељењу
за историју уметности Филозофског факултета у Београду,
представља вредан допринос проучавању историје уметно
сти као научне дисциплине у времену које често проглаша
ва њен крај, утемељујући јој почетак и пратећи њен развој
током ког је нужно откривала слојеве значења, смисла и
функције уметности.
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
ми дисциплине, који се одражавају у методолошким недо
следностима, кризи струке и личним незадовољствима, те
сумњама у научност тумачења уметности, што оправдава
и ауторову основну тезу о константном научном утемељи
вању дисцилине. Иако су наредна поглавља ове књиге кон
ципирана као (неопходно) хронолошки преглед, она садрже
и низ дефиниција различитих методолошких приступа које
су диктирале личне и општедруштвене прилике, предмети
интересовања, образовање истраживача, национална при
падност, лична трагања, као и нови општенаучни погледи
и развој методологије. Све ово се одражава у откривању и
заснивању научности дисциплине историје уметности.
У поглављу Винкелманово размишљање проф. Драгојевић се
бави настанком историје уметности, који смешта у средину
18. века када је Јохан Јоак им Винкелман, примењујући зна
ња и методе других наука, пренео модерну научну мисао у
писање о уметности и уметничкој прошлости, примећујући
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да се његова радна биографија преклапа са овим процесом.
Аутор указује на Винкелманова интер-  и мултидисципли
нарна интересовања током студија теологије на универзи
тету у Халеу, када је привучен филозофским и научним по
имањем стварности, слушао историју филозофије, логике и
метафизике код творца естетике Баумгартена, критички се
осврнувши на његов приступ као ненаучни због системати
зације уметности према унапред смишљеним шемама, а не
на основу анализе самих дела. Тежећи упознавању самих
појава и закључивању на основу чињеница, окренуо се при
родним наукама (медицини, математици, физици), а радећи
као библиотекар у служби канцелара Лудевика, упознао је
методе истраживања друштвених и историјских наука и на
учио како се из потреба савременог тренутка рађа занимање
за поједине теме, као и методе утврђивања аутентичности
докумената, анализу и интерпретацију писаних извора, те да
сагледава прошлост као извор одговора на актуелна питања.
Вративши се студијама на универзитету у Јени, посветио се
природним наукама, примењујући њихове методе непосред
ног посматрања и анализе појава, препознавања њихових
основних елемената, трагања за правилностима, слично
стима, разликама, њиховог поређења, и слично. Познавање
језика (латинског, грчког, хебрејског, енглеског, француског
и италијанског), му је омогућило да проучава интегрална
издања античке књижевности, упознавши се и са методоло
гијом историје као науке (историја као прича, сведочанство,
аналогија, или скуп података). Ове вештине и научно сазре
вање отвориле су му још једно место библиотекара, сада код
грофа Хајнриха фон Бинауа. Радећи на изради каталога, и
помагавши му у писању историје, Винкелман је у раду са
документима првог реда, развио критички однос према из
ворима. Консултујући литературу из свих историјских пе
риода, правио је белешке, међу којима и занимљиве компа
рације које ће користити у текстовима, дошао је у додир са
мислиоцима чијим је идејама могао не само да заокружи
свој поглед на свет и на науку него и да, после Баумгарте
нових предавања, постави основу своје естетике. Можда
најзначајнији утицај на Винкелманово поимање уметности
као документа неке стварности имале су Волтерове књиге о
француској историји у којима се срео са схватањем културе,
заправо историје, као историје духа, с једне стране, и кон
центрацијом на опште историјске токове, а не на историјске
личности, са друге. Отуд је Винкелман узео у разматрање
уметност, а не уметнике, наглашава проф. Драгојевић, и си
стематски је проучавао литературу о уметности (Вазарија,
Белорија, Албертија, Долчеа, Фелибијена, де Пила, и дру
гих) и теорије ликовних уметности, бележећи и сопствена
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запажања, окренувши се истраживању уметничких дела из
богатих немачких збирки и недовољно проученој античкој
уметности. Своја знања је употпунио студијом уметнич
ких техника и цртања, учио о утицају античке традиције на
европску уметност, те је разумео као појаву за себе и као пр
облем њему савременог ликовног живота, а стекао и знања
о могућим начинима излагања дела у галеријама: груписање
по школама, жанровима, ликовном елементу, и слично. Са
зревајући као научник, подсећа нас проф. Драгојевић, Вин
келман је и као зрео човек, почео да гради сопствени систем
у делима која је писао између 1755. и 1764. године.
У анализи Винкелманових списа, проф. Драгојевић истиче
текст О подражавању грчких дела у сликарству и уметно
сти вајања (1755) у коме су садржани сви елементи нове
науке, историје уметности, али и критика њему савреме
ног рококоа, чиме се у научном смислу зачиње и уметничка
критика (циљ је открити стари идеал уметности и на тим
основама формирати савремени укус). У овом тексту се
открива и концепт биолошког раста и развоја, те опадања,
уметности, допуњена идејом о вези уметности једног наро
да са поднебљем, схватањима и начином живота, тумачење
укуса старих Грка и њихово поимање лепоте, покушај да се
уоче и издвоје општа обележја грчке уметности и књижев
ности и открију њихова правила, те анализа појединих еле
мената уметничког дела (контура, драперија, перспектива,
композиција, израз, теме).
Дошавши, у Риму, у непосредни додир са делима античке
уметности, Винкелман је покушао да савлада начин посма
трања и анализе дела, и писао поет ичне описе античких
скулптура (Аполон, Лаокоон, Нил, Тибар, Торзо Белведер
ски), не научна тумачења, установивши хијерархију њихове
лепоте. Будући да је ликовно дело тумачио као „литерату
ру”, он је филолошку и историјску критику извора превео
у анализу античких скулптура, уводећи и анализу изворног
облика једног дела и промене које је трпело током времена у
процесима рестаурације и реконструкције.
Нарасла сазнања и развијена методологија нашли су свој из
раз у Подсетнику за посматрање уметничких дела, 1759–
1760, који је наменио свима које занима уметност, увевши
у обзир три тачке ослонца: уметника, дело и гледаоца. По
казујући могућности за препознавање лепоте у уметничком
делу, Винкелман је излагао своје схватање природе лепог,
направио разлику између ропског подражавања стварности
и представљања идеала, а као мерило уметниковог талента
издвојио је уметникову форму и начин обликовања идеја.
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Винкелман је то дефинисање античког идеала, каже аутор,
започео у својим првим радовима уопштавањем својих зна
ња о књижевности, филозофији и уметностима старог века,
а затим је пошао од уметничких дела. Прво је идеал препо
знавао у уметничком остварењу као целини, а затим посма
трајући поједине делове неког дела или ликовне елементе.
Сматрао је да постоји веза између идеалног и уметничког,
те је увео нов појам, грацију, у О грацији у уметничким де
лима, 1759, која се испољава на појединим елементима (по
крет, израз, драперија). Основа овог рашчлањивања јесте
његов студиј природних наука, који је омогућио и лакше
сагледавање развоја појединих елемената.
После описа античке скулптуре и уопштених разматра
ња, Винкелман је прешао на сагледавање појединих грана
уметности старог века (О градитељству старих храмова у
Агригенту на Сицилији, 1759; Запажања о градитељству
старих, 1762) припремајући терен за окосницу свог опуса,
Историју уметности старог века, 1764. У Запажањима о
градитељству старих Винкелман је користио писане изво
ре, репродукције других аутора, боравак на терену; грађеви
не је класификовао по врстама, утврђујући њихове каракте
ристике од основних облика до архитектонских елемената
и написа, разматрао материјале, технике градње и утицаје
поднебља, издвојивши декорацију као одраз укуса.
Проф. Драгојевић примећује да су у Винкелмановим спи
сима долазиле до изражаја две субјективне компоненте
нове науке, које увек потичу из времена у ком истраживач
уметности живи: 1. систем естетских вредности или укус,
2. начин уобличавања или концептуализације података – ан
тичка традиција је била константно присутна у уметности
европског новог века, само се мењао однос према њој и ње
но тумачење, а Винкелманова склоност да промену тог од
носа сагледа као успон и пад уметности била је израз једног
коцепта какав је већ извесно време владао у наукама, а који
је подразумевао да истраживач у предмету свог проучава
ња узима у обзир периодичност промена, кретање, положај,
правац, и као најважнији елемент, време.
У својој Историји уметности старог века, Винкелман
је разматрао најпре уметност старог века уопште, а затим
уметност у односу на спољашње околности на примеру
Грка. У овом делу су се нашли сви елементи његовог при
ступа уклопљени у функционалну целину. Као циљ је де
финисао утврђивање бића уметности, у чему биографије
појединих уметника имају мало утицаја, и утврђивао је са
мо чињенице, ликовне изворе, да би открио правилности,
и открио је опште-естетски и ликовно-теоријски слој своје
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мисли. Разликовао је четири периода развоја: почетак, на
предак, стагнацију и опадање (које је сместио у простор
изван граница уметности).
И Винкелманова радна и приватна биографија, како приме
ћује аутор, одражава проблеме утицаја услова за рад и оп
станак: питање друштвеног положаја истраживача и науке,
утицај психичких чинилаца, етички проблеми, итд. Винкел
манов пример говори о важности услова за рад (материјални
положај, доступност уметничких дела, могућност путовања,
отвореност институција, коришћење искуства и документа
ције претходника, условима за публиковање, итд.) са којима
се, понекад као са непремостивим препрекама, истраживачи
сусрећу и данас.
Иако сумарно, у поређењу са пажњом коју је поклонио Вин
келману, проф. Драгојевић је наставио историографијом
историје уметности, давши преглед развоја методологије и
појмова историје уметности код једног броја историчара и
теоретичара уметности који су се у мањој или већој мери
ослањали на Винкелмана. Препознао је структуру науке о
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 (од Менгса до Велфлина), уочавање
проблема (попут естетско-теоријских, историјских), обја
шњење и уочавање правилности настанка и развоја умет
ности, ликовна критика (Дидро, Куглер, Раскин), културна
политика (Румор), заштита културног наслеђа (Дворжак),
предвиђање будућег развоја уметности (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). Уз методе који припадају специ
фично историји уметности као могућу посебну димензију
изводи додатне, мултидисциплинарне, приступе у којима
се користе знања и методи других наука: историјски (Вин
келман, Бурхарт), техничко-технолошки (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), а друго филозофска позиција нау
ке о уметности: идеализам (Хото), материјализам (Семпер),
позитивизам (Тен), детерминизам (Ригл), функционализам

449

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
(Касирер), структурализам (Зедлмајер), и други. Ту су и вла
дајући концепти (као успон и пад, стил, стари и нови, струк
тура, развој, контекст, утицај, размена, одрживост) происте
кли из начина мишљења одређеног времена.
У поглављу Академско изуч авање, проф. Драгојевић прати
линију развоја тумачења историје уметности од анализе тек
стова, рада и живота Винкелмана у 18. веку, преко погледа
на струку као скуп појединаца, до сагледавања дисципли
не у целини кроз елементе рада историчара уметности и, на
крају, кризе ове врсте истраживања узроковане променама
на преласку у 21. век. Иако се и у овом поглављу држи хро
нолошког принципа, он указује на могућност системати
зације методологија историје уметности које су се развиле
после Винкелманових научних опсервација и метода, и из
њих.
Почетком историје уметности се, по Драгојевићу, може
сматрати (перманентан), процес њеног разумевања и пози
ционирања међу осталим човековим делатностима. Аутор
даје само главну линију тумачења историје уметности као
дисциплине која се у литератури анализира са становишта
методологије, намене и историје настанка текстова, њихове
структуре, односа према изворима, ставова и кључних пој
мова, значаја за даљи развој историје уметности. Аутор је
овај преглед поново почео Винкелманом, заправо, критич
ким освртима на његово дело код Хердера, који је анали
зом Винкелмановог метода и његове научности, поставио
епистемологију историје уметности; код Гетеа, који се ба
вио Винкелмановим животом и личношћу; и Јустија који
је контекстуализовао Винкелманов живот и рад доводећи
га у везу са ширим друштвеним приликама. Ово је прави
зачетак академског изучавања историје уметности који је
текао, како аутор наглашава, од биографија индивидуалних
аутора, до сагледавања методолошких приступа већег бро
ја аутора повезаних по разним основама – националношћу,
темом, праксом, и сл. Будући да се историчари уметности у
изучавању тема и проблема неопходно упознају са истори
ографијом проблема, појавила се и потреба за системати
зацијом искустава, за хролоношким и проблемским увиди
ма у историју струке, са циљем да се анализирају текстови
историчара уметности, да се класификују и одреди њихова
релевантност за разумевање токова развоја дисциплине.
Проф. Драгојевић се осврнуо на хронологију критичких
анализа аутора попут Грима, Шмарсова, Фишера, Тицеа,
Зедлмајера, Ригла, Морелија, Кублера, Панофског, Шлосера,
односно аутора чија дела чине окосницу тумачења историје
уметности као дисциплине, која су се гранала од практичних
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упутстава, методологије, критичких идеја о постојећој и мо
гућој пракси историје уметности, и слично. Ако се може
сумирати овај комплексан увид у историографију пробле
ма рецепције историје уметности као науке, и њене методе,
онда се може закључити да се поступак анализе текстова
о историји уметности састоји од следећих корака: разуме
ти ауторов приступ тумачењу историје уметности, намену и
историју настанка текста, сагледати структуру текста, пре
познати методологију, однос према изворима, анализирати
садржај текста, карактеристичне делове и његову целину,
битне ставове и кључне појмове, те вредност сваког елемен
та и значај за развој саме науке историје уметности.
Уочавајући потребу да се састави права историја истори
је уметности, проф. Драгојевић уводи важан осврт на кон
струкцију појмовних система у којима се „појмовно и тер
минолошки разлучује”: историја уметности као развој умет
ности (као уметничка прошлост, Geschichte der Kunst, и као
историја уметности, Kunstgeschichte); наука која проучава
тај развој, наука о уметности (Kunstwissenschaft). Ову поде
лу, проф. Драгојевић проблематизује делима Фраја који је
настојао да историју уметности тумачи научним концепти
ма, Бјалостоцког који је сагледавао у оквиру хуманистичких
наука, и Лазарева који је суочавао са наслеђеном праксом.
Ово надасве комплексно поглавље наставља се освртом на
ауторе који су дубље анализирали и предмет бављења исто
рије уметности, њену историју, методологију, циљеве, со
цио-политичке, психолошке, антрополошке, и друге аспекте
проучавања уметности (Бауер) и њених појмова (Нелзон и
Шиф). Затим се примећује и застој у тумачењима и инвента
рисању струке крајем 20. века који означава и кризу струке
која је дошла дигитализацијом, каталогизацијом и неопход
ношћу да се сведу појмови и историје уметности и науке о
њој, и њених метода, филозофије, система вредности, етике.
У потпоглављима поглавља Српско искуство сумирана су,
поново хронолошки, стремљења, настанак и развој историје
уметности код Срба, од средине 18. до краја 19. века: пут од
историје до естетике, пут од естетике до теорије, припрема
истраживача уметности, преводи литературе и њихова при
мена, процес од писања о уметности до размишљања о пи
сању, развој од извођења теорија до уметничког предмета,
те увођење историје уметности као науке у српску културу.
Историја проучавања и научавања историје уметности код
Срба се поклапа са развојем науке у Европи, и са тражењем
одговарајућих метода, полазишта, за одговарајуће тумаче
ње појединачних периода у развоју уметности, локалних
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обележја, са захтевима да се пронађе сопствена методоло
гија, са свешћу, напокон, да неокласицистичка Винкелмано
ва разматрања нису применљива на све уметничке праксе.
У српској историји уметности се преламају сви проблеми
размишљања, анализе, истраживања и писања о уметности.
Посебан проблем бављења историографијом историје умет
ности код Срба представља чињеница, коју истиче проф.
Драгојевић, да српска литература о уметности која је наста
јала током 19. века још увек није сасвим истражена са ста
новишта историје уметности. Он поставља питање о томе
колико је српској литератури о уметности помогло позна
вање историје уметности, и у њој препознаје два паралелна
процеса: самостално сазревање кроз погледе на културну
баштину и упознавање савремених теоријских коцепата о
уметности; једно без другог није ишло, а искуство је ишло
пре учења, упозорава он.
Први описи националних уметничких споменика и моногра
фије у српској култури су савремени Винкелмановим увиди
ма присутни већ у Орфелиновом позиву из 1768. да се саку
пљају подаци о „старим и новим делима и уметницима”, ко
ји проф. Драгојевић види као „рефрен” у српској литератури
о ликовним уметностима. Њега следе Вук Караџић, 1826, и
Георгије Магарашевић, 1828, па Георгије Петровић, 1824, и
други, све до Драгутина Милутиновића и Михаила Валтро
вића који су 1884. упутили позив за истраживање, чување
и прикупљање уметничког блага као целовите стратегије.
Свакако да су друштвено-историјске прилике представљале
велику потешкоћу за проучавање српске уметности, па и за
успостављање методологије ове науке – проблем који се већ
уочава и у Винкелмановој методологији.
Док се у европском контексту може говорити о путу развоја
историје уметности од естетике до историје, за српску сре
дину се чини да је пут био обрнут: од историје до естетике.
Он се може, свакако, објаснити специфичним околностима
и историјом нашег поднебља, те се попис и опис спомени
ка наметнуо као главни методолошки приступ у Србији 18.
века. Иако, мора се нагласити, проф. Драгојевић у Досите
јевим написима о уметности препознаје надахнуте идеје о
естетским вредностима уметности који нису нашли своју
применљивост на савремене историјско-уметничке прили
ке у Србији. Доситејев следбеник, Лукијан Мушицки, на
шао је простор за трагање за старинама, а Вук увео метод
дескрипције споменика историје и културе, те је започео и
класификацију споменика са становишта естетике, да би тај
посао даље развио Магарашевић уводећи дозу научности у
своје проучавање појединачних споменика, повезујући их са
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историјским околностима. Њему су биле познате савремене
тенденције у Европи и он је прихватио и Винкелманову био
лошку интерпретацију раста, развоја и опадања уметности,
као и друге његове методолошке стратегије попут географи
је, природе, политичког и друштвеног положаја земље, вере,
обичаја, улоге владара, савремене социо-историјске прили
ке. Ипак, примећује аутор, механичка примена Винкелма
нове методологије, иако је он био можда најснажнији узор
српским истраживачима, није била потпуно применљива
на српску уметност, те су се млади историчари уметности
(Димитрије Давидовић, Бл. Нешић) позабавили иконогра
фијом, архитектонским елементима, просторним распоре
дом, украсом, уочавали стилове и њихов развој, те увели и
ликовну критику вреднујући савремену српску уметност.
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
финиције и класификације уметности, принципа за посма
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
европског сликарства. Од овог времена је писање о ликов
ној уметности добило нови замах, и разни аутори су поку
шали да се баве уметношћу српских територија, појединим
уметничким дисциплинама, споменицима, деловањем поје
диних уметника. Подстицаји за развој метода дошли су и
из уметничке критике у којој је примењиван класицистички,
винкелмановски, став о општим мерилима у уметности, и о
идеализацији у уметности.
У кључу класицистичких Винкелманових метода, проф.
Драгојевић скреће пажњу, Сергије Николић је применио ме
тод разликовања оригинала и реплика, истакао самосталност
теорије ликовних уметности и одвајање од опших естетских
проблема, дао и дефиницију критеријума за вредновање и
класификацију уметничких дела, поставио и темеље обуке
истраживача. Тако се средином 19. века у српској историји
уметности може препознати и већ примећена тенденција да
се критеријуми за вредновање средњовековне и савремене
уметности раздвоје и да се уваже њихове разлике, у скла
ду са временом њиховог настанка, културно-историјским
околностима, и сл. Анализа ликовних елемената нашла је
своје место, наводи аутор, у написима Ђуре Даничића и
Стеве Тодоровића, а Михаило Валтровић и Драгутин Милу
тиновић су се истакли у истраживању и промоцији српских

453

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
средњовековних споменика, као и у институционализацији
знања. То су били темељи на којима се градила специфичост
и актуелност историје уметности као науке у српској сре
дини. Из комплексног и препуног информација текста овог
поглавља сагледава се опште присуство оца историје умет
ности, Винкелмана, чији су списи, које су читали Срби 18. и
19. века, утицали и на развој српске историје и теор ије умет
ности. Упоришта за решавање многих питања пронађена су
у страној уметности, каже проф. Драгојевић, која неће бити
увек у праву, а ни сасвим праведна према српској култури,
па ни овде рехабилитованим пионирским корацима српске
науке. Оно што нам се, такође, чини значајним јесте баш то
што се кроз историју истраживања српске уметности запра
во прелама историја истраживања европске уметности, сва
методолошка питања и стремљења, исто колико и индивиду
ални, лични пут којим се кретао и који је крчио Винкелман,
лагано градећи методологију историје уметности.
Допринос књиге проф. Драгојевића проучавању истори
је уметности почива баш у препознавању њене научности
и развоја њених метода, а нарочито у указивању на пара
леле које се и хронолошки могу установити у настајању и
развоју шире европске и српске историје уметности. Сва
ко поглавље прати исцрпна библиографија, пажљиви избор
референтне литературе. Указивање на значај пречесто забо
рављаног Винкелмана као оца историје уметности предста
вља посебну вредност овог текста. Винкелман нипошто ни
је први писац о уметности, али је говор о уметности лишио
произвољности, анегдотичности, заправо некритичности.
Откривање стила у неком предмету у даљим истражива
њима је довело и до његовог дефинисања као уметничког,
откривање историјске димензије уметности довело је и до
раздвајања историјских од теоријских обележја уметничког
дела, дошло је до питања језика и терминологије науке о
уметности, постављен је корен културолошког и иконограф
ског метода, психолошког, социолошког, антрополошког,
географског, историјског, и слично.
Своју научност историја уметности дугује појави Винкелма
на који је, ослањајући се на методологије природних наука,
узимајући у обзир њему савремена стремљења у тумачењу
културе и историје, увео формалну и контекстуалну анали
зу дела, мотива, откривао стилове директном опсервацијом
примера који потичу из истог времена и простора, њиховим
поређењем, увео биолошко тумачење раста и развоја сти
лова, настојао да васпитава и формира укус публике, дефи
нисао различите облике излагања (есеј, опис, каталог, саоп
штења о налазима на терену, историја уметности одређеног

454

АНГЕЛИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ АУЛТ
периода) који су наставили да живе у историји уметности,
идући укорак са опште-друштвеним токовима свог времена,
суочавајући се, попут историчара уметности данас, са лич
ним преиспитивањима, ограничењима и склоностима које се
неминовно рефлектују на пут којим се креће историја умет
ности као наука, и као историја и као прича о уметности.
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КУЛТУРНИ ГРАЂАНСКИ РАТ 
У АМЕРИЦИ
ANDREW HARTMAN, A WAR FOR THE SOUL
OF AMERICA: A HISTORY OF THE CULTURE
WARS, THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS,
CHICAGO AND LONDON 2015
Грађански рат у Америци, који се водио између 1861. и
1865. године, представља преломни историјски догађај чији
је исход обликовао даљи развој једне нације и државе. Исто
риографија је до сада пружила обиље студија на тему рата
између Севера и Југа, док су производи популарне културе
додатно допринели да он постане један од најзнаменитијих
тренутака америчке историје. Међутим, чињеница да се у
Сједињеним Америчким Државама последњих деценија XX
века водила друга врста грађанског рата – културног грађан
ског рата – тек је релативно скоро прихваћена као реалност
и као легитимна проблематика историјских и социолошких
истраживања. Управо је овај културни грађански рат тема
друге по реду књиге Ендруа Хартмана (Andrew Hartman),
ванредног професора историје на Универзитету државе
Илиноис, под насловом Рат за душу Америке: историја
културних ратова.
Као идеја за наслов Хартманове књиге послужио је говор
Патрика Бјукенана (Patrick Buchanan) одржаног на Републи
канској националној конвенцији у Хјустону 1992. године,
када је овај конзервативни политичар скренуо пажњу јав
ности да је у току рат који по свом значају нимало не зао
стаје за Хладним ратом и који се води ни за шта друго до за
сâму душу Америке. Бјукенан је на тај начин крстио кул
турне ратове, односно сукобе који су се од 1960-их водили
на подручју културе, а у чијем се средишту налази проблем
идентитета америчке нације. На који начин Американци
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треба да мисле о себи, шта чини исправну идеју Америке и
како тумачити своју историјску улогу била су главна питања
око којих су се ломила копља у културним ратовима, чију
историју Хартман студиозно расветљава у својој одлично
написаној и изузетно интересантној књизи.
Сваку повест културних ратова у Америци треба започети
од периода који је уследио непосредно по завршетку Другог
светског рата и који је приближно трајао до убиства Џона
Ф. Кенедија (John F. Kennedy). Током готово две деценије,
велики број Американаца делио је одређен скуп вредности
који је служио као јасно дефинисана граница која раздваја
нормално од девијантног, морално од неморалног, друштве
но прихватљиво од друштвено патолошког. Овај скуп вред
ности Хартман назива још и нормативном Америком, при
чему не би била грешка користити као синоним Америка бе
ле средње класе. Нормативни Американци су као своје нај
више вредности славили марљиви рад, личну одговорност,
појединачно постигнуће, узлазну друштвену покретљивост,
док су црква, религија, отаџбина и традиција биле предмет
најдубљег поштовања. Овакав поглед на свет подразуме
вао је и строгу поделу родних улога, са мушкарцем у улози
хранитеља и оца породице и женом у улози супруге, мајке
и домаћице. Поред глорификације нуклеарне породице, хе
теросексуалност се сматрала јединим нормалним обликом
сексуалног понашања, док је хомосексуалност била стиг
матизована и третирана као поремећај. Међутим, шездесе
тих година прошлог века дошло је до бујања друштвених
покрета који су попут сеизмичких потреса уздрмали начин
на који Американци доживљавају своју нацију. Разнолики
друштвени покрети као што су контракултурни, студентски,
феминистички, мировни, покрет за грађанска права црна
ца и други, обједињени генеричким термином Нова левица,
почели су да оспоравају до тада општеприхваћене вредно
сти милиона Американаца и тиме задали тежак ударац нор
мативном американизму. Стога је Нова левица била та која
је, како пише Хартман, „испалила прве хице у културним
ратовима” (37).
Ови покрети за еманципацију или идентитетски засновани
покрети, како их Хартман назива, представљали су борбени
поклич свих групација које су биле искључене из традици
оналне идеје Америке или које њоме нису биле задовољне,
што ће рећи жена, Афроам
 ериканаца, Чиканоса, доморо
дачког становништва, хомосексуалаца, лезбејки и других.
Срж ових покрета сачињавала је америчка омладина, тач
није генерација бејби бумера, која је одрасла у послерат
ним годинама и уживала у плодовима тадашњег економског
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просперитета, од којих посебно треба истаћи доступност
универзитетског образовања широким масама људи. Због
тога се може рећи да је Нова левица дала глас маргинали
зованима и обесправљенима, који су бучно протестовали
против дискриминације жена, расизма, супремације белог
мушкарца, рата у Вијетнаму, хомофобије и осталих видова
друштвене неправде. На фасади нормативне Америке, која
се до тада чинила непробојном, полако су се јављале пуко
тине које су се неизбежно шириле да би се временом појавио
непремостиви јаз између две Америке, једне прогресивне и
друге традиционалне. Друштвени покрети из шездесетих су
отворили питања попут родне равноправности, абортуса,
мултикултурализма, секуларизације школског курикулума,
цензуре, порнографије, уметности, афирмативне акције, ин
терпретације националне историје, западног канона и мно
га друга, која су поларизовала америчко друштво и која се
нису могла решити проналажењем својеврсне златне среди
не. Сваки од наведених проблема био је повод за битке које
су вођење у културним ратовима и које Хартман детаљно
описује у својој књизи .
У рату за душу Америке, као и у сваком другом рату, бор
ба се водила између два непомирљиво супротстављена та
бора. Као реакција на друштвене покрете из шездесетих и
њихове незанемарљиве успехе профилисала се конзерва
тивна десница, која је ламентирала над оним што је за њу
представљало богохулан чин одбацивања традиционалних
вредности и прижељкивала повратак Америке педесетих.
Ударну песницу конзервативног табора у културном гра
ђанском рату чинила је такозвана хришћанска десница, која
је са великом зебњом дочекала корените промене до којих
су довели протести Нове левице, посебно када је реч о ши
рењу секуларног хуманизма, еманципацији жена и рушењу
табуа везаног за хомосексуалност. У њиховим очима, ове
промене су представљале озбиљну претњу стожерним сту
бовима нормативне Америке – религији и породици. Ипак,
најаг ресивнија критика Нове левице била је оличена у нео
конзервативцима, односно групи лево оријентисаних инте
лектуалаца који су се током шездесетих померили значајно
удесно на политичком спектру. Неоконзервативци су устали
против „нечистих сила модерности” и ставили се у одбрану
традиционалне, и за њих једине исправне, идеје Америке.
Промовисање слободне љубави, јавно спаљивање грудњака
од стране феминистичких активисткиња, заузимање зграда
универзитета од стране бунтовних студената, објављива
ње Филип Ротовог (Philip Roth) романа Портнојева бољка,
конзумирање психоактивних супстанци, музички фестивали
попут оног у Вудстоку били су само неки од догађаја који су
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деловали поражавајуће по неоконзервативце, који су у њима
видели симптоме декаденције западне цивилизације. Отуда
не чуди често реферирање на класично дело Едварда Гибо
на (Edward Gibbon) Опадање и пропаст Римског царства, у
којем се међу узроцима пропасти Рима наводе необуздани
хедонизам, разврат и сексуалне извитоперености. Хартман
на једном месту цитира Гертруду Химелфарб (Gertrude Him
melfarb), једну од водећих представница неоконзервативи
зма, која је поводом трансгресија идентитетски заснованих
покрета записала: „Звери модерности су мутирале у звери
постмодернизма – релативизам у нихилизам, аморалност
у иморалност, ирационалност у лудило, сексуална деви
јантност у полиморфну перверзност” (250).
Таква реакција конзервативне деснице можда представља
најбољи показатељ   далекосежних промена које су захва
тиле социјални, културни и политички пејзаж. Уистину, по
крети за еманципацију успели су да зацементирају резулта
те своје борбе. Феминистички покрет је значајно допринео
умањивању неравноправности између мушкараца и жена.
Покрет за права хомосексуалаца је извојевао крупне победе
у свом крсташком рату против дискриминације, међу којима
се посебно издваја одлука Америчке психолошке асоција
ције 1973. године да хомосексуалност скине са листе поре
мећаја. Увођење женских, етничких и црначких студија на
факултетима широм Америке такође представља непосред
ну последицу студентских протеста и, самим тим, институ
ционализовано наслеђе идентитетски заснованих покрета.
Током периода који је уследио након бурних шездесетих
наступила је секуларизација школског курикулума, што је
значило да су наставници на часовима могли да предају те
орију еволуције или да децу уче разумевању и поштовању
културних разлика. Отуда не чуди због чега је у рату за душу
Америке школа била једно од главних попришта борбе, јер
како се курикулум мењао да би задовољио захтеве мулти
културног друштва, то је за религију било све мање места
у њему. Хришћански фундаменталисти нису благонаклоно
посматрали такав развој догађаја и, као одговор на њих, ма
совно су напуштали државне школе и оснивали властите.
Исто тако, на америчким факултетима хуманистичких наука
велики утицај задобиле су идеје Мишела Фукоа (Michel Fo
ucault), Жака Дериде (Jacques Derrida), Пола де Мана (Paul
de Man), Жака Лакана (Jacques Lacan) и других постструкту
ралистичких мислилаца. Релативистичка филозофија ових
аутора играла је значајну улогу у културним ратовима из
разлога што је академској левици послужила као пушчана
муниција којом je засулa вредности које су конзерватив
ци сматрали ванвременским и непроменљивим. Овакве и
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сличне утакмице на тржишту идеја сведоче да је и високо
образовање у Америци било захваћено вихором културног
грађанског рата, што потврђује и контроверза око такозва
ног западног канона крајем осамдесетих, који су либерални
културни ратници, инспирисани Фукоовим промишљањем
знања и моћи, осудили као расистички и сексистички.
Међутим, уколико би било неопходно издвојити једну битку
која најбоље сажима природу читавог рата за душу Америке,
онда би то, по нашем мишљењу, била острашћена расправа
око изложбе Енола Геј у Националном музеју авијације и
астронаутике 1995. године. Опречни начини на који Амери
канци перципирају   историјску улогу своје нације, као бе
неволентног хегемона или незајажљивог агресора, често су
избијали на површину током културних ратова, али је током
расправе о изложби Енола Геј овај спор достигао тачку цр
веног усијања. Поменута изложба је била посвећена педе
сетој годишњици бацања атомских бомби на Хирошиму и
Нагасаки, с тим да су организатори првобитно планирали да
овај догађај буде одржан у светлу критичког преиспитивања
одлуке америчке владе да употреби атомско оружје и на тај
начин оконча Други светски рат. Такав приступ је изазвао
гласно негодовање ратних ветерана и конзервативних поли
тичара због тога што је за њих он представљао обезвређи
вање херојске улоге Сједињених Држава у праведном рату
против јапанског милитаризма. Иако су историчари требали
да имају последњу реч у националној  дебати о узроцима и
импликацијама Хирошиме и Нагасакија, победу је однела
конзервативна струја мишљења удружена са снажним антиинтелектуализмом, док су ставови стручњака за Други свет
ски рат проглашени ирелевантним. Првобитна намера орга
низатора изложбе била је повучена услед онога што је назва
но „патриотском коректношћу” (282). Будући историчар по
образовању, Хартман није пропустио да укаже како је кон
троверзна изложба била једна од епизода културних ратова
у којој су припадници његовог еснафа били најнепосредније
умешани.
У закључку своје књиге Хартман износи мишљење да кул
турни ратови који су обележили последње деценије XX ве
ка припадају историји, док се одјеци огорчених борби могу
препознати и у XXI веку, иако они сада имају призвук фар
се. Коначни победник културног грађанског рата у Амери
ци јесте либерални табор, чија се борба у крајњој инстан
ци водила за остваривање истинске једнакости, односно,
према речима Линдона Џонсона (Lyndon Johnson), не само
за „једнакост као право и теорију”, већ и за „једнакост као
чињеницу и резултат” (104). Исто тако, Хартман сматра да
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културне ратове треба посматрати као неизбежну последи
цу прилагођавања на друштвене промене започете шездесе
тих година прошлог века, јер како је нормативна Америка
почела да пуца по свим шавовима, нормативни Американци
су кренули у борбу за њено очување. Ипак, како овај аутор
примећује, „до двадесет првог века, сећања на овај изгубље
ни свет су избледела” (285). Хартмановој оцени културних
ратова као још увек присутног анахронизма треба упутити
умерену критику, будући да су председнички избори у Аме
рици 2016. године показали да су многа питања око којих
су вођени културни ратови још увек актуелна. С једне стра
не, Хилари Клинтон (Hillary Clinton) се представљала као
(аутентични?) носилац идеала покрета за еманципацију из
шездесетих, док је Доналд Трамп (Donald Trump), с друге,
својом ксенофобијом, расизмом и мизогинијом нагињао
крајњој десници. Најпосле, Хартману треба одати призна
ње због настојања да на објективан начин испише историју
културних ратова, иако се при пажљивом читању може за
пазити да су ауторове симпатије на страни левице. Све на
ведено чини разумљивим велики успех Рата за душу Аме
рике, који је додатно потврђен овогодишњим објављивањем
другог издања. Због тога се надамо да ће и домаћи издавачи
уочити значај и актуелност Хартманове књиге, а самим тим
и потребу за преводом на српски језик.  
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Завод за проучавање културног развитка, Београд;
Високa школa за комуникације, Београд
УДК 14(=163.41):929(049.32)
                                   14 Жуњић С.(049.32)

ХРИШЋАНСТВО, 
ФИЛОСОФИЈА, 
ХРИШЋАНСКА 
ФИЛОСОФИЈА
БЛАГОЈЕ ПАНТЕЛИЋ, ДИПТИХ О 
ХРИШЋАНСТВУ И ФИЛОСОФИЈИ; ВЕРА И
(СА)ЗНАЊЕ У ВРЕМЕ ОДУМ
 ИРАЊА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ
СТУДИЈЕ, БЕОГРАД 2019.
Књига Благоја Пантелића „Диптих о хришћанству и фило
софији: Вера и (са)знање у време одумирања Југославије”
састоји се из две целине: „Хришћанска философија: pro et
contra и „Философ и хришћанство: прилог за интелектуалну
биографију Слободана Жуњића”. Два сегмента обједињена
су интересовањем за ставове српских философа у послед
њој деценији постојања СФР Југославије о проблему односа
хришћанства и философије, а посебно могућности заснива
ња хришћанске философије.
Хришћанско богословље је неспорно грађено и развијано
на темељу античког философског искуства и њихово међу
собно одношење у потоњој историји философског и рели
гијског Запада не може бити негирано. Ипак, хришћанско
подозрење према „овосветском знању” и философско инси
стирање на супротстављању вере и знања, откривењског и
умског, изградиле су свест о јасној граници – па рекло би
се и провалији – између предмета, метода и циљева фило
софије са једне и богословља (теологије) са друге стране.
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То се посебно односило на препознавање и одређивање
граничних области између ове две дисципине, као и на пи
тање саме могућности утемељног говора о философији која
би била именована као хришћанска.
Први сегмент књиге посвећен је полемици покренутој ма
гистарским радом Владана Перишића „Платонизам и тео
логија”, одбрањеним 1986. године на Филозофском  факул
тету Универзитета у Београду, у којој је аутор заступао тезу
о могућности заснивања хришћанске философије, а у којој
су учествовали еминентни филозофи Михаило Ђурић, Рад
мила Шајковић, Богољуб Шијаковић, Илија Марић и Слобо
дан Жуњић. Благоје Пантелић јасно, прецизно и прегледно
представља философски и друштвено-политички контекст
полемике, као и аргументе свих учесника, без покушаја
да арбитрира, већ да понуди прилог како историји новије
српске философске мисли, тако и фокусирању на важност
питања могућности заснивања хришћанске философије, од
носно односа хришћанства, богословља и философије као
важног за проблем идентитета философије саме.
Прво поглавље овог сегмента представља осврт на историј
ски дисконтинуитет у развоју философије у Србији настао
после Другог светског рата, обележен удаљавањем са Фило
зофског факултета у Београду готово свих предавача и апсо
лутном доминацијом марксистичке доктрине у овој дисци
плини. Чак и после смене генерација на истом факултету, од
тада отворенијем према другачијим приступима философ
ском мишљењу, укључујући и утицај англосаксонке анали
тичке праксе, домаћа философска мисао се никада није вра
тила у однос континуитета са филозофском традицијом која
се у Србији развијала до средине 20. века, па о промишљању
на трагу аутора какви су Ксенија Атанасијевић, Владимир
Вујић па чак ни Бранислав Петронијевић готово да није мо
гло бити ни говора. Било какво приближавање философије
богословљу или чак давање философског значаја средњеве
ковном теолошком мишљењу било је непожељно или све
дено на минимум, при чему је у потпуности занемаривано
и само постојање византијске философије или философска
релевантност византијске теологије.
У другом поглављу овог сегмента, аутор излаже основне
ставове из магистарске тезе Владана Перишића, као и ње
гове аргументе, али и аргументе супарника, у полемици
изазваној његовим покушајем да тезу објави у престижној
едицији Института за филозофију. У трећем поглављу аутор
представља касније одјеке ове полемике, који су се јавили
махом деведесетих година прошлог века, у којима Перишић
није узео јавног учешћа.
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ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ
Из Пантелићевог излагања прецизно је представљена криза
коју је у тадашњој институционалној философској сцени (а
само таква је заправо и постојала) изазвало (поновно) поја
вљивање мислилаца хришћанског вредносног и егзистенци
јалног опредељења, која је показала дубину расцепа домаће
философије са сопственим наслеђем, као и у основи ван
философско, прецизније идеолошко, порекло овог расцепа,
које је оставило трага и на немарксистичке и неспорно ви
соко компетентне философе какав је Михаило Ђурић. Фи
лософија, па и она немарксистичка, као да је у првом реду
требало да представља (и као да је само на тај начин могла
бити толерисана) доследно оружје у сукобу између маркси
зма и религије, односно прилог и битан улог у оспоравању
легитимности било каквог утицаја религије на друштво, па
самим тим и на мишљење.
Други сегмент књиге посвећен је философском развоју про
фесора Слободана Жуњића (1949–2019), који прати пут овог
изузетног мислиоца и прворазредног философског струч
њака од марксистичких корена „праксисовске” провени
јенције (које у основи никада није напустио) ка отварању
према „хришћанском мисаоном наслеђу”, које код Жуњића
није било последица интелектуалне моде, него савесног и
доследног философског промишљања. Пантелић назначава
делатност овог философа као пример философски врло раз
вијеног и интелектуално поштеног приступа превладавању
идеолошки програмираног јаза између наводно неспојивих
домена философије и теологије, вере и знања, традиције и
модерности.
Књига Благоја Пантелића не даје допринос само изучава
њу наше философије нити посебном питању односа фило
софије и хришћанства и његовим друштвено-политичким
и културним импликацијама (посебно у нашој средини),
већ својом структуром и стилом представља огледан при
мер истински дијалошког философског текста, који зна
чајно унапређује код нас и даље нажалост дефицитарну
праксу јавног дијалога. У том смислу, ова књига нема само
спознајну него и хигијенску улогу на нашој философској и
теоријској сцени.
Књига „Диптих о хришћанству и философији; Вера и (са)
знање у време одумирања Југославије” има обим од 138
страница, укључујући ауторов предговор, списак литерату
ре и индекс имена. Уредник издања је Милан Игрутиновић,
а рецензенти Илија Марић, Богољуб Шијаковић и Богдан
Лубардић.
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УСПОМЕНА НА РОЏЕРА СКРУТОНА

СЕР РОЏЕР СКРУТОН
(1944–2020)
У недељу 12. јануара, у 75. години преминуо је британски
филозоф сер Роџер Скрутон (Roger Scruton), најзначајнији
савремени представник традиционалног конзервативизма.
Свако ко се интересовао за политичку филозофију, а по
себно за конзервативну мисао, морао се срести са његовим
именом, односно неким од његових дела. Ипак, Скрутон је
био много више од обичног специјалисте или политичког
проповедника чији је циљ задобијање присталица и ствара
ње верника. Загледан у вечна питања која окружују људско
постојање, Скрутон је написао значајне књиге из историје
филозофије, етике и естетике; писао је о праву, култури, му
зици, архитектури, вину, лову, екологији, сексуалности, пе
симизму, души света, људској природи, цркви и Богу; аутор
је неколико романа; творац је две опере, као и документарца
о лепоти који је урађен за Би-Би-Си. Иза Роџера Скрутона је
остало више од педесет књига, као и безбројна предавања,
есеји и чланци. У његову заоставштину мора се уврстити и
часопис Salisbury Review који је основао још 1982. године и
који и данас излази. Све то га је чинило једним од највише
странијих и најпродуктивнијих филозофа нашег времена.
Његов глас имао је тежину и ван његове домовине. Са па
жњом су га слушали у САД, Мађарској и Чешкој, где је још
у време владавине комунистичке диктатуре више пута орга
низовао приватне семинаре учествујући на тај начин у из
градњи алтернативне јавности тих земаља, што је у то време
са собом повлачило и немали ризик. Полиција је неколико
пута приводила присутне, а Скрутон је био депортован из
Чехословачке. У време када се многи труде да се представе
као бунтовници, једва да се неко од њих може похвалити да
је икада био у ситуацији да забрањене књиге лично прено
си у земље с оне стране Гвоздене завесе. Ипак, Скрутон је
тада личним примером указао на везу између мисли и чи
на. Његови поштоваоци широм света слажу се да су њего
ва постигнућа изузетна, а један бивши студент назвао га је
„човеком већим од свог времена”.
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Конзервативна филозофија била је тема која је Скрутона
окупирала током читавог живота. Једна од његових првих
књига, и уједно најпознатије дело, носи наслов The Meaning
of Conservatism (1980). Већ тада је било јасно да је реч о
филозофу који стоји насупрот духу времена, јер Скрутон не
само да је био у опозицији према доминацији левице, него
се изазивачки поставио и према свима онима који су кон
зервативизам желели да сведу на пароле о међународном
слободном тржишту и личној слободи, односно онима који
су конзервативну мисао изједначавали са одбраном statusa
quo или политиком конзервативне странке. Следиле су књи
ге Conservative Thinkers: Essays from The Salisbury Review
(1988), Conservative Thoughts: Essays from The Salisbury Re
view (1988), Conservative Texts: An Anthology (ed.) (1992), A
Political Philosophy: Arguments for Conservatism (2006), How
to Be a Conservative (2014). Последња Скрутонова књига
Conservatism: An Invitation to the Great Tradition (2017) та
кође се бавила конзервативном традицијом, односно њеном
предисторијом, развојем и садашњим стањем.
Рођен 1944. године Скрутон је припадао генерацији образо
ваној у левичарском духу. Отац му је био социјалиста, син
дикалац и члан лабуристичке странке, а Роџер је у Кембри
џу као студент био близак левим идејама. Како је сам гово
рио његово окретање конзервативизму било је плод личног
искуства. Маја 1968. године Скрутон је у Паризу гледао до
чега је довела идеологија нове левице и њени свеобухватни
пројекти. Посматрао је нереде, нападе на полицију и ауто
мобиле у пламену, на чијој ватри је требало да сагори чи
тав свет да би се изградиле утопије које су постојале само у
главама левичарских политичких пророка. Истовремено је
слушао те исте пророке који су са удобних позиција оне „са
мозадовољне хулигане средње класе” и рушитеље бранили
као борце за „слободу”, „једнакост” и „социјалну правду”.
Згађен над оним што је чуо и видео, Скрутон се тада окре
нуо свом знаменитом земљаку Едмунду Берку, који је ви
ше од 150 година раније слушао сличне демагоге и гледао
исте острашћене фанатике. Како је сам истицао, изненада
је схватио да је на другој страни и да он жели да чува ства
ри, а не да их руши. Тада је разумео значај очувања духов
них ствари у немирним временима, односно колико је добре
ствари лако уништити, а тешко изградити, што посебно ва
жи за ствари које су колективна имовина, као што су мир,
слобода, закон, јавни дух... Стога је прихватио да буде бра
нилац ауторитета и послушности. Постало му је јасно и да
је жеља да се оно конкретно, блиско и познато разори у име
апстрактног и непознатог, односно у име магловитих обећа
ња, не само израз глупости и неодговорности, него и врло
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опасна заблуда. Разумео је и да је слобода могућа једино као
конкретна слобода у оквиру поретка и закона, те да без ин
ституција човек не постоји као свесни субјект. Проучавање
енглеске правне традиције cоmmon law-a, уверило га је да
власт и насиље нису иста ствар, да се институције и правила
не намећу, него да органски и спонтано настају одоздо. Сво
је схватање конзервативизма Скрутон је темељио на тради
цији Habeas corpus-a. То није била некаква безнадежно ап
страктна и посвуда важећа сува доктрина конзервативизма,
него покушај очувања сопственог наслеђа и традиције којој
је припадао. На модерне проблеме покушавао је да даје спе
цифичне одговоре са његовог, енглеског становишта. Било
је у томе извесне скромности и уздржавања од општеоба
везујућих решења. Париско искуство одвело је Скрутона у
конзервативни табор, али му је такође указало на последице
левичарских учења, односно опасност коју она представља
ју за опстанак једног друштва. За разлику од бројних ин
телектуалаца на Западу, Скрутон је знао шта је комунизам.
Левичарским мислиоцима (Грамшију, Хабермасу, Фукоу,
Дворкину, Сартру, Алтисеру, Лукачу и другима) Скрутон је
посветио књигу Thinkers of the New Left (1985) у којој их је
изложио оштрој критици. Интелектуалистичкој моди и но
вим, заводљивим, али погрешним идејама супротстављао је
стару, досадну, али истиниту филозофију. Та књига му није
створила пријатеље у већински левичарској академској јав
ности. Напротив, она је штетила његовој каријери. Истовре
мено, та књига, настала девет година након Солжењицино
вог захтева да се не живи у лажи, била је акт пркоса и непри
стајања. Скрутон се није склањао од јавне полемике, него је
својим животом и делом сведочио да конзервативизам није
незамерање и конформизам. Његов Salisbury Review био је
далеко од тога да чини уступке тачеризму, са којим се могао
сложити само делимично и коме је умео да упути озбиљне
прекоре. Иако неподмитљиво чврст у сопственим уверењи
ма, Скрутон је био далеко од било какве идеолошке засле
пљености. Његов конзервативизам умео је да пронађе дели
ће истине и у противничким позицијама и да их прихвати.
Сматрао је да су људи конзервативни у оним стварима које
воле и које добро познају. Заљубљен у енглеску провинцију
одбијао је да еколошко питање препусти левичарима и они
ма који своје идеолошке циљеве маскирају зеленим покри
вачем. Насупрот левичарском екологизму истицао је љубав
према дому (oikophilia). Конзервативно схватање екологије
изложио је у књизи Green Philosophy: How to Think Seriously
About the Planet (2011).
Посебну пажњу Скрутон је поклањао питању нације, одно
сно одбрани националне државе, која је за њега била важна
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тековина Запада која га разликује од остатка света. Нагла
шавао је да идеја грађанства зависи од постојања нације
и дељеног начина живота, а да правни поредак почива на
територијалности, односно на постојању јасних граница у
оквиру којих поредак важи. Сматрао је да национална држа
ва није одговорна за тоталитаризме XX века, напротив не
вољу је видео у опадању снаге националне државе, јер тек
обескорењеност ствара атомистичке индивидуе које затим
мобилишу тоталитарни покрети. У складу са тим, био је и
скептичан према глобализацији, односно оним тенденција
ма које значе брисање и разлагање културних специфично
сти. Без заједнице и једног саморазумљивог „ми”, без базич
ног консензуса и поверења унутар заједнице сама од себе
отпадају и сва друга политичка питања. Бранећи национал
ну државу, Скрутон је јасно стајао против бриселске уније и
био један од најважнијих заговорника изласка Британије из
ЕУ. За Скрутона није било никакве сумње да читава европ
ска цивилизација зависи од опстанка националних граница
и националне државе, те да је Европска унија која је наме
рила да избрише националне границе сама највећа претња
демократији. Сама Унија створила је класу политичара који
више никоме не одговарају. Истовремено је чврсто стајао у
супротности према идеологији мултикултурализма и упозо
равао на разорне последице политике отворених граница.
Поред политике, Скрутонова преокупација било је и питање
лепоте, односно критика естетског релативизма, а у неколи
ко последњих година посветио се и религијским питањима.
У извесном смислу, код Скрутона је политика увек играла
подређену улогу у односу на културу, уметност, религију,
породицу и пријатељство, јер ту се стварају и преносе наше
вредности, а не у области политике и економије. Скрутон
се плашио друштва у коме нема ничег светог, нема љубави,
лепоте и среће, већ се све своди на економију и забаву. Као
и Тома Аквински, веровао је да без лепоте не може бити ни
живота. Сматрао је да у животу постоје многи циљеви чије
испуњење не зависи од економије, те је победу економије
над политиком држао за опасну и суштински дехуманизују
ћу. Економским експертима је замерао да никако не схватају
да oikonomia без oikos-a престаје да буде практична наука и
постаје идеологија. Био је дубоко свестан да се ствари нај
више вредности, оне до којих нам је највише стало, мора
ју држати подаље од логике тржишта. Свете ствари немају
цену.
Изражена својственост, нонконформизам и суверено држа
ње донели су Скрутону много тешкоћа у животу. Па ипак,
и поред бројних напада његово дело није могло остати
без заслужених признања, која су у већем броју стизала из
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иностранства – Чешке и Мађарске. Због заслуга на пољу
филозофије, подучавања и јавног образовања Скрутон је
2016. године понео титулу сера. Ипак, ни витешка титула
није значила да су напади на Скрутона и етикетирања пре
стали и остао је осећај да је он у својој земљи остао не
довољно прихваћен. И почетком 2019. године „молио се да
Велики Инквизитор кога су устоличиле друштвене мреже
пронађе другу мету”, а хајци на њега су се придружили и
поједини функционери торијевске странке. Како је конста
товао Даглас Мареј, Скрутону је даван простор у медијима
само када је требало „разоткрити десничарско чудовиште”,
што је био случај и са последњим интервјуом који је дао.
Познајући комунистички тоталитаризам и његову, како је
говорио, мрачну и безличну силу која жели све да контро
лише, Скрутон је са зебњом посматрао успостављање истих
образаца, истог хистеричног лова на вештице и истог до
стављачког говора на Западу. Сматрао је да су сада баш на
Западу потребни онакви семинари какве је некада органи
зовао у Прагу и Брну. И тада је Скрутон за своје друштво
бирао оне „злочинце“ чији се „злочин” састојао у томе што
су изговорили погрешну реч, читали погрешне књиге и раз
говарали са погрешним људима. Судећи према ономе што
су о њему рекли људи који су га познавали, Скрутон је по
природи био далеко од било какве огорчености. Он није био
пророк који је желео да прогони невернике. Писао је да „по
сао конзервативизма није да исправља људску природу или
да је обликује у складу са некаквим концепцијама о идеал
ном рационалном бирачу” него да „покушава да разуме како
друштва функционишу и да направи простор потребан за
њихово успешно деловање”. Био је скроман, добронамеран,
задовољан и захвалан онако како могу бити задовољни љу
ди који су помирени са несавршеношћу света и који су у
њему умели да пронађу ствари које у живот уносе смисао и
које свет чине домом, а не кавезом. Налазио је утеху и у не
удобним истинама. „Упркос свему, има много тога на чему
треба да будем захвалан” записао је у својим последњим да
нима. Фарму на којој је живео називао је „Скрутопија”. До
краја живота уживао је у лову на лисице.
У једном кратком осврту на Скрутоново дело, берлински
професор Тил Кинцел назвао је Скрутонову филозофи
ју „конзервативизмом на највишем замисливом нивоу”.
Одласком Роџера Скрутона Британија је изгубила великог
филозофа, а конзервативна мисао једног од својих најинспи
ративнијих заступника.
Др Душан Достанић,
Институт за политичке студије, Београд
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РАДОВИ
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА
УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног
научног одбора категоризован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
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.
Исто, стр. 148.
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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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