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По сто је књи ге ко је је те шко не ко мен та ри са ти. Про сто, по
ја ви се по тре ба за пи са њем ква ли тет не сту ди је, као што се 
ра ђа ју и пи сци ко ји уме ју да од го во ре свом за дат ку. Ка да се 
по ја ви два на е сто из да ње књи ге, зна чи да је тре ба про чи та ти 
или бар са мо пре ли ста ти. Да ли је мо гу ће да књи га до жи ви 
то ли ко из да ња? За пра во, ко ја књи га је до жи ве ла то ли ко из
да ња?  Нај кра ће, Стју арт Табс из ја вљу је: „…по ку шао сам да 
ство рим текст ко ји је не по сре дан и ре ле ван тан за сту ден те 
и на став ни ке, текст ко ји од ра жа ва мој ду го роч ни циљ ра
зу мљи во сти, а уво ди сло же не пој мо ве и те о ри је без по јед
но ста вљи ва ња и у ко ме се ко ри сти ја сан, жив и пре ци зан 
је зик.” Да кле, Стју арт Табс пот пи сао је мо но гра фи ју ко ја је 
до жи ве ла не ви ђе ни број из да ња и на сло вио Комуникација: 
принципииконтексти.

Шта са др жи но во, по ре ду, два на е сто из да ње мо но гра фи је? 
Од го вор на по ста вље но пи та ње до би ја мо у Предговору мо
но гра фи је (2125). По ред кра ћег са жет ка о сва ком по гла вљу, 
ау тор на гла ша ва да у но вом из да њу мо же мо на и ћи на пар 
но вих, ја ко кон струк тив них са ве та. Ка ко да по бољ ша мо не
вер бал не ве шти не; Ка ко да под стак не мо раз вој по ве ре ња; 
Ка ко да се из бо ри мо са тре мом; Ка ко да сту дент и ро ди тељ 
успе шни је ко му ни ци ра ју? и нај ва жни ји тј. нај ко ри сни ји су 
си гур но са ве ти о ме то ду пре го ва ра ња, „Шта же ли мо, шта 
хо ће мо, ка да од у ста је мо”?. На и ме, сва ко ка ко, са др жи сво је 
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за што и отва ра, за не ке бу ду ће ис тра жи ва че, низ но вих ис
тра жи вач ких по ља, док у на шем слу ча ју пред ста вља увер ти
ру за спо зна ју прин ци па ко му ни ка ци је.

Ко је, за пра во, Стју арт Табс? Бив ши де кан Би знис ко ле џа 
Уни вер зи те та у ис точ ном Ми чи ге ну и са да шњи про фе сор 
ли дер ских ве шти на на исто и ме ном уни вер зи те ту. Док тор 
на у ка у обла сти ко му ни ка циј ског и ор га ни за циј ског по на ша
ња. Ау тор је ја ко по зна тих пу бли ка ци ја: Кључевизалидер
ство,Системскиприступинтеракцијиумалој групи,101
степеникдоуспеха. И по ред све га то га био је кон сул тант у 
пет сто ти на ком па ни ја и се дам пу та про гла ша ван на став ни
ком го ди не. Да кле, по дат ке Оаутору (26) про на ла зи мо на 
стра ни ци пре по чет ка спо зна је са мих прин ци па. 

Ау тор на 796. стра ни ца об ра ђу је ко му ни ка ци ју кроз две те
мат ске це ли не Прин ци пи и Кон тек сти, ко је мо же мо озна чи ти 
и као под на сло ве пу бли ка ци је. HumanCommunication:Prin
ci ples and Con text по ста је до ступ на чи та лач кој пу бли ци са 
на ших про сто ра, за хва љу ју ћи пре во ди о ци ма Је ле ни Ви дић 
и Ти ја ни Ве сић Па вло вић као и из да вач кој ку ћи Клио. По ред 
реч ни ка пој мо ва и би бли о гра фи је, пу бли ка ци ја са др жи ин
декс име на и ин декс пој мо ва, од лич на ли ков на ре ше ња као 
и опи сну ста ти сти ку (ди ја гра ме, ка р то гра ме, пиктогра ме).

Да ли је за и ста ко му ни ка ци ја нај ва жни ја ве шти на ко ја мо же 
да се на у чи, са зна је мо у пр вој те мат ској це ли ни Принципи 
(29362) по де ље ној у осам по гла вља (Процескомуникације;
Опажањеособа;Вербалнапорука;Невербалнапорука;Слу
шање;Конфликти и преговарање;Етика и комуникација;
Односиупроцесу).На пи та ње ка ко де фи ни са ти ко му ни ка
ци ју Табс ка же: „Ко му ни ка ци ја је те ма о ко јој се та ко че сто 
рас пра вља да је и сам тер мин до био пре ви ше зна че ња  има 
су ви ше раз ли чи тих зна че ња за раз не љу де.” На осно ву ове 
тврд ње мо же мо ка за ти: ко му ни ка ци ја је про цес ме ђу људ ске 
са рад ње и ин фор ми са но сти у ко ме ко му ни ка то ри ша љу и 
опа жа ју по ру ке вер бал не, не вер бал не, на мер не и слу чај не. 
Нај че шћи об лик ко му ни ка ци је оства ру је се си сте мом face 
to face и пред ста вља пот пу ну ко му ни ка ци ју, оства ре ну пу
тем слу ха, ви да и до ди ра, из ме ђу кон вер за то ра. Ме ђу тим, 
ко му ни ка ци ја мо же би ти оства ре на и пу тем по ру ка – смса, 
меј ло ва, но ви на, фил мо ва, ин тер не та и те ле ви зи је. При ме
ћу је мо да по сто ји не ко ли ко на чи на да се о ко му ни ка ци ји го
во ри, али и мно го ви ше мо гућ но сти да че сто оста не мо не до
ре че ни о по је ди ним те ма ма. 

Пи та ње ко је при вла чи па жњу од но си се на раз ли ке у на
чи ну на ко ји му шкар ци и же не ко ри сте ко му ни ка циј ске 
ве шти не? Ау тор за па жа да ве ћи на ис тра жи ва ња по твр ђу је 
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стереотипно ста но ви ште да же не ви ше под ле жу со ци јал ном 
при ти ску и да удо во ља ва ју по тре ба ма дру гих, да се ви ше 
тру де да одр же кон вер за ци ју, док му шкар ци че сто за не ма
ру ју од го во ре дру гих. Та ко ђе, Табс ка же да не вер бал на ко
му ни ка ци ја, у до ме ну фи зич ког из гле да, мно го ви ше о на ма 
го во ри. Уни фор ме нам го во ре о ран гу и ста ту су. Оде ћа ко ју 
но си мо пре но си на ше при хва та ње или не при хва та ње тра ди
ци о нал них вред но сти. За па жа ње вред но по ме на од но си се 
на ја чи ну гла са ко ја се по ве зу је са цр та ма на ше лич но сти. 
Та ко се гла сни је осо бе сма тра ју агре сив ни јим, за раз ли ку 
од по ву че них осо ба ко је се сма тра ју сти дљи вим. По ред то га 
Табс го во ри да је лаж са став ни део сва ког од нас и да се ко
ри сти са ци љем за шти те соп стве не ре пу та ци је. 

У мо но гра фи ји ау тор по ку ша ва да до ка же не мо гућ ност оп
стан ка кон ста та ци је да се су прот но сти при вла че. Спро ве де
на ис тра жи ва ња по ка зу ју да је у на чи ну ода би ра парт не ра 
увек при сут на слич ност ко ју тра жи мо и (не)проналaзимо 
код по тен ци јал ног парт не ра. Стил ко му ни ка ци је из ме ђу 
парт не ра се ме ња са про ти ца њем вре ме на. Ка да се дво је 
љу ди упо зна је, си стем екс пли цит но сти у раз го во ру је нај
при сут ни ји. Са дру ге стра не у по след њој фа зи ве зе че сто 
се раз ме њу ју по ру ке дис тан це и ди со ци ја ци је – на при мер 
„Не же лим ви ше ни ка да да се ви ди мо”. Мо же мо за кљу чи ти 
да иа ко је бли зи на обич но пред у слов при влач но сти, љу де 
при вла че осо бе ко је су им слич не. По треб но је на гла си ти 
да фа ци јал на при влач ност има ве ли ку уло гу у при хва та њу 
или не при хва та њу од ре ђе них осо ба. Табс иде то ли ко да ле ко 
сма тра ју ћи да, чак и бе бе од два до три ме се ца ви ше во ле 
при влач на ли ца. Та ко ђе, ис тра жи ва ња по ка зу ју да фи зич ки 
при влач не љу де во ли мо за то што нам при ја да их гле да мо, 
али и због ми шље ња да при су ство у њи хо вом дру штву мо же 
да по бољ ша сли ку о на ма. На при мер, де вој ка ко ја из ла зи са 
згод ним му шкар ци ма по ве ћа ва сво је са мо по у зда ње и ви ђе
ње у очи ма дру гих љу ди, као и мо мак ко ји стал но из ла зи са 
ле пим де вој ка ма.

Ин те ре со ва ње ко је се ја вља код свих нас и ко је у ви ше слу
ча је ва пред ста вља ра до зна лост мо же мо фор му ли са ти у ви ду 
пи та ња – да ли се ле по та по ве зу је са та лен том? На осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња мо же мо за кљу чи ти да ле пим же на
ма успех у ка ри је ри ни је олак шан уко ли ко до бро из гле да
ју, због по сто ја ња пред ра су да о ефи ка сно сти спо ја ле по те 
и успе ха. У до ме ну му шкожен ских од но са ути цај ле по те 
нај ја чи је на по чет ку ве зе, јер ефе кат фи зич ког из гле да по
сте пе но не ста је ка да о од ре ђе ној осо би до би је мо до бре или 
ло ше ин фор ма ци је. Да кле, са знај на функ ци ја има при о ри
тет у од но су на фи зич ку. На осно ву све га из ре че ног мо же мо 
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уо чи ти да је пе р цеп ци ја, код свих нас, ја ко при сут на у тре
нут ку пр вог су сре та, упо зна ва ња, и да је че сто из вор не у спе
ха у ко му ни ка ци ји. 

Ја ко ва жну уло гу у ко му ни ка ци ји пру жа не вер бал на по ру
ка. На и ме, не вер бал ни зна ци, да ју ин фор ма ци је о на шим 
на ме ра ма и емо ци о нал ним од го во ри ма. Сме хом, тап ша њем, 
мр ште њем, по дру гљи вим осме хом, по гле дом ис под обр ва 
из ра жа ва мо сво је одо бра ва ње или нео до бра ва ње. Та ко ђе, 
кроз не вер бал не по ру ке, љу ди ша љу број не зна ко ве – ви зу
ел не и во кал не. Та ко ге сто ви ру ка ма пред ста вља ју за ме ну за 
вер бал ну ко му ни ка ци ју. На при мер, длан окре нут на го ре   
гест пре да је; длан на до ле – гест ау то ри те та; за тво ре ни длан 
с упр тим пр стом – гест увре де. Да кле, ни су са мо ре чи мо
гућ ност ко му ни ка ци је, са мо је дан по крет на ше га те ла мно го 
ви ше мо же ка за ти о на ма и на шим на ме ра ма, не го ве ћи на 
ре чи, и за то је по треб но мак си мал но ак ти ви ра ти пе р цеп ци ју 
у сва ком жи вот ном тре нут ку.

Дру га те мат ска це ли на Контексти (363690) са сто ји се од 
се дам по гла вља (Интерперсонална комуникација; Интер
културна комуникација; Интервјуисање; Комуникација у
малој групи; Јавна комуникација; Комуникација у органи
зацији;Масовнакомуникацијаиноветехнологије). Сва ко
днев на ко му ни ка ци јa но си на зив ин тер пер со нал на и од ви ја 
се из ме ђу дво је љу ди. Овај вид ко му ни ка ци је пред ста вља 
ин тен зив ну при сут ност са го вор ни ка у ве р бал ном, фа ци јал
ном и фи зич ком сми слу (из раз ли ца, те ле сни став, оде ћа, 
тон). Са мо от кри ва ње пред ста вља ин те грал ни део ко му ни
ка ци је из ме ђу две осо бе и од ви ја се у том кон тек сту. Пре ма 
сту ди ја ма, и му шкар ци и же не за сту па ју ми шље ње да ће се 
до па сти дру ги ма ви ше, уко ли ко го во ре ви ше о се би. Ме ђу
тим, на су прот отво ре ног ти па љу ди, по сто је и они ко ји би 
пре умр ли не го да до пу сте да их дру ги упо зна ју, то су љу ди 
за тво ре ног ти па. 

Уве ре ње ко је по сто ји је да љу ди ко ји има ју сна жну по тре
бу за до ми на ци јом, за пра во, има ју сна жну по тре бу за успе
хом. Та ко ђе се сма тра да по сто ји и ве за из ме ђу до ми на ци је 
и сли ке о се би, јер осо ба ко ја има ло шу сли ку о се би би ће 
суб ми сив на, а не до ми нант на. Об ра ђу ју ћи од но се из ме ђу 
му шкар ца и же не на по љу бра ка, мно ги струч ња ци сма тра
ју да и са вре ме ни бра ко ви до но се „не рав но прав но па рт не р
ство”, у сми слу да и ка да же не за ра ђу ју у ран гу му шка ра ца 
не мо гу да оства ре рав но прав ност у од но су, због по сто ја ња 
ра зних род них уло га. Ко ли ко је асер тив но по на ша ње при
сут но у бра ку и да ли је? Има ју ћи у ви ду да асер тив но по на
ша ње при зна је пра ва дру гих и рав но прав ност у ин тер пер со
нал ним од но си ма, док агре сив но по на ша ње и не а сер тив но 
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по на ша ње то не до зво ља ва, мо же мо ка за ти да је при сут ност 
не а сер тив ног по на ша ња до ми нант ни ја, јер че сто у бра ку не 
мо же мо да из ра зи мо сво је ми сли и осе ћа ња, већ их мо ра мо 
по ти сну ти. Не а сер тив но по на ша ње при ма о цу до но си раз ли
чи те вр сте од го во ра од сим па ти је до пре зи ра, док асер тив но 
и при ма о цу и по ши ља о цу до но си по зи ти ван ис ход. 

Ко му ни ка ци ја ко ја по бу ђу је ин те ре со ва ње све ви ше но си 
на зив ин тер кул тур на и од но си се на ко му ни ка ци ју из ме ђу 
при пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра. Кул ту ра ко јој при па да мо у 
нај ве ћој ме ри од ре ђу је на чин на ко ји се обла чи мо, наш од
нос са ро ди те љи ма и при ја те љи ма, хра ну ко ју је де мо. Да
кле, сва ка кул тур на гру па обе ле же на је ску пом за јед нич ких 
ка рак те ри сти ка, као и мно гим ва ри ја ци ја ма. Од то га ко јој 
кул ту ри при па да мо за ви си и са ма ко му ни ка ци ја. На при мер, 
Бел ги јан ци, Гр ци и Шпан ци осе ћа ју се при јат ни је у си ту а
ци ја ма у ко ји ма има ма ло не до у ми ца, а мно го ин фор ма ци
ја. На дру гој стра ни Ка на ђа ни, Ја мај кан ци или Аме ри кан ци 
отво ре ни ји су за про ме не и раз ли чи то сти и у том сми слу 
има ју ни зак сте пен из бе га ва ња не си гур но сти.

Ау тор из но си из у зет но ми шље ње у до ме ну зна ча ја ве ро до
стој но сти при ли ком бе сед ни штва. Пре ма Таб су осо ба мо же 
да бу де нај ве ћи го вор ник ког је свет ви део, да има нај бр
жи ум, да упо тре бља ва нај про му ћур ни ју пси хо ло ги ју и да 
је овла да ла свим фор мал ним сред стви ма до ка зи ва ња, али 
уко ли ко ни је ве ро до стој на, не ће би ти ни озбиљ но схва ће на, 
као ни при хва ће на. На осно ву из не те кон ста та ци је схва та мо 
да је сте пен ве ро до стој но сти ја ко би тан у про це су ко му ни
ка ци је. Да кле, ја ко је бит но да не по сто ји рас ко рак из ме ђу 
ре чи и де ла, већ до след ност и пре ци зност. Че сто се го во ри 
да се ве ро до стој ност на ла зи у уму слу ша о ца и ути че на став 
ко ји слу ша лац за у зи ма пре ма го вор ни ку. На и ме, на осно ву 
ре то рич ких ве шти на го вор ник се при ка зу је као не/ис ку сан, 
не/ва жан, не/искрен, пле ме нит/су ров, ак ти ван/па си ван, брз/
спор, емо ти ван/сми рен.

Ко му ни ка ци ја је је дан од нај зна чај ни јих фак то ра за успе
шан рад јед не ор га ни за ци је и увек пред ста вља пред у слов 
ње ног оп стан ка. Од но си на по слу ути чу на рад ни учи нак. 
Од лич ни  ин тер пре та тор ски од но си у ин сти ту ци ји до при
но се ве ћој по све ће но сти ко лек ти ву, ор га ни за ци ји и по слу. 
Зва нич ни из во ри су нај по у зда ни ји вид ко му ни ка ци је и за то 
спа да ју у ред нај че шће ко ри шће них ка на ла ко му ни ка ци је у 
ор га ни за ци ји, у до ме ну по у зда но сти и по жељ но сти. До би ја
ње ин фор ма ци је из не зва нич них из во ра сма тра се ва жним, 
али не и нај по жељ ни јим ти пом ко му ни ка ци је у окви ру ор
га ни за ци је. Да нас је не фор мал на ко му ни ка ци ја, у ве ли ким 
ком па ни ја ма, за ме ње на бр зим са стан ци ма, на ко ји ма се 
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изра ђу је на црт за бу ду ћи по слов ни до го вор, у сми слу фор
ми ра ња пре ли ми нар не гру пе ко ја ће у бли ској бу дућ но сти 
до би ти шан су на од ре ђе ном про јек ту.

Из во ри ин фор ма ци ја – ма сов на ко му ни ка ци ја – штам па ни 
ме ди ји (но ви не, ча со пи си, књи ге) као и елек трон ски ме ди
ји (ра дио, те ле ви зи ја, филм, ком пју тер) пред ста вља ју по пу
лар не и праг ма тич не из во ре ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци је 
по себ но у XXI ве ку. Но ве ко му ни ка циј ске тех но ло ги је у 
ве ли кој ме ри су по ве ћа ле ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју. 
Елек трон ски си стем ко му ни ка ци је омо гу ћа ва упо зна ва ње, 
по слов ну са рад њу, одр жа ва ње по знан ства, при ја тељ ства и 
ра ђа ње но вих по слов них, при ват них и жи вот них при ли ка. 
Мо же мо за па зи ти да смо да нас у хи пе рак тив ном вре ме ну, 
окру же ни оба ве зно не ком вр стом ко му ни ка ци је у сва ком 
тре нут ку, елек трон ском, штам па ном, вер бал ном или пак не
вер бал ном. У скла ду са на ве де ним по да ци ма ја сно је за што 
сту ди ја Таб са Стју ар та не гу би вред ност, већ са сва ким но
вим из да њем до би ја но ву чи та лач ку пу бли ку тј. сва ка но ва 
ге не ра ци ја по ста је ње гов вер ни пра ти лац. Да ли ће мо за ко ју 
го ди ну до би ти још јед но до пу ње но или из ме ње но из да ње 
мо но гра фи је Комуникација по ка за ће не са мо вре ме, већ и 
ми са ми по ка зи ва њем по тре бе и же ље да бу де мо што ефи
ка сни ји, пре ци зни ји и убе дљи ви ји у про це су ко му ни ка ци је.

Не за бо ра ви мо: је ди но је на ша из го во ре на реч, док је све 
оста ло ту ђе, као и да пу тем ко му ни ка ци је пу но то га ка же мо 
о се би, чак и оно што не би смо же ле ли! Да кле, ко му ни ко
ло ги ја по ста је по тре ба, а не иза зов на шег ве ка. Сле ди мо је. 
И бу ди мо ве ро до стој ни у све ту ре то рич но сти, али не за бо
ра ви мо да жи ви мо у ве ку тран сфор ма ци ја у ко ме мо же мо 
дожи ве ти још је дан но ви вид ко му ни ка ци ја, од но сно оче куј
мо нео че ки ва но.


