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Покренута су различита питања о лицу и његовим изразима…
Написан је велики број радова који су били посвећени само лицу
иемоцији…Људсколицејенесумњивоустањудапробудинашу
радозналостиданасзаинтересујезамногобројнепорукекојенам

шаље.

Далистесенекадазапиталинаколиконачинаможетесаоп
штитиинформацију,адапритомнекориститеречи?Чини
седаувишеситуацијанисмосвесниданевербалномкому
никацијомпунотогакажемо,пачакионоштонежелимо.
Колико говори један осмех, покрет руке или читавог тела
никада о томе не размишљамо. Подизање обрва, борање
браде,обореностугловаусанасу,заправо,самонекиодфа
цијалнихсигналакојимасаговорницимаилиоколинисаоп
штавамо оношто нежелимо, а на лицу исписујемо.Шта
јефацијална експресија,накојиначининформишемоили
дезинформишемопосматрачасвојимизразомлица,сазнаје
моумонографијиГоворлица:значењафацијалнихпонаша
ња.Ауторкапубликације,АлександраКостић, ангажована
је наФилозофскомфакултету уНишу где је прошла кроз
свазвањаодасистентадоредовногпрофесора,од1978.го
динедоданас.Иначе,педагошкирадА.Костићобављана
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департманимазасоциологију,новинарство1ипсихологију.2 
Осимтога,њенрадниангажман јепраћениреализацијом
курсеванамастерстудијама,3каоидокторским.4Предмет
ауторкиногистраживањапредстављаопажањеразличитих
функцијаиобликаневербалногпонашањаљуди.Иначе,на
учноинтересовањепраћенојеистручнимусавршавањему
иностранству,упериодуодоктобра1984.домарта1985.го
дине,наУниверзитетуОксфорд–одсекзаекспериментал
ну социјалну психологију, код професораМајкла Аргајла 
(MichaelArgyle).

Богат научноистраживачки рад чине бројнемонографије,
каоипоглављаумонографијама,5 књигеиуџбеници,6 ра
дови,7 док посебноместо заузима превод стручне књиге.8 
Монографија Говор лица је 2014. године доживела треће
издање,9захваљујућиИздавачкомцентруФилозофскогфа
култета уНишу.Кроз осамилустрованихпоглавља,10 која

1 СоцијалнапсихологијаиНевербалнакомуникација.
2 Социјалнаперцепција.
3 Психологијаинтерперсоналногпонашања
4 Истраживањаневербалногпонашања
5 Kostić,A.andNedeljković, J.Antecedentsofand reactions toemotions in
SoutheastSerbia:AcomparativestudyofSerbsandRomanies  in:Current
ThemesinSocialPsychology,eds.Chadee,D.andJason,Y.(2006)Jamaica,
Mona:UniversityofWest IndiesPress,p.271286;Kostić,A.,Chadee,D.
andNedeljković,J.SubjectiveEvaluationofEmotionalExperiencein:Two
Cultures:SerbiaandTrinidad,in:So cial Psycho lo gi cal Dyna mics,eds.Cha
dee,D.andKostićA. (2011) Universityof theWest IndiesPress,Jamaica, 
p.3553.

6 Kostić,A. (2014,2010,2006)Govor lica– značenja facijalnihponašanja,
Niš: Filozofski fakultet u Nišu i Punta: Scero print; Kostić,A. (urednik),
(2008,reprint2011)Govorbezreči, Niš:FilozofskifakultetuNišuiPunta.
Đurić,Đ.,Franceško,M.iKostić,A.(2010,reprint2013)Pojedinacudruš
tvenomokruženju:uvodusocijalnupsihologiju,NoviSad:Fakultetzapravne
iposlovnestudijeiPrometej,str.79107;158177;Chadee,D.andKostić,A.
eds.(2011)So cial Psycho lo gi cal Dyna mics,Jamaica:UniversityoftheWest
IndiesPress;Kostić,A.iNedeljković,J.(2013)Studijevremenskihperspekti
vauSrbiji,Niš:Punta.

7 Opažanjeprimarnihemocijanaosnovuspontanihfacijalnihekspresija,Psiho
logijaXXVIII,br.12(1995),str.101108;Theaccuracyofintensityratings
ofemotionsfromfacialexpressions(2003)Psihologija:časopisdruštavapsi
hologaSrbije,vol.36,br.2,str.157166;Anketaoneverbalnojkomunikaciji,
u:Govorbezreči,urednikKostić,A.(2008),Niš:UniverzitetuNišu,Filozof
skifakultet,iPunta,str.751.

8 Kostić,A.iAntović,M.(2010)Laganje:kakootkritidavasnekovarazate
zgom,sagovornice,ubračnojpostelji,NoviSad:MediterranPublishing.

9 Првоиздањештампаноје2006.године,ачетиригодинекаснијеидруго.
10 Увод;Биолошкеисоцијалнеосновефацијалнихекспресија;Методепро
учавањафацијалнеактивности;Фацијалноизражавањеемоција;Фа
цијалноизражавањеинтерперсоналнихставова;Фацијалнопонашање
иговор;Фацијалнизнацилагања.
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садрженеуједначенбројподнаслова,ауторкајепокушалада
одгонетнепорукеговоралица,насвега148страница.

УПредговорукњигеА.Костићбележи:„Постоји,дакле,бар
једанважанразлог,мадамислимдаихимавише,дасенапи
шекњигапосвећенасамолицу,односновеликомбројупо
рукакојејеоноустањудапошаљеиприми...Мојанамера
једауовојкњизиосветлимипредставимбиолошкеикул
турнеосновефацијалногпонашања,ињиховуулогуусоци
јалномживотуљуди...Такосеуовојкњизи,иакоонаније
посвећенасамолицу,могунаћимногобројнеинформацијео
природи,значењима,функцијамаиначинимаистраживања
фацијалногпонашања.”

Колики је значај говора лица, којимфацијалним сигнали
ма11преносимопоруке,штајефацијалнаекспресија,штасу
фацијалниамблеми,којисуфацијалниманипулатори,шта
сазнајемопутемфацијалнихилустратораикојајеулогафа
цијалнихрегулатора,сазнајемоуУводумонографије.Упо
менутомпоглављу,ауторкајезаписала:„Лицасуинформа
тивнаиондакадасенањиманеможеуочитипокрет...Неки
аспектилицанисуподконтроломвоље,доксудругискоро
сасвимуњенојвласти...Каовеомаизражајанрегион,лице
јевишесигналнисистемкојипоседујеневероватнуспособ
ностдашаљеразличитетиповеинформација...”

Проблемуфацијалнеманифестације глувих и слепих осо
ба,новорођенчади,идентичнихблизанаца,каоичовеколи
кихмајмуна ауторка посвећује друго поглавље,Биолошке
и социјалне основе фацијалних експресија. Кроз неколико
насловаА.Костићисцрпнопредстављаистраживачкедоме
тепредставникабиолошкогикултуролошкогстановиштао
настајањуфацијалнихекспресија,кодпоменутихкатегори
јадецеичовеколикихмајмуна.Студиознимистраживањем,
ауторкасаопштавадасуичулнодепривиранаинормална
децапоказивалатугу,срећуиљутњунаистиначин,алије
истотакозапазиладајебилопроменауинтензитетутрајања
фацијалних израза и дошла до закључка да је основа фа
цијалнихекспресијаурођена.Осимтога,ауторкајеуказала
на потребу спровођења нових систематских истраживања
фацијалногпонашањаидентичнихблизанаца,којинисужи
велизаједно,јерсудосадашњестудијеузгреднеинепреци
знеудоменуфацијалнеактивности.Такође,интересантанје
Дарвиновподатак,којиА.Костићнаводи,дапостојислич
ност у изражавању задовољства, код човека и шимпанзе.
Осимтога,ауторкауочавадасеимладунцишимпанзегла
сносмеју,кадаихнекоголица,каоидеца.Затим,А.Костић

11Мислисенастатичке,споре,артифицијелнеибрзе.
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кроздаљеизлагањепишеионајновијимдостигнућимакоја
суДарвиновасазнањаопроучавањучовеколикихмајмуна
оповргла,алиипотврдила.Студијепубликованепрепетде
ценијаговореокултурнојспецифичностифацијалнихекс
пресија.Опоменутојпроблематициауторкапише:„Иакоје
упоследњевремеобјављеновишестудијакојесупотврђи
валеуниверзалностфацијалнихекспресијаемоција,билоје
периодау којима јепреовладавао ставо културној специ
фичности,наученостиекспресија,каодајеречојезику.”

Којасудваосновнаметодолошкаприступауизучавањуак
тивности лица сазнајемо у поглављуМетоде проучавања
фацијалнеактивности.Дакле,утрећемпоглављуауторка
насупознајесаначинимапроцењивањафацијалногпонаша
њаиоткривадваприступа.Упрвомприступупосматрачи/
процењивачисамодешифрујупрезентованофацијалнопо
нашањеи тонафотографијамаиливидеотраци,доксеу
другомприступу одпосматрача захтева да опишу визуел
нофацијалнопонашање,дакласификујуфацијалнепокре
те,12дапрепознајукојисумишићиучествовалиуфацијал
нојактивности,каоидаодредеколикојетрајалапоменута
активност.Наравно,„...свакимодовихприступаприбавља
седругачијаврстаинформација...Првиприступјеусмерен
капроценамапосматрачаипорукамалица,доксузадруги
приоритетнилицеињеговисигнали.”Вреднапомена јеи
тврдњаантропологаданиједанаспектфацијалнеекспреси
јенијеконстантануразличитимкултурама.Наосновупре
зентованихистраживачкихдомета,А.Костићконстатуједа
антрополозиодбацујутеоријууниверзалностифацијалних
експресијаемоцијаидасезалажузарелативизам.

Накојиначинфацијалноизражавамо емоције сазнајемоу
четвртомпоглављуФацијалноизражавањеемоција.Аутор
кауовомделумонографијенаводиДарвиновоучењеопо
реклу и природи експресија, иначе, оспоравано од већине
научника,13 збогнеприхватањаставаоурођеностиекспре
сија и експресивним знацима емоције.Наиме, док побро
јанинаучницисматрајуданаслеђенеигра значајнуулогу
уобјашњењусоцијалногпонашањаљуди,Дарвин заступа
ставдасуекспресивнипокретикодчовекаиживотињауро
ђени,14алинеинаучени,каоидасеопирувољииконтр
оли човека попут плакања и смејања.Александра Костић
мишљења једаемоционалнеекспресијенисурезултатна

12Односисенабројпокретаодређеногделалица.
13Mead,Hinde,Birdwhistll.
14Међутим, да би били изведени на најбољи начин условљени су

вежбањем.
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мернихконтракцијафацијалнихмишићаипритомговорио
значајуразликовањавољноначињенихфацијалнихпокрета
одневољнихемоционалнихекспресија.Својуконстатацију
поткрепљујепримеримабројнихистраживача.Тако,Екман
каже, каданекодоживистрах,долазидоаутоматског сла
њаимпулса, који стижу дофацијалнихмишића, које осо
ба не може спречити. Илустрације ради, навешћемо још
једанпримеруциљупоказивањаневољнихемоционалних
експресија.Наиме,претпоставимодасенавратиманашег
станапојављујеособакојојхоћемодапокажемодаједобро
дошлаидасморадосништојевидимо,иакотонеодговара
нашемунутрашњемосећању.Дакле,можемоуочитида је
невољноиненамернојављањефацијалнихекспресијаемо
цијанемогуће.Ипак,потребнојепоменутида,страх,срећа,
туга,изненађење,одвратностиљутњатј.примарнеемоције
имају специфичнуфацијалну експресију.Ауторка, такође,
наводи да спроведена истраживања доказују да експреси
јеовихшестемоцијаимајууниверзалност,јерсвиљудина
светунаистиначинпоказујусрећу,тугу,изненађење...На
основуспроведенихистраживања,А.Костићпотврђуједа
суопажачиустањудатачнопроценеспонтанефацијалне
експресије емоцијаипоручује: „Остајенамдабудемопа
жљивипосматрачикојићебарнаучитидаоткријуосновне
разликеизмеђуекспресиједоживљенеинедоживљенеемо
ције.”Накојиначинфацијалнеекспресијеговореоставови
маинамерамапремадругимљудима,сазнајемоупоглављу
Фацијалноизражавањеинтерперсоналнихставова.Прика
зивањеовогпоглављафокусираћемонаистраживањаусме
ренакапогледуиосмеху,односно,каосновнимсигналима
емоционалнеисексуалнезаинтересованостизадругуособу.
А.КостићилустративнимпримеромМоникеМурговорио
употребиневербалнихзнаковакојесуженекористиледаби
привуклепажњумушкарца.Наосновудобијенихрезулта
тауоченоједанаубедљивеневербалнесигналежена,му
шкарциодговарајуучесталијимгледањем,приближавањем,
додиривањеминуђењемплеса.Ипак,одсвихневербалних
сигнала,погледјебионајјачиокидачтј.моћнооружјежени
утренуцимаудварања,каоикокетерије.Такође,упомену
томпоглављу,ауторкаполемишеоуспешномтумачењуфа
цијалних показатеља пријатељске или непријатељске ори
јентације,доминацијеилиподређености.Осимтога,бависе
иуниверзалностимафацијалних знакова, којиодсликавају
нашенамереиставовепремадругима.

Накојеначинефацијалнопонашањеуплићеивербалнуко
муникацијусазнајемоушестомпоглављу,Фацијалнопона
шањеи говор.Ауторка упрвомпараграфупише: „Покре
ти лица могу допунити, објаснити или потпуно заменити
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говор.Лице, такође,може саопштити у којој јемери слу
шалацпажљивизаинтересованзаоноочемусеговорииу
комтренуткужелидапреузмеулогуговорника...Фацијални
покрети,каоштоје,например,подизањеобрвакадаговор
никнаглашаванекуречилиизносисугестију,спадајуусин
таксичке знаке.Семантичкифацијални знаци су повезани
сасадржајемговора.”Дакле,шестопоглављенасупознаје
сафацијалнимзнацима–амблемима,15којизамењујуговор,
односно,којиимајусасвимпрецизнавербалназначењакоја
разумејусвиприпадницикултуреукојојсетајамблемко
ристи.Такође,сазнајемоштасуилустратори16ифацијални
знаци,17којидопуњавајуилиобјашњавајуговор.Затим,ау
торкапојашњавафицијалнеманипулаторе,18каоивербалну
интеракцију.Осимтога,ауторканаглашавадаманипулатив
не радње на лицу представљају неуспех у успостављању
контроленадразличитимврстамапотреба,аненамеруда
сесаговорницимапокажуосећањаистања.Такође,А.Ко
стићочекуједаћебудућаистраживањапонудитипрецизни
је диференцијације специфичних покрета, као и њихових
функцијаимеђусобниходносатокоминтеракције.

Шталицечинипривлачним?Заштосеженечијалицаличе
налицадевојчицапроцењујукаопривлачније?Далијете
заопривлачностилицаженадевојчицатачна?Одговорена
постављена,каоиниздругихпитањапроналазимоупогла
вљуФацијални знацииперцепција личности.Промишља
јући о значају лица, о привлачностифацијалних црта и о
томешта лице открива о нечијој личности или карактеру
ауторказапажа,наосновуистраживања,далицеособепуно
говориоличностиизапримерузимапунеуснекојеговоре
осензуалностиједнедевојке.Осимтога,А.Костићупозора
ваинагрешкекојесемогујавитиуследлошегповезивања
динамичкихфацијалнихзнаковаиперсоналнихцртаутоку
опажањаличности.СедмопоглављезавршавареченицомС.
Тројановића:„Поизгледулица,нарочиточела,нијеникод
научникани коднарода утврђен суд ко је добар ко рђав.”
Штобиупреводутребалопротумачити:будитеобазриви–
одбацитепредрасуде!

ЦитатомПаулаЕкмана,„...Можемолагатиилибитиискре
ни,можемооткритилажили јепропустити,можемобити
преварениилисазнатиистину.Можемодабирамо;тојена
шаприрода”,ауторкаисписујепоследњепоглављеукњизи,

15Покретируку,рамена,лица.
16Покретилицакојисуповезанисаговоромлица.
17Подизањеобрваиширењеочију.
18Грицкањеусана,додиривањеделовалица,чешкањеноса.
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Фацијални знаци лагања. Осмо поглавље доноси податке
о фацијалним знацима лагања, откривеним систематским
проучавањимаЕкманаињеговихсарадника.Наосновудо
бијенихрезултата,ауторказапажадасефацијалнизнацила
гањаразликујупосвојојинформативнојвредности.Наиме,
некизнациуказујунаскривенуемоцију,другисаопштавају
далијеупитањупозитивнаилинегативнаемоција,доктре
ћиупућујунаемоцијукојасепојављујенеочекивано–изне
нада.УпоследњемпараграфуА.Костићконстатује:„Многи
људиверујудасуустањуда,гледајућинечијелице,проце
недали јеособаискренаилижелидаихпревари.Нажа
лост,истраживањасупоказаладатонијетачно.Изгледада
већинаљудимораданаучикакодатражиипрепозназнаке
лажи,узимајућиуобзирданиједанзнаклицанеможебити
разматранкаопосебнакатегоријапонашањакојајепотпуно
независнаодсвихосталих.”

ПоговорпредстављазавршнуречА.Костићукњизи.Напо
следњимстраницамаауторкајеметодомсинтезеначинила
критичкиосвртнаприкупљенерезултатемногобројнихис
траживача,којисебавезначењемдинамичкихфацијалних
сигнала.СтудиознимпропитивањемА.Костићконстатује:
„Систематскопроучавањефацијалнихпонашањаједопри
нелобољемразумевањудинамикелицаиуказалонамогућ
ност примене разултата ових истраживања у различитим
областимапсихологије....Неопходнојеразвијатиновеиуса
вршаватистареметодезаописфацијалногпонашања,како
бисмо били сигурни у повезаност одређених фацијалних
конфигурацијаиразличитихунутрашњихстања.”

Спискомлитературеауторказавршаватрећеиздањекњи
ге Говор лица: значења фацијалних понашања, штампано
безсадржајаштонијеслучајсапретходнимиздањима.Ко
рицецрвенебојескривајуодговореговоралицаиотварају
бројнапољазапромишљање,полемисање,разматрање,као
и преиспитивање и спорење окомногобројних изложених
резултата.АлександраКостићћенапоследњимстраница
маисписати:„Овакњигајепосвећеназначењимадинамич
кихфацијалнихсигнала.Уњојсу,уоквируосампоглавља,
представљене најосновније информације о природи, по
реклу, функцијама и проучавању различитих фацијалних
понашања”,амићемоказати:Имајућиувидудавремепо
будасвакогаданаотварановапољаисазнања,неопходноје
усавршаватистаре,аразвијатиновеметодезаописфаци
јалногпонашања.Наравно,дабисмоутомеуспели,каошто
ауторкакаже,„....морамобитиспремнидаотворимоврата
новимистраживачкимизазовима.”


