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РИСМАНОВО И ПЕКИЋЕВО РАЗУМЕВАЊЕ
КАРАКТЕРА УСМЕРЕНОГ ДРУГИМА

У раду се врши упоредна анализа друштвеног карактера усмереног другима, у јед-
ном социолошком тексту (Усамљеној гомили Дејвида Рисмана) и једном књижевном
тексту (одломку из Златног руна, Борислава Пекића). Показује се да је веза између Ри-
смановог тумачења и Пекићевог дочаравање овог типа карактера заснована на потро-
шачкој психологији и фази почетног смањивања становништва које су у вези са овим
типом друштвеног карактера. Разлика између Пекића и Рисмана јесте у степену на-
глашености проблема дисконтинуитета који се појављује са узмицањем карактера
усмереног изнутра пред карактером усмреног другима. Рисман, иако уочава појаву дис-
континуитета, овом феномену не поклања превише пажње. Насупрот томе, Пекић
се фокусира управо на тај проблем, постављајући питање опстанка заједнице, која за-
виси од континуитета, у доба доминације карактера усмереног другима. Друга важна
разлика између Рисмана и Пекића ситуирана је у Пекићевој зебњи за одржање демо-
кратије у доба доминације карактера усмереног другима.

Кључне речи: карактер усмерен другима, културна индустрија, породица, демо-
кратија, Пекић, Рисман

* * *

У овом раду ћемо настојати да анализирамо везу између Рисманових теза о
променама друштвеног карактера изложених у његовом већ класичном делу Уса-
мљена гомила (1960) и одломка из првог тома Пекићевог романа Златно руно
(1978) у коме се каталошки описује карактер припадника грађанске породице
Његован, за време Бадње вечери, 6. јануара 1941. године. Покушаћемо, укратко,
да покажемо на који начин се историја породице Његован, која репрезентује
крупну српску буржуазију у време непосредно пре Немачког напада на Краље-
вину СХС, уклапа у Рисманове увиде о промени друштвеног карактера у Амери-
ци, негде на половини прошлог века. Пре тога, дужни смо да дамо неке методо-
лошке напомене.

По нашем мишљењу, додир између социологије и књижевности може бити
плодан из неколико разлога: најпре, чини нам се да тумачење мотива породице,
који има кључно значење у овом Пекићевом роману, полази од неких Рисмано-
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вих теза, при чему није од одлучујуће важности то да ли је Пекић читао овог аме-
ричког социолога или не. Са друге стране, чини се да Пекићева анализа промене
друштвеног карактера, која се одвија у смени генерација породице Његован, до-
даје социолошкој анализи нешто од чега строга наука с правом зазире, а то бри-
га о последицама описаних промена. Дакле, ако Рисман настоји да задржи неу-
трални став према трансформацији друштва у коме доминирају изнутра усмере-
ни људи у друштво у коме превладавају људи усмерени ка другима, држећи се
при том правила научног дискурса, онда у дискурсу књижевности такав неутрал-
ни став не само да није обавезан, већ вероватно није ни могућ. Уместо научне
строгости која се базира пре свега, на ономе што је могуће доказати на мање или
више егзактан начин, Пекић нуди пројекцију могућег резрешења напетости изме-
ђу два друштвена карактера, а то је тачно оно место до ког је Рисман стигао, и на
ком се морао зауставити, иако невољно. Наиме, на самом почетку Усамљене го-
миле Рисман пише да ће бавити променом типа друштвеног карактера, који је до-
минирао Америком током 19. века, а затим додаје: ,,Зашто се то дешава, како се
дешава, које су последице тога у неким главним областима живота – то је пред-
мет ове књиге” (Рисман, 2007:5). Дакле, последице промене типа карактера тако-
ђе спадају у интересовање социолога, али захтевају и опрезност, јер последице
обухватају и предвиђања у којима ваља бити опрезан – то је оно што доводи у
питање научну строгост. Књижевност ту управо почиње – у предвиђању после-
дица – јер има право на необузданост, право које научни дискурс с правом себи
не може да дозволи. Стога социолошко читање књижевног дела – у овом случа-
ју Пекићевог Златног руна – омогућава да се пишчева пројекција последица ин-
терпретира из угла претходних социолошких анализа, као наставак ,,стварности”
другим средствима, као могућа антиципација разрешења једне напетости, који се
потом може описати језиком дискурса социологије. Тиме се донекле може задо-
вољити мање или више изражена жеља социолога да сагледа последице анализи-
раних промена у друштву.

При писању овог рада имали смо у виду и неке сличне подухвате, који су, по
нашем мишљењу, били од користи и социолозима и тумачима књижевности. При
томе имамо у виду Голдманово залагање за социолошка читања књижевности
(Голдман, 1967) као и Бурдијеову социолошку анализу Флоберовог Сентимен-
талног васпитања (Бурдије, 2003: 15-71). Најзад, овакав приступ оправдавају и
,,јунаци” нашег текста: и сам Рисман је у својој анализи друштвених карактера
посезао за примерима из књижевности, на пример из Толстојевих дела (Рисман,
2007: 197), док је Пекић књижевност видео пре као медиј за властито промиш-
љење света, него као аутономну делатност која је сама себи циљ. Тако треба и
схватити његову мисао да књижевности никада није схватао као свој прави по-
сао. (Пекић, 1993:94). 
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Анализу друштвених типова унутар Златног руна, приликом чије конструк-
ције Пекић, свесно или несвесно, прави алузије на Рисмана, треба започети изла-
гањем основних идеја Рисманове студије. Повезујући промене друштвеног ка-
рактера са демографским кретањима, амерички социолог указује на постојање
три типа друштвених карактера. Хронолошки гледано, први тип карактера одли-
кује усмереност традицијом. Из угла демографије, овај тип друштвеног каракте-
ра повезан је са друштвом потенцијално високог пораста. 

Историјски гледано, доба ренесансе, реформације, контрарефомација, доба
Просвећености, политичких и индустријских револуција, током 18., 19., и почет-
ка 20. века, доводи и до промене овог типа друштвеног карактера. Друштво зави-
сно од усмерености традицијом уступа место друштву зависном од усмерености
изнутра. Представника овог друштвеног карактера Рисман именује као изнутра
усмерену особу. Посматрано из угла демографије, овај друштвени карактер обе-
лежава друштво прелазног пораста становништва.

Најзад, негде половином 20. века у Америци, а посебно у њеним велеградо-
вима, развија се нов тип друштвеног карактера. Особу усмерену изнутра сада за-
мењује особа усмерена другима, чија доминације доводи до друштва зависног од
окренутости другима. Демографски гледано, то је доба почетног опадања станов-
ништва.

У свом хронолошком прегледу три типа друштвеног карактера – при чему
посебну пажњу поклања прелазу од друштва зависног од усмерености изнутра,
ка друштву зависном од усмерености другима – Рисман дозвољава и другачија
сагледавања ових промена. Дакле, кључну промену коју описује Усамљена гоми-
ла, могуће је сагледати и као низ економских трансформација, па би тако три дру-
штвена карактера могла бити описана као три стадијума економије: примарна
сфера економије, заснована на пољопривреди, одговарала би друштву које је
усмерено традицијом; секундарна сфера економије, утемељена на индустрији
упућује на друштво усмерено изнутра, и најзад, терцијална сфера економије, ба-
зирана на трговини, комуникацијама и услугама, бива репрезентована друштве-
ним карактером који је зависан од усмерености другом.

Описујући разлику између потоња два друштвена карактера Рисман повла-
чи једну веома прецизну и добро уочену разлику, која повезује сферу економије
и психологије: ,,(…) ‘психологија оскудице’, многих изнутра усмерених људи,
која је била друштвено прихватљива у току периода велике акумулације капита-
ла, што је пратила прелазни пораст становништа, треба да уступи место ‘психо-
логији обиља’ способној за расипничку луксузну потрошњу доколице и вишка
производа” (Рисман, 2007: 21). Дакле, из овог пасажа се може закључити да је
друштво које карактерише усмереност изнутра, истовремено друштво првобит-
не акумулације капитала, друштво производње. Са друге стране, друштво зави-
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сно од усмерености другима, негује ‘психологију обиља’ односно потрошачки
менталитет.

Прелиминарна разликовања три друштвена карактера омогућиће нам да у
првом поглављу Пекићевог Златног руна – својеврсном каталогу чланова и ге-
нерација породице Његован – пронађемо одлике описаних друштвених каракте-
ра. Таквој интерпретацији текст се отвара чињеницом да у њему нису описани
тек појединачни карактери ликова, чланова породице Његован, већ је дата њихо-
ва генерацијска карактеризација. То значи да ова породица није замишљена само
као синегдоха крупне српске предратне буржоазије, већ и као историја њеног
успона и пада те класе ин нуце, при чему су на позорници присутни истовреме-
но и припадници генерације која је производила тај успон (то је најстарији живи
члан породице, Симеон Газда) као и они који га убрзано троше (генерација три-
десетогишњака). Баш та историјска компонента омогућава и постојање генера-
цијске каратеризације, до које је Пекићу веома стало, и управо ту ћемо пронаћи
не само одлике друштвених карактера које је уочио Рисман, већ и хронологију
њихове трансформација.

Отуда не чуди што се одлике последњег друштвеног карактера – карактера
зависног од усмерености другом – проналазе унутар карактерних црта генераци-
је Његована тридесетогодишњака, односно, најмлађе пунолетне генерације ове
породице. Наиме, описујући групу тридесетогодишњака која стоји поред камина
и разговара, приповедач ће врло прецизно одредити њихов генерацијски став
према наталитету, што самим тим омогућава да се карактер ове генерације осмо-
три из угла демографије: ,,Садржај њихове жучне дебате – расправљало се о со-
цијалним реперкусијама употребе контрацепцијских средстава и о моралним
аспектима абортуса – за сваку природну силу беше напојмљив. За савесног По-
родичног Духа, поготово. Зауставити дивотан процес репродукције живота, из-
бећи посвећено учешће у божанској тајни рађања, без које никакве друге тајне
не би имале сврхе, распроређивањем потомака ограничити породици прилив све-
же крви, редуцирати добровољно изгледе на опстанак – свашта!” (Пекић, 2005:
48). 

У цитираном одломку се разоткрива судар два друштвена карактера и то на
пољу демографије: док традиција, симболизована Породичним духом, упућује
друштвени карактер који је њом усмерен на опстанак породице као на примарни
задатак – па је тако заинтересован и за породичну репродукцију као гарант оп-
станка породице – дотле друштвени карактер усмерен другима, дакле карактер
који обликује своју слику света на основу промењивих сигнала савременика (ме-
дија, вршњака итд.) према таквом задатку бива у најмању руку индиферентан. То
је, између осталог, и један од разлога зашто је овај друштвени карактет, како је
то показао Рисман, повезан са почетним опадањем становништва. 
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Други моменат који упућује на то да генерација тридесетогодишњака суге-
рише симболичку слику друштвеног карактера усмереног другима, јесте опози-
ција између утемељивача породице и њених корисника. У Златном руно ова по-
дела је експлицирана разликовањем генерације тридесетогодишњака и Симеона
Газде, најстаријег, полумртвог члана породице Његован, за кога приповедач ка-
же да је припадао ,,утемљивачима Дома, а не његовим корисницима, као она мр-
зовољна господа у рецепцији.” (Пекић, 2005: 63). Опозиција између утемљивача
и корисника може бити протумачена у духу Рисманових увида који карактер
усмерен изнутра повезују са производњом, а карактера усмере другима са про-
изводњом. Ако то имамо у виду, онда је јасно да су утемељивачи Дома његови
произвођачи, односно да је њихов друштвени карактер ближи карактеру усмере-
ности изнутра или чак карактеру усмереног традицијом, док корисници Дома од-
носно потрошачи породичног богатства – генерација тридесетогодишњака – сим-
болизују карактер усмерен другима. 

То што код Пекића генерација тридесетогодишњака стоји издвојено и у од-
носу на генерацију ,,очева” и у односу на Симеона Газду, јединог још увек жи-
вог утемељивача Дома Његованових, говори нам да се и Пекић, као и Рисман фо-
кусирао пре свега на рез између карактера усмереног изнутра и карактера усме-
реног другима. Томе у прилог иде још једна важна црта карактера генерације три-
десетогодишњака – Пекићева метафора за карактер усмерен другима – која је
одваја и од Симеона Газде и од властитих очева. 

Описујући генерацију тридесетогодишњака Пекић указује да и поред свих
разлика које постоје између ових ликова, једна ствар остаје иста – њихов профе-
сионални промашај. Леонид је адвокат који се не бави адвокатуром, Федор је ми-
норни извештач (а не угледни новинар) и велики анархиста, Мартин промашени
вајар, а Филип технолог који не ради у очевој фабрици боја, већ је уместо тога
наклоњен комунистима. Ова професионална дезоријентација се дакле, оспољава
било као одустајање од првобитног занимања (Леонид, Филип) било као мизер-
ни резултати у професији оних који се њоме баве (Федор, Мартин). Ови профе-
сионални неуспеси свој смисао добијају уколико се упореде са професионалним
успесима генерацијом Његована ,,очева”, коју чине Клеонт банкар, потом Сте-
фан, индустријалац, Георгије, власник адвокатске канцеларије. 

Поента је јасна: док је Симеон Газда, човек окренут пре свега, породичној
традицији, његови синови Клеонт, Стефан и Георгије репрезентују особе усме-
рене изнутра, који још увек чувају породични континуитет: то се види на основу
чињенице да је њихово професионално позвање као и професионални успех
уграђен у успех породице, премда се за њих више не може рећи да им је до по-
родице стало ултимативно како је то случај са Симеоном Газдом. Насупрот њи-
ма, професионални неуспеси генерације тридесетогодишњака, истовремено су
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праћени или индиферентношћу према судбини породице, или чак анимозитетом
према њој. Уколико су ,,очеви” професионални успех платили породичним неу-
спехом (у смислу закржљалости бриге са породицу као целину), онда је генера-
ција тридесетогишњака подједнако неуспешна и професионално и ,,породично”. 

Из ове анализе односа Симеона Газде, генерације ,,очева” и генерација три-
десетогодишњака у Златном руну могуће је тематизовати један проблем који
омогућава Пекићу да успостави дијалошки однос са Рисмановим увидима. Тај
дијалошки однос је могућ управо зато што се Пекићава карактеризација генера-
ција у Златном руну у доброј мери на те увиде и наслања. Додуше, као што је
познато, Рисман нигде не упућује на зависност између карактера усмереног дру-
гима и професионалног неуспеха такве особе. Међутим, професионални неуспех
генерације тридесетогодишњака код Пекића не треба читати дословно, већ мета-
форички. Наиме, тај неуспех упућује на неуспех очувања континуитета.

Прелаз друштвеног карактера зависног од усмерености изнутра ка друштве-
ном карактеру зависном од усмерености другима код Пекића се дочарава преки-
дом континуитета у генерацији тридесетогодишњака. Тај дисконтинуитет се раз-
открива као дисконтинуитет са професијом (Леонид, Филип), са породичним
принципима – било као класни сукоб (Филип), било као филозофски сукоб (Фе-
дор) – као немогућност самоусмеравања у смислу да је изабрани позив погрешно
изабран, јер иако се лик њиме бави, он не доноси никакав резултат (Мартин). Сем
тога, њега је исто тако могуће приметити у Рисмановом опису прелаза од карак-
тера усмереног изнутра ка карактеру усмереног другима.

Код Рисмана, идеја континуитета је уграђена у особу окренуту изнутра, путем
метафоре ,,психолошког жироскопа”. Тај ,,жироскоп”, који постоји у особи усме-
реној изнутра, ,,у погон су ставили њени родитељи.”(Рисман 2007: 26). Дакле, ме-
тафора ,,жироскопа” упућује на континуитет: психолошки жироскоп делује унутар
личности и онда када тих родитеља више нема, што значи да се особа усмерена из-
нутра равна на основу уграђених принципа који јој ипак остављају могућност из-
весног степена аутономије. Па ипак, да делу је настојање да се очува двоструки
континуитет: континуитет принципа који изнутра усмерену особу повезује са ро-
дитељима и континуитет властитог професионалног избора, који се у идеалном
случају крунише успехом унутар изабране професије односа позива, како то сим-
болички показује генерација професионално остварених ,,очева” у Златном руну. 

Са друге стране, другима усмерена особа своје понашање одређује на основу
промењивих, дисконтинуитетних сигнала који јој стижу од стране савременика/ме-
дија. Рисман је стога употребио метафору ,,радара” сугеришући тако покретност,
промењивост спољашњих сигнала: особе усмерене другима од других савремени-
ка добијају сигнале којима уређују своје понашање, а како су ти сигнали промењи-
ви, то се стога од особе усмерене другима захтевају непрекидна подешавања која
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укидају могућност континуитета не само принципа који су у особу усмерену изну-
тра положени у њеној младости, већ и са ранијим усмеравањима. То карактер усме-
рен другима упућује на дисконтинуитет; Рисману та црта карактера није промакла
и он је формулише овако: ,,Циљеви којима тежи другима усмерена особа мењају
се заједно са променом тих смерница: непромењен кроз цео живот остаје једино
сам процес стремљења и процес обраћања велике пажње на сигнале који долазе од
других” (Рисман 2007: 24).

Кључна разлика између Рисмана и Пекића настаје када се размишља о после-
дицама дисконтинуитета. Код Рисмана, карактера усмерен изнутра се повлачи и
уступа место карактеру усмерен другима; тај преображај производи одређене по-
следице, али оне нису схваћене катастрофично. Штавише, иако се дисконтинуитет
налазе у видном пољу Рисмана, он није тематизован као проблем. Код Пекића пак,
описани дисконтинуитет знатно је јасније акцентован. По нашем мишљењу посто-
је два узрока што Рисман и Пекић ову промену не виде на исти начин: први узрок
је разлика у дискурсима, при чему, јасно, књижевност омогућава много личнији
став према уоченим феноменима. Други узрок је геополички контекст.

За разлику од Рисмана, који мање више неутрално описује последице прелаза
једног карактера у други, Пекић их дочарава апокалиптично. Наиме, ситуација у
којој се налази породица Његован, на Бадње вече 1941. године, веома је драматич-
на. Читаоцу је јасно и због чега: даљи ток историје – окупација земље, револуција
и промена друштвеног уређења – осудио је на нестајање породицу Његован. Они
те опасности нису свесни, па зато Породични дух, који породицу походи у нарочи-
тим моментима када је њена егзистенција угрожена, не може да пронађе члана по-
родице који би те опасности био свестан. Језиком романа, то би била опсоба која
би била у стању да одговори на питање од кога зависи опстанак Његована. Ранија
питања, на које су Његовани успешно одговарали, јесу питања ,,како преживети”
и ,,како надвладати”. Они обликују историју породице: селидбом из Грчке, које та-
да била под отоманском окупацијом, тадашња породица Њаго дала је одговор на
прво питање. Напуштајући у извесној мери цинцарски и прихватајући српски иден-
титет (породица Њаго постаје породица Његован) она је исправно одговорила и на
друго питање. Она се докопала материјалног и симболичког ,,златног руна” што
бива посведочено не само разгранатим пословима породице – што симболизују
професија генерације ,,очева” – већ и статусом најмоћније породице у Краљевини
СХС. Пред породицом се, међутим, на Бадње вече 1941. године, поставља треће
питање: у чему је смисао тог ,,златног руна”? То што Породични дух не може да
пронађе члана породице који би имао способности да одговори на то питање све-
дочи да је породица доспела до фазе када је филозофски исцрпљена: наиме, то зна-
чи да не постоји ни један њен члан који би могао да реферише о смислу породице.
Изабраник Породичног духа – Симеон Газда – појавиће се као њен судија, а не као
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спасилац. Породица се тако распала на низ индивидуа које више нису обједињене
истим породичним идентитетом и поред крвне сродности.

Како је приликом бирања члана породице, Породични дух више пажње посве-
тио генерацији тридесетогодишњака, него генерацији ,,очева”, имплицитно се мо-
же закључити да је недостатак особе из ове генерације, која би била у стању да одо-
говори на питање о смислу породице, оно што ликвидира породицу. Они су ти ко-
ји, у најбољој снази, нису довољно снажни да спасу породицу, при чему упозора-
вамо на метафоричко значење речи породица: овде треба схватити и као метафору
шире заједнице, метафору геноса. Отуда није чудо што је завршетак овог поглавља
протиче у слутњи Породичног духа да долази доба без породица, доба у којима се
људи неће идентификовати на основу припадништва породицама/народима. То је
она логичка последица карактера тридесетогодишњака који одговара друштвеном
карактеру зависног од усмерености другом. 

Код Рисмана је уосталом, могуће пронаћи исто запажање: он особу усмерену
другима одређује као космополиту (Рисман, 2007: 27). Разлика је међутим, у Пеки-
ћевој и Рисманој реакцији на космополитизам, при чему не треба сметнути са ума
да и сам космополитизам у себи крије извесне амбиваленције које нам не дозвоља-
вају да овај појам схватимо наивно. У својој књизи Људска права и имеперија, Ко-
стас Дузинас расправља о античком, модерном и постмодерном космполитизму
(Дузинас, 2009: 199-229) док смо и ми сами у књизи Црњански Мегалополис, ана-
лизирали разлику између просветитељског и романтичарског космополитизма
(Владушић, 2011: 345-355). 

За Рисмана, прелаз из посебног у универзално не представља никакав про-
блем: ,,Тако је моја анализа другима усмереног карактера истовремено анализа и
Американца и савременог човека уопште.” (Рисман 2007: 22). То значи, другим ре-
чима, да се код Рисмана трансформација једног друштвеног карактера у други од-
вија без политичких и геополитичких реперкусија. Укратко речено: родитељи и ме-
дији ту прећутно ,,припадају” истој заједници, па стога промена друштвеног карак-
тера не доводи до лома унутар заједнице. Једна заједница може да уоквири проме-
ну друштвеног карактера унутар себе, или тачније речено, та промена не утиче на
њену политичку хомогеност. То значи да је у оба случаја на делу процес хомоге-
низације заједнице који се одвија кроз могућност одређивања њене политике, у
шмитовском значењу те речи: као могућност одређивања непријатеља. Ипак, то се
у Рисмановој анализи не види тако јасно, јер је појам политичког код њега укљу-
чен, пре свега, у односе унутар заједнице. Тако је могуће да се код њега доминаци-
ја карактера окренутог другима види као пражњене места владајуће класе. Томе у
приликог говори и реторичко питање којим је насловљено одговарајући одељак у
Рисмановој студији: ,,Да ли још постоји владајућа класа?” (Рисман, 2007: 235). Та-
ко изгледа да доминација карактера усмереног другоме доводи до краја политичких
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идеологија, што Рисман и закључује у једној белешци додатој главном тексту ње-
гове студије (Рисман, 2007: 202). Одавде даље произилази да се и медији, као кључ-
ни одашиљачи сигнала које примају ,,радари” особа усмерених другима, постепе-
но деполитизују у смислу да нису више заинтересовани да пропагирају неки одре-
ђени став. Насупрот томе, претпоставља се да је њихова основна интенција да сво-
је производе усагласе са ставовима потрошача. У случају глобалних медија, то би
онда требало да доведе до просеца глобалног усаглашавања какав, рецимо, опису-
је Едгар Морен у првом делу своју књиге Дух времена која је објављена негде у
исто време као и Рисманова студија. Морен пише: ,,Холивудски филмови немају у
виду само америчку, већ и светску публику и већ више од једне деценије специја-
лизовани уреди одбацују теме које би могле да повреде гледаоце Европе, Азије или
Африке” (Морен, 1979: 49). 

Данас међутим знамо да производи културне индустрије нису глобални на на-
чин на који их описује Морен и на који их је могао видети Рисман. Културна ин-
дустрија јесте глобална, али пре свега по критеријуму дистрибуције. Не и по кри-
теријуму производње – она има свој центар, а то је и даље Америка, или прецизни-
је речено, то су мултинациналне корпорације чије се централе налазе на западној
хемисфери. Без обзира како одредили њеног власника или титулара, културна ин-
дустрија спада у сферу меке силе, што значи да она није само производ који се тро-
ши, већ и оруђе којим производе одређени ефекти у свести оних који троше кул-
турне производе. Са успоном глобализације која, еуфемистички речено, редефини-
ше питања суверенитета и доводи у питање границе држава односно националних
заједница, доводи се у питање и могућност заједнице да уоквири промену друштве-
ног карактера. Једноставније речено, глобални медији шире идеологију глобалног
корпоративног капитала, (Херман, Мекчесни, 2004: 53-57) што карактер усмерен
другоме потенцијално искључује из заједнице којој припада.

То значи да оно што је за Рисмана шездесетих година, на примеру Америке,
још увек било извесно – а то је идеја да се промена друштвених карактера још увек
одвија унутар истог идентитета, односно исте заједнице – сада више није извесно.
Доминантна културна индустрија која путем различитих медија делује на особе
окренуте другима широм планете има амбивалентни став према различитим зајед-
ницама и идентитетима на којима они почивају и то у зависности од њиховог ци-
вилизацијског идентитета односно тренутних политичких интереса, у ономе што
Хантингтон назива сукобом цивилизација (Хантигтон, 2000). У том смислу, чиње-
ница да другима усмерена особа политичке догађаје перцепира првенствено по-
средством масовних средстава комуникације (Рисман, 2007: 23) добија на значају.
Како особа усмерена другима више не види у породици или ужој националној за-
једници примарне изворе принципа који би били гарант једног континуитета у пер-
цепцији света, то онда ,,радари” такве особе примају сигнале који долазе из разних
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крајева света, при чему доминантну улогу имају они медији и они производи кул-
турне индустрије који имају статус глобалних. Уколико су глобални медији из би-
ло ког разлога нису наклоњени извесној заједници, онда је њен опстанак доведен у
питање, будући да унутар друштвеног карактера зависног од усмерености други-
ма, таква заједница нема оруђе и инструменте да би се одбранила, јер њени сигна-
ли не могу да парирају сигналима глобалних медија. 

То је разлог зашто је код Пекића доминација карактера окренутог другима
приказана тако драматично: Пекић је описује из позиције заједнице која није више
у стању да обезбеди властити континуитет, јер не може да уоквири промену дру-
штвеног карактера. Уколико заједница то није у стању да учини, она мора да неста-
не, јер ће они који је требало да је бране, постати њени џелати. На то упућује лик
Филипа који је припадник крупне буржуазије, али истовремено и комуниста, дакле
противник властите класе. Овај лик мора бити схваћен шире од његовог друштве-
но историјског контекста унутар кога се појављује у Златном руну. Наиме, лик
Филипа нам у најзаоштренијем смислу указује на расцеп између два различита
ауторитета која усмеравају процес социјалне конфирмације: то су родитељи одно-
сно породица са једне стране и други са друге стране. Пекић је тај моменат изузет-
но добро запазио: ,,Међутим, смисао је за Филипа већ нађен. Смисао су открили
други. Њему остаје једино да са тим открићем што оданије колаборира. И није то
смисао чије би испуњене од пропасти сачувало Његоване. Напротив, изгледа да је
фундаментална претпоставка за његову реализацију управо уништење Његована и
њихове замаљске функције” (Пекић, 2005: 53-54). 

Наведени цитат је тачка у којој се Рисман и Пекић неминовно разилазе: Пе-
кић наиме, у промени ауторитета који узрокује и промену друштвеног карактера,
види опасност по опстанак заједнице коју овде симболизују Његовани; Рисману је
таква опасност страна, јер заједница којој припада може да обезбеди свој контину-
итет у оба случаја. Чини нам се да се овде појављује могућност политичког кон-
стектуализовања промене друштвеног карактера која је код Рисмана постављена
формално: као однос према политици, а не као судбина политичких заједница у до-
ба доминације карактера усмереног другима.

Међутим, ако пажљивије прочитамо Пекића, можда ћемо у његовом тексту
препознати још једну зебњу: зебњу за демократију у доба у коме преовладава ка-
рактер усмерен другима. Његовани наиме, нестају у чељустима (комунистичког)
тоталитарног режима. Ко би то могао да разуме, ако не они који су бежали од јед-
ног другог тоталитаризма, а то су чланови Франфуртске школе. Наиме, код Адор-
на и Хоркхајмера ћемо наићи на осетљивост према манипулативној снази масовне
културе и према њеном потрошачком карактеру који је пратећи елеменат политич-
ке пасивности особа усмерене другима. Подсетимо се да на ту пасивност рефери-
ше и Пекић када за Филипа каже да је његово да што оданије колаборира са сми-
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слом који су за њега одредили други. Иста та пасивност је назначена и код Адорна
и Хоркхајмера односно код Рисмана: код првих са патосом, који код другога изо-
стаје. Амерички социолог на једном примеру овако описује припаднике друштве-
ног карактера усмереног другима: ,,они све што им влада даје (…) прихватају са го-
тово потпуном пасивношћу” (Рисман, 2007: 183). Код Рисмана тај недостатак от-
пора неће изазвати драматичну аналогију са тоталитарним режимом која прати са-
гледавање исте чињенице (уз разуме се, другачију терминологију) код Хоркхајме-
ра и Адорна: ,,Чудо интеграције, међутим, перманентни мисаони чин којим онај
тко управља прима онога ко је лишен отпора, тко је прогутао своју ренитенцију,
јест фашизам.” (Хоркхеимер, Адорно, 1989: 159)

Упоредним читањем Адорна/Хоркхајмера и Рисмана, ствара се утисак да Ри-
сман уобичава процес који су нешто раније наслутили Хоркхајмер и Адорно
(1989). Оно што би по немачким ауторима био сурови резултат рада културне ин-
дустрије, код Рисмана постаје део једног ширег процеса промене друштвеног ка-
рактера коме је одузето његово апокалиптично обасјање.

Па ипак, мора се приметити да управо описана пасивност, око које постоји
консензус, чини особе усмерене другима савршеним поданицима. То значи да њи-
хов пасивни однос према другом потенцијално омогућава да се политичко одлучи-
вање поново стави у руке малобројне елите, која је у стању да, захваљући власни-
штву на медијима чије процес укрупњавања далеко одмакао, готово у потпуности
контролише перцепцију политичких догађаја већине. Притом, та већина не може
више да игра своју корективну улогу и тако постаје пуки објект историје. Исто она-
ко као што су то били и Његовани, а да тога нису били ни свесни. 
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RIESMAN’S AND PEKIĆ’S UNDERSTANDING 
OF OTHER DIRECTED TYPE

This work represents comperative analysis of other directed type, in one sociological text
(Lonely crowd of David Riesman) and one literal text (an extract from The Golden fleece, Bo-
rislav Pekić). The connection between Riesman’s interpretation and Pekić resonance of this type
of character is based upon consumer’s psychology and initial phase of depopulation which are
sinister phenomenons of this social character. Difference between Pekić and Riesman is in de-
gree of emphasising problem of discontinuity which appears together with withdrawal of inner
directed type in favour to other directed type. Although he recognizes the appearance of discon-
tinuity,Riesman does not pay much attention to this problem. Contrary to this, Pekić focuses
himself exactly on this problem, questioning survival of community based on continuity, in the
era in which the dominant role of directing other directed person is in hands of the others- fri-
ends/ media/cultural industry. The second important difference between Pekić and Riesman we
find in Pekić’s anxiety over the maintenance of democracy in era of other directed type’s domi-
nation.
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