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Бео град

ЗНА ЧАЈ НЕВЕР БАЛ НИХ ЗНА КО ВА  
У ИГРА ЊУ ДРУ шТВЕ НИХ УЛО ГА 

У ИНТЕР ПЕР СО НАЛ НОМ КОМУ НИ ЦИ РА ЊУ

Саже так: У овом раду се ана ли тич ки сагле да ва зна чај невер бал ног кому-
ни ци ра ња и сим бо лич ког дело ва ња поје дин ца, као и могућ но сти ста вља ња 
под све сну кон тро лу пору ка које упу ћу је кроз невер бал но интер пер со нал но 
кому ни ци ра ње, само пред ста вља ју ћи се и игра ју ћи неку од дру штве них уло га.

У првом делу рада посеб на пажња је посве ће на интер пер со нал ном кому-
ни ци ра њу. После тога, сагле да ни су и ана ли зи ра ни основ ни аспек ти невербал-
нoг интер пер со нал ног кому ни ка ци ра ња, кори шће њем екс тра лин гви стич ких 
сим бол ских систе ма, посеб но кине зич ких и прок се мич ких сим бо ла. У раду 
је, узи ма њем у обзир сте ре о ти па, пред ра су да, кул тур них обра за ца и ста-
ту сних про то ко ла, раз ма тра но чиме је данас усло вље но игра ње дру штве них 
уло га у интер пер со нал ном кому ни ци ра њу. 

Кључ не речи: ИНТЕР ПЕР СО НАЛ НО КОМУ НИ ЦИ РА ЊЕ, НЕВЕР БАЛ НО 
КОМУ НИ ЦИ РА ЊЕ, СОЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, ПРЕД РА СУ ДЕ, ДРУ ШТВЕ НА 
УЛО ГА.
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Увод

Pазвит ком дру штва кому ни ци ра ње се неми нов но мења. Про у ча ва њем 
свих обли ка људ ског кому ни ци ра ња бави се кому ни ко ло ги ја и то у ови ру 
соци о ан тро по ло шке пара диг ме. Буду ћи да дру штво и њего ва ево лу ци ја егзи-
сти ра на насле ђу кул ту р них обра за ца у окви ру наци о нал ног иден ти те та, сви 
се ми од самог рође ња учи мо и тежи мо укла па њу у мно ге кул тур не моде ле, 
обра сце и сте ре о ти пе, ради лак шег дру штве ног интер ак тив ног функ ци о ни-
са ња. У про це су соци ја ли за ци је у којем „глав ну уло гу има уче ње угле да њем 
на узор” (Тре бје ша нин, Лало вић, 2011: 34), ми усва ја мо раз ли чи те, број не 
фор ме само прд ста вља ња. У емпи риј ском сми слу про цес се врши кроз осо бе 
у које веру је мо, који ма се диви мо и са који ма смо емо ци о нал но веза ни. Док 
се с јед не стра не пси хо ло ги ја бави самом суштин ском интер ак ци јом у кому-
ни ци ра њу, са дру ге стра не Гоф ма нов териј ски модел изу ча ва орга ни за ци-
ју уоби ча је них интер ак ци ја, што запра во пред ста вља соци јал ни кон текст и 
кому ни ка ци о ну ситу а ци ју. Сто га, Гоф ма но ви мно го број ни след бе ни ци сма-
тра ју га „истра жи ва чем нашег дру штве ног несве сног” (Спа сић, 1996: 14).

Сагле да ва њем људ ске жеље и тежње о осве шћи ва њу функ ци о ни са ња 
сва ког дела себе, у окви ру кул тур ног моде ла дру штве ног пона ша ња, као и 
ста вља ње свих потен ци јал них пору ка интер ак ци је под кон тро лу, посеб на 
пажња у овом раду биће усме ре на на сагле да ва ње фено ме на дру штве них 
уло га и само пред ста вља ња као коег зи стент них фор ми невер бал ног кому ни-
ци ра ња. Како Спа сић наво ди, „сушти на и место пре се ка, разно ли ких аспе-
ка та дру штве ног живо та, про на ђе ни су у пој му интер ак ци је, у про у ча ва њу 
оно га што се деси када се обич ни људи, у сво јим сва ко днев ним ситу а ци ја ма, 
јед ни са дру ги ма срет ну” (Спа сић, 1996:14).

Тако ђе, за овај рад вео ма је важна спе ци фич на фор ма интер пер со нал ног 
кому ни ци ра ња „лицем у лице”, буду ћи да од акте ра зах те ва дале ко већу пре-
ци зност и план ску раз ра ђе ност у игра њу неке дру штве не уло ге и само пред-
ста вља њу уну тар ње. Пла ни ра не уло ге, које се суштин ски састо је од пер су-
а зив них моћи кому ни ка то ра, ана ли зи ра не су у Гоф ма но вом дра ма тур шком 
моде лу. Овај модел је про у ча вао и Пол Екман, који се са аспек та раз от кри-
ва ња невер бал не екс пре си је, бавио еле мен ти ма интер ак ци је сва ког саго вор-
ни ка. Како Екман наво ди „добри глум ци кри ју ћи пору ке цен зу ри шу оно што 
кажу, јер зна ју да ће бити мно го одго вор ни ји за сво је речи, него за свој звук 
гла са, фаци јал не екс пре си је или већи ну теле сних покре та” (Екман, 2010:78). 
За раз ли ку од Екма на, Гоф ман се бавио цели ном и дра ма тур ги јом кон тек ста 
и ситу а ци је дру штве не интер ак ци је сва ко днев ног карак те ра. Сто га ће се у 
раду гово ри ти и о Гоф ма но вом и о Екма но вом тео риј ском допу ња ва њу, уз 
насто ја ње да се што дубље сагле да ју могућ но сти поје дин ца уну тар интер-
пер со нал ног кому ни ка ци о ног.
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1.Интерперсоналнокомуницирање

Интер пер со нал но кому ни ци ра ње се, са ста но ви шта кому ни ка ци о не 
ситу а ци је, дефи ни ше као интер ак ци ја две или више осо ба, са могућ но шћу 
тре нут ног доби ја ња поврат них реак ци ја. Кому ни ци ра ње „лицем у лице” 
једи но је оства ри во у физич ком при су ству два или више акте ра кому ни-
ка ци о ног чина. Нај ва жни ја карак те ри сти ка овог обли ка кому ни ци ра ња је 
„могућ ност реци проч не изме њи во сти кому ни ка ци о них уло га поши ља о ца и 
при ма о ца пору ка. И упра во та реци пр оч ност омо гу ћа ва раз ли ко ва ње овог, 
од свих оста лих обли ка кому ни ци ра ња” (Миле тић и Миле тић, 2012: 86).

Важно је напо ме ну ти да једи но у интер пер со нал ном кому ни ци ра-
њу у нај у жем сми слу, где се под ра зу ме ва непо сред но интер пер со нал но 
кому ни ци ра ње „лицем у лице”, посто ји могућ ност упо тре бе свих сим бол-
ских систе ма, што импли ци ра широк спек тар могућ но сти за про ми шље-
но ваја ње дру штве не уло ге и само пред ста вља ње уну тар њених окви ра. 
Пре су дан зна чај и ути ца ја на смер и исход непо сре до ва ног интер пер со-
нал ног кому ни ци ра ња има соци јал ни кон текст и при пад ност поје ди на ца 
одре ђе ним при мар ним дру штве ним гру па ма, буду ћи да се интер пер со-
нал но кому ни ци ра ње пре те жно и њима, „као израз емпи риј ске очи глед-
но сти да сва ки поје ди нац нај ве ћим делом свој дру штве ни живот, исцр-
пљу је на првом нивоу соци јал ног орга ни зо ва ња” (Исто, 2012: 87).

Нео гра ни че на раз ме њи вост пору ка субје ка та кому ни ци ра ња у интер-
пер со нал ном кому ни ци ра њу увек је одре ђе на неким циљем, усме ра ва на 
је мен тал но-пси хич ким потен ци ја ли ма самих субје ка та, као и кому ни ка-
ци о ном ситу а ци јом у коју су укло пље ни, или у коју би тре ба ло да се укло-
пе. Сам потен ци јал при ла го ђа ва ња и укла па ња у кому ни ка ци о ну ситу а-
ци ју, изра жа ва се кроз кому ни ка ци о ну ком пе тен ци ју, која у пот пу но сти 
одре ђу је могућ ност успе шног ваја ња дру штве не уло ге – ства ра ња нове или 
пре у зи ма ња већ посто је ће дру штве не уло ге у само пред ста вља њу. Интер-
пе со нал ну кому ни ка ци о ну ком пен тен ци ју (меро дав ност), Кетлин Рир дон 
дефи ни ше као „сту пањ у којем су нечи ја пона шња при ме ре на ситу а ци ји и 
тако омо гу ћу ју осо би да оства ри сво је инди ви ду ал не и рела циј ске циље-
ве” (Рир дон, 1998: 72). Кому ни ка ци о на пона ша ња могу бити раз ли чи то 
ком пе тент на у раз ли чи тим одно си ма, ситу а ци ја ма или код раз ли чи тих 
уче сни ка. „Због тога се роди те љи тру де да дете што боље нау че како при-
клад но да се пона ша у одре ђе ној ситу а ци ји, на одре ђе ном месту и у при-
су ству одре ђе них осо ба” (Сте ва но вић: 2013). Апсо лут на ком пен тен ци ја не 
посто ји, као ни пона ша ња која би се могла при ме ни ти у сва кој ситу а ци-
ји. Акте ри кому ни ци ра ња су сво јим интер ак ци ја ма више или мање ком-
пе тент ни, а кому ни ка ци о на ком пе тент ност није нешто са чиме се људи 
рађа ју, већ се она може раз ви ја ти и побољ ша ва ти. 
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Узрок и циљ са којим се ула зи у интер пер со нал но кому ни ци ра ње су 
од суштин ског зна ча ја за ства ра ње и пре у зи ма ње дру штве не уло ге. При-
ро да узро ка и циља људ ског ула ска у интер пер со нал но кому ни ци ра ње 
про из ла зи из три прет по став ке, од којих је, поред онто ло шке и гно се-
о ло шке, за овај рад нај зна чај ни ја акси о ло шка. Ипак у насто ја њу да се 
нађе одго вор на пита ње да ли је непо сред но интер пер со нал но кому ни-
ци ра ње увек циља но и усме ре но, пре по зна је мо три основ на вида: спон-
та но, уве жба но и план ско интр пер со нал но кому ни ци ра ње. Када је реч о 
спон та ном пона ша њу сма тра се да је оно бази ра но на „без све сном”. Сто га 
Рир до но ва ука зу је на то да глав не раз ли ке у том несве сном пона ша њу 
посто је изме ђу (S-R) сти му лус-реак ци ја и (S-C-R) и сти му лус-ког ни ци ја-
реак ци ја. Ова поле ми ка је била основ но упо ри ште Мори со ве и Екма но ве 
хипо те зе о невер бал ном цуре њу.1

Дакле, кому ни ка ци о но екс пре сив но пона ша ње које је усло вље но осе-
ћа њи ма без све сне кон тро ле нази ва се спон та ним кому ни ци ра њем, које 
може бити вер бал но и невер бал но. „Тре ну так у коме дете поцр ве ни или 
поско чи од радо сти тако ђе пред ста вља спон та ну реак ци ју која се несве-
сно деша ва и пред ста вља израз некон тро ли са них осе ћа ња” (Сте ва но вић, 
2013). Опо зит прет ход ном моде лу је уве жба но интер пер со нал но кому ни-
ци ра ње које под ра зу ме ва ауто ма ти зо ва но, шабло ни зо ва но кому ни ци ра-
ње уну тар окви ра кул тур ног капи та ла и кул тур ног обра сца, сте че ног у 
про це су соци ја ли за ци је. Дакле, сва она пона ша ња која су добро нау че на 
и која се изво де без све сног пла ни ра ња, као што је на при мер кли ма ње 
гла вом у знак поздра ва, пред ста вља ју уве жба на пона ша ња. Раз ли ка изме-
ђу спон та ног и уве жба ног пона ша ња је у „томе што је ово дру го уче но и 
уве жба ва но све док их нисмо поче ли при ме њи ва ти спон та но, без раз ми-
шља ња” (Рир дон, 1998: 22). Пла ни ра но интер пе ро нал но кому ни ци ра ње 
под ра зу ме ва уна пред утвр ђен циљ и висок сте пен позна ва ња кому ни ка-
ци о ног кон тек ста, ситу а ци је, као и рефе рент ног окви ра субјек та кому-
ни ци ра ња са којим се сту па у интер ак ци ју. Упра во због тога овај аспект 
кому ни ци ра ња пред ста вља нај сло же ни ји мен тал но-пси хич ки про цес, 
који уна пред испла ни ра ним деј ством на чула и ког ни тив ни аспект свог 
саго вор ни ка спро во ди жеље ни циљ. Пер су а зив на успе шност пла ни ра ног 
интер пер со нал ног кому ни ци ра ња зави си од кому ни ка ци о не ком пе тент-
но сти субјек та. Сто га у сми слу дру штве ног функ ци о ни са ња поје дин-
ца гово ри мо о „ску пу вари ја бли, које се уче њем могу уна пре ђи ва ти до 
нивоа нео п ход ног за оства ри ва ње иза бра не или намет ну те дру штве не 
уло ге” (Миле тић, Радој ко вић, 2000: 63). Пла ни ра но кону ни ци ра ње, за 

1 Невербално цурење – асинхронизација невербалног и вербалног комуницирања, 
услед различитих ситуација емотивно-афективних напетости актера комуници-
рања. (Морис, 2005: 125; Екман, 2011: 98)
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раз ли ку од несве сног или уве жба ног, под ра зу ме ва висо ко про ми шља ње 
и позна ва ње кул тур ног кон тек ста кому ни ци ра ња. 

Непо сре до ва но интер пер со нал но кому ни ци ра ње је про цес кон стант-
ног раз во ја буду ћи да се не бави поје дин цем ван кон тек ста и њего вим 
„субјек тив ним”, већ поје дин цем уну тар кон тек ста и нор ми, обра за ца и 
моде ла, у одно ше њу са око ли ном кроз сим бо лич ку раз ме ну. Сто га Рир-
до но ва нагла ша ва да се на интер пер со нал но кому ни ци ра ње може гле-
да ти само као на актив ност у којој „сви суди о ни ци обли ку ју исход, јер 
је то нешто што људи раде јед ни с дру гим, а не јед ни дру ги ма” (Рир дон, 
1998: 26). Буду ћи да је непо сред на интер пер со нол но кому ни ци ра ње про-
цес који је у тесној међу за ви сно сти са кон тек стом кому ни ка ци о не прак-
се, ком пе тент но шћу акте ра, али и њихо вом спрем но шћу за одр жа ва њем 
кон ти ну и те та интер ак ци је, овај вид кому ни ци ра ња вео ма је важан и са 
ста но ви шта пред ста вља ња самог себе. Без пажње и заин те ре со ва но сти 
наших саго вор ни ка, као и пове ре ња које се брзо мора при до би ти, нема 
ни оства ре ња дру штве не уло ге уну тар интер пер со нал ног кому ни ци ра-
ња. Нужно је обја сни ти и појам који обу хва та кон текст кому ни ка ци о не 
прак се, па ћемо зато нагла си ти да је кон текст у коме се пла ни ра поче так 
кому ни ка ци о ног чина, запра во оквир оства ри во сти самог кому ни ка ци-
о ног чина, ситу а ци је, као и кому ни ка бил но сти пору ка које се шаљу и 
при ма ју уну тар кому ни ка ци о не интер ак ци је. Буду ћи да је за сва ку успе-
шност у оства ри ва њу кому ни ци ра ња, пре су дан карак тер кон тек ста у 
коме се кому ни ци ра, може се рећи и то да су сви кому ни ка ци о ни кон тек-
сти у тесној међу за ви сно сти са све о бу хват ним кул ту р ним кон тек стом.

2.Невербалнокомуницирање

Невр бал но кому ни ци ра ње је облик кому ни ка ци о не прак се у којем се 
све пору ке изра жа ва ју невер бал ним сим бол ским систе ми ма. Доско ра, 
пажња није усме ра ва на на чиње ни цу да се мно го тога каже спон та но и 
несве сно „гово ром тела”. Поло ви ном два де стог века, екс пан зив но је кре-
ну ло про у ча ва ње и кате го ри са ње свих невер бал них зна ко ва и њихо вих 
потен ци јал них зна че ња уну тар одре ђе них кул тур них кон тек ста. „Изу-
ча ва њу невер бал ног кому ни ци ра ња нај ви ше су допри не ли антро по ло зи 
који су на кул ту ру гле да ли као на кому ни ка ци ју” (Радој ко вић, Миле тић, 
2008: 45). Како се кул тур ни иден ти тет бази ра на сим би лоч ком окви ру 
у коме одре ђе на зајед ни ца кон сти ту и ше сво ју само бит ност и функ ци о-
ни са ње, невер бал ни вид кому ни ка ци о не прак се јесте неза о би ла зни пут 
којим се поје ди нац пози ци о ни ра у гру пи и дру штву. Сто га су кому ни ко-
ло зи, соци о ло зи, антро по ло зи, пси хо ло зи, педа го зи и науч ни ци из дру гих 
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обла сти, у циљу побољ ша ња ква ли те та кому ни ци ра ња, поче ли да про у-
ча ва ју мно ге стра те ги је и дисци пли не у циљу пер су а зив них могућ но сти 
кому ни ци ра ња као и могућ но сти успо ста вља ња кон тро ле над невер бал-
ним кому ни ци ра њем.

Истра жи ва чи сма тра ју да се мањи део зна че ња оно га што смо рекли 
дру гој осо би пре но си речи ма, а да су невер бал ни зна ко ви изу зет но ва-
жан део кому ни ци ра ња. Кад нешто гово ри мо дру гој осо би, наш вер-
бал ни исказ апсо лут но је недо во љан у пот пу ном досе за њу зна че ња без 
изра за лица и очи ју, тона гла са или покре та које при том чини мо. Иако 
је вер бал ни систем кому ни ци ра ња воде ћи у ства ра њу и раз от кри ва њу 
сми сла и зна че ња у кому ни ци ра њу, без кори шће ња невер бал них зна ко-
ва „мно га ста ња поје ди на ца не би била испо ље на и реги стро ва на, мно ги 
садр жа ји би оста ли неса оп ште ни” (Рот, 2004: 98). Како Рот даље нагла-
ша ва, невер бал ним кому ни ци ра њем могу се пре не ти инфор ма ци је о 
емо ци о нал ном ста њу, наме ра ма и оче ки ва њи ма, уза јам ним ста во ви ма 
као и мно ги дру ги садр жа ји, који се вер бал но тешко изра жа ва ју или их 
је немо гу ће изра зи ти. Дакле, невер бал но кому ни ци ра ње jeсте вид спон-
та ног или кон тро ло са ног пла ни ра ног кому ни ци ра ња, којим акте ри без 
упо тре бе речи – гесто ви ма, начи ном држа ња тела, изра зом лица, погле-
дом или бојом гла са, изра жа ва ју или досе жу зна че ње наме ра, емо ци ја, 
рас по ло же ња, ста во ва и жеља. Невер бал но кому ни ци ра ње нај че шће се 
везу је за вер бал но у сми слу крај ње допу не зна че ња вер бал них иска за и 
пред ста вља сво је вр сни „семан тич ки оквир за досе за ње зна че ња” (Миле-
тић и Миле тић, 2012: 215). Екс пре си ја невер бал них зна ко ва део је људ-
ске физи о ло ги је и опште мото рич ке гести ку ла ци је. Сто га је разу мљи во 
да људи невер бал но кому ни ци ра ју, све сно или несве сно. Овај вид кому-
ни ци ра ња оства ру је се посред ством невер бал них кому ни ка ци о них зна-
ко ва, који се деле у две гру пе: пара лин гви стич ке и екс тра лин ви стич ке 
невер бал не зна ко ве. 

Пара лин гви стич ки сим бол ски систем је сачи њен од „невер бал не 
вока ли за ци је које наста ју зајед но са вер бал ним иска зом као што су пау-
зе у гово ру, боја гла са, брзи на изго ва ра ња речи, нагла ша ва ње поје ди них 
гла со ва у речи, гла сност, шапат” (Радој ко вић, Миле тић, 2008: 46). Дакле, 
пара лин гви стич ки зна ци се шаљу уз вер бал ну пору ку и зна чај но ути чу 
на зна че ње оно га што је рече но. У зави сно сти од пара лин гви стич ких зна-
ко ва, иста изго во ре на рече ни ца може има ти раз ли чи то зна че ње и пред-
ста вља ти израз задо вољ ства, доса де или иро ни је. 

Екс тра лин гви стич ки сим бол ски систе ми обу хва та ју кине зич ке сим-
бо ле, прок се мич ке сим бо ле, као и језич ке заме не. Кине зич ки сим бо ли су 
запра во мими ка и гесто ви који све сно или несве сно наста ју покре та њем 
поје ди них дело ва тела, затим држа њем тела, као и фаци јал ном екс пре-
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си јом. Прок се мич ки сим бо ли кому ни ци ра ња почи ва ју на про стор ним 
одно си ма међу уче сни ци ма у кому ни ци ра њу. Они су оде ђе ни физич ком 
бли зи ном или уда ље но шћу, затим про стор ним и ста ту сно-про то ко лар-
ним рас по ре дом уче сни ка у кому ни ка ци о ној интер ак ци ји. Прок се мич-
ки сим бо ли тако ђе су одре ђе нии и вре ме ном (кашње ње, тач ност, чека-
ње). Језич ке заме не су екс тра лин гви стич ки систе ми који су нео п ход ни 
у поје ди ним сфе ра ма дру ште вог живо та и пред ста вља ју дели мич ни или 
пот пу ни суп сти тут јези ка. У језич ке заме не спа да језик зна ко ва глу во-
не мих, мор на р ски сема фор ски језик, јези ка руч них зна ко ва, као и тик-
так језик хипо дро ма. Сви ови систе ми језич ких заме на под ра зу ме ва ју 
вешти ну и уве жба ност и не могу се поре ди ти са спон та ним гесто ви ма и 
мими ком коју људи чине у сва ко днев ном кому ни ци ра њу.

За кре и ра ње и игра ње дру штве них уло га под јед на ко су важни сви 
невер бал ни зна ци, јер заме њу ју, допу њу ју и арти ку ли шу зна че ње неке 
пору ке у кому ни ци ра њу, затим изра жа ва ју емо ци је, наме ре, осо би не 
и кул ту ру уче сни ка у кому ни ци ра њу, дефи ни шу про стор ну и вре мен-
ску одре ђе ност кому ни ци ра ња, као и есте ти ку про сто ра и спе ци фич но-
сти одре ђе них гру па. Све уло ге и интер пер со нал не интер ак ци је уну тар 
неког дру штве ног обра сца и моде ла укљу чу ју и невер бал но кому ни ци-
ра ње које је у сми слу изград ње дру штве не уло ге тако ђе, дефи ни са но 
кому ни ка ци о ним кон тек стом.

Када гово ри мо о кон тек сти ма, било да су они кул тур ни, про фе си о-
нал ни, поли тич ки или кон тек сти одре ђе не гру пе, важно је нагла си ти да 
су сви они јасно дефи ни са ни оче ки ва ним нор ма ма пона ша ња, обла че-
ња, физич ког изгле да, тач но сти, дис тан це у интер ак ци ји, као и мани ри-
ма раз ли чи тих дру штве них сло је ва. Зна ко ви који су вео ма важни и који 
дефи ни шу кон текст у коме се кому ни ци ра су пер фор ма тив ни естет ски, 
затим прок се мич ки про стор ни и вре мен ски, као и кине зич ки.

Пер фор ма тив ни естет ски зна ко ви неке дру штве не гру пе одно се се 
на нор ме обла че ња, а посеб но на накит, који пред ста вља сим бол ско ста-
ту сну моћ. Вред ност, врста и коли чи на наки та пред ста вља један од нај-
ек спли цит ни јих ста ту сно-хије рар хиј ских сим бо ла. Пре ма Мори су ста-
ту сни зна ци су „начи ни на које даје мо зна ке о нашем поло жа ју у дру-
штве ној хије рар хи ји... То је нека рад ња или неки пред мет (сим бол) којим 
се пока зу је поло жај у дру штву” (Морис, 2005: 148-149).

Прок се мич ки про стор ни и вре мен ски зна ко ви пред ста вља ју однос 
субјек та пре ма вре ме ну и про сто ру у датој кому ни ка цви о ној сита ци ји. 
„Сва ка људ ска актив ност се зби ва у про сто ру, па и сва ка интер ак ци ја. 
Зау зи ма ју ћи одре ђе ни поло жај у про сто ру у коме се нала зи зајед но са 
дру гим осо ба ма, човек саоп шта ва и о себи и о сво јим одно си ма пре ма 
дру ги ма” (Рот, 2004: 201). Одр жа ва ње одре ђе не про стор не раз да љи не, 
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зау зи ма ње поло жа ја у про сто ру и поло жа ја пре ма саго вор ни ку пред ста-
вља про стор но пона ша ње током интер ак ци је. Пре ма већи ни кул ту ро ло-
шких нор ми ови зна ко ви су вео ма бит ни и њихо во непо што ва ње пред ста-
вља крше ње интим не дис тан це2, као нај ма њег могу ћег расто ја ња међу 
саго вор ни ци ма супрот ног пола или међу саго вор ни ци ма који су у кому-
ни ка ци о ном суко бу.

Кине зич ки кому ни ка ци о ни зна ко ви су, како је већ нагла ше но, зна ко-
ви који се одно се на кре та ње тела. Када су ови зна ко ви у пита њу нај че-
шће се раз ма тра ју зна ко ви који наста ју у зони лица, тј.фаци јал на екс-
пре си ја и зна ко ви тела, пре све га гесто ви руку. Фаци јал ну екс пре си ју 
про из во ди „мно штво миши ћа лица и изгра ђе ност струк ту ре лица, која 
омо гу ћа ва њего ву бога ту изра жај ност” (Рот, 2004: 171). Лице и њего ви 
дело ви су у ста њу да напра ве пре ко 10.000 раз ли чи тих изра за, који често 
раз от кри ва ју емо ци о нал на ста ња или ста во ве пре ма при мље ној инфор-
ма ци ји. Фаци јал на екс пре си ја је јед на од нај ва жни јих гру па зна ко ва у 
кре и ра њу и игра њу дру штве них уло га, посеб но у интер ак ци ји „лицем у 
лице”. Фаци јал на екс пре си ја је важна за кому ни ка ци о ни кон текст у коме 
се уло га пре зен ту је. Љут ња, бес, пре зир, гађе ње, туга, при јат ност, изне-
на ђе ност и страх су по Екма ну шест основ них базич них емо ци ја које 
се могу виде ти у одре ђе ним изра зи ма лица. „Емо ци је су наста ле током 
про це са ево лу ци је и има ју сво ју важну уло гу не само у адап та ци ји, него 
и у соци јал ној кому ни ка ци ји” (Екман, 2011:14). Екма но ва тео ри ја запра-
во гово ри да су емо ци је емо тив но-афек тив на реак ци ја на сти му лус, а да 
су теле сне екс пре си је само видљи ви дело ви уну тар њег све сног сазна ња 
о афек тив ној реак ци ји на сти му лус. Посма тра но са аспек та семи о тич-
ке осно ве кому ни ци ра ња, спон та но невер бал но кому ни ци ра ње је увек 
интра пер со нал но кому ни ци ра ње, у којем сва ки надра жај, кроз про цес 
семи о зе, ства ра неку мен тал ну сли ку. Ту сли ку, потом, ура ња мо у аку-
му ли ра но пред зна ње и иску ство и она доби ја неки сми сао, а на осно ву 
рефе рент ног окви ра је вред но сно кла си фи ку је мо те пре ма њој ауто мат-
ски ства ра мо одре ђе ни вред но сни став. Невер бал на фаци јал на екс пре-
си ја, увек пра ти вер бал но кому ни ци ра ње, допу ња ва ју ћи га, заме њу ју ћи, 
или пра вил но усме ра ва ју ћи. Сто га је разу мљи во да сва ко вер бал но пона-
ша ње и дру штве ну уло гу пра ти и невер бал но пона ша ње, у супрот ном 
вер бал но кому ни ци ра ње поста је кон тра дик тор но и уло га се рас па да.

Гесто ви, пре ма Мори су, пред ста вља ју сва ку „рад њу којом се шаље неки 
вид ни знак посма тра чу. Да би постао гест, тај чин мора ју да виде дру ги 
људи, и он њима мора да пре не се неку инфор ма ци ју” (Морис, 2005: 26). За 

2 Интимне дистанце предтављају најмање могуће растојања међу саговорницима. 
Према Роту јавна дистанца је „удаљеност од 4 м, и више”, док је персонална дис-
танца „раздаљина која обухвата удаљеност од 45 - 80 цм” (Рот, 2004: 204).
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раз ли ку од „фаци јал не екс пре си је, која углав ном изра жа ва ста ња, гесто-
ви нај че шће има ју акци о ни садр жај” (Радој ко вић, Миле тић, 2008: 49). 
Покре та њем нај и сту ре ни јих дело ва тела као што су руке, шаке или гла ва, 
наста је систем зна ко ва који нај ек спли цит ни је изра жа ва емо ци је, и то са 
нај ви шим сте пе ном искре но сти. „Исти ни тост невер бал ног кому ни ци ра-
ња обез бе ђу је окол ност да га не кон тро ли ше цен трал ни нер вни систем, па 
тако ни одлу ке које би из њега дола зи ле” (Исто, 2008: 45). Сто га је вео ма 
тешко уста но ви ти коли ка је могућ ност да овај вид кому ни ци ра ња иза ђе из 
доме на несве сног. „Гесто ви су зна ци који савр ше но изра жа ва ју одре ђе ни 
став и ста ње духа, јер су језик под све сти” (Исто, 2008: 45). Пре ма ова квом 
ста но ви шту, покре ти руку и сви руч ни гесто ви, као и покре ти шака, пред-
ста вља ју видљи ви ток мисли, у виду гести кал тор них илу стра ци ја.

Мно ги кри ти ча ри сма тра ју да вер бал но кому ни ци ра ње које је пра ће-
но „нул том фаци јал ном и теле сном гести ку ла ци јом”3, у сво јој сушти ни не 
садр жи исти ну. С дру ге стра не, у окви ру дру штве ног кон тек ста неке висо-
ко ста ту сне дру штве не уло ге потреб но је да се руч ни илу стра тор ни гесто-
ви сма ње на мини мум, јер се „мла та ра ње рука ма” сма тра недо вољ ном 
вер бал ном арти ку ли са но шћу. Пре те ра на гести ку ла ци ја и илу стра ци ја, 
сма тра се пасив ном пер су а зив ном агре си јом, као и знак да кому ни ка тор 
није сигу ран у оно што гово ри. Сто га је у кон тек сту јав не соци јал не сфе ре, 
крај ње непри хватлњи во да током вер бал не интер ак ци је доди ру је мо саго-
вор ни ке, пока зу је мо сво је ста ње и искре но мишље ње у одно су на њих, 
мла та ра мо рука ма, упи ре мо прст, скр шта мо руке на гру ди, окре ће мо се 
од саго вор ни ка, зева мо, шири мо ноздр ве, уно си мо се у лице, мршти мо 
се и ради мо све оно што откри ва наш лич ни став мимо нор ме и крај њег 
циља интер ак ци је. Сакри ва ње лич них емо ци ја јед ну дру штве ну уло гу 
чини функ ци о нал ном и одр жи вом за соци јал ну интер ак ци ју. Зато фор ма 
кон тек ста апсо лут но не дозво ља ва лич ни став субјек та кому ни ци ра ња. 
При ме ра ради, у про фе си о нал ном кон тек сту, ако један од саго вор ни ка 
из било ког раз ло га осе ћа дубо ке несим па ти је пре ма дру гом или пре ма 
оно ме што му дру ги саго вор ник изла же, било би вео ма погре шно да сво-
јим некон тро ли са ним изра зи ма лица пока же него до ва ње, доса ду, гађе ње, 
пре зир, бес или љут њу. Дру ги при мер: у поли тич ком кон тек сту, дру штве-
на уло га зах те ва сли ку нај ви шег сте пе на ком пе тен ци је, инфор ми са но сти 
и зна ња па функ ци о ни ше уну тар јасно про пи са них нор ми гести ку ла тор-
ног пона ша ња, тако да се пока зи ва ње прстом и руком на про тив ни ке сма-
тра непри клад ним. Тако ђе, гла ђе ње бра де и доди ри ва ње носа, покри ва ње 
уса на шака ма, сма тра се отво ре ним пока за те љи ма неси гур но сти. Тре ћи 
при мер о зна че њи ма гесто ва уну тар дру штве ног кон тек ста може изгле да-
3  Нулта гестикулација - ментално-физичка спутаност кретања одређеног дела тела 

(Екман, 2010: 118).
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ти ова ко: ако говор ник, након вер бал ног иска за пре кр сти руке на гру ди, 
он пра ви отклон од непри јат но сти због неи сти не коју је упра во изго во рио, 
сти ло зо ва ном искон ском потре бом за загр ља јем мај ке. Овај гест сма тра 
се гестом затва ра ња за искре но интер пер со нал но кому ни ци ра ње. Тако-
ђе, поло жај тела гово ри о сигур но сти у вер бал ни исказ или о пот пу ном 
соп стве ном неве ро во њу у оно што се вер бал но иска зу је: успра ван став 
подиг ну те гла ве или поло жај тела сави јен са раме ни ма која се увла че ка 
гру ди ма, спу ште не гла ве ка доле.

Кому ни ка ци о на ситу а ци ја и дру штве на уло га у сми слу невер бал ног 
одре ђе на је вре ме ном и про сто ром у коме се оди гра ва ју кому ни ка ци о ни 
чино ви као и бро јем и инди ви ду ал ним осо бе но сти ма субје ка та кому ни-
ци ра ња уну тар неког дру штве ног кон тек ста. Кому ни ка ци о на ситу а ци ја 
бави се спољ ним окви ри ма одно са субје ка та који кому ни ци ра ју уну тар 
гру пе у неком кон тек сту. „Вањ ска пра ви ла намет ну ли су дру ги људи, 
или ситу а ци је. То су запра во дру штве не нор ме.” (Рир дон, 1998:25) Ако 
гово ри мо о пла ни ра ном интер пер со нал ном кому ни ци ра њу, онда ћемо 
заси гур но уна пред бити оба ве ште ни о инди ви ду ал ним осо бе но сти-
ма наших саго вор ни ка у сми слу вре ме на и про сто ра у коме пла ни ра ни 
сусрет тре ба да се дого ди. То зна чи да ћемо уна пред сазна ти што више о 
ситу а ци ји која нас оче ку је. Пра те ћи нор ме и екс пре сив на пра ви ла, зна-
ће мо које све гру пе невер бал них зна ко ва дола зе у обзир у уве жба ним 
рад ња ма које би тре ба ло и невер бал но да илу стру ју дру штве ну уло гу 
која тре ба бити пред ста вље на. На при мер, у кон тек сту јав не соци јал не 
сфе ре, у кому ни ка ци о ној ситу а ци ји која ће се деси ти у ску пом ресто-
ра ну и са субјек ти ма кому ни ци ра ња који су висо ких ста ту сних поло жа-
ја, наш ста тус биће одре ђен само пред ста вља њем дру штве не уло ге коју 
игра мо и кому ни ка ци о ном ком пе тент но шћу у одно су на нор ме. У вер-
бал ној интер ак ци ји заси гур но неће мо доди ри ва ти саго вор ни ке, пока зи-
ва ти сво је ста ње и искре но мишље ње у одно су на њих, мла та ра ти рука-
ма, упе ри ва ти прстом, скр шта ти руке на гру ди, окре та ти се од саго вор-
ни ка, зева ти, шири ти ноздр ве, уно си ти се у лице, мршти ти се и чини ти 
још мно го слич них рад њи које откри ва ју наш лич ни став мимо нор ме и 
крај њег циља интер ак ци је. Тако ђе сво јим естет ским пер фор ма тив ним 
зна ци ма, ства ра мо прву асо ци ја тив ну сли ку дру штве не уло ге која тре-
ба да буде оди гра на и која би тре ба ло да буде у скла ду са нор ма тив ним 
окви ром ситу а ци је и кон тек ста.

За дру штве ну уло гу у окви ру ситу а ци је само пред ста вља ња, вео ма су 
бит ни био ло шки зна ци ста ро сти. Одре ђе не про фе си је као ста ту сне уло-
ге неким нор ма ма под ра зу ме ва ју одре ђе ни број годи на субјек та кому ни-
ци ра ња које су потреб не за могућ ност посто ја ња таквог про фе си о нал ног 
ста ту са. У поли тич ком кон тек сту, пре ми јер у поје ди ним земља ма не може 
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да поста не неко ко има 30 годи на, иако има нај ви ши сту пањ обра зо ва ња 
јер нор ма зах те ва пре о фе си о нал но иску ство и ста ту сну хије рар хиј ски 
поре дак кроз низ годи на који резул ту ју до таквим ста ту сним поло жа јем.

Кому ни ка ци о ни чин као директ но афек тив но поље, све наше невер-
бал не зна ко ве и екс пре сив не рад ње чини вео ма тран спа рент ним за на-
ше саго вор ни ке бли зи ном акте ра у самој интер ак ци ји. Ипак, због обим-
но сти истра жи ва ња за про у ча ва ње издво ји ће мо две нај бит ни је гру пе 
невер бал них пока за те ља дру штве не уло ге бит не за кому ни ка ци о ни чин. 
Микро фа ци јал на екс пре си ја − кине зич ка невер бал на гру па зна ко ва за чије 
је деко ди ра ње зна че ња потреб но већ оштро око и обу че ност. Али ни про-
фе си о нал ном кому ни ка то ру, нити неко ме ко пом но пра ти наше реак ци-
је током интер ак ци је иако је лаик, неће про ма ћи мно го тога. Онда ка-
да поку ша ва мо да при кри је мо наше емо ци је, тада се оне јавља ју у виду 
микро ек спре си ја лица. „Оне су вео ма крат ке фаци јал не екс пре си је које 
тра ју од четвр ти не до поло ви не секун де” (Екман, 2010: 326). Вео ма су 
важне у кому ни ка ци о ном чину јед не дру штве не уло ге у сва ком сми слу 
јер их је тешко кон тро ли са ти, а блиц поја вљи ва њем откри ва ју садр жа-
је који би можда тре ба ло да оста ну при кри ве ни јер нису у ску пу ода-
бра них пору ка који ма ћемо селек тив но гово ри ти о себи. Затим, физи о-
ло шки невер бал ни зна ко ви – често су од пре суд не важно сти, јер делу ју 
као дијаг но стич ки зна ци који гово ре о физи о ло шком ста њу орга ни зма. 
Зна ци као што су нела год ност, страх, изне на ђе ње, могу бити погуб ни у 
сво јим физи о ло шким испо ља ва њи ма за кре ди би ли тет дру штве не уло ге 
јер пока зу ју супрот ност оно га што би тре ба ло да буде пред ста вље но. На 
при мер, про фе сор који је први дан на свом рад ном месту пред пуним 
амфи те а тром, зна ко ви ма као што су обил но зно је ње, црве ње ње у лицу, 
или бле ди ло, јасно ће пока за ти вели ку дозу неси гур но сти, стра ха, непри-
јат но сти, што вео ма може да угро зи њего ву про фе си о нал ну уло гу. Физи-
о ло шки зна ци, често су про прат ни зна ко ви кому ни ка ци о ног рас па да ња 
када нема кон тро ле над невер бал ним, и када вер бал но и невер бал но 
кому ни ци ра ње поста је кон тра дик тор но. Непри јат ност због немо ћи кон-
тро ле акте ра над самим собом, често бур но и видљи во физи о ло шки бива 
испо ље на. „Све сно овла да ва ње овом врстом екс пре си је пред ста вља нај-
ва жни ју вешти ну глу мач ке про фе си је” (Радој ко вић, Миле тић, 2008: 49). 
Тре ма нам често упро па сти шан су и дефор ми ше уло гу која би тре ба ло 
да буде оди гра на. Суштин ски, раз гра ни че њем при ват не и јав не или про-
фе си о нал не сфе ре функ ци о ни са ња у соци јал ном живо ту, вео ма је бит но 
зна ти шта су нам апсор бо ва не рад ње а шта би тре ба ле да буду уве жба не 
рад ње. Јед ну дру штве ну уло гу у сва ком сми слу нај ви ше може да угро зи 
поја вљив ње апсор бо ва них рад њи из при ват ног живо та међу уве жба ним, и 
нор ма ма одре ђе ним, рад ња ма јав не или про фе си о нал не сфе ре.



Леа на Вуч ко вић240

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 229-248

3.Социјализација

Кул ту ра као оквир функ ци о ни са ња дру штва пру жа нео гра ни че не 
могућ но сти за сти ца ње и аку му ли ра ње зна ња и иску ста ва, при хва та њем 
зајед нич ких стан дар да пона ша ња у зајед ни ца. Усва ја ње нор ми, вред но-
сти, моде ла и обра за ца јед ног дру штва није ништа дру го до „усва ја ње 
окви ра ори јен та ци је као кул тур не кон струк ци је реал но сти” (Голу бо вић, 
2007: 268), и нор ма тив но регу ли са ње самог дру штва. „Кул тур но пона-
ша ње, као и сва ко дру го пона ша ње, није дато генет ским кодом нити се 
човек рађа као кул тур но биће” (Јани ћи је вић, 2000: 291). Кул ту ра се учи, 
нај пре кроз језик, затим пре ко невер бал ног начи на изра жа ва ња, до спе-
ци фич них обли ка кул ту ре као што су рели ги ја, умет ност и нау ка.

Соци ја ли за ци је је „неиз бе жни про цес при ла го ђа ва ња чове ка живље њу 
у раз ли чи тим обли ци ма зајед ни штва са дру гим људи ма, буду ћи да је дру-
штве ност гене рич ка карак те ри сти ка људ ске врсте” (Миле тић и Миле тић, 
2012: 316). Соци ја ли за ци ја сва ког поје дин ца јесте про цес који се одви ја од 
њего вог рође ња па до зре лог доба и то кроз при мар ни и секун дар ни про цес. 
При мар на соци ја ли за ци ја запо чи ње у поро ди ци као при мар ној дру штве ној 
гру пи, где се уче основ ни пој мо ви, нор ме и стан дар ди како пона ша ња, тако 
и цело куп ног живље ња. Наста вља се вани сти ту ци о нал но у раз ли чи тим дру-
штве ним гру па ма, а затим се „инсти ту ци о на ли зу је кроз вас пит но-обра зов-
ни систем и дело ва ње раз ли чи тих секун дар них дру штве них гру па” (Исто, 
2012: 317). Секун дар на соци ја ли за ци ја се зби ва током мла до сти и у зре лом 
добу чове ка када се сти чу сло же ни ја сазна ња, инте ре со ва ња и соци јал не 
вешти не и утвр ђу је систем вред но сти, веро ва ња и ста во ва. Појам соци ја ли-
за ци је у соци јал ној пси хо ло ги ји пред ста вља дуго тра јан про цес фор ми ра ња 
људ ске једин ке под ути ца јем дру штве не сре ди не. „Једин ка соци ја ли за ци јом 
сти че осо би не типич не за сво ју кул ту ру, нео п ход на број на зна ња и вје шти-
не за живот у дру штву, сти че и сво је лич не, инди ви ду ал не карак те ри сти ке, 
нави ке, тежње и сво ји ден ти тет” (Тре бје ша нин, Лало вић, 2011: 25).

Екс пли цит на кул ту ра омо гу ћа ва пре но ше ње моде ла и начи на живље ња, 
обра за ца пона ша ња, обре да, оби ча ја. У тра ди ци о нал ној кул ту ри, уче ње по 
моде лу један је од глав них начи на соци ја ли за ци је и може бити на прин ци пу 
ими та ци је или иден ти фи ка ци је. Док ими та ци ја пред ста вља вољан и наме-
ран чин све сног опо на ша ња узо ра, то „иден ти фи ка ци ја пред ста вља дубо ку 
и трај ну пси хич ку про ме ну лич но сти осо бе која се пои сто ве ћу је” (Тре бје-
ша нин, Лало вић, 2011: 35). Уче њем по моде лу, иден ти фи ка ци јом, ими та ци-
јом и, посеб но, игра њем уло га у про це су соци ја ли за ци је, „сва ки поје ди нац 
учи соци јал не уло ге које у раз ли чи тим соци јал ним ситу а ци ја ма тре ба да 
игра, на при мјер: мај ку, жену, сестру, дирек тор ку, ком ши ни цу” (Сте ва но-
вић, 2013: 347). Раз у ме ва ње про це са соци ја ли за ци је са кому ни ка тив ног ста-
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но ви шта зна чи да је то про цес могућ само у интер ак ци ји са дру гим људи ма, 
што ука зу је на кому ни ци ра ње као бази чан еле мент дру штва. Тако ђе, „соци-
ја ли за ци ја се оства ру је уче њем кодо ва који омо гу ћа ва ју опста нак чове ка у 
зајед ни ци са дру гим људи ма” (Миле тић и Миле тић, 2012:317).

Соци о ло ги ја као нау ка, уочи ла је низ спон та них и вештач ких тех ни ка 
које омо гу ћа ва ју при ла го ђа ва ње поје дин ца дру штву. Пове зу ју ћи кул ту ру 
и сим бо ле сва ки поје ди нац је у ста њу да „пре о бра жа ва пој мо ве у иде је и 
омо гу ћу је да се раз у ме и интер пре ти ра њихо во зна че ње” (Голу бо вић, 2007: 
269). Сто га је сим бо лич ка интер ак ци ја од пре суд не важно сти за изград њу 
и игра ње дру штве них уло га. Соци јал ним уче њем, поје ди нац интер и о ри-
зу је систе ме зна че ња, сазна ња, сим бо ле, као и одре ђе на пра ви ла, нор ме, 
забра не, стан дар де и оспо со бља ва се да бира изме ђу често про тив реч них 
прин ци па и ста во ва. Да би могао да уче ству је у дру штве ним делат но сти ма 
мора да нау чи да игра дру штве не уло ге које су му намет ну те, или које је 
сам ода брао. Буду ћи да је кому ни ци ра ње јед но од основ них одли ка чове-
ка као све сног бића, које функ ци о ни ше уну тар кул тур ног кон тек ста а 
пред ста вља и један од основ них обли ка кул ту ре, може се рећи да је важно 
за све пој мо ве као што су: кул тур ни обра зац, кул тур ни модел, кул тур ни 
иден ти тет и кул тур ни капи тал. Сви ови пој мо ви су нео п ход ни и важни за 
изград њу неке дру штве не уло ге невер бал ним кому ни ци ра њем. 

4.Стереотипиидруштвенеулоге

Пред ста ве као дру штве не уло ге наста ју у соци јал но-кул тур ним усло-
ви ма и резул тат су сим бо лич ких бор би изме ђу заступ ни ка раз ли чи тих 
погле да на свет и њего вог уре ђе ње. Сва ко дру штво излу чу је модел иде ал-
ног чове ка и од тог моде ла зави си сли ка иде ал не тип ске уло ге, њено обез-
вре ђи ва ње или њено исти ца ње. Непро ме њи ве основ не дру штве не уло ге, 
архе ти по ви, пак има ју уте ме ље ње у дру штве но-исто риј ском кон тек сту. 
Дру штве на уло га под ра зу ме ва „све у куп ност карак те ри стич ног начи на 
пона ша ња и осо би на” (Тре бје ша нин, Лало вић, 2011: 37). Оно што посеб но 
ути че на раз у ме ва ње и игра ње дру штве них уло га су сте ро ти пи, кли шеи, 
пред ра су де. Они су „актив ни у свим врста ма пона ша ња и при сут ни у сва-
кој људ ској интер ак ци ји” (Сте ва но вић, 2013: 335), сто га се о њима може 
гово ри ти као о гото вим про из во ди ма дру штва. Њих поје дин ци усва ја-
ју гото во некри тич ки у про це су уче ња по моде лу, али и у свим оста лим 
начи ни ма соци јал ног уче ња. Лип ман, тво рац овог пој ма каже: „да су сте-
ре о ти пи, сли ке у нашим гла ва ма, апри о ри фор ми ра не иде је (кли шеи) о 
поја ва ма, дога ђа ји ма и људи ма који нас окру жу ју” (пре ма Тре бје ша нин, 
Лало вић, 2011: 73). Током живо та без раз ми шља ња и некри тич ки при хва-
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та мо мно штво кли шеа и сте ре о ти па. Упра во те деви јант не ста вов ске фор-
ме уна пред нам ства ра ју „готов свет”, већ фор ми ра ну сли ку све та која 
одре ђу је наше ста во ве пре ма поје дин ци ма, гру па ма и кул ту ра ма, које 
уоп ште и не позна је мо. Сте ре о тип не пред ста ве нам омо гу ћа ва ју да спо-
зна је мо „кроз обо је не нао ча ри”. То су пре чи це које пред ста вља ју „пре-
те ра ну гене ра ли за ци ју која је израз потре бе чове ка да спо ља шњи свет 
појед но ста ви и учи ни га пред ви ди вим” (Исто, 2011:76). 

Сте ре о ти пи су наро чи то при сут ни у дру штве ним уло га ма које су 
веза не за соци јал но-ста ту сни поло жа ја у дру штву. Често поје ди ни ци који 
се тешко при ла го ђа ва ју гене ра циј ским про ме на ма и живот ним ново-
та ри ја ма, при бе га ва ју сте ре о тип ном ети ке ти ра њу али и невер бал ном 
игра њу дру штве них уло га кроз уте ме ље не и непро ме њи ве сим бо лич ке 
бор бе. И данас у соци јал ном функ ци о ни са њу и успо ста вља њу дру штве-
ног реда доми ни ра ју сте ре о ти пи и пред ра су де. Буду ћи да пред ста вља ју 
„про јек ци ју у свет нашег сми сла о нашој вред но сти, о нашем поло жа ју 
и нашим пра ви ма, сте ре о ти пи су сил но наби је ни осе ћа њи ма која иду са 
њима. Они су твр ђа ве наше тра ди ци је, а иза њених беде ма ми се и даље 
може мо осе ћа ти сигур ним на поло жа ји ма које зау зи ма мо” (Дајер, 1999, 
пре ма Лип ма ну, 1956: 96). Сто га, када је у пита њу тра же ње и успо ста-
вља ња ста ту сног места у дру штву, упра во ова искљу чи во селек тив на моћ 
сте ре о тип ног раз ми шља ња окру же ња, за поје дин ца може бити погуб на.

Пред ра су де пред ста вља ју уна пред нега тив но мишље ње о некој поја ви, 
осо би, гру пи. Оне се осла ња ју на сте ре о ти пе, али има ју лич ни ји карак тер у 
спо зна ји све та и наста ју емо тив ном обо је но шћу пер цеп ци је одре ђе ног дога-
ђа ја, поја ве, поје ди на ца, гру па или кул ту ра. Дру штво са већ уте ме ље ним 
сте ре о тип ним пред ста ва ма и пред ра су да ма делу је на про цес соци ја ли за ци-
је сва ког поје дин ца. Због тога је дру штво нај моћ ни ји извор соци ја ли за ци је. 
„Награ ђи ва њем и кажња ва њем као и наме та њем узо ра, иде а ла и дру штве-
них уло га, обра зу је пожељ ни дру штве ни карак тер” (Тре бје ша нин, Лало вић, 
2011: 29). У про це су сци ја ли за ци је дакле, сти че мо кому ни ка ци о ну ком пе-
тен ци ју као соци јал но зна ње о томе којој ситу а ци ји при па да која дру штве-
на уло га и често усва ја мо мно ге сте ре о тип не пред ста ве, а да тога нисмо ни 
све сни. Данас су све више при сут не и стиг ме, које често пред та вља ју непо-
пра вљи ве, дис кре ди ту ју ће аду те у рука ма наше публи ке, која нас посма-
тра и раз от кри ва. „Стиг ме су рас ко ра ци изме ђу сте ро тип них нор ма тив них 
оче ки ва ња о поје дин че вим атри бу ти ма и неког акту ел ног атри бу та који од 
њега одсту па у нега тив ном сме ру” (Спа сић, 1996: 57). Важно је нагла си ти и 
то да у дру штве ном функ ци о ни са њу, као и у позо ри шним при ка зи ма, функ-
ци о ни са ње уло ге не посто ји ван кон тек ста и реци про ци те та раз ме њи во сти. 
Све дру штве не уло ге су „реци проч не, уза јам но чвр сто пове за не, међу соб но 
усло вље не и допу ња ва ју се” (Тре бје ша нин, Лало вић, 2011: 37). 
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5.Друштвенаулогакао„друштвенафасада”

Бити ил’ не бити –пита ње је сад?
Јел’ леп ше у души трпе ти праћ ке и стре ле суд бе обе сне,

или на оруж је про тив мора беда дићи се, 
и бор бом учи ни ти им крај?

Oви чуве ни Шек спи ро ви (1974) сти хо ви све до че о древ но сти бор бе поје-
дин ца и вред но сног систе ма дру штва који га неми нов но при ти ска сво јим 
оче ки ва њи ма о њего вим ста вов ским, иде о ло шким и бихеј ви о рал ним опре-
де ље њи ма уну тар дру штве ног уре ђе ња. Пита ња дру штве них уло га, које 
Гоф ман нази ва „дру штве ним фаса да ма” неми нов но су ока рак те ри са на кон-
стант ном бор бом изме ђу садр жа ја и спек та кла, исти не и псе у до и сти не, сло-
бо де и нор ми. Тим пита њи ма се и данас бави мо и све теже дола зи мо до одго-
во ра, који би поје дин цу пру жио јасни ју сли ку, више могућ но сти и сло бо де за 
само пред ста вља ње све ту и лак ше укла па ње у кру те дру штве не окви ре. 

Фаса да обу хва та све што поје ди нац кори сти као асор ти ман сим бо-
ла који за њега тре ба нешто да кажу. У соци о ло шком сми слу, дру штве на 
уло га је скуп пра ви ла који про из и ла зи из вред но сног систе ма дру штве не 
струк ту ре. Иако сва ки дру штве ни поло жај под ра зу ме ва при лич но пре ци-
зна и нај че шће непи са на пра ви ла, који ма се оде ђу ју оба ве зе и утвр ђу ју 
оче ки ва ња, при ла го ђа ва ње тим сте ре о тип ним дру штве ним уло га ма није 
нима ло јед но ста ван про цес. Како Рир до но ва нагла ша ва и сам Гоф ман, 
тво рац пој ма само пред ста вља ња и дра ма тур шког моде ла као мета фо ре 
за сва ко днев не интер ак ци је, „интер пер со нал ну кому ни ка ци ју види као 
сред ство кроз које људи про јек ту ју раз ли чи те зна чај но сти сво је лич но сти. 
У сушти ни саго вор ни ци се сме њу ју, игра ју ћи сва ки сво ју дра му дру ги ма” 
(Рир дон, 1998: 111). Сто га се цео тај дру штве ни про цес упра вља ња ути сци-
ма одви ја енко ди ра њем пору ка и селек ци јом ода бра ним инфор ма ци ја ма 
о себи. У том про це су „сва ко насто ји ути ца ти на ток кон вер за ци је тако да 
иза зо ве одре ђе не ути ске, пона ша се на начин који дру ге наво ди да о њему 
мисле на одре ђе ни начин” (Исто, 1998: 111). Гоф ма но ва „драм ска мета фо-
ра” пред ста вља начин да се изра зи поја ва у дру штву која не под ра зу ме ва 
пона ша ња по про стом моде лу (сти му лус-реак ци ја), већ пона ша ња поје ди-
на ца која наста ју под стал ним при ти сци ма дру штве них нор ми и публи ка, 
са који ма кому ни ци ра ју, и на које желе да оста ве одре ђе ни ути сак. 

Кон кре ти за ци ја дру штве них нор ми и „дело ва ње дру штве ног детер ми-
ни зма на кон крет но пона ша ње” (Спа сић, 1996: 43), може се упо ре ди ти са 
начи ном реди тељ ског обли ко ва ња глу мач ког насту па. Гоф ма нов „наступ” 
наста је из потре бе сва ког поје дин ца да у нај ве ћој могу ћој мери кон тро-
ли ше инфор ма ци је о себи до којих ће дру ги доћи. Тако поје ди нац чим се 
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нађе у „туђем опа жај ном пољу, поста је извор разно вр сних инфор ма ци ја о 
себи” (Спа сић, 1996: 46), ода кле је и импли цит на људ ска потре ба о бара-
та њу ути сци ма. Пре ма Гоф ма но вом кон цеп ту, дру штве на уло га пред став-
ња основ ну једи ни цу соци ја ли за ци је, која омо гу ћа ва рас по де лу посло ва у 
дру штву, као и њихо во пра вил но изво ђе ње. Од пре суд не важно сти за сва ку 
уло гу су маске (фрон те), које су пре ма Гоф ма ну тран спа рент ни и екс пли-
цит ни дело ви цело куп не уло ге. Тако се, на при мер, од адво ка та оче ку је да 
буде раз бо рит и ело квен тан, од бан ка ра да буде пре ци зан, тачан и уре дан, 
од лека ра да буде озби љан и ауто ри та ти ван. Сва ка од уло га има вла сти те 
обра сце пона ша ња, па када се каже „мораш пре у зе ти уло гу” сестре, мај ке, 
оца, или учи те ља, мисли се да се мора пре у зе ти обра зац пона ша ња коју 
обје ди њу је јед на маска (фрон та) у жеље ној уло зи. 

У ужем сми слу обра зац пона ша ња јед не уло ге под ра зу ме ва низ посту-
па ка, ста во ва, и акци ја, које би био ло шки или дру штве ни карак тер носи о-
ца уло ге учи нио у датим окол но сти ма. При ла го ђа ва ње поје дин ца фрон ти 
је више сло јан про цес. Рир до но ва ука зу је на то да би „успе шно про јек-
то ва ли неку фрон ту, често мора мо поти сну ти осе ћа је и рас по ло же ња” 
(Рир дон, 1998: 112). Зато невер бал но кому ни ци ра ње акте ра које пра ти, 
нагла ша ва, гово ри уме сто, или раз от кри ва несклад вер бал ног, тре ба да 
изра зи, селек ци јом акте ра, њего ве већ пажљи во ода бра не инфор ма ци ја 
о себи. Акте ри на рас по ла га њу има ју мно штво „зна ков них носи ла ца”, на 
осно ву којих се ства ра ути сак, и на осно ву којих се могу доно сти закључ-
ци. „Ти зна ков ни носи о ци поста ју сим бо лич ка опре ма којом актер гра ди 
свој наступ пред дру ги ма, а њего во пона ша ње поста је уме ће бара та ња 
ути ском” (Спа сић, 1996: 46). Да би глу мац оства рио лик који игра „гле да-
лац мора да се сагла си да је то баш тај лик и гле да лац мора да пове ру је” 
(Сав ко вић, пре ма Бај че тић, 2009). Сто га је при хва та ње ста вов ског пои ма-
ња уло ге нео п ход на, како би актер избе гао ког ни тив ну дисо нан цу.

Зна чај невер бал ног кому ни ци ра ња у игра њу дру штве них уло га јесте 
у томе што еду ка ци јом и пред зна њем о свим гру па ма невер бал них зна-
ко ва који потен ци јал но могу чини ти говор тела, може мо ско ро у пот пу-
но сти ста ви ти под кон тро лу игра ње сво је уло ге. Тако ђе, пред зна њем о 
обра сци ма пона ша ња који чине јед ну фрон ту и еду ка ци јом о соп стве-
ним уро ђе ним, апсор бо ва ним и уве жба ним рад ња ма може мо ути ца ти 
на ути ске који оста вља мо, али тако ђе и на зан че ње саме пору ке у афек-
тив ном пољу интер ак ци је „лицем у лице”.
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Закључак

Сви соци јал ни кон тек сти веза ни су за кул ту ру као кон струк ци ју реал-
но сти у сми слу поде ле рада, што импли ци ра соци јал но расло ја ва ње дру-
штва, где сва ки дру штве ни поло жај под ра зу ме ва одре ђе ни ста тус. Из тога 
про из и ла зи чиње ни ца да дру штве ни кон текст у пот пу но сти усло вља ва 
дру штве ну уло гу у сми слу екс пре сив них актив но сти које су нор ма тив но 
одре ђе не и оче ки ва не од поје дин ца за такав одре ђе ни дру штве но-ста ту-
сни поло жај. Тако ђе, соци јал на уло га као једи ни ца дру штве ног функ ци-
о ни са ња поје дин ца под ра зу ме ва ста бил ну струк ту ру ста во ва као оквир 
раз ми шља ња о начи ну њеног „игра ња”. Ста вов ско одре ђе ње као и начин 
раз ми шља ња и те како су у тесној пове за но сти са невер бал ним кому ни-
ци ра њем у игра њу јед не дру штве не уло ге. Услед пове за но сти мен тал ног 
и физич ког функ ци о но са ња чове ка у про це су кому ни ци ра ња, невер бал но 
кому ни ци ра ње увек пред ста вља допу ну и заме ну вер бал ног кому ни ци ра-
ња. Невер бал но кому ни ци ра ње тако ђе раз от кри ва ста вов ско сла га ње или 
несла га ње кому ни ка то ра у одно су на поја ву и или садр жај од зна ча ја за 
кому ни ка ци о ни пле ме ни ти кон фликт. Сто га је јасно да ни јед на дру штве-
на уло га не може бити дослед но оди гра на без уче шћа вео ма ком плек сног 
ску па невер бал них сим бол ских систе ма. Данас, у савре ме ном дру штву 
види мо јасне поку ша је да се осло бо ди мо пре стр о гих нор ма тив них обра-
за ца дру штве них уло га који, у јед ну руку, одр жа ва ју кон вен ци о нал но дру-
штве но кому ни ци ра ње на увек истом зах те ва ном нивоу. Са дру ге стра не, 
сте ре о ти пи, кли шеи и пред ра су де у пот пу но сти пот хра њу ју један повр-
шни систем невер бал не „фор ме” и у пот пу но сти оте жа ва ју сти ца ње кому-
ни ка ци о не ком пе тент но сти. Како зна мо да наше невер бал но пона ша ње 
мора да пра ти наш нови кул тур ни иден ти тет, он мора бити кон стру и сан 
из пажљи во ода бра них инфор ма ци ја о себи. Тако ђе мора да пра ти пожељ-
не обра сце који при па да ју одре ђе ним дру штве ним гру па ма и поло жа ју ма 
уну тар њих. Важност невер бал ног пона ша ња је у томе што нас у игра њу 
дру штве них уло га у пот пу но сти потвр ђу је или сасвим у раз от кри ва.

Буду ћи да се под ра зу ме ва да су кул ту ре раз ли чи те, закљу чу је мо и 
да су и пра ви ла како вер бал ног тако и невер бал ног пона ша ња, раз ли чи-
та. Сто га, сва ки пут када нам се не допад не начин на који неко „мла ти 
рука ма”, када нас изне на ди доди ром или загр ља јем, или нам се нечи је 
лице учи ни хлад ним и бежи вот ним, не би тре ба ло да га ети ке ти ра мо и 
доно си мо брзе закључ ке о њего вој кому ни ка цо ној ком пен тен ци ји. Тре-
ба ло би да поку ша мо да се оду пре мо пред ра су да ма и ника ко да не забо-
ра ви мо да се „човек учи док је жив”, а да су раз ли чи то сти како међу кул-
ту ра ма, тако и међу тем пе ра мен ти ма оно што обо га ћу је и упот пу њу је 
цело куп ну људ ску кул ту ру. Сто га, пред зна њем о обра сци ма пона ша ња 
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који чине јед ну фрон ту и еду ка ци јом о соп стве ним уро ђе ним, апсор бо-
ва ним и уве жба ним рад ња ма може мо ути ца ти на ути сак који оста вља мо, 
али и ути ца ти на зна че ње саме пору ке у афек тив ном пољу интер ак ци је 
„лицем у лице”. Еду ка ци јом и пред зна њем о свим гру па ма невер бал них 
зна ко ва који потен ци јал но могу чини ти говор тела, сти че мо могућ ност 
да боље упо зна мо и себе и дру ге. Све прет ход но наве де но запра во резул-
ти ра обја шње њем о огром ним при ти сци ма дру штва, у коме неде кла ри-
са ни ма у сми слу јасних дру штве них уло га, као при пад но сти дру штве-
ним сло је ви ма, често, нема места у дру штве ном живо ту. Одре ђе ни кон-
стант ни при ти сци дру штва о одр жа њу фор ме, кроз исто риј ски кон текст 
и кон текст дана шњег вре ме на, репро ду ку је поје дин це који су, пого то ву 
у земља ма са нере гу ли са ним систе мом егзи стен ци јал но-дру штве ног 
порет ка, пред став ни ци гру пе лоших пла ги ја то ра у сми слу ста ту сних 
сим би ла и невер бал не екс пре си је. Мисли мо на хибрид ну кул ту ру полов-
не робе, добрих пла ги ја та и бувљих пија ца. Дру штве на уло га у нај у жем 
сми слу сво је егзи стен ци је, не може функ ци о ни са ти без све о бу хват ног 
обра зо ва ња које изи ску је одре ђе ни ста ту сни поло жај. Такво обра зо ва ње 
резул ту је одго ва ра ју ћим мате ри јал ним имућ ством, које ће бити при ка-
за но како пер фор ма тив ним одев ним ста ту сним сим бо ли ма, тако и свим 
дру гим про прат ним невер бал ним екс пре сив ним зна чај но сти ма.
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Sum mary: This work analytically exa mi nes the impor tan ce of non ver bal com-
mu ni ca tion and symbo lic action of the indi vi dual, and the pos si bi lity of pla cing 
under con sci o us con trol of mes sa ges indi ca tes that the non-ver bal inter per so nal 
com mu ni ca tion, with self-intro du cing and playing some of the social roles.

In the first part of the work, spe cial atten tion is paid to inter per so nal com-
mu ni ca tion. After that, the the paper discus ses and analyzes the basic aspects of 
com mu ni ca tion non ver bal inter per so nal, using extra lin gu i stic symbo lic systems, 
espe ci ally kine sics and prok se mic symbols. In this work, taking into acco unt the 
ste re otypes , pre ju di ces, cul tu ral pat terns and sta tus pro to col, which his con si de-
red today cau sed by playing social roles in inter per so nal com mu ni ca tion.
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