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Увод

Pазвитком друш тва комуниц ирањ е се неминовно мења. Проу чавањ ем
свих облика људског комуниц ирањ а бави се комуниколог ија и то у овиру
социоа нт рополошке парад игме. Будући да друш тво и његова евол уц ија егзи
стира на наслеђу култ урних образаца у оквиру националног идент итета, сви
се ми од самог рођењ а учимо и тежимо уклапању у многе култ урне моделе,
обрасце и стереот ипе, ради лакшег друш твеног интера кт ивног функц иони
сањ а. У процес у социјализац ије у којем „главн у улог у има учењ е углед ањ ем
на узор” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 34), ми усвајамо различите, бројне
форме самоп рдс тав љањ а. У емпиријском смис лу процес се врши кроз особе
у које верујемо, којима се дивимо и са којима смо емоц ионално везани. Док
се с једне стране психолог ија бави самом суштинском интера кц ијом у кому
ниц ирању, са друге стране Гофманов теријски модел изучава организац и
ју уобичајених интера кц ија, што заправо предс тав ља социјални контекст и
комуникац ион у ситуа ц иј у. Стога, Гофманови многобројни следбениц и сма
трај у га „истраж ивачем нашег друш твеног несвесног” (Спасић, 1996: 14).
Саглед авањ ем људске жеље и тежње о освешћивању функц ионисањ а
сваког дела себе, у оквиру култ урног модела друш твеног понашањ а, као и
став љањ е свих потенц ијалних порука интера кц ије под конт рол у, посебна
пажња у овом раду биће усмерена на саглед авањ е феномена друш твених
улога и самоп редс тав љањ а као коегзис тентних форм и невербалног комуни
цирањ а. Како Спасић навод и, „суштина и место пресека, разнолик их аспе
ката друш твеног живота, пронађени су у појму интера кц ије, у проу чавању
онога што се деси када се обични људи, у својим свакод невним ситуа ц ијама,
једни са друг има сретн у” (Спасић, 1996:14).
Такође, за овај рад веома је важна спец ифична форма интерперсоналног
комуниц ирањ а „лицем у лице”, будући да од актера захтева далеко већу пре
цизност и планску разрађеност у игрању неке друш твене улоге и самоп ред
став љању унутар ње. Планиране улоге, које се суштински састоје од перс у
азивних моћи комуникатора, анализиране су у Гофмановом драмат уршком
модел у. Овај модел је проу чавао и Пол Екман, који се са аспекта разотк ри
вањ а невербалне експ ресије, бавио елемент има интера кц ије сваког саговор
ника. Како Екман навод и „добри глумц и криј ући поруке цензуриш у оно што
кажу, јер знај у да ће бити много одговорнији за своје речи, него за свој звук
гласа, фацијалне експ ресије или већин у телесних покрета” (Екман, 2010:78).
За разлик у од Екмана, Гофман се бавио целином и драмат ург ијом контекс та
и ситуа ц ије друш твене интера кц ије свакод невног карактера. Стога ће се у
раду говорит и и о Гофмановом и о Екмановом теоријском допуњ авању, уз
настојањ е да се што дубље саглед ај у могућнос ти појед инца унутар интер
персоналног комуникац ионог.
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1. Интерперсонално комуницирање
Интерперсонално комуниц ирањ е се, са становиш та комуникац ионе
ситуа ц ије, дефинише као интера кц ија две или више особа, са могућношћу
трен утног добијањ а повратних реакц ија. Комуниц ирањ е „лицем у лице”
једино је оствариво у физичком прис ус тву два или више актера комуни
кац ионог чина. Најваж нија карактерис тика овог облика комуниц ирањ а је
„могућност рецип рочне измењивос ти комуникац ионих улога пошиљ аоца и
примаоца порука. И управо та рецип рочност омог ућава разликовањ е овог,
од свих осталих облика комуниц ирањ а” (Милет ић и Милет ић, 2012: 86).
Важно је напомен ут и да једино у интерперсоналном комуниц ира
њу у нају жем смис лу, где се подраз умева непос редно интерперсонално
комуниц ирањ е „лицем у лице”, постоји могућност упот ребе свих симбол
ских система, што имплиц ира широк спектар могућнос ти за пром иш ље
но вајањ е друш твене улог е и самоп редс тав љањ е унутар њених оквира.
Прес уд ан значај и утицаја на смер и исход непос редованог интерперсо
налног комуниц ирањ а има социјални контекст и припадност појед инаца
одређеним примарним друш твеним групама, будућ и да се интерперсо
нално комуниц ирањ е претеж но и њима, „као израз емпиријске очиглед
нос ти да свак и појед инац највећ им делом свој друш твени живот, исцр
пљује на првом нивоу социјалног организовањ а” (Исто, 2012: 87).
Неог раничена размењивост порука субјеката комуниц ирањ а у интер
персоналном комуниц ирању увек је одређена неким циљем, усмеравана
је ментално-псих ичк им потенц ијалима самих субјеката, као и комуника
ционом ситуа ц ијом у коју су уклоп љени, или у коју би требало да се укло
пе. Сам потенц ијал прилагођавањ а и уклапањ а у комуникац ион у ситуа
циј у, израж ава се кроз комуникац ион у компетенц иј у, која у потп унос ти
одређује могућност успешног вајања друштвене улоге – стварањ а нове или
преу зимањ а већ постојеће друш твене улоге у самоп редс тав љању. Интер
песоналн у комуникац ион у компентенц иј у (мерод авност), Кетлин Рирдон
дефинише као „ступањ у којем су нечија понашња примерена ситуа ц ији и
тако омог ућуј у особи да оствари своје индивид уа лне и релац ијске циље
ве” (Рирдон, 1998: 72). Комуникац иона понашањ а могу бити различито
компетентна у различит им односима, ситуа ц ијама или код различит их
учесника. „Због тога се родитељи труде да дете што боље науче како при
кладно да се понаша у одређеној ситуа ц ији, на одређеном месту и у при
сус тву одређених особа” (Стевановић: 2013). Апсол утна компентенц ија не
постоји, као ни понашањ а која би се могла применит и у свакој ситуа ц и
ји. Актери комуниц ирањ а су својим интера кц ијама више или мање ком
петентни, а комуникац иона компетентност није нешто са чиме се људи
рађај у, већ се она може развијат и и побољшават и.
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Узрок и циљ са којим се улази у интерперсонално комуниц ирањ е су
од суштинског значаја за стварањ е и преу зимањ е друш твене улоге. При
род а узрока и циља људског уласка у интерперсонално комуниц ирањ е
произлази из три претпос тавке, од којих је, поред онтолошке и гносе
олошке, за овај рад најзначајнија аксиолошка. Ипак у настојању да се
нађе одговор на питањ е да ли је непос редно интерперсонално комуни
цирањ е увек циљано и усмерено, препознајемо три основна вида: спон
тано, увежбано и планско интрперсонално комуниц ирањ е. Када је реч о
спонтаном понашању смат ра се да је оно базирано на „безсвесном”. Стога
Рирдонова указ ује на то да главне разлике у том несвесном понашању
постоје између (S-R) стимул ус-реакција и (S-C-R) и стимул ус-когницијареакција. Ова полем ик а је била основно упориш те Морисове и Екманове
хипотезе о невербалном цурењу.1
Дакле, комуник ац ионо експ ресивно понашањ е које је услов љено осе
ћањима без свесне конт роле назива се спонтаним комуниц ирањ ем, које
може бити вербално и невербално. „Трен утак у коме дете поцрвени или
поскочи од радос ти такође предс тав ља спонтан у реакц иј у која се несве
сно дешава и предс тав ља израз неконт ролисаних осећањ а” (Стевановић,
2013). Опозит претходном модел у је увежбано интерперсонално комуни
цирање које подраз умева аутомат изовано, шаблонизовано комуниц ира
ње унутар оквира култ урног капитала и култ урног обрасца, стеченог у
процес у социјализац ије. Дакле, сва она понашањ а која су добро научена
и која се изводе без свесног планирањ а, као што је на пример климањ е
главом у знак поздрава, предс тав љај у увежбана понашањ а. Разлика изме
ђу спонтаног и увежбаног понашањ а је у „томе што је ово друго учено и
увежбавано све док их нисмо почели примењиват и спонтано, без разм и
шљањ а” (Рирдон, 1998: 22). Планирано интерперонално комуниц ирањ е
подраз умева унап ред утврђен циљ и висок степен познавањ а комуника
ционог контекс та, ситуа ц ије, као и референтног оквира субјекта кому
ниц ирањ а са којим се ступа у интера кц иј у. Управо због тога овај аспект
комуниц ирањ а предс тав ља најс ложенији ментално-псих ичк и процес,
који унап ред испланираним дејс твом на чула и когнит ивни аспект свог
саговорника спровод и жељени циљ. Перс уа зивна успешност планираног
интерперсоналног комуниц ирањ а зависи од комуникац ионе компетент
нос ти субјекта. Стога у смис лу друш твеног функц ионисањ а појед ин
ца говоримо о „скуп у варијабли, које се учењ ем могу унап ређиват и до
нивоа неоп ходног за остваривањ е изабране или наметн уте друш твене
улоге” (Милет ић, Радојковић, 2000: 63). Планирано конуниц ирањ е, за
1

Невербално цурење – асинхронизација невербалног и вербалног комуницирања,
услед различитих ситуација емотивно-афективних напетости актера комуницирања. (Морис, 2005: 125; Екман, 2011: 98)
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разлик у од несвесног или увежбаног, подраз умева високо пром иш љањ е
и познавањ е култ урног контекс та комуниц ирањ а.
Непос редовано интерперсонално комуниц ирањ е је процес конс тант
ног развоја будућ и да се не бави појед инцем ван контекс та и његовим
„субјект ивним”, већ појед инцем унутар контекс та и норм и, образаца и
модела, у одношењу са околином кроз симболичк у размен у. Стога Рир
донова наглашава да се на интерперсонално комуниц ирањ е може гле
дат и само као на активност у којој „сви судиониц и облик уј у исход, јер
је то нешто што људи раде једни с друг им, а не једни друг има” (Рирдон,
1998: 26). Будућ и да је непос редна интерперсонолно комуниц ирањ е про
цес који је у тесној међузависнос ти са контекс том комуникац ионе прак
се, компетентношћу актера, али и њиховом спремношћу за одрж авањ ем
конт ин уи тета интера кц ије, овај вид комуниц ирањ а веома је важан и са
становиш та предс тав љањ а самог себе. Без пажње и заинтересованос ти
наших саговорник а, као и поверењ а које се брзо мора придобит и, нема
ни остварењ а друш твене улог е унутар интерперсоналног комуниц ира
ња. Нужно је објаснит и и појам који обух вата контекст комуникац ионе
праксе, па ћемо зато нагласит и да је контекст у коме се планира почетак
комуникац ионог чина, заправо оквир остваривос ти самог комуникац и
оног чина, ситуа ц ије, као и комуник абилнос ти порука које се шаљу и
примај у унутар комуник ац ионе интера кц ије. Будућ и да је за свак у успе
шност у остваривању комуниц ирањ а, прес уд ан карактер контекс та у
коме се комуниц ира, може се рећи и то да су сви комуникац иони контек
сти у тесној међузависнос ти са свеобух ватним култ урним контекс том.
2. Невербално комуницирање
Неврбално комуниц ирањ е је облик комуникац ионе праксе у којем се
све поруке израж авај у невербалним симболским систем има. Доскора,
пажња није усмеравана на чињениц у да се много тога каже спонтано и
несвесно „говором тела”. Половином двадес тог века, експанзивно је кре
нуло проу чавањ е и катег орисањ е свих невербалних знакова и њихових
потенц ијалних значењ а унутар одређених култ урних контекс та. „Изу
чавању невербалног комуниц ирањ а највише су допринели антрополози
који су на култ уру глед али као на комуникац иј у” (Радојковић, Милет ић,
2008: 45). Како се култ урни идент итет базира на симбилочком оквиру
у коме одређена заједница конс тит уише свој у самобитност и функц ио
нисањ е, невербални вид комуник ац ионе праксе јесте незаобилазни пут
којим се појед инац позиц ионира у групи и друш тву. Стога су комунико
лози, социолози, антрополози, психолози, педагози и научниц и из друг их
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 229-248

234

Леана Вучковић

облас ти, у циљу побољшањ а квалитета комуниц ирањ а, почели да проу
чавај у многе стратег ије и дисцип лине у циљу перс уа зивних могућнос ти
комуниц ирањ а као и могућнос ти успос тав љањ а конт роле над невербал
ним комуниц ирањ ем.
Истраж ивачи смат рај у да се мањи део значењ а онога што смо рекли
другој особи преноси речима, а да су невербални знакови изузетно важан део комуниц ирањ а. Кад нешто говоримо другој особи, наш вер
бални исказ апсол утно је недовољ ан у потп уном досезању значењ а без
израза лица и очиј у, тона гласа или покрета које притом чинимо. Иако
је вербални систем комуниц ирањ а водећ и у стварању и разотк ривању
смис ла и значењ а у комуниц ирању, без коришћењ а невербалних знако
ва „многа стањ а појед инаца не би била испољ ена и регис трована, мног и
садрж аји би остали несаопш тени” (Рот, 2004: 98). Како Рот даље нагла
шава, невербалним комуниц ирањ ем могу се пренет и информац ије о
емоц ионалном стању, намерама и очек ивањима, узајамним ставовима
као и мног и друг и садрж аји, који се вербално тешко израж авај у или их
је немог уће изразит и. Дакле, невербално комуниц ирањ е jeсте вид спон
таног или конт ролосаног планираног комуниц ирањ а, којим актери без
упот ребе речи – гестовима, начином држањ а тела, изразом лица, погле
дом или бојом гласа, израж авај у или досеж у значењ е намера, емоц ија,
расположењ а, ставова и жеља. Невербално комуниц ирањ е најчешће се
везује за вербално у смис лу крајњ е допуне значењ а вербалних исказа и
предс тав ља својеврсни „семант ичк и оквир за досезањ е значењ а” (Миле
тић и Милет ић, 2012: 215). Експ ресија невербалних знакова део је људ
ске физиолог ије и опште моторичке гестик улац ије. Стога је разум љиво
да људи невербално комуниц ирај у, свесно или несвесно. Овај вид кому
ниц ирањ а остварује се посредс твом невербалних комуникац ионих зна
кова, који се деле у две групе: паралинг вис тичке и екст ралинвис тичке
невербалне знакове.
Паралинг вис тичк и симболски систем је сачињ ен од „невербалне
вокализац ије које настај у заједно са вербалним исказом као што су пау
зе у говору, боја гласа, брзина изговарањ а речи, наглашавањ е појед иних
гласова у речи, гласност, шапат” (Радојковић, Милет ић, 2008: 46). Дакле,
паралинг вис тичк и знац и се шаљу уз вербалн у порук у и значајно утич у
на значењ е онога што је речено. У зависнос ти од паралинг вис тичк их зна
кова, иста изговорена реченица може имат и различито значењ е и пред
став љат и израз задовољс тва, досаде или ироније.
Екст ралинг вис тичк и симболски систем и обух ватај у кинезичке сим
боле, проксем ичке симболе, као и језичке замене. Кинезичк и симболи су
заправо мимика и гестови који свесно или несвесно настај у покретањ ем
појед иних делова тела, затим држањ ем тела, као и фацијалном експ ре
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сијом. Проксем ичк и симболи комуниц ирањ а почивај у на прос торним
односима међу учесниц има у комуниц ирању. Они су одеђени физичком
близином или удаљ еношћу, затим прос торним и стат усно-протоколар
ним распоредом учесник а у комуник ац ионој интера кц ији. Проксем ич
ки симболи такође су одређении и временом (кашњењ е, тачност, чека
ње). Језичке замене су екст ралинг вис тичк и систем и који су неоп ходни
у појед иним сферама друш тевог живота и предс тав љај у делим ични или
потп уни супс тит ут језик а. У језичке замене спад а језик знакова глуво
нем их, морнарски семафорски језик, језика ручних знакова, као и тиктак језик хипод рома. Сви ови систем и језичк их замена подраз умевај у
вештин у и увежбаност и не могу се поред ит и са спонтаним гестовима и
мимиком коју људи чине у свакод невном комуниц ирању.
За креи рањ е и играњ е друш твених улога подједнако су важни сви
невербални знац и, јер замењуј у, допуњуј у и артик улиш у значењ е неке
поруке у комуниц ирању, затим израж авај у емоц ије, намере, особине
и култ уру учесник а у комуниц ирању, дефиниш у прос торн у и времен
ску одређеност комуниц ирањ а, као и естет ик у прос тора и спец ифично
сти одређених група. Све улог е и интерперсоналне интера кц ије унутар
неког друш твеног обрасца и модела укључ уј у и невербално комуниц и
рањ е које је у смис лу изградњ е друш твене улоге такође, дефинисано
комуникац ионим контекс том.
Када говоримо о контекс тима, било да су они култ урни, професио
нални, полит ичк и или контекс ти одређене групе, важно је нагласит и да
су сви они јасно дефинисани очек иваним нормама понашањ а, облаче
ња, физичког изглед а, тачнос ти, дистанце у интера кц ији, као и манири
ма различит их друш твених слојева. Знакови који су веома важни и који
дефинишу контекст у коме се комуниц ира су перформат ивни естетски,
затим проксем ичк и прос торни и временски, као и кинезичк и.
Перформативни естетс ки знакови неке друш твене групе односе се
на норме облачењ а, а посебно на накит, који предс тав ља симболско ста
тусну моћ. Вредност, врста и количина накита предс тав ља један од нај
експлиц итнијих стат усно-хијерарх ијских симбола. Према Морис у ста
тусни знац и су „начини на које дајемо знаке о нашем полож ај у у дру
штвеној хијерарх ији... То је нека радњ а или неки предмет (симбол) којим
се показ ује полож ај у друш тву” (Морис, 2005: 148-149).
Проксемички прос торни и временс ки знакови предс тав љај у однос
субјекта према времен у и прос тору у датој комуникац вионој ситац ији.
„Свака људска активност се збива у прос тору, па и свака интера кц ија.
Заузимај ућ и одређени полож ај у прос тору у коме се налази заједно са
друг им особама, човек саопш тава и о себи и о својим односима према
друг има” (Рот, 2004: 201). Одрж авањ е одређене прос торне разд аљине,
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заузимањ е полож аја у прос тору и полож аја према саговорник у предс та
вља прос торно понашањ е током интера кц ије. Према већини култ уроло
шких норм и ови знакови су веома битни и њихово непош товањ е предс та
вља кршењ е интимне дистанце2, као најмањ ег могућег растојањ а међу
саговорниц има супротног пола или међу саговорниц има који су у кому
никац ионом сукобу.
Кинезички комуникациони знакови су, како је већ наглашено, знако
ви који се односе на кретањ е тела. Када су ови знакови у питању најче
шће се размат рај у знакови који настај у у зони лица, тј.фацијална екс
пресија и знакови тела, пре свега гестови руку. Фацијалн у експ ресиј у
производ и „мнош тво мишића лица и изграђеност структ уре лица, која
омог ућава његову богат у израж ајност” (Рот, 2004: 171). Лице и његови
делови су у стању да направе преко 10.000 различит их израза, који често
разотк ривај у емоц ионална стањ а или ставове према прим љеној инфор
мац ији. Фацијална експ ресија је једна од најваж нијих група знакова у
креи рању и игрању друш твених улога, посебно у интера кц ији „лицем у
лице”. Фацијална експ ресија је важна за комуникац иони контекст у коме
се улога презент ује. Љутњ а, бес, презир, гађењ е, туга, пријатност, изне
нађеност и страх су по Екман у шест основних базичних емоц ија које
се могу видет и у одређеним изразима лица. „Емоц ије су настале током
процеса евол уц ије и имај у свој у важну улог у не само у адаптац ији, него
и у социјалној комуник ац ији” (Екман, 2011:14). Екманова теорија запра
во говори да су емоц ије емот ивно-афект ивна реакц ија на стим ул ус, а да
су телесне експ ресије само видљиви делови унутарњ ег свесног сазнањ а
о афект ивној реакц ији на стим ул ус. Посмат рано са аспекта семиот ич
ке основе комуниц ирањ а, спонтано невербално комуниц ирањ е је увек
интраперсонално комуниц ирањ е, у којем свак и надраж ај, кроз процес
семиозе, ствара неку менталн у слик у. Ту слик у, потом, урањ амо у аку
мулирано предзнањ е и искус тво и она добија неки смисао, а на основу
референтног оквира је вредносно класифик ујемо те према њој аутомат
ски стварамо одређени вредносни став. Невербална фацијална експ ре
сија, увек прат и вербално комуниц ирањ е, допуњ авај ућ и га, замењуј ућ и,
или правилно усмеравај ућ и. Стога је разум љиво да свако вербално пона
шањ е и друш твен у улог у прат и и невербално понашањ е, у супротном
вербално комуниц ирањ е постаје конт рад икторно и улога се распад а.
Гестови, према Морис у, предс тав љај у свак у „радњу којом се шаље неки
видни знак посмат рач у. Да би постао гест, тај чин морај у да виде друг и
људи, и он њима мора да пренесе неку информац иј у” (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 дистанца „раздаљина која обухвата удаљеност од 45 - 80 цм” (Рот, 2004: 204).
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разлик у од „фацијалне експ ресије, која углавном израж ава стањ а, гесто
ви најчешће имај у акциони садрж ај” (Радојковић, Милет ић, 2008: 49).
Покретањ ем најис туренијих делова тела као што су руке, шаке или глава,
настаје систем знакова који најексплиц итније израж ава емоц ије, и то са
највишим степеном искренос ти. „Истинитост невербалног комуниц ира
ња обезбеђује околност да га не конт ролише цент рални нервни систем, па
тако ни одлуке које би из њега долазиле” (Исто, 2008: 45). Стога је веома
тешко установит и колика је могућност да овај вид комуниц ирањ а изађе из
домена несвесног. „Гестови су знац и који савршено израж авај у одређени
став и стањ е духа, јер су језик подсвес ти” (Исто, 2008: 45). Према овак вом
становиш ту, покрет и руку и сви ручни гестови, као и покрет и шака, пред
став љај у видљиви ток мисли, у виду гестикалторних илус трац ија.
Мног и крит ичари смат рај у да вербално комуниц ирањ е које је праће
но „нултом фацијалном и телесном гестик улац ијом”3, у својој суштини не
садрж и истин у. С друге стране, у оквиру друш твеног контекс та неке висо
ко стат усне друш твене улоге потребно је да се ручни илус траторни гесто
ви смањ е на миним ум, јер се „млатарањ е рукама” смат ра недовољном
вербалном артик улисаношћу. Претерана гестик улац ија и илус трац ија,
смат ра се пасивном перс уа зивном агресијом, као и знак да комуникатор
није сигуран у оно што говори. Стога је у контекс ту јавне социјалне сфере,
крајњ е неприх ватлњиво да током вербалне интера кц ије додирујемо саго
ворнике, показ ујемо своје стањ е и искрено мишљењ е у однос у на њих,
млатарамо рукама, упиремо прст, скрш тамо руке на груд и, окрећемо се
од саговорника, зевамо, ширимо ноздрве, уносимо се у лице, мрштимо
се и радимо све оно што открива наш лични став мимо норме и крајњ ег
циља интера кц ије. Сакривањ е личних емоц ија једн у друш твен у улог у
чини функц ионалном и одрж ивом за социјалн у интера кц иј у. Зато форма
контекс та апсол утно не дозвољ ава лични став субјекта комуниц ирањ а.
Примера ради, у професионалном контекс ту, ако један од саговорника
из било ког разлога осећа дубоке несимпат ије према другом или према
ономе што му друг и саговорник излаже, било би веома погрешно да сво
јим неконт ролисаним изразима лица покаже негодовањ е, досад у, гађењ е,
презир, бес или љутњу. Друг и пример: у полит ичком контекс ту, друш тве
на улога захтева слик у највишег степена компетенц ије, информ исанос ти
и знањ а па функц ионише унутар јасно прописаних норм и гестик улатор
ног понашањ а, тако да се показивањ е прстом и руком на прот ивнике сма
тра неприк ладним. Такође, глађењ е браде и додиривањ е носа, покривањ е
усана шакама, смат ра се отвореним показатељима несиг урнос ти. Трећ и
пример о значењима гестова унутар друш твеног контекс та може изглед а
3

Нулта гестикулација - ментално-физичка спутаност кретања одређеног дела тела
(Екман, 2010: 118).
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ти овако: ако говорник, након вербалног исказа прек рс ти руке на груд и,
он прави отклон од непријатнос ти због неис тине коју је управо изговорио,
стилозованом исконском потребом за загрљ ајем мајке. Овај гест смат ра
се гестом затварањ а за искрено интерперсонално комуниц ирањ е. Тако
ђе, полож ај тела говори о сигурнос ти у вербални исказ или о потп уном
сопс твеном неверовоњу у оно што се вербално исказ ује: усправан став
подигн уте главе или полож ај тела савијен са раменима која се увлаче ка
груд има, спуш тене главе ка доле.
Комуникациона ситуација и друштвена улога у смис лу невербалног
одређена је временом и прос тором у коме се одиг равај у комуникац иони
чинови као и бројем и индивид уа лним особенос тима субјеката комуни
цирањ а унутар неког друш твеног контекс та. Комуникац иона ситуа ц ија
бави се спољним оквирима односа субјек ата који комуниц ирај у унутар
групе у неком контекс ту. „Вањска правила наметн ули су друг и људи,
или ситуа ц ије. То су заправо друш твене норме.” (Рирдон, 1998:25) Ако
говоримо о планираном интерперсоналном комуниц ирању, онда ћемо
засиг урно унап ред бити обавеш тени о индивид уа лним особенос ти
ма наших саговорник а у смис лу времена и прос тора у коме планирани
сусрет треба да се догод и. То значи да ћемо унап ред сазнат и што више о
ситуа ц ији која нас очек ује. Пратећ и норме и експ ресивна правила, зна
ћемо које све групе невербалних знакова долазе у обзир у увежбаним
радњ ама које би требало и невербално да илус труј у друш твен у улог у
која треба бити предс тав љена. На пример, у контекс ту јавне социјалне
сфере, у комуник ац ионој ситуа ц ији која ће се десит и у скупом ресто
ран у и са субјект има комуниц ирањ а који су висок их стат усних полож а
ја, наш стат ус биће одређен самоп редс тав љањ ем друш твене улоге коју
играмо и комуник ац ионом компетентношћу у однос у на норме. У вер
балној интера кц ији засиг урно нећемо додириват и саговорнике, покази
ват и своје стањ е и искрено мишљењ е у однос у на њих, млатарат и рука
ма, упериват и прстом, скрш тат и руке на груд и, окретат и се од саговор
ника, зеват и, ширит и ноздрве, уносит и се у лице, мрштит и се и чинит и
још много сличних радњи које откривај у наш лични став мимо норме и
крајњ ег циља интера кц ије. Такође својим естетским перформат ивним
знац има, стварамо прву асоц ијат ивн у слик у друш твене улоге која тре
ба да буде одиг рана и која би требало да буде у склад у са нормат ивним
оквиром ситуа ц ије и контекс та.
За друш твен у улог у у оквиру ситуа ц ије самоп редс тав љањ а, веома су
битни биолошки знац и старос ти. Одређене професије као стат усне уло
ге неким нормама подраз умевај у одређени број година субјекта комуни
цирањ а које су потребне за могућност постојањ а таквог професионалног
стат уса. У полит ичком контекс ту, прем ијер у појед иним земљама не може
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да постане неко ко има 30 година, иако има највиши ступањ образовањ а
јер норма захтева преофесионално искус тво и стат усну хијерарх ијски
поред ак кроз низ година који резулт уј у до таквим стат усним полож ајем.
Комуникац иони чин као директно афект ивно поље, све наше невер
балне знакове и експ ресивне радњ е чини веома транспарентним за наше саговорнике близином актера у самој интера кц ији. Ипак, због обим
нос ти истраж ивањ а за проу чавањ е издвојићемо две најбитније групе
невербалних показатељ а друш твене улоге битне за комуникац иони чин.
Микрофацијална експрес ија − кинезичка невербална група знакова за чије
је декод ирањ е значењ а потребно већ оштро око и обученост. Али ни про
фесионалном комуник атору, нити некоме ко помно прат и наше реакц и
је током интера кц ије иако је лаик, неће промаћ и много тога. Онда када покушавамо да прик ријемо наше емоц ије, тада се оне јављај у у виду
микроекспресија лица. „Оне су веома кратке фацијалне експ ресије које
трај у од четврт ине до половине секунде” (Екман, 2010: 326). Веома су
важне у комуник ац ионом чину једне друш твене улоге у сваком смис лу
јер их је тешко конт ролисат и, а блиц појав љивањ ем откривај у садрж а
је који би можда требало да остан у прик ривени јер нису у скуп у ода
браних порука којима ћемо селект ивно говорит и о себи. Затим, физио
лошки невербални знакови – често су од прес удне важнос ти, јер делуј у
као дијагнос тичк и знац и који говоре о физиолошком стању организма.
Знац и као што су нелаг одност, страх, изненађењ е, могу бити погубни у
својим физиолошким испољ авањима за кред ибилитет друш твене улоге
јер показ уј у супротност онога што би требало да буде предс тав љено. На
пример, професор који је први дан на свом радном месту пред пуним
амфитеат ром, знаковима као што су обилно знојењ е, црвењ ењ е у лицу,
или блед ило, јасно ће показат и велик у дозу несиг урнос ти, страх а, непри
јатнос ти, што веома може да угрози његову професионалн у улог у. Физи
олошки знац и, често су проп ратни знакови комуникац ионог распад ањ а
када нема конт роле над невербалним, и када вербално и невербално
комуниц ирањ е постаје конт рад икторно. Непријатност због немоћ и кон
троле актера над самим собом, често бурно и видљиво физиолошки бива
испољ ена. „Свесно овлад авањ е овом врстом експ ресије предс тав ља нај
важ ниј у вештин у глумачке професије” (Радојковић, Милет ић, 2008: 49).
Трема нам често упропас ти шанс у и деформ ише улог у која би требало
да буде одиг рана. Суштински, разг раничењ ем приватне и јавне или про
фесионалне сфере функц ионисањ а у социјалном живот у, веома је битно
знат и шта су нам апсорбоване радњ е а шта би требале да буду увежбане
радњ е. Једн у друш твен у улог у у сваком смис лу највише може да угрози
појављивње апсорбованих радњи из приватног живота међу увежбаним, и
нормама одређеним, радњ ама јавне или професионалне сфере.
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 229-248

240

Леана Вучковић
3. Социјализација

Култ ура као оквир функц ионисањ а друш тва пруж а неог раничене
могућнос ти за стицањ е и акум улирањ е знањ а и искус тава, прих ватањ ем
заједничк их станд ард а понашањ а у заједница. Усвајањ е норм и, вредно
сти, модела и образаца једног друш тва није ништа друго до „усвајањ е
оквира оријентац ије као културне конс трукције реалнос ти” (Голубовић,
2007: 268), и нормат ивно регулисањ е самог друш тва. „Култ урно пона
шањ е, као и свако друг о понашањ е, није дато генетским кодом нити се
човек рађа као култ урно биће” (Јанић ијевић, 2000: 291). Култ ура се учи,
најп ре кроз језик, затим преко невербалног начина израж авањ а, до спе
цифичних облик а култ уре као што су религ ија, уметност и наука.
Социјализац ије је „неизбеж ни процес прилагођавањ а човека живљењу
у различит им облиц има заједниш тва са друг им људима, будући да је дру
штвеност генеричка карактерис тика људске врсте” (Милет ић и Милет ић,
2012: 316). Социјализац ија сваког појед инца јесте процес који се одвија од
његовог рођењ а па до зрелог доба и то кроз примарни и секунд арни процес.
Примарна социјализац ија започињ е у пород иц и као примарној друш твеној
групи, где се уче основни појмови, норме и станд ард и како понашањ а, тако
и целок упног живљењ а. Настав ља се ванис тит уц ионално у различит им дру
штвеним групама, а затим се „инстит уц ионализује кроз васпитно-образов
ни систем и деловањ е различит их секунд арних друш твених група” (Исто,
2012: 317). Секунд арна социјализац ија се збива током младос ти и у зрелом
добу човека када се стич у сложенија сазнањ а, интересовањ а и социјалне
вештине и утврђује систем вреднос ти, веровањ а и ставова. Појам социјали
зац ије у социјалној психолог ији предс тав ља дугот рајан процес форм ирањ а
људске јединке под утицајем друш твене сред ине. „Јединка социјализац ијом
стиче особине типичне за свој у култ уру, неоп ходна бројна знањ а и вјеш ти
не за живот у друш тву, стиче и своје личне, индивид уа лне карактерис тике,
навике, тежње и својидент итет” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 25).
Експ лиц итна култ ура омог ућава преношењ е модела и начина живљењ а,
образаца понашањ а, обред а, обичаја. У трад иц ионалној култ ури, учењ е по
модел у један је од главних начина социјализац ије и може бити на принц ип у
имитац ије или идент ификац ије. Док имитац ија предс тав ља вољан и наме
ран чин свесног опонашањ а узора, то „идент ификац ија предс тав ља дубок у
и трајн у псих ичк у промен у личнос ти особе која се поис товећује” (Требје
шанин, Лаловић, 2011: 35). Учењ ем по модел у, идент ификац ијом, имитац и
јом и, посебно, играњ ем улога у процес у социјализац ије, „свак и појед инац
учи социјалне улоге које у различит им социјалним ситуа ц ијама треба да
игра, на примјер: мајк у, жену, сестру, директорк у, комшиниц у” (Стевано
вић, 2013: 347). Разумевањ е процеса социјализац ије са комуникат ивног ста
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новиш та значи да је то процес могућ само у интера кц ији са друг им људима,
што указује на комуниц ирањ е као базичан елемент друш тва. Такође, „соци
јализац ија се остварује учењ ем кодова који омог ућавај у опстанак човека у
заједниц и са друг им људима” (Милет ић и Милет ић, 2012:317).
Социолог ија као наука, уочила је низ спонтаних и вештачк их техника
које омог ућавај у прилагођавањ е појед инца друш тву. Повез уј ућ и култ уру
и симболе свак и појед инац је у стању да „преображ ава појмове у идеје и
омог ућује да се разуме и интерп рет ира њихово значењ е” (Голубовић, 2007:
269). Стога је симболичка интера кц ија од прес удне важнос ти за изградњу
и играњ е друш твених улога. Социјалним учењ ем, појед инац интериори
зује системе значењ а, сазнањ а, симболе, као и одређена правила, норме,
забране, станд арде и оспособљава се да бира између често прот ивречних
принц ипа и ставова. Да би могао да учес твује у друш твеним делатнос тима
мора да научи да игра друш твене улоге које су му наметн уте, или које је
сам одабрао. Будућ и да је комуниц ирањ е једно од основних одлика чове
ка као свесног бића, које функц ионише унутар култ урног контекс та а
предс тав ља и један од основних облика култ уре, може се рећи да је важно
за све појмове као што су: култ урни образац, култ урни модел, култ урни
идент итет и култ урни капитал. Сви ови појмови су неоп ходни и важни за
изградњу неке друш твене улоге невербалним комуниц ирањ ем.
4. Стереотипи и друштвене улоге
Предс таве као друш твене улоге настај у у социјално-култ урним усло
вима и резултат су симболичк их борби између заступника различит их
поглед а на свет и његовог уређењ е. Свако друш тво излуч ује модел идеа л
ног човека и од тог модела зависи слика идеа лне типске улоге, њено обез
вређивањ е или њено истицањ е. Непромењиве основне друш твене улоге,
архет ипови, пак имај у утемељ ењ е у друш твено-историјском контекс ту.
Друш твена улога подраз умева „свеу к упност карактерис тичног начина
понашањ а и особина” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 37). Оно што посебно
утиче на разумевањ е и играњ е друш твених улога су стерот ипи, клишеи,
предрас уде. Они су „активни у свим врстама понашањ а и прис утни у сва
кој људској интера кц ији” (Стевановић, 2013: 335), стога се о њима може
говорит и као о готовим производ има друш тва. Њих појед инц и усваја
ју готово некрит ичк и у процес у учењ а по модел у, али и у свим осталим
начинима социјалног учењ а. Липман, творац овог појма каже: „да су сте
реот ипи, слике у нашим главама, априори форм иране идеје (клишеи) о
појавама, догађајима и људима који нас окруж уј у” (према Требјешанин,
Лаловић, 2011: 73). Током живота без разм иш љањ а и некрит ичк и прих ва
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тамо мнош тво клишеа и стереот ипа. Управо те девијантне ставовске фор
ме унап ред нам стварај у „готов свет”, већ форм иран у слик у света која
одређује наше ставове према појед инц има, групама и култ урама, које
уопш те и не познајемо. Стереот ипне предс таве нам омог ућавај у да спо
знајемо „кроз обојене наочари”. То су пречице које предс тав љај у „пре
теран у генерализац иј у која је израз потребе човека да спољ ашњи свет
поједнос тави и учини га предвид ивим” (Исто, 2011:76).
Стереот ипи су нарочито прис утни у друш твеним улогама које су
везане за социјално-стат усни полож аја у друш тву. Често појед иниц и који
се тешко прилаг ођавај у генерац ијским променама и животним ново
таријама, прибегавај у стереот ипном етикет ирању али и невербалном
игрању друш твених улога кроз утемељ ене и непромењиве симболичке
борбе. И данас у социјалном функц ионисању и успос тав љању друш тве
ног реда доминирај у стереот ипи и предрас уде. Будућ и да предс тав љај у
„пројекц иј у у свет нашег смис ла о нашој вреднос ти, о нашем полож ај у
и нашим правима, стереот ипи су силно набијени осећањима која иду са
њима. Они су тврђаве наше трад иц ије, а иза њених бедема ми се и даље
можемо осећат и сигурним на полож ајима које заузимамо” (Дајер, 1999,
према Липман у, 1956: 96). Стога, када је у питању тражењ е и успос та
вљањ а стат усног места у друш тву, управо ова искључиво селект ивна моћ
стереот ипног разм иш љањ а окружењ а, за појед инца може бити погубна.
Предрас уде предс тав љај у унап ред негат ивно мишљењ е о некој појави,
особи, групи. Оне се ослањ ај у на стереот ипе, али имај у личнији карактер у
спознаји света и настај у емот ивном обојеношћу перцепц ије одређеног дога
ђаја, појаве, појед инаца, група или култ ура. Друш тво са већ утемељ еним
стереот ипним предс тавама и предрас уд ама делује на процес социјализац и
је сваког појед инца. Због тога је друш тво најмоћнији извор социјализац ије.
„Награђивањ ем и кажњавањ ем као и наметањ ем узора, идеа ла и друш тве
них улога, образује пожељни друш твени карактер” (Требјешанин, Лаловић,
2011: 29). У процес у сцијализац ије дакле, стичемо комуникац ион у компе
тенц иј у као социјално знањ е о томе којој ситуа ц ији припад а која друш тве
на улога и често усвајамо многе стереот ипне предс таве, а да тога нисмо ни
свесни. Данас су све више прис утне и стигме, које често предтав љај у непо
прав љиве, диск ред ит уј уће адуте у рукама наше публике, која нас посма
тра и разотк рива. „Стигме су раскорац и између стерот ипних нормат ивних
очек ивањ а о појед инчевим атрибут има и неког актуелног атрибута који од
њега одступа у негат ивном смеру” (Спасић, 1996: 57). Важно је нагласит и и
то да у друш твеном функц ионисању, као и у позоришним приказима, функ
ционисањ е улоге не постоји ван контекс та и рецип роц итета размењивос ти.
Све друш твене улоге су „рецип рочне, узајамно чврс то повезане, међусобно
услов љене и допуњ авај у се” (Требјешанин, Лаловић, 2011: 37).
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5. Друштвена улога као „друштвена фасада”
Бити ил’ не бити –питање је сад?
Јел’ лепше у души трпети праћке и стреле судбе обес не,
или на оружје против мора беда дићи се,
и борбом учинити им крај?
Oви чувени Шекспирови (1974) стихови сведоче о древнос ти борбе поје
динца и вредносног система друш тва који га неминовно прит иска својим
очек ивањима о његовим ставовским, идеолошким и бихејвиоралним опре
дељ ењима унутар друш твеног уређењ а. Питањ а друш твених улога, које
Гофман назива „друш твеним фасад ама” неминовно су окарактерисана кон
стантном борбом између садржаја и спектак ла, истине и псеудоис тине, сло
боде и норм и. Тим питањима се и данас бавимо и све теже долазимо до одго
вора, који би појед инц у пруж ио јасниј у слик у, више могућнос ти и слободе за
самоп редс тав љањ е свет у и лакше уклапање у круте друш твене оквире.
Фасад а обух вата све што појед инац корис ти као асорт иман симбо
ла који за њега треба нешто да кажу. У социолошком смис лу, друш твена
улога је скуп правила који произи лази из вредносног система друш твене
структ уре. Иако свак и друш твени полож ај подраз умева прилично прец и
зна и најчешће неписана правила, којима се одеђуј у обавезе и утврђуј у
очек ивањ а, прилагођавањ е тим стереот ипним друш твеним улогама није
нимало једнос таван процес. Како Рирдонова наглашава и сам Гофман,
творац појма самоп редс тав љањ а и драмат уршког модела као метафоре
за свакод невне интера кц ије, „интерперсоналн у комуникац иј у види као
средс тво кроз које људи пројект уј у различите значајнос ти своје личнос ти.
У суштини саговорниц и се смењуј у, играј ућ и свак и свој у драм у друг има”
(Рирдон, 1998: 111). Стога се цео тај друш твени процес управ љањ а утисци
ма одвија енкод ирањ ем порука и селекц ијом одабраним информац ијама
о себи. У том процес у „свако настоји утицат и на ток конверзац ије тако да
изазове одређене утиске, понаша се на начин који друге навод и да о њему
мисле на одређени начин” (Исто, 1998: 111). Гофманова „драмска метафо
ра” предс тав ља начин да се изрази појава у друш тву која не подраз умева
понашањ а по прос том модел у (стимул ус-реакција), већ понашањ а појед и
наца која настај у под сталним прит исцима друш твених норм и и публика,
са којима комуниц ирај у, и на које желе да оставе одређени утисак.
Конк рет изац ија друш твених норм и и „деловањ е друш твеног детерм и
низма на конк ретно понашањ е” (Спасић, 1996: 43), може се упоред ит и са
начином редитељског обликовањ а глумачког наступа. Гофманов „наступ”
настаје из потребе сваког појед инца да у највећој могућој мери конт ро
лише информац ије о себи до којих ће друг и доћи. Тако појед инац чим се
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нађе у „туђем опаж ајном пољу, постаје извор разноврсних информац ија о
себи” (Спасић, 1996: 46), одак ле је и имплиц итна људска потреба о бара
тању утисцима. Према Гофмановом концепт у, друш твена улога предс тав
ња основн у јединиц у социјализац ије, која омог ућава расподел у послова у
друш тву, као и њихово правилно извођењ е. Од прес удне важнос ти за свак у
улог у су маске (фронте), које су према Гофман у транспарентни и експ ли
цитни делови целок упне улоге. Тако се, на пример, од адвоката очек ује да
буде разборит и елок вентан, од банкара да буде прец изан, тачан и уред ан,
од лекара да буде озбиљ ан и ауторитат иван. Свака од улога има влас тите
обрасце понашањ а, па када се каже „мораш преу зет и улог у” сестре, мајке,
оца, или учитељ а, мисли се да се мора преу зет и образац понашањ а коју
објед ињује једна маска (фронта) у жељеној улози.
У ужем смис лу образац понашањ а једне улоге подраз умева низ посту
пака, ставова, и акција, које би биолошки или друш твени карактер носио
ца улоге учинио у датим околнос тима. Прилагођавањ е појед инца фронт и
је вишес лојан процес. Рирдонова указ ује на то да би „успешно пројек
товали неку фронт у, често морамо потиснут и осећаје и расположењ а”
(Рирдон, 1998: 112). Зато невербално комуниц ирањ е актера које прат и,
наглашава, говори умес то, или разотк рива несклад вербалног, треба да
изрази, селекц ијом актера, његове већ пажљиво одабране информац ија
о себи. Актери на располагању имај у мнош тво „знаковних носилаца”, на
основу којих се ствара утисак, и на основу којих се могу донос ти закључ
ци. „Ти знаковни носиоц и постај у симболичка опрема којом актер град и
свој наступ пред друг има, а његово понашањ е постаје умеће баратањ а
утиском” (Спасић, 1996: 46). Да би глумац остварио лик који игра „глед а
лац мора да се сагласи да је то баш тај лик и глед алац мора да поверује”
(Савковић, према Бајчет ић, 2009). Стога је прих ватањ е ставовског поима
ња улоге неоп ходна, како би актер избегао когнит ивн у дисонанц у.
Значај невербалног комуниц ирањ а у игрању друш твених улога јесте
у томе што едукац ијом и предзнањ ем о свим групама невербалних зна
кова који потенц ијално могу чинит и говор тела, можемо скоро у потп у
нос ти ставит и под конт рол у играњ е своје улоге. Такође, предзнањ ем о
обрасцима понашањ а који чине једн у фронт у и едукац ијом о сопс тве
ним урођеним, апсорбованим и увежбаним радњ ама можемо утицат и
на утиске који остав љамо, али такође и на занчењ е саме поруке у афек
тивном пољу интера кц ије „лицем у лице”.
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Закључак
Сви социјални контекс ти везани су за култ уру као конс трукц иј у реал
нос ти у смис лу поделе рада, што имплиц ира социјално раслојавањ е дру
штва, где свак и друш твени полож ај подраз умева одређени стат ус. Из тога
произи лази чињеница да друш твени контекст у потп унос ти услов љава
друш твен у улог у у смис лу експ ресивних активнос ти које су нормат ивно
одређене и очек иване од појед инца за такав одређени друш твено-стат у
сни полож ај. Такође, социјална улога као јединица друш твеног функц и
онисањ а појед инца подраз умева стабилн у структ уру ставова као оквир
разм иш љањ а о начин у њеног „играњ а”. Ставовско одређењ е као и начин
разм иш љањ а и те како су у тесној повезанос ти са невербалним комуни
цирањ ем у игрању једне друш твене улоге. Услед повезанос ти менталног
и физичког функц ионосањ а човека у процес у комуниц ирањ а, невербално
комуниц ирањ е увек предс тав ља допун у и замен у вербалног комуниц ира
ња. Невербално комуниц ирањ е такође разотк рива ставовско слагањ е или
неслагањ е комуникатора у однос у на појаву и или садрж ај од значаја за
комуникац иони племенити конфликт. Стога је јасно да ни једна друш тве
на улога не може бити доследно одиг рана без учешћа веома комп лексног
скупа невербалних симболских система. Данас, у савременом друш тву
видимо јасне покушаје да се ослобод имо прес трог их нормат ивних обра
заца друш твених улога који, у једн у руку, одрж авај у конвенц ионално дру
штвено комуниц ирањ е на увек истом захтеваном нивоу. Са друге стране,
стереот ипи, клишеи и предрас уде у потп унос ти потх рањуј у један повр
шни систем невербалне „форме” и у потп унос ти отеж авај у стицањ е кому
никац ионе компетентнос ти. Како знамо да наше невербално понашањ е
мора да прат и наш нови култ урни идент итет, он мора бити конс труисан
из пажљиво одабраних информац ија о себи. Такође мора да прат и пожељ
не обрасце који припад ај у одређеним друш твеним групама и полож ај ума
унутар њих. Важност невербалног понашањ а је у томе што нас у игрању
друш твених улога у потп унос ти потврђује или сасвим у разотк рива.
Будућ и да се подраз умева да су култ уре различите, закључ ујемо и
да су и правила како вербалног тако и невербалног понашањ а, различи
та. Стога, свак и пут када нам се не допадне начин на који неко „млат и
рукама”, када нас изненад и додиром или загрљ ајем, или нам се нечије
лице учини хладним и беживотним, не би требало да га етикет ирамо и
доносимо брзе закључке о његовој комуникацоној компентенц ији. Тре
бало би да покушамо да се одуп ремо предрас уд ама и никако да не забо
равимо да се „човек учи док је жив”, а да су различитос ти како међу кул
турама, тако и међу темперамент има оно што обогаћује и употп уњује
целок упн у људску култ уру. Стога, предзнањ ем о обрасцима понашањ а
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који чине једн у фронт у и едук ац ијом о сопс твеним урођеним, апсорбо
ваним и увежбаним радњ ама можемо утицат и на утисак који остав љамо,
али и утицат и на значењ е саме поруке у афект ивном пољу интера кц ије
„лицем у лице”. Едук ац ијом и предзнањ ем о свим групама невербалних
знакова који потенц ијално могу чинит и говор тела, стичемо могућност
да боље упознамо и себе и друг е. Све претходно наведено заправо резул
тира објашњењ ем о огромним прит исцима друш тва, у коме недек лари
санима у смис лу јасних друш твених улога, као припаднос ти друш тве
ним слојевима, често, нема места у друш твеном живот у. Одређени кон
стантни прит исци друш тва о одрж ању форме, кроз историјски контекст
и контекст данашњег времена, репрод ук ује појед инце који су, поготову
у земљама са нерег улисаним системом егзис тенц ијално-друш твеног
поретка, предс тавниц и групе лоших плагијатора у смис лу стат усних
симбила и невербалне експ ресије. Мислимо на хибридн у култ уру полов
не робе, добрих плагијата и бувљих пијаца. Друш твена улога у нају жем
смис лу своје егзис тенц ије, не може функц ионисат и без свеобух ватног
образовањ а које изискује одређени стат усни полож ај. Такво образовањ е
резулт ује одговарај ућ им материјалним имућс твом, које ће бити прика
зано како перформат ивним одевним стат усним симболима, тако и свим
друг им проп ратним невербалним експ ресивним значајнос тима.
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SIGNIFIC ANCE OF NON-VERBAL SIGNS
IN PLAYING ROLES IN INTERPERSONAL
COMMUNIC ATION
Summary: This work analytically examines the importance of nonverbal com
municat ion and symbolic action of the indiv idual, and the possibility of placing
under conscious cont rol of messages indicates that the non-verbal interpersonal
communicat ion, with self-introducing and playing some of the social roles.
In the first part of the work, special attent ion is paid to interpersonal com
municat ion. After that, the the paper discusses and analyzes the basic aspects of
communicat ion nonverbal interpersonal, using extralinguistic symbolic systems,
especially kinesics and proksemic symbols. In this work, taking into account the
stereotypes, prejudices, cult ural patterns and stat us protocol, which his conside
red today caused by playing social roles in interpersonal communicat ion.
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