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ВЕ СНА БЕ РИЋ ЂУ КИЋ

МОЖДАОСАМА,НЕОЧЕКИВАНА?

Ни сам струч њак од го ва ра ју ћих дру штве них на у ка, али осе
ти ла сам по тре бу да сво ја раз ми шља ња ста вим на па пир. Та по
тре ба је би ла про бу ђе на же љом да про го во рим о чи ње ни ца ма 
дру штве не ко му ни ка ци је. А та же ља је опет би ла под стак ну та 
до га ђа њи ма у мом лич ном жи во ту, ко ји су ме ду бо ко по га ђа ли. У 
ствар ним, од ре ђе ним жи вот ним си ту а ци ја ма би ла сам, не јед ном, 
слу чај но или на мер но, за о би ђе на што је ство ри ло осе ћај од ба че
но сти. Сва ко та кво „пре ско че но” со ци јал но дру же ње, без об зи ра 
на вр сту, пред ста вља ло ми је увек ипак јед ну пси хич ку тра у му 
та ко да се по не ких и да нас се ћам! Сре ћом то ком вре ме на успе шно 
пре ва зи ђе ну. 

Јед на од нај ста ри јих нео п ход них ди мен зи ја ме ђу људ ских од
но са је ко му ни ка ци ја у це ли ни. Оне гру па ци је људ ске вр сте, ко је 
су има ле нај бо ље на чи не ко му ни ка ци је, би ле су у мо гућ но сти да 
бо ље усво је но ва људ ска са зна ња. Та ко су оства ре ни усло ви и за 
њи хо во бр же и бо ље на пре до ва ње у свим до ме ни ма њи хо вог ра да 
и дру гих де лат но сти. 

Раз ми шља ња о дру же њу као осно ви обич не вер бал не ко му
ни ка ци је ства ра ју у про то ку вре ме на је дан об лик сте пе на стих 
до га ђа ња, гра де ћи сво јим сле дом не што на лик на ла нац. 

Дру же ње, ина че, са свим при род на и обич на по ја ва, по ста ла 
је у са да шњем вре ме ну че ста те ма, че сти про блем и че сто, при
ти сну то пан де ми јом, же ље но до га ђа ње. Не сме да се из гу би из 
ви да да је са став ни део дру штве не вер бал не ко му ни ка ци је. 

Још јед на ком по нен та чи ни не рас ки див део дру штве не ко
му ни ка ци је, а то је ње на етич ка ди мен зи ја. 

Ети ка би у це ли ни тре ба ло да бу де и оста не не так ну та под
ло га сва ког дру же ња. Ети ка је, у су шти ни, бит до брог жи во та. Тај 
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мо рал пру жа са зна ња шта је до бро, а шта зло, шта ва ља чи ни ти, 
а шта не. То мо ра да бу де осно ва ко му ни ка ци је. 

Сви се ми ро ди мо са ми, као што и оде мо са ми. Са од ра ста
њем, од де тињ ства, наш круг се про ши ру је, прак тич но од ма лих 
но гу, за јед но са свим дру гим са зна њи ма. То се од ви ја пр во кроз 
вр тић. Он да до ла зи пред школ ски пе ри од, па школ ски и та ко ре
дом. Све ове сре ди не ути чу на број и уз ра сте на ма упо зна тих 
ли ца у за ви сно сти од на ше уро ђе не ра до зна ло сти, сте пе на ко му
ни ка ци о не раз ви је но сти и по тре ба. На рав но да је све то из у зет но 
ин ди ви ду ал но и ра зно вр сно. Кад смо ма ли, не ко пр вог нај бли жег 
су се да, у за ви сно сти од тре нут но да тог окру же ња, по ву че за ру кав 
и не што ка же или за пи та. Ако на и ђе на фид бек, по знан ство је 
мо жда за по че то. Кре ну ло је! Ка ко и до кле, по но во је ин ди ви ду
ал но, и за ви си од по тре бе и рас по ло же ња, као и од тре нут но да тих 
окол но сти. Не ка да се раз ви ја, чак и бу ја, а не ка да се од мах или 
по ла ко ис то пи. 

По ла зак у шко лу отва ра чи тав низ но вих мо гућ но сти за упо
зна ва ња. Опет је од пре суд ног зна ча ја мен тал ни и ка рак тер ни 
про фил, што је у ди рект ној ве зи са оним што се но си од ку ће, тј. 
оним што се на зи ва до ма ће вас пи та ње, као и са оним ути сци ма и 
са зна њи ма ко ји су сте че ни у прет ход ним про фи ли ма кон та ка та и 
ко му ни ка ци ја. Број је са свим нео д ре ђен. 

По не ка дру же ња се у по је ди ним слу ча је ви ма про ши ру ју и 
ван шко ле, тј. ван школ ска, кућ на и др. Не ка дру га опет као пе ро 
од ле те. И она пр ва не ка да ти хо ис кли зну, а ова дру га се по не кад 
у но вим жи вот ним окру же њи ма, усло ви ма или по тре ба ма опет 
рас плам са ју. 

Сле ди мла де нач ко до ба, да ље од ра ста ње и иза бра но, не увек, 
да ље шко ло ва ње. На сту па са свим но ви ра спон мо гућ но сти упо
зна ва ња, а са мим тим и дру же ња. Све се, у прин ци пу, раз ви ја по 
прет ход но уо би ча је ном мо де лу. 

Са да је збли жа ва ње мно го ком плек сни је и са др жи чи тав низ 
но вих, до са да не по зна тих, али нео п ход них ком по нен ти. Ме ђу тим, 
нај че шће је усло вље но уза јам ним на кло но сти ма и ин те ре со ва њи
ма, као и усло ви ма окру же ња упо зна ва ња. 

Вре ме те че. Не ко жу ри да за вр ши свој ода бра ни смер шко ло
ва ња: из ам би ци ја, по тре бе, ути ца ја по ро ди це и сл., док не ко и не 
на ста ви из ра зно вр сних раз ло га. По не ка дру же ња се пре ки ну кра
јем тог шко ло ва ња, не ка не ста ну чак и из се ћа ња, а по је ди на се 
на ста ве и жи ве и да ље. Из ових дру же ња мо гу да из ра сту и брач
не за јед ни це (без об зи ра на њи хов по то њи ток). Из ве сна оста ју као 
ода на дру гар ства, при ја тељ ства, чак и по ро дич на дру же ња. 
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Љу ди се нај че шће дру же ге не ра циј ски, ре ла тив но стро го оде
ље но. На рав но да по сто је од сту па ња, али она су ве о ма рет ка. По 
го ди на ма ша ро ли ко дру штво је сте, исти ни за во љу, и мо же да 
бу де, мно го за ни мљи ви је и те мат ски бо га ти је. Ме ђу тим, не ки не
пи са ни ге не ра циј ски јаз је, из гле да, не рет ко не пре мо стив. Не тре ба 
из гу би ти из ви да да, као и у дру гим при ли ка ма, по сто је по је ди ни 
рет ки из у зе ци. Сто га се осо ба, за шла у по од ма кле го ди не, по не кад 
осе ћа са свим од ба че на и по ма ло из гу бље на. При род но осо бе ко је 
има ју тро ге не ра циј ску или дво ге не ра циј ску по ро ди цу то ма ње 
осе ћа ју. Ако се не ва рам, а у ве зи са овим, швед ски на уч ни ци за сту
па ју став да по ро ди це тре ба, без у слов но стро го одво је не, да жи ве 
на истом ме сту. То омо гу ћа ва лак шу ко му ни ка ци ју, али стро го 
чу ва ин ди ви ду ал ност и са мо стал ност по је ди нач них по ро ди ца. С 
дру ге стра не, то зах те ва у ци ви ли зо ва ном све ту стро го из дво је не, 
али ипак ам би јен тал не за јед ни це, што је нај че шће ло ка ци о но те
шко оства ри во. 

Ипак не ке жи вот не дру штве не си ту а ци је мо гу не ка да нео че
ки ва но да отво ре вра та обо стра но сим па тич ним по знан стви ма из 
са свим раз ли чи тих ге не ра циј ских сло је ва. И по сте пе но се не кад 
ство ри јед на но ва со ци јал на ко му ни ка ци ја са ди мен зи јом по вре
ме ног дру же ња. А то је та об но вље на ши ри на ко ја је дру штве ним 
је дин ка ма мен тал но нео п ход на. 

По не кад би био на мер но на ме њен, али де лу је ипак да је, као 
слу чај но, на и шао не ки по зив. Сва ко би се увек ра до вао. Ме ђу тим, 
бу ду ћи ве о ма ре дак, он би се убр зо из гу био у ти хом мо ру уса мље
но сти и за бо ра ва. С дру ге стра не, ста ја ли су, крат ки или ду жи, 
вир ту ел ни, тј. те ле фон ски раз го во ри, са зда ни од те ку ћих но во сти, 
са зна ња или уо би ча је них пи та ња и од го во ра, ве за ни за сва ко днев
ни жи вот. Њи хо ва, ма хом, бе зна чај ност ни је до но си ла не ка ве ћа 
за до вољ ства или би ло ка кво ис пу ње ње ду шев них по тре ба.

Ди рект но дру же ње је чо ве ку ег зи стен ци јал но по треб но. Ме
ђу тим, по сто ји и са вре ме на ди ги тал на ко му ни ка ци ја, али она не 
мо же да за ме ни не по сред на дру же ња. Та дру же ња мо ра ју да про дру 
у сва ко днев ни жи вот да би се вра ти ли при род ном рит му жи во та. 
Она мо ра ју уз ди ги тал ну ко му ни ка ци ју да укљу че, ме та фо рич ки 
ре че но, „фи зич ке су сре те” (здра вље ње, до дир ра ме на, за гр ља је, 
др жа ње под ру ку, др жа ње за ру ку и слич но), не рас ки ди во нео п
ход не на шем на чи ну жи во та. 

Са мо та кав на чин дру штве не ко му ни ка ци је са ди мен зи јом 
дру же ња мо же чо ве ка да вра ти, уз си гур но не што из ме њен, али 
на ма бли зак, уо би ча јен и при ја тан на чин жи во та, да ство ри „пу
но ћу жи во та”. 
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Он да је, из не на да, као из мра ка, из ро ни ла јед на ПО ШАСТ, 
гло бал на пан де ми ја, као Ве ли ки по топ, оба ра ју ћи пред со бом сва 
пра ви ла, пред ви ђа ња, на ви ке, нор ме, на чин жи во та и слич но. У 
ње не све оп ште ру ши лач ке не га тив не ути ца је, по сле ди це и не са
гле ди ве бу дућ но сти ни је ла ко не што кон крет но ре ћи, јер она још 
увек тра је пу ном сна гом. Је ди но мо же да се до да да је за у ста ви ла 
вре ме уо би ча је не ко му ни ка ци је и дру же ња и она су би ла као се
ки ром пре се че на. 

Пан де ми јом су по го ђе не, у ве ћој или ма њој ме ри, без из у зет
ка, све ге не ра ци је. Та ко нпр. тре нут но пр ва ци уоп ште не по зна ју 
сво је дру га ри це и дру го ве, јер се на ста ва одр жа ва он лајн! Де ца су 
се мо жда са мо ле ти ми це ви де ла, али је из о ста ла ко му ни ка ци ја, 
дру же ње, игра ње. Све ове ди мен зи је жи вот но су нео п ход не.

Чо век, људ ско би ће, без об зи ра на сво је жи вот но до ба, остао 
је ус кра ћен за свој, ње му уо би ча јен ток жи во та, за сво је, ње му 
свој стве не на ви ке, за сво ју сва ко днев ни цу. 

Оста је отво ре но пи та ње: ка ко да ље? Ка ко да ље, јер ни шта 
не ће би ти као ра ни је. Тај пе ри од „ра ни је”, та епо ха је де фи ни тив но 
за вр ше на и оста је за на ма. Pan ta rhei (све те че, тј. све се ме ња), ре че 
Хе ра клит. И Ду нав (и Иштар) „те че ве ли ки”, „као жи вот ни ток” 
да ље, „хр ли у мо ре” (Кла у дио Ма грис). И ми мо ра мо да иде мо да ље. 
Мо ра мо да окре не мо но ви лист. Мо ра мо да учи мо ка ко да ље. 
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