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ФЕНОМЕН МАСОВНИХ ОКУПЉАЊА У 
ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ 

Преглед теоријских схватања, као и расправе о одређеним питањима представљају пут у 
концептуализацији феномена масовних окупљања. Велики јавни скупови се посматрају као 
друштвени и културни феномени у савременом исказивању и историјскомеморијском ишчи 
тавању. То подразумева комплексно сагледавање масовних окупљања у процесима ритуали 
зације, театрализације, егзистенције и меморије. 

Кључне речи: теорија, окупљања, маса, појединац, колектив, ритуал. 

Масовна  окупљања  представљају  важне  сегменте  индивидуалног  и  колективног 
живота,  покретне  меморијске  слике  прошлих  и  садашњих  свакодневица  у  њиховој 
другости.  У  овом раду  указаћу на  одређена  теоријска  схватања  која  покрећу многа 
питања  у  конципирању  проблема  мноштва  и  окупљања. На  основу њих  је  могућно 
утврдити хипотетичке оквире даљих истраживања ове појавности у глобалним разме 
рама и специфичним друштвенокултурним и историјским околностима. 

Мноштво окупљених 

Многима је познато осећање утапања сопственог ја у мноштвено ми. Толико пута 
је виђено и слушано о државним и националним свечаностима и прославама, комемо 
рацијама и масовним молитвиштима, спортским и музичким спектаклима, политич 
ким  скуповима  за и против, сајмиштима и вашариштима  економским и комуника 
цијским медијумима где се састајао свет, народ, људи. Дакле, све је у функцији број 
ности,  јавности, временске и просторне згуснутости: размена информација и добара, 
разоноде,  доношења  судбоносних  одлука  у  колективном  сједињавању  и  раздвајању, 
емотивна узаврелост. Посматрач се задовољава јасном и импресивном сликом таквих 
сцена или  се изгуби у мноштву лица и  догађаја. Тумачу остаје ни мало  једноставан 
пут уласка у зону појавности мноштва, односно њених уситњених „кристала“. 

Феномен мноштва људи одувек је виђен и представљен са два лица. Понекад као 
„силе мрака и хаоса“, „хистерична гомила“, „страсно биће“ или као „свечани, раздра 
гани, достојанствени, весели скупови људи“. О великим скуповима људи се говорило 
из њих и изван њих. Многим мислиоцима и уметницима мноштво је било инспираци



Мирослава ЛукићКрстановић 112 

ја у позитивном и негативном смислу. Док су Мопасан и Грамши с презиром писали о 
гомили појединаца  као жртви  страсти,  други  су, као Русо, Вагнер, Иго с одушевље 
њем наглашавали делотворну и уметничку снагу масе  (Serž Moskovisi 1, 1997: 285). 
Русо је у La Lettre à d’Alemebert, оспоравајући позоришну уметност, изложио теорију 
о  светковинама  као  свечаном  слављењу једнодушности и  суделовања  (Žan Divinjo, 
1978:487). 

Прекретницу увођења проблема масе у научни дискурс представља дело Гистава Ле 
БонаПсихологија гомиле.ОчемупишеЛеБон?Окарактеристикама гомилеињеном ду 
шевном јединству; осећањима и моралности гомиле; мишљењима и веровањима гоми 
ла; даје класификацију и опис разних категорија гомила (Густав Ле Бон: 1921:7–174). 1 
Ле Бонова традиционалистичка тумачења феномена масе са становишта грађанског ин 
дивидуализма ипак су представљала основу за стварање једне нове друштвене дисци 
плине у коју су се укључили и Г. Тард и Сигмунд Фројд, Бергсон, касније Адорно, и др. 
За већину психоаналитичара у основи тумачења масе налази се колективно несвесно, 
које за Ле Бона означава талог националног и расног наслеђа, док за Фројда представља 
грађукоју је потиснуло ја сваке јединке (SeržMoskovisi 2, 1997:105). У већини теорија се 
успоставља основна дистинкција измеђумасе и елите, штодаљепретпоставља опозици 
ју измеђубогатих и сиромашних, више и ниже класе. У теоријама грађанског елитизма  
Г. Моска, В. Парета и други масу чине нижи слојеви којима недостају јаке резидуе дру 
штвености  и  која  је  изразито  пасиван,  некохезиван,  нефункционалан део  друштва... 
(Миодраг Ранковић, 1993: 649). С друге стране, критичари грађанског елитизма масу 
виде као главну покретачку снагу у револуционарним покретима и либералним стре 
мљењима. У расветљавању феномена масе свој допринос су дали и други теоретича 
ри  чија  су  тумачења откривала одлике колективних порива и мотивационих погона, 
наглашавајући  отуђеност  појединца  или  његову  моћ да влада другим људима. Тако 
Елиас Канети у делу Маса и моћ полази од урођених људских  склоности  као што  су 
страх од усамљености и додира, хајка, осећај прогоњености, заповедање и друго, који 
представљају покретачке механизме у гомилању људи. Он даље масу класификује на 
„свечане масе, масе  обрта, масе  у  бегу,  нахушкане масе итд."(Elias Canetti,  1984:6– 
406). 2  Сигурно  је да су социолошке теорије пружиле адекватно сагледавање овог фе 
номена  као  тоталитета.  Кроз  такву  екранизацију  мноштво  окупљених људи,  велики 
скупови често су приказивани као удаљена апстрактна громада. Бојазан од уситњава 
ња „кристала“  појединаца и мањих група окупљених на једном простору остала је на 
нивоу видокруга панораме. У теоријама се представљао однос појединца и масе, али 
само у смислу улоге и статуса вође  једног према мноштву као друго. Такође, у мно 
гим студијама није разјашњен однос између категорија маса, народ, публика. Маса и 
елита  су  категорије  које  представљају  слојевите  сегменте  у  социјалним  покретима, 
док су народ и публика заједништво културноисторијских и глобалних размера (Ми 

1 Прво издање превода на српски језик Ле Бонове књиге било је 1896. године, непосредно по издању у 
Француској 1895. године. Предговор за издање из 1910. године написао је Ж. Живановић. У Предговору је 
написао и следеће: "Сваки читалац наћи ће у овом делу кључ који ће им помоћи да боље разумеју свакида 
шње страсне изливе гомиле, било у овом или оном правцу од смирене богомоље до бурног збора или уличне 
демонстрације, револуције." (исто, IV). 

2 Осим Канетија и други теоретичари су се бавили категоризацијом маса. На пример, Гурвич је разлико 
вао: расуту и окупљену масу, пасивну и активну, организовану и неорганизовану ( G. Gurvič, Savremeni poziv 
sociologije, 1965: 161  171).
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одраг Ранковић, исто, 652). Ти појмови су се уклапали у говорне и лингвистичке трен 
дове,  при чему  су њихови циљеви деловања увек проналазили друштвено и идеоло 
шко оправдање. 

У домаћој литератури и искуственој пракси, термин мноштво се исказује у речима 
народ, свет, маса 3   окупио се народ, све је било испуњено светом, окупила се свечана 
маса...У појмовном дискурсумноштво се замењује речима које истичуњеговудруштве 
ну, социјалну, културну димензију. Шта се запажа? За мноштво се употребљава термин 
народ, који се, у овом случају, појављује у функцији величине, моћи, припадности. Уз 
народ се користи и појам свет. У системузначења они сусвојом описном величином не 
мерљиви. Народ и свет каомноштво представљају тоталитет у бесконачној величини. 
Њихова немерљивост, стога, поприма снагу у планетарном значењу сви. Семантички 
к  д открива и следеће: мноштво као народ означава и припадност унационалном и ет 
ничком смислу. Тада се мноштво окупљених људи приказује у етничком јединству пре 
ма другом  страном. У историјском контексту велики број људи се исказивао у разно 
врсним лингвистичким опцијама које су указивале и на одређена значења и улогу оку 
пљања: на пример, у романтичарском буђењу појам народ се користио у наглашавању 
националног јединства и припадништва. У том смислу, окупљени народ је приказиван 
као организовани, самосвесни, достојанствени скуп. У домаћој литератури и етнограф 
ским списима посебно се користимноштвокаонарод и раја уописима сабора, панађура, 
сеоских слава... 4 Окупљање народа се користи и као део политичког инструментаријума 
у коме се наслућује синдром популистичких тежњи и њихова пропаганда: народни ми 
тинзи, народни зборови..Мноштвокаомаса, гомила видели смо, имало је одређене дру 
штвене,  идеолошке,  социјалне конотације. Термин маса  је у одређеним  ситуацијама 
означавао и средство уидеолошкој и социјалној поларизацији: разуздана гомила, мете 
жна гомила, радознала гомила.. 5 У новије време маса се проширује на све културне по 
јавности ка процесима масификације у глобалним и планетарним комуникацијским си 
стемима  измеђуспектакала и медијских атракција. Мноштво је све мање егзистенција, 
а све више слика/екран. На опште задовољство визуелне антропологије и информатике, 
велики  скупови људи,  односно  окупљено  мноштво  све  више  постају  екранизована 
стварност. 

Окупљања људи у антрополошком и етнолошком дискурсу 

Последњу деценију, без обзира на прихваћени антрополошкотеоријски инвентар, 
карактеришу даља трагања у тумачењима сложених друштава. Окупљања људи каома 
совни јавни скупови представљају једну од тема које заокупљају пажњу етнолога и ан 
трополога. Без претендовања ка генерализацији, може се запазити да су проучавања у 

3 У речничким базама података појам народ, поред осталог, означава мноштво људи, гомилу, јавност, 
стадо, масу. Појам  свет  значи људи, мношто итд. в. Вук .  Ст .  Караџић, Речник српскохрватског и не 
мачког језика, II део, Београд 1928, Лексикони свезнања, Синоними и сродне речи српскохрватског језика, 
Лексикографски завод, Београд, 1974. 

4 Видети детаљне описе код Вука Ст. Караџића, Владимира Карића, М. Милићевића.... 
5 Описи масе, гомиле посебно су обрађени у приказима политичких догађаја у Србији у XIX и XX веку; 

в. политичке историје Слободана Јовановића и Ж. Живановића и др.
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мултиетничким срединама углавном усмерена на проблеме етницитета и јавних ритуала 
(ethnic festivals, ethnic celebrations). С друге стране, и даље се одржава нит истражива 
ња: „традиционалних“ облика јавних скупова као културних образаца и културних на 
слеђа. 6 Феномен масовних окупљања у домаћим етнолошким проучавањима и литера 
тури је, углавном, усмерен у три правца. У етнолошкомонографском опусу, окупљања 
људи су посматрана као саставни део традиционалне културе и обичаја. Како се тради 
ционално често доводило у везу са сељачком културом, етнолошки радови обилују при 
казима и анализама сеоских колективних обреда, односно „народних свечаности, пра 
зника и светковина“. Њихова распрострањеност, укорењеност у наслеђу, популарност и 
атрактивност фокусирали суовај феномен као важно културно иидентитетскообележје. 
Анализа „народних светковина и празника“ била је усмерена ка формалним оквирима 
приказивања и издвајања оних елемената у потврђивању културне баштине (нпр. о ва 
шарима  Драгомир Антонић: 1994, 165–180). Појединачни етнолошки радови су обра 
ђивали окупљања људи на релацији „традиција и иновација“. Традиционални скупови 
као што су сајмови анализирани су структуралнофункционалистичком методом, с по 
себним  нагласком  на  комуникацијске  системе  између  ритуала  и  заједнице  (Никола 
Павковић, 1972: 97–103; Душан Бандић, 1978, 111–118; Иван Ковачевић, 1978: 127). 
Посебан правац етнолошких проучавања се односи на  масовна  окупљања  назначена 
као политички ритуали. У друштвеним кризама земаља у транзицији, јавни скупови, 
масовна  окупљања  постају  један  од  главних  актера  контроверзне  и  антагонистичке 
свакодневице. Окупљања се појављују у служби националне и политичке афирмације. 
Таква свакодневица се посебно промовише на јавним скуповима: митинзима, демон 
страцијама, спортским манифестацијама. Етнолошка истраживања су усмерена ка ту 
мачењу симболичких и комуникацијских система у откривању манифестних и латент 
них  значења  и  функција  јавних  масовних  скупова.  Издвајам неке од тема: политика 
симбола и реторика масе између популистичког фолклоризма и космополитских и гра 
ђанских топоса (Иван Чоловић, 1997: 283–245);  оживљавање  националних  митова  у 
служби политичког плакатирања (Младена Прелић, 1995: 191  206); протестни риту 
али и  култура протеста  (Зборник радова О студентима и другим демонима.., 1997: 
3–148); масовна окупљања у светлу меморабила, прича из живота (Мирослава Лукић 
Крстановић, 1995: 234–222) и друге. 

Ритуализација, театрализација, догађајна егзистенција 

Проучавање масовних окупљања као друштвеног и културног феномена подразу 
мева теоријске расправе о појмовнометодолошким категоријама/конструкцијама, као 
што су: ритуал, заједништво, идентитет, догађај, доживљај, меморија, прича. 

У искуственом и научном дискурсудруштвена и културна окупљања улазе у зонуне 
свакидашњих доживљаја и догађаја с пратећим елементима ритуалног и симболичног. 
Значи реч је о појавама које су означене и означавају специфичан облик људског пона 
шања, са репетитивним и високостилизованим одликама чији се мотиви и циљеви не 

6  Видети: Празници,  ритуали,  светковине,  селективна  библиографија,  Култура  73   74   75, Београд, 
1986: 331  343.
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могу објаснити рационалним и утилитарним разлозима (Јелена Ђорђевић, 1993: 1020). 
Као такви, они су утврђени обрасци симболичког понашања чији је циљ да пренесудру 
штвенупоруку. Они одсликавају друштвенустварност, али ипредстављајуобразац  мо 
дел за друштво у коме постоје (Мирослава Малешевић, 1986: 10–11). Свакодневица по 
јединачних и колективних акција појављује се усвојојдругости.Окупљања каопосебно 
назначени  догађаји  су координате помоћу којих  су  издвајани  дани,  годишња  доба, 
отворени простори дислоцирани од свакодневне рутинизираности. Одувек се окупља 
ло  да  би  се  клицало,  обожавало,  веселило,  жртвовало,  оплакивало,  ружило.  Још од 
давнина су окупљања људи имала култни и религијски карактер обраћања према нат 
природним  силама.  Тако  су  формирана  светилишта,  где  се  одвијала  церемонијална 
брига за богове, мртве. Људи су се окупљали и ради размене добара, комуникације  
трговишта. Велики скупови су се одржавани због величања идеја, поретка и поједина 
ца  (J. C. Cooper, 1990: introduction). Искуствени контраст између свакодневног и не 
свакодневног преобученог у свечано, другачије, узвишеније, претеће  представљао је 
главни  концептуални  путоказ  у  етнолошким  и  антрополошким  теоријама.  На  тим 
основама  су  формулисане  теоријске  категорије  свакодневица,  ритуал,  светковина, 
друштвена  структура.  Емил Диркем  је  на  примеру  аустралијских друштава  утврдио 
наизменичне животне фазе као два света. Један је онај у коме људи распршени у ма 
лим групама „отаљавају свој свакодневни посао“, насупрот оном где се згушњавају у 
једну тачку и „ступају у односе са необичним силама које их надражују до махнито 
сти“. Први  је профани  свет,  а  други  свет  светих  ствари  (Емил Диркем,  1982: 203). 
Редклиф Браун следи Диркемову класификацију, али се опредељује за шире обухват 
не  термине  ритуална  вредност  и  друштвена  вредност  као  симболичких  значења, 
међуљудске односе и интересе  (Редклиф Браун: 1982: 197). У проучавању свакодне 
вице и ритуала посебно је значајна теорија „обреда прелаза“ (rites the passage) Арнол 
да Ван Генепа (Arnold Van Gennep, 1972: 2–5). Иако је у почетку Ван Генеп своју тео 
рију заснивао на примерима малих друштава и обредима везаним за промене живот 
них  статуса,  ова  теоријска  концепција  се  заснивала  на  свим  типовима  обреда  који 
имају процесуални облик прелаза. Као што је познато, Ван Генеп издваја три фазе у 
обреду прелаза: растајање, прелаз и састајање. Виктор Тарнер је искористио Гене 
пов модел да би продубио и указаона сложеност ритуалних процесуалних фаза у прав 
цу  ослобађања  и  стваралаштва  насупрот  нормативним  структурама  (Victor  Turner, 
1989: 88–89). 7 

У антрополошким круговима су последњих деценија актуелне расправе о питањи 
ма ритуал и неритуал (Alfred Gell, Gilbert Lewis, Maurice Bloh и др.). Наглашен по 
лемички тон је упућен исказу: да ли свака акција и радња може да се конституише у 
ритуал.  У  већини  теорија  се  наглашава  да  су  ритуали  композиције  намерних  кон 
струкција испреплетених уметничким формама, што доводи до интегративних значе 
ња  ритуалних  догађаја.  У  критичком  осврту  на  досадашње  теорије,  Caroline  Hum 
phrey и James Laidlaw у The arhetypal Actions of Ritual (1994) истичу став ка постепе 

7 Виктор Тарнер уводи два термина: лиминално и лиминоидно. По његовом мишљењу лиминални фено 
мени се односе на тзв. примитивна друштва где је колективитет кључни играч датих друштава, док су лими 
ноидни феномени израженији у модерним друштвима склони идиосинкразији, самосвојности, производе их 
одређени појединци, ствари су избора и дешавају се углавном у периодима доколице ... (Victor Turner 1989: 
108  109).
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ном ослобађању од генерализујућих приступа који су често друштвену стварност чи 
тали на директан и непроблематичан начин. Они не оспоравају тврђење да се свако 
дневне акције могу заогрнути ритуалним месом. Ипак, постављају питање да ли је це 
локупна стварност толико јасна? Теорије олако утапају догађаје у свет ритуала и vice 
versa. Како посматрати ту стварност? Њихова критика је упућена истраживачким по 
ступцима, која гласи: Људи се окупљају и ступају у разноврсне акције које антрополо 
зи брижљиво посматрају и анализирају. Та проучавања, међутим, изгледају тако као 
да су догађаји аранжирани да би антрополози учили од њих. Афирмација ритуала и 
посматрање испитиваног друштва служе да би се комуницирало са својим читаоцима. 
Гилберт Луис то назива „интелектуализацијом ритуала“ и „искривљене процене лин 
гвистичких модела који провоцирају детекцију усмерену ка откривању како су учесни 
ци говорили шта мисле кад не знају шта је..." (Caroline Humphrey and James Laidlaw, 
1994: 73–74). У те критичке расправе може се укључити и став С. Ф. Мур и Б. Г. Мајер 
хоф: „Анализе ритуала никад неће моћи да буду потпуне и коначне, ма како развијене 
наше технике истраживања на терену постале, зато што сами учесници ритуала не могу 
да објасне нека његова дејства на њих "(S. F. Mur и B. G. Majerhof, 1986: 111). Вероват 
но ни будуће тенденције се неће ослободити теоријских дилема: ритуал као конструк 
ција, естетски перформанс или друштвени догађај. Осим тога, истраживачки поступ 
ци се све више окрећу личности истраживача, односно његовом углу посматрања као 
посматрача   читача   тумача. Етнолог као „етнолог“ већ на самом почетку уласка у 
истраживачку зону (или истраживачке ритуализације) има посла са низом импресија, 
градећи сопствене изборе, али и носећи са собом конструкције  моделе које треба да 
препозна или одгонетне. Такође, он наилази и на понуђене концепције људи које ис 
тражује. Загонетност истраживачке појаве, ишчитавање непредвидљивости, разновр 
сност текстова  порука, интуиција и угао посматрања, још увек су креативни покрета 
чи научног дела у настајању. 

Сложени друштвени односи у оквиру друштвене акције, ритуала, догађаја укљу 
чују и  основну дистинкцију ми   други. У анализама појединачних ритуала, посебно 
великих јавних скупова, интересовање је усмерено ка комуникацијским механизмима 
унутар самог догађаја. За разлику од психолошких и социолошких истраживања ма 
совних окупљања која су се углавном коцентрисала на колективитет у његовом тота 
литету,  етнолошка  и  антрополошка  проучавања  су  усмерена  ка  зумирању  мноштва 
појединаца и симбола. Бауман  је у свом раду о јавним ритуалима Сика у плуралном 
друштву  издвојио  неколико  категорија  учесника:  гледаоци,  очевици,  позвани  гости, 
пуноважни  сведоци,  гости    надметачи,  корисници...  (Gerd  Baumman,  1992:  110). 
Осим класификације, овај аутор утврђује и одређене скале понашања, успостављених 
вредности и одговарајућих хијерархија учесника неког скупа. У неким студијама по 
себна пажња се посвећује хијерархијским односима унутар самог ритуалног догађаја, 
на пример улога елите и других групација (в. Rituals of Rule, Rituals of Resistence: Pu 
blic celebrations and Popular culture in Mexico, 1994). На тај начин, јавни масовни ску 
пови се представљају као микровизија друштвене стварности односно свакодневице у 
једнопросторном и једновременом извођењу. 

Као што  се  може уочити,  пробијање  етнолога  кроз мноштво може  га  зауставити 
код једне од скупина окупљених који делују и осећају се као заједничка целина. Још је 
Марсел Мос, у анализи религије Ескима, написао да светковине нису само колектив 
не, јер у њима учествује мноштво, већ су оне ствар групе и израз су саме групе (Mar
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sel Mos,  1982:  309). Успостављени односи међу присутнима на  једном великом  јав 
ном  скупу  подстичу  осећање  не  само масовног  заједништва,  већ и  групног  заједни 
штва.  По  Виктору  Тарнеру,  заједништво    communitas,  за  разлику  од  Гурвичевог 
communion, не одриче се особености појединца у груписању. Виктор Тарнер се пита: 
да ли је људе могућно одвући од њихових дужности и права у атмосферу заједништва 
и  да  ли  оно има икакав стварни темељ? За Тарнера communitas представља ствара 
лачку, драматичну и структуирану појавност (Victor Turner, 1989: 92–123). Тарнеров 
ски угао посматрања може објаснити и следеће: људи се зближавају и групишу у сво 
јим  замишљеним  сликама о  заједништву,  али и на  основу стварних односа. То није 
само заједништво у његовој нормативној структури већ се испољава и у стваралачкој 
и деструктивној форми (Victor Turner, 1974: 243, 251) 8 . На тај начинТарнер омогућава 
слободно кретање уишчитавању„ситуацијских избора“ измеђуискуственог патоса и за 
мишљеносимболичних слика великих и малих колективитета. Тако се добија слика ја, 
миcommunitas,  ми/свимноштво.  У  ритуалној  и  симболичкој  зони  окупљеног  света 
то су релације које је неопходно обухватити. 

Проучавање  великих  јавних  скупова  као  спектакала  и  друштвених  догађаја  на 
сталном је путу укрштања оног што би се звало драматизацијом живота и театра 
лизацијом живота. (Тарнер уводи појам друштвена драма од ритула до театра, а Ди 
вињо говори о друштвеној драматизацији као глумљењу и представљању друштвеног 
живота.)  Светковине,  прославе,  свечаности  као  церемоније,  политички  скупови  са 
драмским обртима и заплетима или привредни скупови снабдевачкопотрошачког ка 
рактера увек су приказивани као јавни друштвени обреди и ритуали и „позорнице под 
отвореним небом“  што и јесу! Али, стварање организованих и спонтаних сценарија 
једног  скупа  не  испољава  се  искључиво у  ритуализованој  и  театрализованој форми. 
Понекад остаје и огољен доживљај  догађај у својој егзистенцији. Тумачења се крећу 
између  појмовних  конструкција  и  декодирања  порука  истраживане  појавности,  при 
чему коначни суд доносе њени актери  оно што се подразумева и оно што за њих је 
сте кад се окупе на једном месту. 

Окупљања људи улазе у идентитетско и симболично поље. То покреће низ пита 
ња, као што су: ако се мисли да су окупљени људи јединствени у ритуалној истости, 
који су то елементи да се тако осећају и виде, или, ако су различити, по чему се разли 
кују. Очигледно је да одговори зависе од угла посматрања оног који се пита и с којим 
циљем. Колективно сједињавање усмерено је ка идентитетском тоталитету, што доби 
ја  визуру  „плакатирања“.  Главну  улогу  „плакатирања“  између  слике  и  речи  имају 
симболи. Они су програмери у колективном сједињавању и раздвајању. Да би се по 
стигао  такав  циљ,  користе  се  они симболи који најјасније успостављају дистинкцију 
ми  они. Међутим, искуство се приказује и у светлу вокација као сличности и неподу 
дарности људи и ситуација. 9 Као и феномен масе тако и идентитет често остаје окован у 
својим појмовним конструкцијама. Још од идеалиста Фихтеа, Хегела, Шелинга и дру 

8 Тарнер категорије нормативни и егзистенцијални communitas упоређује са Диркемовим терминима "ак 
туелне живе и оживотворене снаге" насупрот "друштву" у смислу аксиоме и норми. Па ипак диркемове кате 
горије остају на нивоу анонимуса у интерперсоналним односима, док Тарнер разматра однос међу личности 
ма. 

9 ЖанМари Доменак користи реч вокација да би нагласио особеност личности и скупа личности, насу 
прот детерминисаности идентитета (ŽanMari Domenak, 1991: 43).
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гих, идентитет је приказиван као апсолутни идеалитет. У суштини, идентитет се прика 
зује као референца, а мање као егзистенција. Јер, формалнологички принцип истости 
појављује  се  више  на  нивоу  захтева  или  мисаоних  правила  (Теодор  Адорно,  1986: 
319). Проучавање масовних окупљања подразумева да се прати однос идентитета као 
референце и као сличне и различите вокације мноштва појединаца. 

Велика  јавна окупљања људи представљају се као догађај или скуп догађаја. Из 
двајам питања и тумачења на релацији доживљај  догађај  систем. Пратећи присту 
пи у етнолошким и антрополошким теоријама се могу сврстати на следеће: категори 
зација  догађаја,  „средишњи  догађај“  и  свеобухватно  усклађивање  ка  јединству  уни 
верзалних догађајности. Теорије о догађају су проистекле, поред осталих, из теорија 
актуелитета Вилхелма Вунта и теорије о животу Вилхелма Дилтаја. 

(Не)кумулативност догађаја: Едгар Морен  је  започео свој есеј о феномену дога 
ђаја речима да нема науке о појединачном, о догађају и то је једино извесно у теориј 
ској владајућој вулгати  (Едгар Морен, 1979: 49). Заиста, када се у мноштво догађаја 
укључи  мноштво људи,  онда  се  улази  у  ризичну  зону бесконачних разноврсности и 
контрадикторности. Шта с њима? 

(Не)сводљивост догађаја: живот се састоји од организационих и догађајних свој 
става.  Ритуали,  светковине,  велики/мали  покретни  догађаји  упаковани  и  сложени 
олакшавају пут ка „титули научности“. Које особине догађаја узнемирују научну пара 
дигму? Едгар Морен издваја невероватност, случајност, неизвесност, посебност, кон 
кретност, неповратност (исто, 67). Коришћење узнемирујућих јединица као што су ре 
гресија, мутација, прасак, катастрофичност, случајност ушли су у антрополошки кон 
цептуални видокруг из области квантне физике, генетике, молекуларне биологије. 10 Те 
категорије су постале занимљиве, када су се подвргнуле структуирању непрочишћене 
друштвене стварности. Међутим, од функционалистичких приступа (системи узрочно 
сти)  до  структуралистичких  приступа  (системи  опозиција)  концепција  догађаја  је 
остајала на нивоу свођења. Јавни ритуали као догађаји се на тај начин тумаче у ланцу 
догађаја истоветних или другачијих, садашњих и прошлих, стварних и замишљених... 
Суштина, по Виктору Тарнеру, јесте не да се интегришу сви догађаји и тенденције ко 
је би требало открити у историјском пољу, већ да се повежу у ланац привремених и 
ограничених  категоризација  који  су  у  служби  значајне  појаве  (Victor  Turner,  1989: 
132–133). Новија антрополошка и етнолошка проучавања такође су све више усмере 
на ка проучавањима савремених урбаних и технолошки развијених средина. У свету 
енормних  кумулативних,  пролазних  друштвених  збивања,  истраживач  је  упућен  на 
своје мобилне и динамичке потенцијале у суочавањима са актуелностима. Кумулатив 
ност уступа место квалитативном одабиру и селекцији сегмената свакодневице који се 
узимају  за  релевантне  показатеље  друштвене  стварности.  Издвајају  се  појединачни 
великимали масовни догађаји као „средишњи догађај“. Они се проучавају као меха 
низми помоћу којих културне и друштвене групе дефинишу своје статусе, идентитете, 
односе и хијерахије. Коначно, данас су заступљене тенденције и погледи ка јединству 
догађаја,  односно њихове  универзализације, што  је одраз медијске унификације. Ве 

10 Андре Бургињон говори о концептуалној револуцији, позивајући се на Томову "теорију катастрофе", 
фракталну геометрију Манделброта и Ријела и чудна привлачења Тејкенса (Andre Burginjon, 1996: 19  20).
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лики  спектакли,  атрактивни  догађаји  све  више  се  приказују  у  једнообразној  слици 
са/без речи, где се стварни догађај претапа у медијски догађај као стварност. 

Јавни масовни скупови нису само догађај  систем већ су и доживљај(и). Овај хи 
потетички оквир  свој  ослонац налази  у филозофији живота коју  је конципирао Вил 
хелм Дилтај (Тарнер је нашао инспирацију за тумачење „друштвене драме“) и савре 
меним фолклористичким  студијама животне  приче, животна  историја.  Дилтајева 
филозофија живота покреће и антрополошка питања у сусрет интелектуалном исто 
рицизму.  „Нема чисто прошло и  чисто будуће, већ сећано, предвиђено и оно што  је 
укључено назад“  (Вилхем Дилтај,  1980:  196). Дилтај  је доживљај поставио у среди 
ште знања. Њиховим гомилањем настају искуства и сећања. На основу тих схватања, 
доживљај  се  може  тумачити  као  субјективни  чин  разумевања  и  објашњења  акције. 
Као мисаони и делатни чин, догађај се јавља у финализацији доживљаја и његова је 
креација. Систем је вредносни протокол у коме заједница (друштво) одређује правила 
протока и обликовања догађаја и доживљаја. Масовна окупљања у свом цикличном и 
линеарном следу 11  појављивања утврђују релацију доживљај  догађај  систем који 
откривају следеће проблеме: 

1.  Јавна окупљања људи попут светковина, празновања, протествовања, такмиче 
ња, као и друге појавности, подложна су разврставању и ранговању посебно у правцу 
нечега што  је  постојано  и  поновљиво  или  нестално. Најраспрострањенији вид такве 
конструкције јесте однос традиција и савременост. Међутим њихови критеријуми одре 
ђивања су толико непостојани колико се сматра да суове категорије постојане. Традици 
ја је ствар hic et nunc и зашто би нас чудило кад се тврди да сувашари и сабори традици 
онални скупови, да су параде и друге уличне прославе традиционалне, да су рок и фолк 
спектакли традиционални, да су спортске манифестације традиционалне.... Доживљај  
догађај  систем упроучавањујавних скупова указује на могућнуредефиницијутрадици 
ја  савременост; јер, „традиционални“ скупови су онолико постојани колико и подло 
жни ишчезавањуи оживљавању. Ко, за кога и како се одређује да јавни скупљудипоста 
не традиционална или савремена тековина?Да ли је тоњегова поновљивост и евокација, 
стил или манипулација? Ако није оверен као историјско сведочанство, да ли му се губи 
траг или опстаје уиндивидуалној и  communitas меморији? 

2.  Доживљај  догађај  систем у проучавању јавних скупова указују да не постоји 
увек смисао везе измеђупонашања и осећања појединца и чињенице да је он деовеликог 
колектива  скупа. На једној страни је јавно плакатирање симбола ка јасном сврстава 
њу, а на другој страни  егзистенцијални искуствени праг. 

3.  Масовна  окупљања  су  друштвени  и  културни феномени  који  се  представљају 
као громорне појаве/догађаји доживљених и запамћених исечака стварности. Ове јед 
новремене и једнопросторне појаве опстају у свом тренутку и трајању као доживље 
не проживљене и надживљене стварности у сусрет нарацији. Велика окупљања људи 
имају своје путујуће приче које остављају трагове кроз времена и просторе. На приме 
ру масовних окупљања могућно је пратити исечке животне историје појединаца и ко 
лектива,  односно  друштва. Њихове  судбине  се  увек  не  поклапају.  Индивидуално  се 
памти, а колективно заборавља и vice versa... намерно или случајно. 

11 О цикличном времену као некумулативном затвореном кругу и линеарном времену као кумулативном 
процесу; видети: Хенри Лефевре, Критика свакидашњег живота, Загреб, 1988, 480 и Драгослав Антонијевић, 
1995:35.
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Покренути  проблеми  наслућују  концептуалне  оквире  који  у  средиште  мноштва 
стављају и појединца. Оваква концепција указује на сложеност и, понекад, непредви 
дљивост друштвене стварности. 
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THE PHENOMENON OF MASS GATHERINGS IN THEORETIC DISCOURSE 

This exposure represents review of theoretical understandings and debates about the phenomenon of mass gathe 
rings in traditional and contemporary frames of exposing. In theoretical discourse, the ways of understanding this phe 
nomenon were given in the domain of psychoanalysis, sociological and anthropological theories (starting from Gustav 
le Bonæs crowd psychology, Freudæs psychology of collective unconscious, Dirkemæs holy and profane, Turneræs 
social drama and others). Conceptualisation of this phenomenon means viewing massive gatherings as social and cul 
tural phenomenon. This means complex study of mass gatherings in the processes of ritualisation, teatralisation, exi 
stence and memory. Possible construction of the problem distinguishes the relation adventure  happening  system on 
symbolic and communicative basis, which puts the individual, group and mass into focus of research.


