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ХРОНИКА 

Округли сто Друштвене науке о Србима у Мађарској, Београд, 68. децембра 1998. 
У Српској академији наука и уметности, у организацији академијиног Међуодељенског 

одбора  за проучавање националних мањина и људских права, одржан  је 7. и 8. децембра 
1998. године округли сто под називом "Друштвене науке о Србима у Мађарској". Иако је 
насловљен као округли сто, скуп је достигао ниво озбиљне научне конференције. 

Почетна идеја која је довела до организовања овог скупа била је систематизација досада 
шњихнаучнихсазнања, покушај синтезеоногаштоједосада урађеноудруштвенимнаукамао 
српској националној мањини уМађарској, и на српскоминамађарском језику. Овај синтетич 
ки преглед требало би да представља основ за даљи рад – јер, Одбор је замислио, и нада се 
да ће бити у могућности да оствари у блиској будућности, покретање мултидисциплинар 
ног научног пројекта о Србима у Мађарској. Пројекат би подразумевао и активно укључи 
вање и сарадњу научника (али и аматера који би добили неопходну стручну помоћ) – при 
падника ове националне мањине. На тај начин пре неколико година Одбор је већ радио са 
Србима у Румунији. На то се надовезала и потреба да се да преглед савремене ситуације и 
проблема српске заједнице у Мађарској. Стога су стручњаци и из Мађарске и из наше зе 
мље били позвани да дају допринос раду скупа у оквиру три тематске целине: 1. Стање и 
достигнућа друштвених наука у проучавању живота и обичаја Срба у Мађарској, 2. Исто 
рија Срба у Мађарској, и 3. Положај српске националне мањине у савременој Мађарској. 

Жеља организатора била је да се о овим темама чује мишљење историчара, демографа, 
етнолога, лингвиста, економиста, правника и политиколога, социолога, историчара уметно 
сти, теолога... На скуп су се већином одазвали историчари, правници и политиколози, исто 
ричари ликовне, музичке и књижевне  уметности, филолози и етнолози, као и петнаестак 
припадника  српске националне мањине  у Мађарској,  од којих се  већина не бави науком, 
али се  у пракси бави различитим културним или правнополитичким областима  за које  је 
стручна. Управо ова чињеница да су на Округлом столу говорили и људи који имају прак 
тично,  свакодневно искуство живота ове мањине, рада њених институција, организовања 
културног рада, функционисања закона о мањинама, и да су њихове презентације имале по 
требан научни ниво даје овом скупу посебан квалитет. Није се само говорило о Србима из 
Мађарске, него су и сами припадници ове заједнице сведочили о својој историји, култури и 
савременим проблемима и начинима како их решавају. 

За скуп је пријављено 46, а прочитано 40 саопштења. И поред задате три оквирне те 
матске целине, пријављене радове је било тешко прецизно разврстати, па се све време ра 
дило у пленуму. Нажалост, два најављена врло значајна имена из Мађарске – Атила Пок и 
Ђерђ Чепели, била су спречена да присуствују. 

У току дводневног рада скупа, сумирање досадашњих истраживања дали су академик 
Славко Гавриловић – о раду Сентандрејског одбора САНУ, Федора Бикар – о истражива 
њима прошлости Сентандреје, Тошо Дончев – о савременим истраживањима националних 
мањина у Мађарској, Душан Дрљача – о етнолошким истраживањима народних обичаја.
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Интересантно је споменути допринос Срба из Мађарске раду овог скупа: Милица Па 
влов говорила је о плановима истраживачке групе формиране у Печују с намером да се ба 
ви историјом Срба у Печују и Барањи између два светска рата; Данило Урошевић о Србима 
у библиографским изворима у Мађарској; Ђура Поповић о Србима у Мађарској  у  светлу 
статистичких података; Боривој Рус о културном животу Срба у Поморишју; Пера Ластић 
о могућностима  савременог  самоуправног  система,  односно  остваривању  аутономије  код 
Срба у Мађарској; Александра Ластић о правном положају мањина после другог светског 
рата; Олга Обреновић о правном положају верских заједница, Љубомир Алексов о савреме 
ном положају српског школства, Миленко Радић о положају и статусу емисија намењених 
мањинама на мађарском радију, Предраг Степановић о језику кроз историју, Коста Вуко 
вић о стању и задацима музеологије, пре свега у односу према црквеноуметничком благу 
Будимске епархије, а Зоран Вукосављев о архитектури српских цркава. 

Вредне прилоге дали су и политиколози, историчари и музиколози и етномузиколози, 
пре свега из наше земље. Што се тиче етнолога, осим већ поменутог прилога Душана Др 
љаче, Ђуро Шарошац (Мађарска) дао је укупни поглед на српску популацију у Мађарској и 
њен начин живота, Ласло Фелфелди (Мађарска) је говорио о фолклору, а сараднице Етно 
графског института из Београда Мирјана Павловић, Мирослава ЛукићКрстановић и Мла 
дена Прелић о својим истраживањима етничког идентитета Срба у Мађарској. За етнологе 
могу бити интересантни и прилози Мирослава Тимотијевића који се дотиче и проблемати 
ке народних култова, и Павла Папулина о неким психолошким проблемима употребе ма 
терњег језика у дијаспори. 

У дискусији је посебнодотакнутопитање оптирањаСрба изМађарске за Краљевину СХС 
после И светског рата, затим и неки проблеми знања и употребе српског језика. Разговара 
ло се и о могућностима публиковања неких већ готових рукописа из културне историје. 

На основу онога што се на скупу могло чути, приметно је да је врло много истраживања 
обављено у области историје, где се свакако мора споменути име професора Славка Гаври 
ловића, затим историје уметности, књижевности и филологије. Ипак неке области упадљи 
во недостају – на пример једно озбиљно и обухватно истраживање из области историјске 
демографије могло би да да неке одговоре на питања депопулације Срба у Мађарској, из 
ван сфере претпоставки и нагађања. Такође, још увек не постоји једна целовита историјска 
монографија Сентандреје, као ни историја Срба у Мађарској у XXом веку. На самом скупу 
такође нисмо добили никакав увид у мађарску историографију о проблематици национал 
них мањина, односно посебно Срба. Примећује се и да о Србима у Мађарској недостају са 
времена истраживања у неким областима, рецимо социолингвистичка истраживања билин 
гвизма, неки аспекти етнолошких проучавања (која су се доскора исцрпљивала углавном у 
области  народних  обичаја),  социјално  психолошка  истраживања,  и  слично.  Потребно  је 
подвући значај истраживања савремених проблема, јер иако се можда на први поглед може 
стећи  утисак  да  је  значај  који  је  ова  група  имала  у  прошлости  надмашио њене данашње 
снаге и бројност, Срби у Мађарској ипак нису "етнографски споменик". Проучавање њихо 
вих савремених проблема може такође да пружи занимљиве увиде. У том смислу вредно је 
споменути рад професора Војислава Становчића о утицају савременог процеса транзиције 
у Мађарској на живот српске мањине. 

За време трајања скупа било  је  занимљивих пратећих програма – од концерта  српске 
духовне и световне музике који је 6. децембра приредио Хор Музиколошког института у 
Академији наука, преко књижевне вечери на којој су представљени писци – Срби из Ма 
ђарске, и изложбе "Звезда Сентандреје" Милића од Мачве у Удружењу књижевника, затим 
фотоизложбе о животу Срба у Мађарској у Етнографском музеју, представљања CDroma 
о културној историји Срба у Мађарској и публикације "Етнографија Срба у Мађарској", до 
могућности да се посете изложба о Хиландару у галерији САНУ и Музеј Српске православ 
не цркве. Нажалост, концерт асамбла Вујичић, који у Мађарској већ годинама на врло ви 
соком нивоу негује јужнословенски фолклор, није одржан. И поред занимљивих програма, 
а и самог Округлог стола, приметно је било да је скуп пратила малобројна публика, што је
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вероватније пропуст у организацији него последица незаинтересованости за проблематику 
мањина у суседним земљама. 

Публиковање радова са округлог стола "Друштвене науке о Србима у Мађарској" пла 
нира се ускоро на српском и енглеском језику. Овај зборник ће, кад се појави, сигурно по 
стати незаобилазна референца  за  свакога ко се бави овом малом,  али интересантном гру 
пом, било њеном историјом и историјом културе, било савременим проблемима. 

Младена ПРЕЛИЋ 

VI конференција Међународног удружења за етнологију и фолклор (SIEF), Амстердам, 
2025. април 1998. 

По шести пут до сада, у априлу ове, 1998. године, одржана је у Амстердаму у Холанди 
ји конференција Међународног удружења за етнологију и фолклор (SIEF). Ово удружење је 
иначе основано 1964. године, као наследник Међународне комисије за народне уметности и 
традиције (CIAP), која је постојала од 1929. године. Иако се у називу то не истиче, органи 
зација је и по чланству и по проблемима којима се бави орјентисана првенствено, мада не 
искључиво, на Европу. Велике конференције SIEFа одржане су неколико пута до сада  у 
неправилнимразмацима –1971. уПаризу, 1982. у Суздаљу, 1987. у Цириху, 1990. у Бергену, 
а претходна, пета конференција одржана је 1994. године у Бечу. Тема ове, шесте конферен 
ције, као и претходне, била је везана за етницитет, а насловљена је као: "Roots and Rituals : 
Maniging ethnicity" / "Корени и ритуали : управљање етницитетом". Поред SIEFа, органи 
затори  и  домаћини  су  били  и  Mjertens  institut  Краљевске  Холандске  академије  наука  и 
уметности, Холандски центар за популарну културу, Холандски музеј на отвореном про 
стору и Белгијски краљевски комитет за фолклор. 

У позиву, упућеном од стране организатора етнолозима и научницима сродних дисци 
плина,  нагласак  је  стављен  на  "корене  и  ритуале",  под  чиме  се  у  ствари  подразумевају 
обрасци помоћу којих се етницитет свесно организује и одржава, односно културна сред 
ства и стратегије помоћу којих групе дефинишу и разграничавају себе и друге. "Управљање 
етницитетом", како је речено, подразумева трајан процес којим групе изграђују свој иден 
титет и лиминалну, а често и територијалну демаркацију. Обраћена је пажња и на однос ет 
нологије и  етницитета,  јер  се метафоре о  етницитету стварају и функционишу не  само  у 
свакодневици, него и у самој науци која се етницитетом бави. Данашњи етнолози позвани 
су да деконструишу оне појмове у чијој су конструкцији делимично учествовали и њихови 
претходници. У  позиву  се  истиче  и  да  проучавати  етницитет  значи  проучавати  симболе, 
одговарајућу интерпретацију историје, ритуале, образовање, културне институције, етнич 
ку политику, али и тензије и конфликте. Истакнуто је и да је о теми етницитета последњих 
година много речено и написано, али да она тиме није исцрпена – нова питања отварају се 
услед великих промена које су захватиле друштва на европском Истоку, у којима се у вели 
кој мери мењају етнички и национални идентитети и односи, али и на Западу, где имигран 
ти и планиране интеграције националних држава с једне, а процеси регионализације с дру 
ге стране упућују своје изазове питањима идентитета. Постављено је питање: Зашто уоп 
ште људи организују и одржавају замишљена (етничка) друштва, заснована на заједничкој 
перцепцији корена и ритуала, и, како се та друштва организују и одржавају, и у културној 
пракси, и у етнолошкој науци? У позиву се такође инсистира на повезаности етницитета и 
модерности (са чиме се вероватно не би сви сложили) – јер, наводно, потреба за организо 
вањем  етничких  идентитета  расте  са  модерношћу  и модернизацијом,  у  време  пропадања 
старих структура које су чврсто дефинисале идентитет и друштвене улоге појединца. 

Учешће је пријавило преко 200 учесника, а прочитано је око 170 реферата. Осим етно 
лога и културних антрополога на конференцију се одазвао и један број историчара. Из Ис 
точне Европе стигао је много већи број пријава него на претходним конференцијама, али 
многи нису реализовали свој долазак. Приметно је било и несразмерно мало пријављених 
учесника из земаља са значајном традицијом у области етнологије и културне антропологи
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је, као што су Русија, Француска, Шпанија, или Пољска, а, уз домаћине, преовлађивале су 
колеге из Централне Европе и Скандинавије. 

У току петодневног рада конференције, десет реферата  је прочитано  у преподневним 
пленарним заседањима. Уз то, уводно предавање одржао је Конрад Кестлин (Аустрија), ко 
ји је и председник SIEFа, а завршно Херман Роденбург (Холандија), председник организа 
ционог комитета конференције. Поподневни рад одвијао се у чак тринаест посебних секци 
ја, чије су теме биле: 1. европска етнологија и конструкција етницитета, 2. етницитет и му 
зеј, 3. етницитет и нација, 4. регионализам и етничке групе, 5. доминантна култура и етнич 
ке групе, 6. акултурација и етнизација, 7. имигранти и њихова домовина, 8. симболизам и 
ритуал, 9.  туризам, 10.  етничка обележја:  језик, 11.  етничка  обележја: храна, 12.  етничка 
обележја:  игра  и  песма,  13.  неки  посебни  аспекти  етницитета  (етницитет  и  стереотипије, 
хибридност, насиље, женске студије). Што се тиче презентираних радова, они представља 
ју лепезу приступа и проблема – од политичких аспеката етничког идентитета међу племе 
нима  у  Западној Африци  преко  бројних  случајева  конструкције  и  одржавања  идентитета 
већина и мањина у Европи, до питања самоидентификације једне савремене групе украјин 
ских студената у Канади. Интересантно је да је насиље сврстано у последњу групу, "неки 
посебни  аспекти  етницитета".  Тај  детаљ  указује  на  то  да  се, иако  су  анализиране  и  кон 
фликтне ситуације и политичка употреба етницитета, конфликт не сматра као нешто што је 
иманентно постојању етничке разлике. Велики број паралелних секција отежавао је увид у 
целину рада конференције, али приметно је да се нација, национализам и идентети већин 
ских популација, а не само малих заједница и мањинских група све више налазе у центру 
пажње етнолога и културних антрополога. Наша етнологија била  је  заступљена само  јед 
ним радом, "Земља као симбол етницитета" Ласте Ђаповић (Етнографски институт САНУ). 
Штета је што није било више могућности да се представимо на овом скупу, јер је постојало 
приметно занимање за то шта се данас ради у нашој средини у оквиру етнологије, с обзи 
ром да смо више година били одсутни са међународних конференција. 

Рад скупа био је у суштини обележен једним питањем, које се испољило већ првог дана у 
току пленарне сесије, у предавањуТомаса Х. Ериксена "Етницитет и култура: други поглед". 
То је питање поновног преиспитивања односа културе и етничког идентитета. Модерни при 
ступи етницитетузаснивајусе на претпоставцида се границе културе и границе етничких гру 
па не поклапају. По Ериксеновом мишљењу, међутим, то схватање је многа истраживања од 
вело у крајност потпуног пренебрегавања кључног појма наше дисциплине – културе – као 
појма којим етницитетможедасе објашњава, а не само поткрепљује. Ериксен сматра да кул 
турне разлике постоје, али о њима данас није "политички коректно" говорити. Култура ре 
ално  постоји,  каже  он,  и  о њој  се  мора  говорити  и  изван  процеса  конструкције  и рекон 
струкције. Националне елите манипулишу масом, креирају, конструишу етничке и нацио 
налне  идентитете,  али  масе  којима  се  они  обраћају  нису  tabula  rasa.  На  пример,  тврди 
Ериксен, Индуси су нација, и поред 700 језика, и то не само зато што су их елите "створи 
ле", него зато што заиста деле неке културне, а поготово моралне обрасце. Предлог поврат 
ку  култури као  аспекту етницитета којим он може да  се објашњава  је наишао на велико 
одобравање у дискусији. У извесном смислу, овим је у ствари предложен умерени повратак 
идеји  есенцијализма,  или  бар  њено  поновно  пажљиво  преиспитивање.  Есенцијализам  и 
примордијализам били су прогнани из расправа о етницитету, мада су заправо оставили иза 
себе проблеме који су били више прећуткивани него до краја расправљени. Ериксен сматра 
да се идеја флексибилности етницитета не може доводити до крајности – људи су флекси 
билни, али лимитирано ("Могу да изаберем да говорим само немачки до краја живота, али 
не могу да изаберем свој матерњи језик; могу да научим немачки и да одлучим да ћу се ко 
ристити само њиме, али он ипак неће постати мој матерњи језик; вероватно ћу га говорити 
с нагласком, а изворни говорници ће моћи да ме препознају као странца" итд). За овакав 
"опрезни повратак есенцијализму" залаже се и Ентони Смит, који је одржао предавање под 
називом "Свети етницитет: улога религије у одржавању и обнови етничких заједница".
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Изазов претходним радовима упутила  је Џудит Оукли,  својим прилогом "Неукорење 
ност против просторног фиксирања" у коме се бавила неким граничним случајевима – из 
беглицама,  маргиналцима,  Ромима,  и,  у  том  контексту  изненадјујуће,  и  интелектуалцима 
који, не само што сами циркулишу преко добро дефинисаних националних граница, него 
своју  интелектуалну  делатност  усмеравају  управо  према  преиспитивању  идеје  постојања 
таквих граница. У ову последњу групу Оукли је убројала и етнологе и антропологе. По ње 
ном мишљењу, не сме се заборавити да постоје не само појединци, него читаве категорије 
људи чија је веза са коренима и земљом проблематична, и који себе не дефинишу "корени 
ма" (roots), него "путањама" (routes). За њих је управо кретање, путовање, прелажење гра 
ница, неодвојиви део идентитета. 

Сумирајући рад конгреса може се приметити да на теоријском плану није било нових 
идеја – све што се могло чути већ је присутно последњих година у научним расправама. И 
поред сучељавања опонентних мишљења, контраверзе које прате питање проучавања етни 
цитета остале су још увек неразрешене. Али, могао се приметити један опрезан, умерен по 
вратак неким есенцијалистичким схватањима, и одбацивање радикалног конструктивизма. 
Мада је у неким радовима донекле оспораван и сам појам етницитета (као вештачки кон 
цепт који су етнолози створили, и стварност коју истражују "подесили" према том концеп 
ту, да би он затим постао општеприхваћен), с друге стране призната му је снага коју науч 
ници не могу да објасне искључиво рационалним разлозима и интересима. 

Четвртог дана рада конференције, био је организован излет до Арнема, града на грани 
ци према Немачкој, и посета највећем музеју на отвореном простору у Холандији. Учесни 
ци Конференције имали су прилике и да посете Музеј тропских области у Амстердаму, ко 
ји излаже изузетно богате колекције ваневропских култура, посебно Индонезије. 

За време радаКонференције, одржана је и скупштина SIEFа. Усвојен је статут којим је по 
новоомогућено индивидуалночланство у овој организацији, каоипредлог да се следећи скуп 
који ће бити посвећен обредима прелаза, организује 2002. године уБудимпешти, под називом 
"Makingachange: time, space, passage" / "Прављење разлике: време, простор, прелажење". 

Младена ПРЕЛИЋ 

Међународна конференција Art Design and Folk Tradition 
У Санкт Петербургу,  у Русији,  је  од 11 – 15. маја 1998.  године одржана недеља моде 

The Admirality Needle, а као њена пратећа манифестација и Друга научна конференција Art 
Design and Folk Tradition. 

The Admirality Needle  је  једна врста интернационалног форума чији  је циљ промоција 
младих и талентованих модних дизајнера (креатора). Оваквом врстом манифестација, којих 
је више у свету, млади и талентовани дизајнери добијају реалну шансу да себе промовишу 
у свету моде. У недељи моде имају прилику да се упознају са радом својих колега из земље 
али и иностранства. Истовремено своје колекције, они представљају не  само својим при 
сутним колегама и студентима факултета за дизајн већ и жирију чији су чланови руски и 
креатори моде из иностранства. 

Читаве недеље, свакога дана, поред модних ревија, организују се и разговори са креато 
рима који су уједно и чланови жирија. Такође, пропратна манифестација модне недеље су и 
семинари о моди. 1998. године на The Admirality Needle учествовали су креатори из Русије, 
Белорусије, Украјине, Литваније,  Естоније,  Казахстана, Финске, Данске, Италије,  Велике 
Британије, Француске и Јужне Кореје. 

Недељу моде, као пратећа манифестација, употпунила је и научна конференција Art De 
sign and Folk Tradition. Ове  године  је прочитано двадесет пет реферата. Референти су  се 
углавном бавили питањима односа савременог (уметничког) дизајна и народног (традицио 
налног) одевања. Највећи број реферата, што је и разумљиво, односио се на достигнућа по 
овом питању које су поднели сарадници Факултета за уметност и дизајн из града домаћина, 
Санкт Петербурга.
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Од презентованих, издвојили бисмо саопштење Christiane Marie Preisinger Fashion De 
signs with "FolkTraditionalRoots" in the Past and Presence из Аустрије у коме се она освр 
нула на питања уметничког дезена и његовог народнотрадционалног порекла у прошлости 
и данас; и Александра Васиљева, модног креатора који живи и ради у Паризу који је одр 
жао врло инспиративно предавање о руском костиму и његовом утицају на француску мо 
ду  двадесетих  година  овога  века  (Русский  костюм  и  его  влияние  на  французскую  моду 
1920их гг.) 

На овој Научној конференцији Југославија је била представљена рефератима: Традицио 
нални костим СрбаМирјане Менковић (Етнографски музеј, Београд) и Акултурацисјки про 
цеси и народна одећа Румуна, Чеха, Мађара и Словака у јужном БанатуМилине Ивановић 
Баришић (Етнографски институт САНУ, Београд) и Драгане ЈовановићВечански (Народни 
музеј,Вршац). 

Сви реферати су објављени у публикацији Художественное моделирование и народные 
традиции  (Материалы второй Международной научной конференции), Санкт Петербург, 
1998. година. 

Током конференције организована је посета Руском Етнографском музеју. Присутни су 
имали прилику да виде изложбу Балтичког текстила и уђу у музејску ризницу и разгледају 
поставку сеоског костима и накита повлашћених сеоских слојева. 

Милина ИВАНОВИЋБАРИШИЋ 

Трибина: WWW. agresija: Kа етнографији комуникације Интернетом у времену рата, 
Филозофски факултет у Београду, 17. јула 1999. 

Поводом агресије на нашу земљу током маја и јуна месеца одржавана је на Филозоф 
ском факултету у Београду протестна Трибина. Сваког четвртка, наставници и сарадници 
са неког од одељења Факултета јавно су представљали своје анализе, тумачења и резултате 
ad hoc истраживања различитих аспеката рата који је НАТО водио против Југославије. Ме 
ђу запаженим трибинама била је и она коју је 17. јуна 1999. организовало Одељење за етно 
логију и антропологију насловивши је: WWW. agresija: Ка етнографији комуникације Ин 
тернетом у времену рата. 

На  трибини су  учествовали етнолози: Весна Вучинић, Слободан Наумовић, Смиљана 
Антонијевић и Милош Миленковић, као и археолог Михаило Милинковић. 

Медијатор Трибине била је Весна Вучинић. 
Циљ трибине био је да се кроз повезивање научних сазнања и искустава насталих непо 

средним учествовањем у различитим доменима комуникације Интернетом оствари потпу 
није  разумевање  могућности  које  размењивање  информација  тим  каналом  нуди  у  веома 
специфичној ситуацији каква  је рат. Осим наведеног ужег научног циља, организатори су 
навели и своја шира очекивања. На првом месту, ради се о могућности да се помоћу Интер 
нета као медија стекне потпунији увид у сложени след и логику догађаја за време НАТО 
агресије и различите домаће и стране ставове о тим догађајима. Затим, истакнута је могућ 
ност  да  се  приликом  истраживања  успоставе  нови  професионални  и  људски  контакти  у 
оквиру различитих културних и друштвених контекста и  група. Најзад, указано  је на мо 
гућност (и потребу) поновног афирмисања у нас помало запостављене етнографске тради 
ције која се бави проучавањем процеса комуникације. 

Редослед излагања тежио је да реконструише специфичну логику “пловидбе” Интерне 
том, обједињавајући истовремено кретање по три осе. Вертикално кретање у току излагања 
ишло је од приче о најопштијим својствима ка указивању на веома специфичне карактери 
стике Интернета као комуникационог канала (од историјата и основних принципа функци 
онисања Интернета до правила успешне комуникације и “етикеције на Мрежи”). Хоризон 
талну  осу  оцртавало  је  кретање  од  једне  ка  другој  врсти  услуге  коју  нуди Интернет  (од 
WWW,  језика  html  и  разних  врста  siteова,  преко  emailа  и mailnig  lists,  до  live  chatа  и 
ICKа). Трећу осу трасирао је пут од чисто сазнајних аспеката комуникације Интернетом,
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првенствено  у домену  једносмерне комуникације, до сазнајноинтерактивних аспеката, 
односно двосмерне димензија комуникације између корисника Интернета. Излагачи су на 
још један начин показали да поштују природу предмета који представљају. Наиме, сва из 
лагања била су праћена одговарајућим визуелним илустрацијама (сам графички изглед сај 
това, појединачни садржаји као што су фотографије, карикатуре или колажи који су пред 
стављени на поменутим сајтовима, као и други материјали). 

Слободан  Наумовић  је  своје  излагање  насловио: Између  "делања  информацијама"  и 
"борбе за истину": Сазнајни аспекти комуникације Интернетом у времену рата. Указао је 
на основне елементе неопходне за разумевање сазнајних посебности комуникације посред 
ством Интернета у времену рата. Акценат је био на  једносмерној комуникацији Интерне 
том, посебно у домену сервиса WWW (World Wide Web), односно на начинима претражи 
вања мреже и трагања за презентацијама које покривају одговарајуће садржаје (сакупљање 
информација) као и стратегијама пласирања жељених информација посредством мреже (де 
лање информацијама). 

Наумовић је излагање организовао у три целине. Указавши прво преко ефектног приме 
ра (облепљени прозори као српски “Windows 99”) на растућу свест о присуству информа 
тичке цивилизације у нашој средини, Наумовић се затим осврнуо на основне тематске це 
лине савремених усмених прича о мрежи – на “интернет фолклор” (Интернет као појава са 
магијским  и  дивинаторним  својствима,  Интернет  као  радикално  другачија  стварност  од 
“стварне” стварности, Интернет као свет претеће “хиперслободе”, наша победа на Интер 
нету). Потом је изнео тезу да природа мистификација својстава Интернета разоткрива по 
лусвесна очекивања од те нове “техномагије”. Иза таквих нереалних очекивања у ствари 
стоје стварне људске потребе које се у  специфичним условима рата могу задовољити по 
средством Интернета. То су потребе  за поузданим сазнањима, делањем информацијама и 
међуљудским контактом. У завршном, трећем одељку, Наумовић је уз помоћ примера ука 
зао на основне стратегије представљања жељених података на Интернету, односно правила 
делања информацијама. Те три стратегије по њему почивају на три типа односа према ин 
формацији: информацији као средству  за остваривање циљева  (првенствено политичких), 
информацији као циљу по себи (борба за “Истину”) и информацији као облику одговорног 
делања (“рекох и спасох своју душу”). На тај начин, слушаоци су уведени у следећи сег 
мент трибине. 

У излагању Поређење међусобног представљања Срба и Албанаца на Интернету Ми 
лош Миленковић анализира Интернет презентације Владе Републике Србије и  албанских 
паравладиних сервера. 

Садржински Миленковић показује да  албански сајтови стављају нагласак на  уочљиве 
слике које истичу креирање и приказивање жртви као и на конкретну акцију – војну, хума 
нитарну или медијску. Они садрже појмове попут: евиденција, чињеница, извештај, више 
струко сведочење, научити и сл. Српски сајтови упућују на контемплацију етичких прин 
ципа, као што су правда, истина, морална осуда, уз приказивање историје и антропогеогра 
фије, да би тек у другој фази НАТО агресије нагласак стављали на информације о угроже 
ности  земље и страдањима појединца, посебно цивила. Хронолошки посматрајући интер 
нет презентације Миленковић констатује да се албански сајтови појављују још 19941995, а 
српски  тек  после  споразума  у Дејтону. Дакле,  албански  сајтови  појавили  се  неку  годину 
пре српских, и то увек као научно знање супротставаљено српској науци компромитованој 
"комунистичким наслеђем, национализмом или митоманијом". Српски сајтови су замке де 
мантовања  избегавали  у  историографским  приказима,  предањима,  историјом  уметности, 
политичкој  историји  (дозвољеномнедозвољеном)  критиком  комунистичких  грешака..., 
што значи да указују на разлику између информације и безброј истина. 

Миленковић  закључује  да  српски  сајтови  нису  створили  адекватан  вид  презентације 
због  неправилног  коришћења  ресурса  мреже,  чиме  су  потпомогли  претходно  створени 
имиџ неуклопивости у свет глобалне комуникације.
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Анализа порука упућених другима по Миленковићу представља легитимну етнолошку 
тему, односно покреће низ питања о етницитету и етничким односима. На тај начин се мо 
же жанровски пратити однос између прошлости и будућности, односно његова веза са са 
дашњошћу и фактуалистички приступ стварности. 

Тема излагања Михаила Милинковића је била Од личне преписке до дискусионог фору 
ма. У излагању је презентована динамика интернет комуникације једног археолога, која је 
започела  пре  агресије  на  Југославију  и  још  траје. Милинковић  је  на  основу  контаката  у 
оквирима византолошког mailing listа који се почетком агресије распао и новоформираног 
Modern Balkan List, формирао свој сопствени mailing list преко којег се трудио да на објек 
тиван начин прослеђивањем порука информише колеге о збивањима у земљи. На тај начин 
је показао механизам како се од уже стручне комуникације прелази на комуникацију о ак 
туелним збивањима у Југославији, чија је сврха да се подстакне јавно мнење како код нас 
тако и у иностранству. 

Весна Вучинић је излагање Садржај и дилеме академске комуникације изнела у пет те 
за: 

1. ПОЧЕТНЕ ДИЛЕМЕ: У излагању на конкретном примеру преписке са  једним аме 
ричким антропологом В. Вучинић је покренула питање "да ли је могуће раздвајање приват 
ног од професионалног Ја". 

2. КОНТЕКСТ КОМУНИКАЦИЈЕ који се састоји из 
а) личне мотивације 
б) усмерења ка циљној групи – уже специјалистичкој популацији као што је (Anthropo 

logy of Space and Place, R.C.I.G.). 
ц) ефекат – утицај на антрополошко јавно мнење 
д) метод – циркуларно писмо и његов садржај 
3. ДИНАМИКА КОМУНИКАЦИЈЕ – размењене су четири поруке (Sacred Land, Serbian 

Genocide, Facts and Sources, Rationality and Emotions) које представљају полемике са једним 
чланом групе. 

4. САДРЖАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ – углавном је обухватао оптужбе упућене Србима, од 
носно српским интелектуалцима. С друге стране ауторка је проблематизовала и оспоравала 
основне дефиниције концепата на којима се оптужбе заснивају са примерима из контекста 
који су ближи полемичару и члановима листе (Ирска, амерички Индијанци, Јужна Африка) 

5. ЗАВРШНЕ ДИЛЕМЕ – В. Вучинић наглашава да су масовни медији (дакле, антропо 
лози их конзумирају као и сваки обичан човек) и наручене етнографије главни извори ин 
формација међу америчким антрополозима. 

Посебно се осврће на књигу Tone Bringa, Biti Musliman na bosanski način, BiH: "Dani" 
1997  (Tone  Bringa,  Beinag  Muslim  the  Bosnian  Way,  Princeton:  Princeton  University  Press, 
1995) и Noela Malkolma, Bosnia: a Short History. В. Вучинић предлаже, да би се подигао ни 
во критичке свести у професионалном смислу, треба да се конципирају индивидуални и ко 
лективни пројекти – Интернет презентације, као и да се учествује на међународним скупо 
вима и објављују релевантни научни радови. 

Смиљана Антонијевић  је  у  излагању Свакодневни живот на  интернету  анализирала 
индивидуални контакт који је у периоду НАТО агресије посредством програма ICQ (I seek 
you – Тражим те) на Интернету остварен између обичних људи, тј. просечних корисника 
глобалне мреже. Седамдесет корисника из 21 земље иницирало је контакт са корисником 
из Београда. Постоје два мотива контакта: мотив да се добију информације које нису медиј 
ски посредоване и мотив да се добију информације о свакодневном животу људи у ратом 
захваћеном простору. 

С. Антонијевић је показала да је савремена технологија довела до инверзије класичног 
схватања рата. С једне стране је дошло до прекида контаката, а с друге стране посредством 
интернета успостављен  је нови вид комуникација. Тако сајберкомуникација може имати 
позитиван утицај на остваривање друштвених односа између припадника различитих наро 
да, омогућавајући да се у конкретној интеракцији пониште евентуалне етничке предрасуде.
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* * * * * 

Излагања представљена на овoј трибини указала су на сврсисходност етнолошког проу 
чавања  "Интернет  свакодневице",  односно  посебан  угао  посматрања  и  анализе Интернет 
комуникације. 

Сврха ових излагања није била само да се укаже на разноврсне садржаје и њихове са 
знајноинтерактивне поруке, подстакнуте ратним догађањима, већ и на изналажење једног 
новог метајезика. Такав научни дискурс отвара разноврсна поља и будућих етнолошких ис 
траживања – нови вид виртуелне истраживачке праксе. 

Мирослава ЛУКИЋКРСТАНОВИЋ 
Мирослав НИШКАНОВИЋ


