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O НЕКИм ПРоблЕмИмА сПоНтАНоГ ПРИстУПА  
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У раду се разматрају позиције теренског истраживача и видео-сни-
матеља у тек започетом пројекту „Скопје и сé е можно“. Дати случај је 
пример „герилског“ приступа теренском раду. Питања и ток интервјуа 
нису строго структурисани, а с друге стране је спонтаност разговора ус-
ловљена и присуством камере. 

Разматра се и постулат објективности истраживача ако је он нескри-
вено социјално и етички ангажован. Дат је и осврт на политичке и друшт-
вене околности које утичу на овај пројекат, који у великој мери припада 
дисциплини акционе антропологије у области интеретничких односа. 

Кључне речи: теренско истраживање, акциона антропологија, ин-
тервју, конфликт, толеранција, мултикултура

Овај рад је заправо осврт на један део процеса снимања филма „Скопље 
– и све је могуће!“ Основна тема филма је етнички суживот у главном гра-
ду Македоније у широј временској перспективи, уз истраживање и других 
социјалних интеракција на нивоу институција породице, брака, конфеси-
оналних питања и др. Филм је рађен у потпуно независној продукцији и 
реализован је самофинансирањем. 

Издвојили бисмо две равни промишљања овог пројекта. Најпре, свака-
ко, теренскоистраживачки рад у току самог снимања видео-материјала који 
је заснован на искуству и теоријском приступу етнолога Соње Ризоске Јова-
новске у дугогодишњем истраживању породичних и брачних односа и дру-
гих социјалних интеракција у компактним и у мешовитим етничким среди-
нама у Македонији. Друга раван би била искуство једног од сниматеља овог 
филма, такође етнолога (Саша Срећковић) у спонтаном теренском наступу с 
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камером у рукама на улицама Скопља. Овде је поред чисто техничких дели-
катности наступа важна и димензија сниматељеве аперцепције различитих 
реакција испитаника и информатора на његово/њихово присуство, што све 
неминовно резултира и у квалитету и карактеру снимљеног материјала. 

И да одмах нагласимо чињеницу да смо од почетка били свесни једног 
важног ограничења: спонтаност приступа у антрополошком истраживачком 
раду на терену је крајње ризична ствар, али смо се ослонили на значајно 
теренскоистраживачко искуство аутора филма, јер смо претпоставили да 
из самог искуства може произаћи интуитивни приступ1 који у одређеним 
ситуацијама може надоместити недостатак систематичности и детаљног 
планирања интервјуа, који су, уз то снимани камером. Тај недостатак је не-
миновно проузрокован спонтаношћу „производње“ ситуација, тј. када се 
наступ заправо претходно не припрема детаљно. Питања и ток интервјуа 
нису били строго структурисани, а узорак испитиваног становништва је био 
– насумичан. С друге стране, и принцип спонтаности реакција се озбиљно 
доводи у питање када постоји свест о присуству камере. А ако се зна да су 
и постављена питања у интервјуима сама по себи веома деликатна, посао 
постаје још тежи и непредвидљивији. 

Наиме, истраживања културног идентитета одређених етничких и рели-
гијских група, проучавања њихових основних обележја, њихово функцио-
нисање, трансформација или ишчезавање културних елемената, подразуме-
вају доста сложене и специфичне поступке у односу на њихову међусобну 
комплементарност. То подразумева системско и концепцијско обухватање 
етничких проблема у друштвеним заједницама2 имајући у виду све услове 
почев од географских, антропогеографских, антрополошких и демографс-
ких, а с тим и свих њихових облика, динамичких структура, законитости, 
карактеристика и специфичности њиховог настанка и развоја, као и важнос-
ти производа етничког и међуетничког деловања3.

Оваква истраживања која се изводе у доста специфичним условима и 
ситуацијама, а пропраћена су снимањем и бележењем целокупне објективне 
ситуације на самом терену, сама по себи су и основни изворни материјал 
од којег зависи ток и употреба осталих методолошких приступа. Од при-
оритетног значаја је било разграничење појма методе од појма технике у 
самом теренском раду4 управо због сложености истраживања етнорелигијс-
ких проблема, али свакако узимајући у обзир њихову комплементарност5 и 
што је још индикативније, реакцију испитиваног на присуство камере.

1 владимир Рибић, Примењена антропологија, Етнолошка библиотека, Београд, 2007. 
(100)

2 Neuman, l., Social Research Methodos, Qualitative and Quantitative approaches, Boston, 
london, Toronto; Allyn and Bacon, 1994.

3 Barbier, R. la recherche action, Anthropos, Paris 1996.
4 Elliott, J., Action research for Educational change, Philadelphia: Open university Press, 

1991.
5 Adam, F., Акционо истраживање, Oрганизације СК у Београду, Београд, 1984.
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У циљу објективности научноистраживачког метода визуелизација кул-
турних процеса била је неопходна да би се забележили сви моменти који 
иначе нису могли бити забележени само с диктафоном, попут мимике, гес-
това и спонтаних реакција које су најчешће пресудан фактор за реално пред-
стављање етнокултурних процеса. Тај визуелни запис је веома значајан за 
истраживање савремених балканских култура с обзиром да пружа реалан 
увид у много шири културни контекст који обухвата и скривене обрасце 
културних односа између две различите етничке заједнице или унутрашње 
конфликте или сличне ставове појединаца унутар једне религијске групе. 
Поучени чињеницом да ауторитет истраживача у великој мери зависи од 
његове отворености и искрене намере, као и узајамног поштовања неких 
строгих неписаних правила у друштвеним интеракцијама, истраживање се 
одвијало сасвим спонтано и поред неколико напетих ситуација. 

Били су испитивани припадници неколико етнорелигијских група и 
чињеница је да се истраживање одвијало углавном у старој скопској чар-
шији, простору у којем су се у последњих 15 година догодиле различите 
промене и потреси у погледу етничког, географског и геокултурног развоја. 
Истраживање се одвијало сасвим спонтано, од улица, дућана, културно-ис-
торијских споменика, храмова, па до места на којима се окупља велики број 
људи, као што су чајџинице, ресторани и кафићи. За разлику од претходних 
истраживања хетерогених средина, овај пут нисмо наишли на затвореност 
и резервисаност испитиваних, већ напротив, људи као да су имали потребу 
да слободно кажу оно што мисле, шта им смета и оно што код њих изазива 
осећање бунта према другима. Имали смо различите типове казивача, од 
екстремних, умерених, оних који спречавају друге да говоре отворено јер 
их снимамо камером, затворених, оних који су говорили незаинтересовано 
тек да би били део истраживања, па све до таквих који би шапутали да их не 
чују други, а несвесни чињенице да камера бележи све. 

Друга чињеница која може озбиљно дерогирати чисто научну амбицију 
и захтев објективности 6 у описаној комплексној ситуацији је свакако наша 
нескривена тежња да вредносно обојимо свој ангажман и приступ. Наиме, 
димензија нашег етичког и социјалног ангажмана је од почетка била сасвим 
јасна и она је уочљива у комуникацији с испитаницима. С једне стране, она 
вероватно не може резултирати класичном научном грађом због несумњи-
вог емоционалног набоја истраживача, али зато може генерисати богатију 
грађу на једном другом нивоу, а коју пружа испитаник када стекне неопход-
но поверење у оне који га интервјуишу. Конкретно, иницијално неповерење 
на које смо најчешће наилазили заустављајући људе на улици (изражено 
у њиховом питању „из које сте ви телевизије?“) се лагано повлачило пред 
ефектом нашег усменог легитимисања где смо истицали да филмски проје-

6 војин Милић, Социолошки метод, Београд, 1978 (395).
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кат радимо самоиницијативно, финансирајући се сопственим средствима7 и 
да нам је један од циљева критичко преиспитивање имплицитних постулата 
медија и јавног мњења о тешкој разрешивости питања међуетничких односа 
на Балкану (за које сматрамо да су углавном дневно-политички условљени 
и мотивисани). 

Најчешће смо били у ситуацији да се најпре ми изјаснимо о свом иден-
титету и намерама како бисмо могли да направимо визуелну стратегију. Сама 
чињеница да се истраживач у хетерогеним заједницама суочавао с различи-
тим типовима реакција од стране етничких и религијских група (хришћани 
или муслимани), овакво истраживање је забележило велику разноликост, па 
се дешавало да од напете атмосфере стигнемо до ситуације када испитивани 
имају јаку потребу да искажу искуства из своје свакодневице и да то поде-
ле с другима чак и преко визуелног медија. Суочени са сасвим другачијим 
принципом интервјуа од оног код телевизијског снимања, за информаторе 
је најважније било да схвате да неће бити искоришћени у дневно-политич-
ке сврхе у медијима, већ да њихове изјаве могу имати и позитиван утицај 
на добробит заједнице на истраживаном простору. Истовремено, људи су 
реаговали веома оптимистично, чак преузимајући улогу изабраних између 
многих других у филму који треба да говоре о несугласицама између етнич-
ких заједница. 

Због осетљивости тема сниматељ је избегавао да се идентификује, па 
чак и да уопште проговори, јер смо страховали да ће, рецимо, спознаја да се 
иза камере налази Србин из Србије условити нагли престанак комуникације 
или погоршање наших међусобних интеракција, нарочито када је у питању 
контакт с припадницима албанске националности. Напротив, у неколико 
случајева када је сниматељ био принуђен да проговори, схватили смо да је 
ово сазнање још више повећало интересовање испитаника за наш рад. Због 
чињенице да се сниматељ изјаснио као неко чија је мајка, у ствари, родом из 
околине Тетова, тај је јаз превазиђен идентификацијом по завичајном при-
нципу.

Ипак, вероватно и по дијалектици сазнајних процеса, непоуздана грађа 
за потребе научних уопштавања на једној страни може истовремено у од-
ређеним контекстима да нам пружи корисна обавештења на другој страни. 
Тако и теренске интеракције настале приликом интервјуа уз снимање каме-
ром на улицама Скопља могу да задобију неке карактеристике социјалног 
експеримента, при којем се у ствари проверавају неке теоријске поставке 
самог истраживача на бољи начин него што би то било могуће у једном 
строже контролисаном процесу опсервације и интервјуисања. 

Шта значи овакво истраживање? Сматрајући да резултати истраживања 
у друштвеним наукама незнатно допиру до обичног човека у смислу њего-
ве добробити, а за разлику од научне истине, медији и дневно-политичка 

7 владимир Рибић, Примењена антропологија, Етнолошка библиотека, Београд, 2007. 
(98).
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збивања оптерећују обичног човека вестима које он треба да опажа на на-
чин како му медији пласирају, одлучили смо да наше истраживање изађе из 
оквира политичког апарата. Морали смо индиректним путем да утичемо на 
људе преко њихових ауторитативних познаника како би ови разумели прави 
смисао наших намера. Самофинансирање овог пројекта – уз техничке недо-
статке који су произашли као резултат могућности да се добије убедљивији 
и аутентичнији визуелни документарни ефекат, а то је рецимо подразумева-
ло одсуство веће телевизијске сниматељске екипе и њихове техничке опреме 
– уопште не умањује дугорочну амбицију овог научног подухвата. Напро-
тив, нисмо били изложени никаквом притиску, лимиту или ограничењу у 
погледу предмета истраживања од стране било каквих политичких фактора. 
То је само изоштрило реалну слику свакодневног живота људи у мултикул-
турној средини. Уочавајући ставове обичних људи случајно одабраних („ге-
рилском“ теренском методом), као и ставове људи из света науке, културе и 
уметности, али спонтано и непланирано укључених у истраживање и сни-
мање (метода која је више од претходне подсећала на приступ телевизијских 
новинара), желели смо да забележимо да ли у суштини постоји одређена 
равнотежа између њих, па смо затим формулисали питања: 1) да ли обичан 
човек може деловати у смислу неговања и развоја етнокултурних симбола? 
2) да ли личност попут уметника (музичар, глумац, ликовни уметник итд.), 
научног радника или политичара може позитивно да утиче на отварање 
дијалога између актера у социјалним процесима на индивидуалном, инсти-
туционалном или глобалном нивоу? 3) да ли можда, ипак, само институције 
одлучују о тим питањима?

визуелно представљање културног идентитета свих етничких група, не 
само у контексту очувања традиције него и у сагледавању свих културо-
лошких процеса који утичу на промену и трансформацију идентитета града 
Скопља као центра свих промена и процеса у Македонији, за нас као истра-
живаче подразумевало је:

Анализу процеса субјективизације и идентификације. –
Могућност постојања вишеструких идентитета и њихово међусобно  –
прожимање.
Која је веза између етницитета, културе и идентитета? –
На који начин се  – локално и глобално преплићу у образовању тради-
ционалних идентитета?
На који начин је образована културна разноликост Скопља : –

 1) различитост као субјективност;
 2) различитост као свакодневно искуство;
 3) различитост као друштвени феномен.

Овакав приступ нам је омогућио да урадимо мултидисциплинарну ана-
лизу, тј. да у нашој анализи буду садржани већ развијени методи из разних 
научних дисциплина, од социокултурне и лингвистичке антропологије, ет-



58 СОЊА РИЗОСКА ЈОвАНОвСКА, САША СРЕћКОвИћ 

нологије, социологије, културних студија до политикологије и психоанали-
зе. 

Али, оваква истраживања носе у себи и велики ризик у односу на за-
једнице које су биле истраживане. Антрополог-истраживач, стекавши пове-
рење испитиваних, несумњиво је и одговоран да оправда њихово поверење 
и да докаже да изјаве од њих нису узалуд узимане, тј. да и они могу да 
утичу на свест других људи. Суочени с чињеницом и поучени претходним 
истраживањима у мултикултурним срединама, знали смо да свако истражи-
вање мења и начин мишљења и понашања објеката истраживања, тј. самих 
информатора, те да и антрополог (не)свесно улази у односе норми у зајед-
ници.

У суштини, с циљем да прикаже стварну свакодневицу људи, антро-
полог постаје инструмент за објашњење идеје оваквог подухвата. Однос 
антрополога-истраживача према средини коју истражује је у потпуности 
промењен и обрнуто: средина се другачије односи према антропологу, с об-
зиром да поверење и мотивација треба да буду обострано оправдани. То зна-
чи да су његов живот и понашање у оваквим истраживаним просторима и 
после истраживања у целости условљени начином на који је он приступио, 
да ли је успео да разреши одређена несагласја или да промени у негатив-
ном или позитивном контексту присутне инструментализоване тенденције 
за конфронтацију. Истовремено, у оквиру посматране културе етничке за-
једнице, преко звучног и визуелног записа, допунили смо етнографски/ан-
трополошки текст, који иначе, сам за себе, не може репрезентовати укупни 
културни контекст. 

Према Скледару, зато антропологија и треба да буде „интердисципли-
нарна“, тј. и историјска и психолошка и филозофска, с обзиром да проучава 
динамички и историјски карактер човека и културе, затим развој људске ак-
тивности и улогу културе у прилагођавању човека његовој околини, у њего-
вој социјализацији, индивидуализацији, да би то коначно био састав вред-
ности с којим човек осмишљава, хуманизира и оплемењује свој опстанак8. 

Међу мотивацијама и инспирацијама за овај пројекат важно место 
имају искуства акционих антрополога, чије се активности углавном везују 
за подручје САД, и то пре свега њиховог родоначелника Сола Текса, који 
се углавном бавио проблемима и практичним последицама акултурације9. 
Иако је пројекат Фокс – с којим се и формира појам акциона антропологија 
– претрпео многе критике у погледу његовог ефекта и успешности, сматра-
мо да и даље несмањену снагу емитује идеја којом је антрополог до те мере 
близак с проучаваном друштвеном заједницом, да се директно ангажује у 
индуковању пожељних промена за добробит те заједнице. Концепт обухвата 

8 Никола Скледар, Симболи и социо-културни идентитет (Прилог антро поло гијском 
приступу); Симболи идентитета, X-Press, Загреб, 1991.

9 владимир Рибић, Примењена антропологија, Етнолошка библиотека, Београд, 2007 
(97).
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коришћење стручности антрополога да би се припадницима заједнице по-
нудиле алтернативе у друштвеном, политичком и економском животу. 

Наравно, услед опсега наших могућности, односно финансијских, тех-
ничких и друштвених условности, није реално да слична амбиција добије 
већи замах попут оног искуства које је имао Сол Текс са својим студентима. 
Међутим, свакако смо желели да наговестимо сличну опцију прилагођену 
балканском простору и друштвено-политичким приликама.

Према Сол Тексу и његовим сарадницима, акциони антрополог треба да 
стимулише и охрабрује промену10 у условима препознатим као друштвене 
и културолошке дисфункције. Штавише, традиција акционе антропологије 
прихвата клиничку, односно експерименталну методу коју треба користити 
приликом теренског рада11.

Као културолошко-социјалну дисфункцију ми смо препознали дугого-
дишњу стагнацију, па чак и погоршање међуетничких релација у Скопљу, 
што је проблем парадигматичан на многим локацијама на Балкану. Етнич-
ки конфликти су испреплетани с различитим проблемима дистрибуције со-
цијалне, економске и политичке моћи, што све заједно чини овај проблем 
врло комплексним и деликатним. 

Да ли из лакомислености, или можда пак познајући унутрашње меха-
низме социјалних и етничких релација на реченом простору, овај подухват 
није признавао нека политички и медијски индукована ограничења због 
којих ови проблеми изгледају тако тешко решиви. 

Међу хипотезама које смо имплицирали у свом раду истакли бисмо сле-
деће:

врло често долази до негативне инструментализације историограф- –
ских и етнолошких истраживања у медијима и у јавном мњењу, или 
се пак игноришу научно утемељени резултати истраживања и мис-
тификују се суштине и мотивације социјалних и етничких интерак-
ција на Балкану.
Сфере званичне политике и медија често изражавају нелагодност  –
због бројних примера из свакодневице и из историја приватног жи-
вота анонимних људи, који често нуде социјална и међуетничка ис-
куства неусаглашена са званичним верзијама у оквиру политичке 
парадигме12. Свакодневни живот анонимних људи је и у време кому-
низма у појединим земљама био „забрањена зона“ и у науци и у ме-
дијској сфери из идеолошких разлога, па према томе из разлога кон-
троле владајуће политичке парадигме. Сматрамо да се данас у суш-
тини није много променила таква ситуација, већ се поново одржавају 
исти и слични стереотипи ради одржавања другачије постављених 

10 Op. cit. (104).
11 Op. cit. (98).
12 Искуство које нам је пренео проф. др Асен Баликчи из Бугарске о обележјима друштве-

не климе из периода комунизма у земљама Источне Европе.
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структура моћи, овог пута за рачун олигархијског неокапитализма на 
већем делу Балкана. 
верујемо да многим политичким структурама међуетнички конф- –
ликти сасвим погодују, јер монополисти у таквим условима врше ус-
пешнију контролу ресурса у стањима негативних баланса друштве-
них и економских могућности и непостојања социјалног дијалога.

Свакако да једно овакво истраживање ограниченог обима и техничког 
домета не може дати поуздане одговоре и доказе за наведене хипотезе, али 
нам то није био примарни циљ већ нам је било важније да подстакнемо бу-
дућа истраживања и примену сличних концепата у овој области. 

У сваком случају, овај покушај је имао барем два до три циљна сазнања 
која су садржана у ширем распону у равни наука – уметност – образовање 
– етика, те су услед тога били међусобно тешко самерљиви методе и резул-
тати, као и мотивације и циљеви подухвата. И поред тога сматрамо да хе-
уристички продори у разматраној проблематици могу изнедрити нове при-
ступе, адаптацију стратегија и преформулацију очекивања и циљева, како 
бисмо „инжињеринг“ друштвених и хуманистичких наука учинили делат-
нијим тамо где неке вечне истине и догме не дозвољавају друштвену ини-
цијативу за решавање хроничних и метастазираних друштвених и етничких 
дисфункција. 
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SOME PROBLEMS OF THE SPONTANEOUS  
APPROACH TO FIELD WORK

Summary

The positions of the field investigaror and the person who is recording video footage are 
considered in the just initiated project dubbed “Skopje and Everything is Possible”. The example 
of the “guerrilla” approach to field work is given. The questions asked and the manner in which the 
interview is conducted are not strictly structured while, on the other hand, we have the spontaneity 
of the interview which is affected by the presence of the camera.

Also considered is the postulate of the investigator’s objectivety if he is openly socially and 
ethically engaged. Furthermore, presented are the political and social circumstances which influ-
ence this project, which is mainly designated as belonging to action anthropology in the sphere of 
inter-ethnic relations.


