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Весна Трифуновић

Етнографски институт САНУ, Београд
eisanu@ei.sanu.ac.rs

Интернет као терен: пример

сакупљања фолклорне грађе*

Овим ра дом ћу на сто ја ти да по ка жем на ко ји се на чин Ин тер нет мо же
ко ри сти ти као из вор по да та ка у ис тра жи вач ке свр хе, као и то да се у не ким
слу ча је ви ма тим пу тем мо же пру жи ти лак ши, али и ефи ка сни ји на чин до -
ла же ња до ква ли тет не гра ђе. На ме ра ми је да ис так нем зна чај Ин тер не та за
пре зен та ци ју или пак пре но ше ње раз ли чи тих фол клор них жан ро ва, за хва -
љу ју ћи че му ви ше ни је из ри чи то нео п хо дан бо ра вак на про стор но спе ци -
фи ко ва ном ло ка ли те ту (те ре ну) и рад са ис пи та ни ци ма да би се овај ма те -
ри јал са ку пио.

Кључ не ре чи: Ин тер нет, те рен ски рад, фол клор, са ку пља ње гра ђе.

Увод

Рад на те ре ну у ан тро по ло ги ји нај че шће под ра зу ме ва од ла зак на про -
стор но оме ђен ис тра жи вач ки ло ка ли тет и са ку пља ње од го ва ра ју ће гра ђе кроз
кон такт са ис пи та ни ци ма ко ји се ту на ла зе, као и пу тем де скрип ци је, оп сер -
ва ци је и/или пар ти ци па ци је и сл. Ова кво при ба вља ње по да та ка у ис тра жи вач ке
свр хе по зна то је још под на зи вом ет но гра фи ја и оно је од у век пред ста вља ло
по ла зну тач ку за да љи на уч ни рад у ан тро по ло ги ји, као и основ ове ди сци пли -
не. Не ка да смо, та ко, на и ла зи ли и на раз ли ко ва ње три основ на, али сва ка ко
ме ђу соб но по ве за на ни воа про у ча ва ња, ко ји ре дом укљу чу ју: ет но гра фи ју,
ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју, при че му се под ра зу ме ва да чи та ва на у ка по чи -
ва на ем пи риј ском ма те ри ја лу ко ји се по том об ра ђу је на сле де ћа два ни воа
(Kovačević 1982, 7). Иако су се ка сни је по ве ле рас пра ве о са мом од но су из -
ме ђу ет но ло ги је и ан тро по ло ги је и оправ да но сти њи хо вог (не)раз ли ко ва ња (в.
Голубовић 1994, Голубовић 2005, Ковачевић 2008, Ковачевић 2005), про цес
са ку пља ња гра ђе не сум њи во је остао ве о ма би тан, те се „те рен“, ка ко се то
скра ће но обич но ка же, ука зу је као не из о став ни део у по ступ ку про у ча ва ња
раз ли чи тих со ци о кул тур них фе но ме на. 
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Вре ме ном је, ме ђу тим, про бле ма ти зо ва но пи та ње „те ре на“ – не са мо за хва -
љу ју ћи пост мо дер ним кри ти ка ма ет но граф ског ра да, свој ста ва ет но граф ског
ис ку ства и ње го ве пи са не фор ме (Mar cus and Fic her 1986), или услед пре и -
спи ти ва ња про стор ног од ре ђе ња кул ту ре (Wit tel 2004, 18) већ и због све че -
шћег скре та ња на уч не па жње ка ис тра жи ва њи ма у вир ту ел ном про сто ру и
по ја ве са ку пља ња гра ђе пу тем Ин тер не та. Јед но од пи та ња ко је скеп ти ци у
од но су на ову но ви ну мо гу по ста ви ти је сте то да ли ова кав на чин до ла же ња
до ис тра жи вач ког ма те ри ја ла обез бе ђу је ква ли тет не по дат ке на ко ји ма је мо -
гу ће за сно ва ти аде кват ну ана ли зу и гра ди ти ва лид не за кључ ке. У по ку ша ју
да бар де ли мич но од го во рим на ово пи та ње, украт ко ћу се освр ну ти на на чи -
не на ко је се Ин тер нет мо же по сма тра ти као те рен, од но сно – као из вор гра -
ђе за ис тра жи ва ње. У ту свр ху ћу, као је дан од при ме ра, раз мо три ти и са др -
жај од ре ђе ног фол клор ног ма те ри ја ла до ко јег сам до шла овим пу тем. На ме -
ра ми је да по ка жем до ка кве вр сте по да та ка на тај на чин мо же мо до ћи, као и
то да ова ква гра ђа мо же са др жа ти ква ли тет не ин фор ма ци је о од го ва ра ју ћој
про бле ма ти ци, иза бра ној за ис тра жи ва ње. Овом при ли ком ћу се огра ни чи ти
на по ље ан тро по ло ги је фол кло ра и по ку ша ћу да ука жем на но ве на чи не до -
ла же ња до овог ма те ри ја ла, ко ји, да кле, не укљу чу ју кла си чан те рен ски рад. 

Фол клор се обич но ис по ља ва кроз раз ли чи те на чи не из ра жа ва ња, ко ји
мо гу би ти вер бал ни, не вер бал ни, усме ни или пи са ни, и об у хва та мно го број -
не жан ро ве. Брз тех но ло шки раз вој, а на ро чи то по ја ва Ин тер не та, с дру ге
стра не, у ве ли кој су ме ри ути ца ли на овај фе но мен и ње го ве сту ди је, омо гу -
ћив ши пре но ше ње раз ли чи тих, пре све га но вих, са вре ме них, ак ту ел них жан -
ро ва, а у не ким слу ча је ви ма и усло вив ши њи хо ву по ја ву (Harris 1995, 519).
Ин тер нет се, сто га, мо же по сма тра ти као зна ча јан из вор по да та ка и ма те ри -
ја ла за ис тра жи ва ње, а ко ји се у скла ду с тим пред ис тра жи ва чем ука зу је као
сво је вр стан те рен.1 Ка да је реч о фол кло р ној гра ђи, сма трам да се Ин тер нет
мо же дво ја ко по сма тра ти: као про стор за пре зен та ци ју овог ма те ри ја ла, али
и као про стор за ње го во ства ра ње, кре и ра ње и пре но ше ње.

Презентација фолклорне грађе путем Интернета

По сто је два основ на на чи на пре зен то ва ња фол клор ног ма те ри ја ла пу тем
Ин тер не та. Је дан се огле да у про фе си о нал ним ди ги та ли зо ва ним ар хи ва ма ет -
но граф ске и фол клор не гра ђе ко је су кре и ра ли уни вер зи те ти, би бли о те ке или
му зе ји ши ром све та, као што је ар хи ва од 30.000 ба ла да Бодлијанске би бли -
о те ке, или по за ма шна ко лек ци ја раз ли чи тих жан ро ва ко ја се мо же на ћи на
Ин тер нет стра ни ци Уни вер зи тет ске би бли о те ке у То рон ту (Shoiock Roff 2005,
51). Дру ги на чин до ла же ња до гра ђе по сто ји за хва љу ју ћи „ама тер ским“ Ин тер-
нет стра ни ца ма на ко ји ма се мо гу на ћи са ку пље ни и об ја вље ни раз ли чи ти
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фол клор ни жан ро ви. При мер ово га су Ин тер нет стра ни це на ко ји ма се об ја -
вљу ју ви це ви, ур ба не ле ген де и дру га гра ђа ко ја се мо же свр ста ти у фол клор.2

На по ја ву елек трон ског са ку пља ња гра ђе, кон крет но – пу тем ди ги та ли зо -
ва них ар хи ва, ука зи ва ли су и дру ги ауто ри, кон ста ту ју ћи да нам је на тај на чин
до ступ ни је и про у ча ва ње дру гих дру шта ва и кул ту ра, те да се у ис тра жи ва њи-
ма не мо ра мо огра ни ча ва ти ис кљу чи во на на ше дру штво услед не до стат ка
фи нан сиј ских сред ста ва, и сл. (Kovačević 2007). Ов де се, ме ђу тим, по ста вља
пи та ње са ку пља ња и ис тра жи ва ња до ма ћег фол клор ног ма те ри ја ла, ко ји ни -
је си сте ма ти зо ван и по хра њен у про фе си о нал ним ба за ма по да та ка из раз ло -
га што та кве ба зе код нас не по сто је. Услед ова квог не до стат ка, ка да је реч о
до ла же њу до до ма ћег фол клор ног ма те ри ја ла пу тем Ин тер не та, ис тра жи ва -
чу не пре о ста је дру го до да се окре не по ме ну тим „ама тер ским“ сај то ви ма. 

Овај назив, иначе, не треба да завара и наведе на помисао да се њиме
означавају странице на којима се налази мање квалитетна грађа. Назив најпре
алудира на то да овакве Интернет странице нису креирали фолклористи у
истраживачке сврхе, већ обични корисници Интернета, углавном у циљу за -
ба ве или међусобног дељења материјала који сматрају занимљивим. Шта ви -
ше, ова чињеница може ићи у прилог истраживачу, с обзиром на то да овакав
материјал није прошао систематизацију, класификацију или било коју обраду
других истраживача, чиме му се пружа основа за сопствено проучавање.

Како би се указало на неке од предности оваквих сајтова, а које се односе
на сакупљање фолклора путем Интернета, даћу пример објављивања вицева
на мрежи. Овај пример наводим будући да сам у истраживачке сврхе са ку -
пља ла поменути материјал, а до кога сам најлакше дошла управо путем Ин -
тер нета.3 Постоји неколико разлога због којих сам одлучила да Интернет буде
примарни извор грађе за мој рад. Ти разлози су, пре свега, практичне природе
и уочили су их сви аутори који су се на неки начин дотакли теме вица у својим
истраживањима. 

Виц је, наиме, прича тренутка и у смислу стимулације приповедача и у
смислу тежње исказа да буде актуелан, односно, да одговори на ситуацију,
ка ко конкретно постојећу у тренутку причања, тако и на друштвену у ширем
сми слу (Клеут 1993, 122). Искуство различитих истраживача показало је да
је виц фолклорни материјал који се најпре преноси у спонтаној и не фор мал -
ној комуникацији, па је изузетно смањена сама вероватноћа да се чује и при -
бе лежи довољан број вицева за задовољавајућу анализу (Ljuboja 2001, 14).
Покушај систематског трагања, тј. распитивања, такође није био најсрећније
решење, будући да се вицеви најчешће причају у одређеном контексту и по -
себ ним ситуацијама, који се не могу увек вештачки успоставити, по жељи и
све сној намери. Поред тога, треба истаћи да у овом раду акценат није био на
перформансу, односно чину извођења или приповедања овог фолклорног ма -
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те ријала, већ на самом садржају вицева и њиховој анализи, што није захте ва -
ло тренутни контекст казивања (Trifunović 2009).

С дру ге стра не, мо же се ре ћи да да ти Ин тер нет сај то ви, на ко ји ма је ова
гра ђа са ку пља на, чи не кон текст нај при бли жни ји оној спон та ној си ту а ци ји у
ко јој се „при род но“ пре при ча ва ју ви це ви. Ови сај то ви су, бар у вре ме пи са ња
мог ра да (в. исто 2009), би ли ак ту ел ни и ве о ма по се ће ни, са основ ном на ме ном
об ја вљи ва ња ви це ва. То зна чи да су се ова кве Ин тер нет стра ни це по се ћи ва ле
са на ме ром чи та ња нај но ви јих ви це ва и, што је та ко ђе ва жно, да је по се ти о -
ци ма да та мо гућ ност оце њи ва ња и вред но ва ња оних ко ји су већ об ја вље ни,
као и сла ња соп стве них ви це ва ко ји се од мах об ја вљу ју. Сто га се мо же ре ћи
да су се ове ба зе прак тич но са ме из гра ди ле, по што им је дат по чет ни под сти -
цај у ви ду отва ра ња да тих Ин тер нет стра ни ца, па бро је пре ко 1.000 ви це ва.
На тај на чин оне су омо гу ћа ва ле и цир ку ла ци ју ве ли ке ко ли чи не „све жег“
фол клор ног ма те ри ја ла. 

Све ово би ујед но би ла и основ на раз ли ка из ме ђу гра ђе у ви ду ви це ва
об ја вље них на мре жи и оних ко је на ла зи мо у штам пи. У слу ча ју Ин тер не та
ви ди мо да од нос из ме ђу ин ди ви дуе и од ре ђе не стра ни це ни је јед но стран, као
ка да је у пи та њу текст у штам па ној фор ми, где чи та лац ни је у мо гућ но сти да
до да свој ко мен тар, до пу ни текст, или да пи сме но из ра зи би ло ка кав ути сак о
про чи та ном. Ов де је, за пра во, реч о тзв. хи пер тек сту, ка ко се на зи ва ју елек трон -
ски до ку мен ти ко је чи та мо на екра ни ма, а сам на зив упу ћу је на „хи пе рак тив -
ност“, тј. упра во на по ме ну ти од нос из ме ђу ова квог тек ста и ко ри сни ка Ин тер-
не та. Чи та лац хи пер тек ста има, на и ме, ути сак хи пе рак тив но сти док „ше та“
пу тем лин ко ва од јед ног ме ста до дру гог пре ма соп стве ном на хо ђе њу, бу ду ћи
да му је увек по ну ђе но ви ше мо гућ но сти уну тар јед не ин фор ма ци је, или пак
док до да је соп стве ни ма те ри јал, мо ди фи ку ју ћи ти ме це ли ну (Titon 1995, 442).

Још јед на пред ност ових сај то ва је сте не цен зу ри са ност ви це ва, што их
при бли жа ва не фор мал ној и лич ној ко му ни ка ци ји, у ко јој се овај фол клор нај -
че шће пре но си. У скла ду са свим тим, мо же се ре ћи да је овим пу тем мо гу ће
из бе ћи и по ме ну те окол но сти ко је оте жа ва ју при ку пља ње за до во ља ва ју ћег бро -
ја ви це ва на са мом те ре ну, као што су не мо гућ ност ус по ста вља ња спон та не
и не фор мал не ко му ни ка ци је, или сти му ла ци је по тен ци јал ног при по ве да ча.
Све ово би тре ба ло да го во ри у при лог пред но сти са ку пља ња упра во ове гра ђе
на Ин тер нет стра ни ца ма. Про блем на ко ји ис тра жи вач мо же на и ћи, ка да је реч
о ко ри шће њу ама тер ских сај то ва као из во ра гра ђе, од но си се на раз ли чи те
на чи не на ко је су ти сај то ви кре и ра ни. Они, на и ме, не мо ра ју под јед на ко за -
до во ља ва ти све усло ве по ко ји ма се мо гу свр ста ти у ква ли тет не и ко рект но
уре ђе не стра ни це, ко је би за до во љи ле прох те ве ис тра жи ва ча и олак ша ле му
рад. Ипак, до бро уре ђе ни сај то ви, по пут го ре о пи са них, мо гу би ти од ве ли ке
ко ри сти ис тра жи ва чу, и сто га су сва ка ко вред ни по тра ге.

Преношење фолклора путем Интернета

До са да је би ло ре чи о Ин тер не ту као про сто ру за пре зен та ци ју фол клор -
не гра ђе. На са мом по чет ку је, ме ђу тим, по ме ну то да он мо же по слу жи ти и
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као про стор за кре и ра ње и пре но ше ње фол клор ног ма те ри ја ла. Мно ги фол -
кло ри сти, на и ме, кон ста ту ју да су фол клор не фор ме пра ти ле ра пи дан раз вој
и ко ри шће ње пер со нал них ра чу на ра, и да се овај про цес да нас још ви ше ин -
тен зи ви рао, на ро чи то за хва љу ју ћи Ин тер не ту (Harris 1995, 519). По ка за ло се
да је ути цај ово га на фол клор не жан ро ве био ве о ма зна ча јан, што је усло ви ло
по тре бу пре и спи ти ва ња и про ши ри ва ња де фи ни ци је са мог жан ра фол клор ног
на ра ти ва, ка кву ра ни ји ис тра жи ва чи ни су мо гли ни да за ми сле (исто, 520).

Од ре ђе не фол клор не тво ре ви не, ко је су се не ка да пре но си ле усме ним
или пи са ним пу тем, са да се све ви ше ши ре елек трон ском по штом, или по -
сред ством дру штве них мре жа по пут Феј сбу ка (Fa ce bo ok).4 По ред то га, оне
су че сто обо га ће не аудио или ви зу ел ним ма те ри ја лом, ко ји прет ход ним ка на-
ли ма ши ре ња, као што су ре ци мо обич но пи смо или по ру ка, ни је би ло мо гу ће
до да ти. На тај на чин про ме ни ла се фо р ма, а до не кле и са др жај фол клор ног
ма те ри ја ла ко ји је по чео да се пре но си но вим пу тем. Ка да је реч кон крет но о
ма те ри ја лу ко ји се ши ри пу тем елек трон ске по ште, нај че шће се ми сли на тзв.
фо р му ла тив не имејл по ру ке, ко је је жан ров ски те шко од ре ди ти, те се углав ном
по сма тра ју као жан ро ви из ме ђу фол кло ра и по пу лар не кул ту ре (Антонијевић
2006, 282). То су обич но „ше мат ске“ по ру ке, ко је чи не кра ћи или ду жи тек -
сто ви у ви ду про зних или сти хо ва них фо р ми, а ко је ко ре спон ди ра ју са не ким
већ по сто је ћим, усме ним и пи са ним фол клор ним вр ста ма (исто, 282).

При ме ра пре но ше ња и ши ре ња ова квог ма те ри ја ла пу тем елек трон ске
по ште има мно го, и сло бод но се мо же ре ћи да је сва ки ко ри сник Ин тер не та
имао мо гућ ност да се са њи ма срет не. Овом при ли ком ћу на ве сти на ра тив
ко ји је са свим слу чај но сти гао и на адре су мо је елек трон ске по ште. Реч је о
ху мо ри стич ком тек сту ко ји бих опи са ла као при чу о јед ном до га ђа ју у ко ме
је сам на ра тор или, бо ље ре че но, пи сац – ју нак, од но сно но си лац рад ње. Ова
осо ба је ме ни не по зна та, што зна чи да је да ти на ра тив по сред ством дру гих и
до шао до ме не, а што да ље го во ри о на чи ну ње го вог пре но ше ња и на не ки на -
чин при хва та ња, ка да је већ не ко од лу чио да га про сле ди да ље и по де ли са
сво јим при ја те љи ма. Бу ду ћи да се ра ди о ре ла тив но са же то ис при ча ном, нео -
бич ном до жи вља ју из жи во та са ху мо ри стич ком по ен том, овај текст ко ре -
спон ди ра са фол клор ном вр стом ко ја се мо же од ре ди ти као анег до та (Rečnik
književnih termina 1985, в. anegdota), и на овом га ме сту на во дим у ње го вом
ори ги нал ном об ли ку:

Ka da se po tre fe dve ne sreć ne okol no sti da ste uči li Fran cu ski i Ru ski u ško li,
a pri tom že li te da se be ob ra du je te jed nom pro leć nom ku po vi nom naj o bič ni je ve -
spe – naj e ba li ste. Do bi jem ja ne ki fla jer ka ko ne ka ta mo ban ka da je kre di te za ku-
po vi nu ko la i osta lih glu po sti. I ja se za pu tim či sto da se in for mi šem o če mu se ra -
di, i da li ja mo gu da ku pim jed nu ve spu da se vo zam od tač ke A do tač ke B. Ula-
zim u ban ku i ta man poč nem re če ni cu „Iz vi ni te...“ me đu tim čo vek-obez be đe nje me
pre ki ne i ka že „Mo ra će te da sa če ka te u kla jent ho lu.“

Ja pi tam „ A gde je kla jent hol?“
On ka že „Pa evo baš tu gde sto ji te.“
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I ta ko ja ma lo sa če kam, a on da me on lju ba zno upu ti:
„Iz vo li te, za sve in for ma ci je obra ti te se switchbo ard clerk-u.“
„Do bar dan, je ste Vi switchbo ard clerk? In te re su ju me ovi kre di ti za gra đa ne.“
„Aha, da. Evo mo že te pre ći kod cli ent advi sor-a.“
„Va ži, ho ću, a gde je to?“
„Ko le gi ni ca na šal te ru, od mah iza vas.“
„Hva la...“, već se ma lo osvr ćem i obr ćem po onom kla jent ho lu, kad od jed nom

ne ko za vri šta iza me ne:
„Alo mo mak! Sa mo ma lo!
To je bi la cle a ning lady sa onim džo ge rom. Bri še onaj pa tos da se još vi še ca -

kli kao da će ne ko da leg ne pa da ga li že. Do la zim do cli ent advi sor-a, tzv. šal ter -
ske slu žbe ni ce i ona me lju ba zno upu ću je na zgra du pre ko pu ta uz re če ni cu:

„Obra ti te se ta mo go spo di nu Ko či, on je ta mo sto re ma na ger.“
Do la zim ja kod go spo di na Ko če i iz lo žim mu sve svo je že lje i skri ve ne mi sli,

a on ka že: „Zna te šta, ja je sam ov de sto re ma na ger, ali to ne zna či da sam mar c-
han di zer!“

„Aha, opro sti te, ni sam mi slio da Vas uvre dim, a ko me da se obra tim ve za no
za ve spu?“

„Eno vam ga ta mo Ra le, on je mar chan di zer pa vi di te šta će te.“
Do la zim do Ra le ta: „Iz vi ni te, je ste Vi Ra le, mar chan di zer?“
„Ja sam, šta tre ba?“
„Pa me ne je po slao go spo din Ko ča kod Vas...“ – ne uspe vam da do vr šim re-

če ni cu.
„Ja oj Ko čo, Ko čo (to on se bi u bra du al’ da ču ju svi) je ste mi do ne li pro fak -

tu ru?“
„Ka kvu pro fak tu ru? Ni sam.“
„Slu šaj deč ko. Ideš pr vo kod Ca ce, ona je Key ac co unt, le po ti na pi še pro fak -

tu ru i on da sa tim do đeš kod me ne da ti ja lu pim pe čat, pa da se vra tiš kod Ko če.
Je si raz u meo?“

„Da, da, sve sam raz u meo...“
Od la zim da tra žim Ca cu ko ja je key ac co unt, ali mi cle a ning lady ka že da je

Ca ca iza šla ra ni je, i da ako mi ne što tre ba po tra žim of fi ce ma na ge ra.
Do la zim do ne ke kan ce la ri je, već zno jav, sa pot pu no raz lu de lim ne u ro ve ge -

ta tiv nim si ste mom. Kuc, kuc.
„Iz vi ni te, je ste vi of fi ce ma na ger?“
„Ja sam, ali ja sad ne što ra dim, ako ste do šli zbog re kla ma ci ja mo ra će te da

do đe te su tra jer smo stor no za da nas za vr ši li.“
„Aha, hva la, do vi đe nja.“
Vra ćam se kod čo ve ka-obez be đe nje.
„Iz vi ni te, ja sam za lu tao, ne umem da se sna đem, upo moć!“
„Ko ste vi?“
„Ja sam Ba ne i ho ću da ku pim ve spu, ali ne znam ka ko se to ra di.“
Idi te go re kod go spo đe Sre te no vić, ona je ov de exe cu ti ve asi stent i ona će

Vam sve to oba vi ti za pet mi nu ta.“
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Do la zim kod go spo đe Sre te no vić.
„Iz vi ni te, je ste Vi exe cu ti ve asi stent?“
„Ja sam, ka ži te.“
„Me ni sa mo tre ba jed na ve spa ko ju bih ku pio uz po moć kre di ta.“
„Pa što ste do šli kod me ne?“
„Pa ne znam ni ja. Bio sam kod sva kog po ma lo, i na kra ju me upu ti li na vas.“
„Zna te ka ko mla di čo ve če (ova je ne ka fi na) si đi te do le kod Ma re, ona je cli -

ent advi zor, re ci te joj da sam vas ja po sla la, Ona će vam da ti for mu lar ko ji bi tre-
ba lo da po pu ni te i on da sa tim for mu la rom ode te kod cas hi er tel ler-a, do go vo ri te
se oko uslo va pla ća nja, i kad bu de te uze li ro bu sa mo za mo li te da vam je lo gi stic
ma na ger pre ve ze do že lje ne adre se.“

Tek sad mi ni šta ni je ja sno.“
Po ku ša vam da te le fo ni ram ne ko me ko je učio en gle ski, me đu tim cle a ning lady

mi ka že da is klju čim mo bil ni, ja se kli zam po onom pa to su, is tr ča vam na po lje, iš -
če ku jem epi na pad i ko nač no do bi jam Alek san dru.

„Ca le, maj ke ti, šta je lo gi stic ma na ger?“
„Pa to ti je vo zač Bra no, što?“
„A šta je cas hi er tel ler?“
„Bla gaj nik.“
„Va ži, hva la ti, zo vem te ka sni je.“ Ka kva cr na ve spa, ka va ban ka, ka kva pro-

dav ni ca, sre ća pa osta doh živ. Ću ti Ba ne, se di ku ći i smr di, tra fi ka je za kon. Sve
dok ne pro me ne na ziv u Lit tle ho u se for sel ling ci gars.“

Као што се на пр ви по глед ви ди, ху мор у овом на ра ти ву про из во ди „бом -
бар до ва ње“ про та го ни сте при че но во у ве де ним тер ми ни ма из ен гле ског је зи ка
за рад на ме ста у бан ци, као и ње го во не сна ла же ње у да тој си ту а ци ји услед не -
по зна ва ња тих тер ми на. С дру ге стра не, фо ку си ра ње на сам текст, од но сно на
ње гов са др жај, мо же нам пру жи ти за ни мљи ве уви де у пред ста ве ко је сто је у
ње го вој осно ви и ко је се овим пу тем из ра жа ва ју. Ова ху мо ри стич ка са др жи -
на, да кле, кри је и за ни мљи ве по ру ке до ко јих се мо же до ћи уко ли ко на ра тив
по сма тра мо у ши рем кон тек сту у ко ме је на стао и у ко ме се пре но си, од но -
сно – у све тлу тран зи ци је и при ва ти за ци је кроз ко је ово дру штво про ла зи.5 У
ње му се, за пра во, и го во ри о но вом бан кар ском си сте му, па га мо же мо по сма-
тра ти као фол клор ни ма те ри јал ко ји је по го дан за до ла же ње до пред ста ва о
тран зи ци ји или, још бли же – при ва ти за ци ји ка ква се од ви ја у овом дру штву.
У ту свр ху мо же мо га украт ко раз мо три ти у све тлу ши рих ан тро по ло шких и
со ци о ло шких ис тра жи ва ња пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је и про це са
при ва ти за ци је. 

Циљ про це са при ва ти за ци је, пре ма до са да шњим ан тро по ло шким ту ма -
че њи ма, је сте про из во ђе ње но вог ти па вла сни штва, би зни са, као и но вог ти па
дру штве них осо ба ко је тре ба да опред ме ћу ју овај но ви си стем и ре про ду ку ју
га (Erdei 2007, 85). Овај про цес про из во ђе ња, пре ма ис тра жи ва њи ма, по чи ње,
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5 Да ту по ру ку сам до би ла у пе ри о ду ко ји се озна ча ва као дру га тран зи ци ја, ко ји по чи ње
од 2000. го ди не, а ка да и до ла зи до уво ђе ња бан кар ско-кре дит ног си сте ма.



из ме ђу оста лог, про ме на ма у од ре ђе ном по слов ном про сто ру ко ји се ре ди зај -
ни ра и мо дер ни зу је у ци љу бри са ња ра ни јих со ци ја ли стич ких обе леж ја, као
и уво ђе њем стра ног је зи ка, нај че шће ен гле ског, и но вог сти ла ко му ни ка ци је.
Уко ли ко па жљи во чи та мо да ти на ра тив, уочи ће мо да се у ње му упра во го во -
ри о овим про ме на ма, од ко јих су не ке ма ње, а не ке ви ше уоч љи ве. Те жи ште
је, као што је већ по ме ну то, нај пре на уво ђе њу стра ног је зи ка. 

Пре ма ту ма че њи ма од ре ђе них ауто ра, уво ђе ње и ко ри шће ње ен гле ског
је зи ка у при ва ти зо ва ним и мо дер ни зо ва ним фир ма ма, пред у зе ћи ма или фа -
бри ка ма је сте сим бол мо дер но сти да те сре ди не и ње не спо соб но сти да функ -
ци о ни ше кроз ка те го ри је дру ге кул ту ре, али је и сред ство дис тан ци ра ња од
тра ди ци ја ло кал не сре ди не (исто, 108). Ње го ва упо тре ба пред ста вља по твр ду
овла да ва ња струч ном тер ми но ло ги јом за пад ног по сло ва ња (исто, 109). Ка да
је реч о из ме на ма у са мом про сто ру, оне се у на ве де ној анег до ти на слу ћу ју
кроз алу зи ју на ње го ву чи сто ћу, пред ста вље ну ре че ни цом: „...Бри ше онај па тос
да се још ви ше ца кли...“.6 Оно што је бит но за ду бље раз у ме ва ње на ве де ног
на ра ти ва је сте да све ове про ме не има ју крај њу свр ху у обез бе ђи ва њу ве ће
функ ци о нал но сти и про дук тив но сти од ре ђе ног пред у зе ћа. С дру ге стра не,
сам на ра тив нам го во ри не што са свим дру го уко ли ко бли же раз мо три мо ње -
гов са др жај. Крај њи циљ овог це лог про це са, од но сно уна пре ђе ње ефи ка сно -
сти по сло ва ња бан ке у овом слу ча ју, из о стао је и по тен ци јал на му ште ри ја на
кра ју при че, као што смо ви де ли, бе жи „гла вом без об зи ра“. То је по сле ди ца
не са мо не схва та ња но ве тер ми но ло ги је, већ и, у су шти ни, не про ме ње ног на -
чи на по сло ва ња и ком пли ко ва них про це ду ра за по ди за ње кре ди та.7

Украт ко, уко ли ко се из а на ли зи ра са др жај овог на ра ти ва, мо же се ре ћи да
је у ње му, по ред кри ти ке са мог бан кар ског си сте ма, реч и о сво је вр сној кри ти-
ци про ме на, ко је су, пре ма основ ној по ру ци да тог на ра ти ва, са мо по вр шин ске,
али не и су штин ске.8 Мо же се ре ћи да овај на ра тив тре ти ра про блем не до вр -
ше не, не пот пу не, мо жда чак и не у спе шне тран сфор ма ци је у овом дру штву,
ко ју узи ма као основ на ко ме гра ди ху мор. На ра тив, да кле, из вр ће ру глу уве де-
не про ме не, оли че не у упо тре би стра ног је зи ка као сим бо ла на прет ка, пре ци зног
и ефи ка сног за пад ног по сло ва ња и успе шног дис тан ци ра ња од тра ди ци ја ло кал-
не сре ди не, с об зи ром на то да ни шта од све га то га ни је пот кре пље но и чи ње-
нич ним ста њем. За то се овај текст мо же ко ри сти ти као фол клор ни ма те ри јал
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6 Пи шу ћи о кон крет ном слу ча ју при ва ти за ци је јед не пи ва ре у Ср би ји и, из ме ђу оста лог,
про ме на ма на ни воу са мог рад ног про сто ра, Ил ди ко Ер деи на во ди: „Све тлост и чи сто ћа еми -
ту ју по ру ку о мо дер но сти рад ног про сто ра, што се по ве зу је са ра ци о нал но шћу и ефи ка сно шћу
ко је тре ба да ка рак те ри шу ак тив но сти ко је се у тим про сто ри ја ма од ви ја ју“ (мој кур зив), (Erdei
2007, 97)

7 О дру штве ној кри ти ци бан кар ског си сте ма, услед из не ве ре них оче ки ва ња у по гле ду ла -
ко ће до би ја ња кре ди та то ком дру ге тран зи ци је, в. Ко ва че вић 2006.

8 Кон стант но упу ћи ва ње стран ке на слу жбе ни ке ко ји има ју нај ра зли чи ти је функ ци је, ка -
кво је пред ста вље но у овом на ра ти ву, асо ци ра на „ше та ње од шал те ра до шал те ра“ – из раз
одо ма ћен у ко ло кви јал ном је зи ку, ко ји нај че шће им пли ци ра не функ ци о нал ност и не е фи ка -
сност од ре ђе не ин сти ту ци је у оба вља њу ад ми ни стра тив них по сло ва.



ко ји пру жа увид у пер цеп ци је од ви ја ња тран зи ци је у овом дру штву, као и у
не ис пу ње на дру штве на оче ки ва ња по том пи та њу.

Тре ба ис та ћи да сам по ме ну ти на ра тив ка сни је про на шла и об ја вљен на
јед ном бло гу, ода кле је ве ро ват но и по те као. То зна чи да је не ко сма трао овај
са др жај вред ним да љег пре но ше ња и де ље ња, те га про сле дио пу тем елек -
трон ске по ште. Ов де, да кле, има мо слу чај об ја вљи ва ња тек ста на Ин тер не ту
ко ји ко ре спон ди ра са фол клор ним жан ром анег до те, а по том и ње го вог пре -
у зи ма ња и про сле ђи ва ња пу тем елек трон ске по ште. Сам на чин ова квог но вог
ши ре ња тек сто ва има по себ ну ва жност, бу ду ћи да јед на осо ба има мо гућ ност
да ова кав ма те ри јал у исто вре ме по ша ље на ве ли ки број дру гих елек трон ских
адре са, и да га на тај на чин бр же и ефи ка сни је по де ли са дру ги ма, не го што би
то би ло прет ход ним, усме ним пу тем. Ти ме се ши ри круг при ма ла ца, по ме ра ју
се гра ни це ме ђу гру па ма ко ји ма је овај ма те ри јал до сту пан, па осо бе ко је мо -
жда и не би до шле у до дир са овим тек стом не ким дру гим пу тем би ва ју упо -
зна те са њим и има ју мо гућ ност да га усво је. Јед на од бит них им пли ка ци ја
про сле ђи ва ња по ру ка пу тем елек трон ске по ште и је сте оства ри ва ње ма сов -
не, не фор мал не и ди фу зне ко му ни ка ци је.9 С дру ге стра не, пре ма сту ди ја ма
ко је се ба ве пи та њи ма ху мо ра, ма те ри јал са ху мо ри стич ком са др жи ном омо -
гу ћа ва ства ра ње груп не со ли дар но сти, као и груп ног и ин ди ви ду ал ног иден -
ти те та при ли ком ко му ни ка ци је по сред ством Ин тер не та (Baym 2004, 162).

Све ово је усло ви ло тран сфор ма ци ју до са да шњих об ли ка кон вер за ци је и
ин тер ак ци је уну тар од ре ђе не за јед ни це, ко ји су се пре ме сти ли у вир ту ел ни
про стор, узро ку ју ћи ши ре ње и ре де фи ни са ње са мог пој ма за јед ни це.10 С дру -
ге стра не, као што је по ка за но, по сма тра ње да тог на ра ти ва у од го ва ра ју ћем
со ци о кул тур ном кон тек сту да је за ни мљи ве уви де у дру штве не пред ста ве ко -
је се кроз ње га из ра жа ва ју и овим пу тем ра пид но де ле. Ова ква гра ђа, да кле,
по се ду је две зна чај не ка рак те ри сти ке ко је су вред не па жње. Пр ва се од но си
на са др жај чи ја ана ли за от кри ва од го ва ра ју ће дру штве не пред ста ве, по ру ке,
вред но сне и иде о ло шке ори јен та ци је, а дру га, на спе ци фи чан на чин ње ног
пре но ше ња ко ји чи ни да се сам ма те ри јал, али и по ру ке ко је но си у се би, бр -
же про сле ђу ју ме ђу мно го број ним ко ри сни ци ма Ин тер не та. 

Бу ду ћи да се раз ли чи тим ка на ли ма пре ко Ин тер не та ши ре и дру ги ма те -
ри ја ли у аудио и ви део фор ми, ко ји се та ко ђе мо гу свр ста ти у фол клор ну ко му-
ни ка ци ју, мо же се го во ри ти и о кре и ра њу но вих жан ро ва ко ји се фор ми ра ју
упо ре до са ко ри шће њем Ин тер не та. Овај ма те ри јал, упр кос сво јој спе ци фич ној
фор ми, та ко ђе по се ду је две на ве де не ка рак те ри сти ке ко је се ти чу са др жа ја и
на чи на пре но ше ња. Ра пид на по ја ва но вих жан ро ва, али и ши ре ња фол кло ра
уоп ште овим пу тем, скре ће па жњу на уче ста лост ко ри шће ња Ин тер не та у
ци љу пре но ше ња та квог ма те ри ја ла. За то ов де ви ше ни је реч о то ме да ли
Ин тер нет тре ба да бу де по сма тран и тре ти ран као по тен ци јал ни те рен. Он се
свим овим на ме ће као по ље ис тра жи ва ња и, ка ко је по ка за но ов де, као из вор
за ни мљи ве и вред не гра ђе.
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9 За оста ле спе ци фич но сти фор му ла тив них имеј ло ва в. Ан то ни је вић 2006.
10 О вир ту ел ним за јед ни ца ма в. Esco bar 1994.



Закључак

На ме ра ми је би ла да овим ра дом ис так нем зна чај Ин тер не та за пре зен -
та ци ју или пак пре но ше ње раз ли чи тих фол клор них жан ро ва, за хва љу ју ћи че му
ви ше ни је из ри чи то нео п хо дан бо ра вак на те ре ну ка ко би се они са ку пи ли.
Од ре ђе ни ауто ри, ме ђу тим, ука зу ју на низ про бле ма и те шко ћа ко је се мо гу
ја ви ти при ис тра жи ва њу у вир ту ел ном про сто ру. Ов де, на при мер, по сто ји
мо гућ ност по и гра ва ња иден ти те том (Donath 2004), па се по ста вља пи та ње
ва лид но сти по да та ка ко ји се овим пу тем да ју, а ме тод оп сер ва ци је и пар ти ци -
па ци је би ва, та ко ђе, огра ни чен. За то не ки ауто ри сма тра ју да ова кво ис тра жи -
ва ње мо ра би ти мул ти те рен ско, од но сно та кво да у се би не одва ја вир ту ел ни
од „ствар ног“ све та, и да га у су прот ном не тре ба зва ти ет но гра фи јом, већ
ана ли зом раз го во ра, тек ста или дис кур са (Wittel 2004, 23).

Ипак, ка ко дру ги при ме ћу ју, оно што ви ди мо на Ин тер не ту је сте за пра во
са мо збир ка тек сто ва, те се на тај на чин ње го во ко ри шће ње сво ди на про цес
њи хо вог чи та ња и пи са ња, а ет но гра фов за да так је сте да раз ви је раз у ме ва ње
зна че ња ко ја су у осно ви тек сту ал них прак си (Hine 2004, 36). Ово је на ро чи то
бит но ка да је у пи та њу фол клор ни ма те ри јал, што је и по ка за но у овом ра ду.
Мо же се, сто га, кон ста то ва ти да, ка да је реч о Ин тер не ту, не ке те ме зах те ва ју
ком би на ци ју ис тра жи ва ња у вир ту ел ном про сто ру и кла сич ног ра да на те ре -
ну, али да, с дру ге стра не, не ке то и не зах те ва ју. То су слу ча је ви у ко ји ма се
ба ви мо упра во ана ли зом са др жа ја од ре ђе ног фол клор ног ма те ри ја ла, од но сно
ка да нам је основ ни циљ да до ђе мо до по ру ке ко ју тај фол клор ни ма те ри јал
но си, са гле дан у од го ва ра ју ћем со ци о кул тур ном кон тек сту. Пи та ња на стан ка
јед не фол клор не тво ре ви не, или то га ка ко је при хва та ју и шта ми сле о њој
они ко ји је де ле, мо гу се тре ти ра ти као по себ не те ме ко је ће усло ви ти и од -
го ва ра ју ћи ме то до ло шки при ступ.11 Ис тра жи ва ња у вир ту ел ном про сто ру по -
ста вља ју мно штво пи та ња, али и ме то до ло шких про бле ма, што су већ мно ги
ауто ри ис та кли. Овим ра дом сам на сто ја ла да ука жем на то да уз све про бле -
ме, Ин тер нет у не ким слу ча је ви ма ну ди пред но сти и по год но сти при ли ком
ис тра жи ва ња, он да ка да омо гу ћа ва лак ши, али и ефи ка сни ји на чин до ла же -
ња до ква ли тет не гра ђе.
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Vesna Trifunović 

Substituting Internet for a Traditional Fieldwork:
Collecting Folklore Data on Internet

Key words: Internet, fieldwork, folklore, collection of data

In ter net as a sub sti tu te for tra di ti o nal fi eld work is be ing used in cre a singly,
hen ce the re is a need to as ses the no tion of „do ing fi eld work“. One of the fun da -
men tal qu e sti ons re la ted to the usa ge of In ter net to col lect da ta ari ses as a do ubt
whet her this kind of da ta col lec tion is an ade qu a te me ans to its end: are the da ta col-
lec ted this way suf fi ci ent or even ap pro pri a te for an aca de mic analysis and sci en -
ti fic the o ri es? In an at tempt to at le ast par ti ally an swer this qu e sti on, this pa per di -
scus ses ways in which In ter net co uld be used and seen as a fi eld work pro vi ding va -
lid da ta. To il lu stra te this, the pa per pre sents, as an exam ple, an analysis of a cer-
tain fol klo re ma te rial gat he red via In ter net. The aim is to show which kind of da -
ta co uld be col lec ted this way, and how the analysis per for med de mon stra te such
da ta are ne vert he less a va lid so ur ce con ta i ning qu a lity in for ma tion on a gi ven su -
bject, in this ca se, fol klo re. The di scus sion is li mi ted to anthro po logy of fol klo re
in or der to de mon stra te the pos si bi lity of da ta col lec tion which ex clu des mo re tra-
di ti o nal fi eld work met hods.
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