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ОДРЕЂЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ

У 
комуникацији, у процесу општења, субјекти размењују своја 
знања, искуства и осећања. Комуникација, процес споразумевања, 
јесте особена интеракција јединки посредована знаковима или 
сигналима, којима се размењују интелектуалне и емоционалне 
поруке. Комуникација код животиња је инстинктивна, урођена и 

врши се помоћу генетски програмираних сигнала (на пример, кострешење 
длаке, крици, пој птица) који превасходно имају изразну, тј. експресивну 
функцију. Сигнал код животиња може бити сам по себи безначајан, 
тривијалан, али пошто је јасно распознатљив (пега или шара на телу, 
црвена тачка на кљуну, раскошни рогови, маљавост у одређеној телесној 
зони, испуштање одређеног звука или одавање карактеристичног 
мириса) може постати важан знак за комуникацију јер указује на неке 
еволуционо значајне биолошке одлике или стања одређене јединке 
(попут пола, зрелости, снаге, угрожености, непријатељства, сексуалног 
узбуђења). Одашиљањем одређених карактеристичних сигнала (доми-
нације или подређености, нежности, наклоности или спремности за 
борбу) нека животињска јединка може драматично да мења и обликује 
понашање друге јединке (Džared, 2004: 125).

Код људи, комуникација захваљујући урођеној способности симболичког 
оперисања представља размену порука и обавља се коришћењем не 
само сиῑна ла (дрхтање, знојење, бледило) већ превасходно разменом 
знакова и симбола (речи, начина држања, иконичких и конвенционалних 
гестова). Човекова ко муникација, односно размена порука, обавља се 
посредно помоћу заједнич ког, општеприхваћеног система арбитрарних 
знакова и симбола, који имају примарно сигнификативну функцију – да 
означавају, значењски обележавају оно на шта се односе. Комуникација 
може да се схвати и као процес стварања значења између двоје или 
више људи (Tabs 2013, 35). Комуникација се врши одређеним коgовима 
(знаковима), где сваки код има одређено значење, а у складу са одређеним 
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говорним језицима. Амерички знаковни језик задовољава већину кри-
теријума које лингвисти, а поготово они који се баве фонологијом сма-
трају особинама природних људских језика: продуктивност, измештање, 
прагматичка разноврсност, излагање знаковним подацима, замена 
улога између особе која се обраћа и оне којој се обраћа, аутокорекција 
особе која на овај начин говори, металингвистичка димензија итд. 
Поред тога, знаци знаковних језика припадају лексичким категоријама 
и значење у овим језицима је осетљиво на уређивање морфолошких 
процеса и језичких форми (в. Жикић, 2002а, 91–93).

ФАЦИЈАЛНА ЕКСПРЕСИЈА

Н
ајпознатији вид кинезичке комуникације јесте фацијална екс-
ӣресија, односно претежно спонтано изражавање психичких 
преживљавања (осећања, тежњи) мимиком лица. О томе реч-
ито сведоче познате фразе: „Све је писало на његовом лицу”, 
или: „Њено лице није могло да сакрије разочарење/тугу/срећу” 

и максима „Лице је огледало ума” (Цицерон).

Лице је најрепрезентативнији део нашег тела, тако рећи оличење, ова-
плоћење наше унутрашње, невидљиве стварности, наше личности, 
нашег ја. Управо зато када желимо да знамо како изгледа аутор неке 
драме, романа, песме, слике, композиције, филозофског или научног 
дела, ми заправо желимо да видимо слику његовог лица, јер оно најбо-
ље говори о личном идентитету ствараоца, али и сваког човека.

„Од свих делова тела лице се највише посматра и оцењује, што је и при- 
родно пошто је главно седиште изражајности и извор гласа. Такође 
је главно седиште лепоте и ружноће, и у целом свету оно се најви-
ше украшава” (Darvin, 1872/2009, 320). Лице је највидљивије и нај-
изложеније погледима у процесу међуличне комуникације, те је „лицем- 
улице” комуникација најприснији и најутентичнији вид људске интер-
акције. Оно је и најекспресивнији део људског тела због безбројних 
изражавања различитих осећања и намера захваљујући изузетно ве- 
ликом броју веома покретљивих мишића. „Људско лице толико је по- 
кретљиво да без напора може да изрази досаду, изненађеност, 
наклоност и неодобравање, и то једно за другим, у року од неколико 
секунди” (Табс, 2011, 171).
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Систематско, научно, емпиријско и теоријско истраживање фацијалне 
експресије започео је, утемeљио и трасирао његов даљи развој Чарс 
Дарвин (1872). Он је документовано, научно показао да емоционални 
изрази лица данашњег, савременог цивилизованог човека имају 
велике сличности са изразима истоврсних емоција код наших далеких 

Шта нам говоре црте лица ових личности?
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када посматрањем израза емоције бола или радости и сами нехотице 
направимо исти израз (моторна мимикрија), онда повратно тај израз 
утиче на јављање одговарајућег емоционалног доживљаја.

Процена (декодирање) израза лица.

Класична истраживања фацијалне експресије показују да се основне 
емоције (страх, радост, туга, љутња, гађење и изненађење) могу са 
великом тачношћу препознати у различитим културама. Нека каснија 
истраживања (Matsumoto, 1992; Miller i Marcus, 1996; Keltner, 1995) 
показују да се универзално, са доста великом сигурношћу препознају 
још неке сложеније емоције као што су: стид, чуђење, нелагодност, 
тескоба (Aronson, Wilson, Akert, 2002, 100–101).

Један од проблема код испитивања тачности декодирања јесте избор 
метода који се користи, јер од њега умногоме зависи степен слагања 

Изрази лица шест основних емоција
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и олакшава им подношење свакодневних фрустрација и стресова код 
куће и на послу. Додир делује не само психолошки него и физиолошки 
јер повећава лучење ендоморфина, што изазива осећање пријатности и 
задовољства. „Додир у удварању људи има дубље значење него говор ... 
Додир је ужи, ексклузивнији канал комуникације, и значење тактилног 
мига је набијено с више емоција” (Givens, 2014, 120).

Важност додира за рани афективни и социјални развој 

Истраживања афективне везаности указују да је беби урођен импулс да тражи, 
успоставља и одржава близак телесни контакт с одраслом особом која ће бринути 
о њој. За опстанак и здрав физички и психички развој детета, посебно за његов 
емоционални и социјални развој, добру прилагођеност и ментално здравље, 
неопходан је у раном узрасту до друге-треће године живота нежан родитељски 
телесни додир, који пружа осећање блискости, сигурности, заштите и љубави (Bol-
bi, 2011, 132–135; Montagu, 1981). На овај умирујући и пријатан мајчин додир у виду 
мажења, љубљења и љуљања, деца одговарају смиривањем, јер им он отклања 
напетост и узнемиреност, и манифестовањем радости и задовољства знацима 
као што су пружање руку, гукање и заводљив осмех. Студије показују да деца 
која више и интензивније реагују позитивно на додир бивају више мажена, али и 
обрнуто – мање осетљива деца добијају мање додира.

Умирујући и подстицајан телесни контакт мајке и бебе
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11. ῑлава-уз-ῑлаву – знак је блиске 
везе и самодовољности неког за-
љубљеног пара, односно сигнал 
привременог искључивања из 
околине. И овај знак има свој 
корен у детињству када се ро-
дитељ и дете нежно додирују 
главама;

12. миловање – нежно глађење 
одређених делова тела има обич-
но код љубавног пара еротско 
значење и изазива сексуално 
узбуђење обе особе. У детињству, 
оно је знак пажње, наклоности, 
љубави и нежности родитеља 
према детету које се милује по 
глави, лицу, рукама;

13. ӣриgржавање �ела – 
подупирање или ношење друге 
особе је инфантилни знак ин-
тимности, јер родитељи често 
децу носе у рукама, на раменима 
или их држе у крилу. Ово некада, 
у знак блискости, чине и млади 
љубавни парови када младић 
држи у крилу или носи девојку, 
чиме исказује нежност и љубав 
према својој „девојчици”;
14. ӣривиgно, нежно наӣаgање 
– псеудоагресивни додири као 
што су шаљиво ударање друге 
особе песницом у раме, ћуш- 
кање, гуркање, благо ударање 
дланом по глави, разбарушивање 
косе – сви ови тобожњи напади, 
враголасти додири и зачикавања 
заправо су израз нежности, 
симпатије и пријатељства изме-
ђу вршњака, родитеља и деце, 
добрих познаника или љубавних 
парова. Ово псеудоагресивно по- 
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има осећање усамљености, кривице, стида или је нерасположена, тужна, 
а њихов задатак је да поправе ова лоша расположења. Истраживања 
вршена на психијатријским болесницима показала су да како код 
њих расту несигурност, стрепња, напетост и немир, тако се повећава 
учесталост јављања адаптера.

ИСКАЗИВАЊЕ ЕМОЦИЈА – КУЛТУРНА УСЛОВЉЕНОСТ

А
нтропологију занима културна порука телесне невербалне 
комуникације, док је психологија чешће заинтересована за 
тумачење тзв. унутрашњих стања човека, која се исказују 
видовима телесне невербалне комуникације. Антропологија 
тврди да је такво исказивање културно регулисано, односно 

да одређени невербални знаци какви су физичке реакције на, у 
суштини, био- или неурохемијско стање организма не треба сматрати 
невербалном комуникацијом самом по себи.

Самододиривање –повратак у рано детињство 

Понашање самододиривања има свој 
корен у благотворном родитељском додиру 
(мажење, грљење, тапшање, љубљење, 
љуљање, дојење) који нас је умиривао и 
тешио када смо били уплашени, узнемирени, 
разочарани, тужни. Пошто у одраслом добу 
више нема родитељске бриге, мајчинске 
заштите и нежности, када смо жељни 
додира, нежности и љубави, ми прстима, 
длановима, рукама, устима додирујемо и 
грлимо сами себе и тако се умирујемо. Овај 
смисао самододира као утешне радње јасно 
се види када особа (обично женска) савије 
ноге, наслони главу на своја колена и затим 
обгрли ноге. Такав став заузима најчешће 
неко ко је тренутно или дуже време усамљен, 
нерасположен, утучен или забринут (Morris, 
2002/2005, 122).
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