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Кандидаткиња Ивана Љубеновић, ваља истаћи већ на почетку овог извештаја, с изузетним успехом
остварила је постављени циљ, по коме је анализом расних стереотипа у различитим друштвенополитичким контекстима требало приказати интенционално истицање и карикирање карактерних и
физичких одлика Афроамериканаца, као и неинтенционално стварање нових стереотипа, те њихов
штетан утицај на процес друштвене трансформације и потпуне интеграције Афроамериканаца у
америчко друштво. Указано је на степен заступљености првобитних стереотипа, заснованих на
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Афроамериканаца, али и на заступљеност стереотипа који су се из њих развили. Посебно је успешно
истражена амбивалентна улога блекфејса и његових каснијих манифестација и модификација у
популаризацији раскоши афроамеричке културе, али и популаризацији и пролиферацији негативних
стереотипа који све до данас нису искорењени. Један од циљева рада био је и успостављање и
продубљивање веза између расних стереотипа у производима популарне културе ХХ века и концепта
расе у друштвеном, политичком и културном контексту, као и разматрање доприноса позитивних
стереотипа и друштвено-ангажованих уметничких дела као механизма трансформације на
друштвеном плану. Значај који ствараоци популарне културе имају за перцепцију Афроамериканаца
омогућио је да један од циљева радова буде и доношење суда о актуелним тенденцијама и степену
интеграције Афроамериканаца. Замишљено као сублимација формалне и неформалне едукације, ово
истраживање значајно је допринело сагледавању културних феномена проистеклих из производа

популарне културе у блиској вези са еволуцијом расне дискриминације и формирањем
афроамеричког идентитета у америчкој култури.
Из овако постављеног темеља рада проистекле су хипотезе да постоји велики број елемената
стереотипизације Афроамериканаца који повезује различите ауторе, видове стваралаштва и периоде
стваралаштва. Једна од доказаних хипотеза рада јесте, пре свега, да расни стереотипи ниједног
тренутка нису нестали, већ су само модификовани или трансформисани у облик који осликава
промене на друштвено-политичком и културном плану. Друга доказана хипотеза односи се на
различите облике у којима се јављају расни стереотипи према свом настанку и употреби – то су
стереотипи настали у циљу политичко-идеолошке пропаганде; стереотипи интенционално
употребљени као предмет критике у социјално ангажованим уметничким делима; неинтенционално
употребљени стереотипи у области уметности; стереотипи настали услед експлоатисања расе у
комерцицијалне сврхе; позитивни стереотипи настали као резултат признавања доприноса
Афроамериканаца и негативни стереотипи настали у процесу стварања идентитета Афроамериканаца
у савременом контексту.
Истраживање у раду на предложеној тези обављено је на више начина – систематичним прегледом
теоријских и критичких оквира дисертације и систематским коришћењем историјских чињеница;
класификацијом расних стереотипа; ишчитавањем свих писаних садржаја, слушањем аудио записа и
прегледом видео записа у којима се стереотипи јављају; синхроним и дијахроним описивањем,
анализом и интерпретацијом расних стереотипа у различитим областима популарне културе, као и
компарацијом, односно упоређивањем истих или сродних стереотипа, тема и мотива који се јављају у
њима; методом дескрипције друштвених, политичких и културних околности које су условиле
настанак стереотипа, као и утврђивањем њихове међусобне повезаности; методом компилације
појединих истраживања у вези са расном дискриминацијом у Сједињеним Америчким Државама у
разним временским периодима; методом анкетирања, односно прикупљања података анкетним
упитницима (затворена питања у анкетном упитнику), те сређивањем, анализом и инетрпретацијом
добијених података.
Рад, као што је истакнуто, садржи три дела. У првом, уводном делу, дат је компетентан преглед
досадашњих теорија везаних за концепт расе, расизма и стереотипизације, класификација стереотипа
као и синхрона и дијахрона дескрипција стереотипа у различитим политичким, друштвеним и
културним контекстима који су условиле настанак, јачање и слабљење стереотипа у Сједињеним
Америчким Државама крајем ХIХ и током ХХ века.
Други, средишњи део рада, бави се дескрипцијом, анализом и интерпретацијом преовлађујућих врста
стереотипа, расистичких тема, митова и мотива у различитим садржајима и областима популарне
културе, као и компарацијом, односно упоређивањем истих или сродних стереотипа, тема и мотива
који се јављају у тим областима. Овај део обухватио је и анализу стереотипа са аспекта промена на
друштвеном, политичком и културном плану, и тако указао на међусобну условљеност расних

стереотипа и друштвених промена у Сједињеним Америчким Државама током ХХ века, кроз процес
борбе Афроамериканаца за равноправност и утицај стереотипа на инхибицију овог процеса.
Рад је заокружен општим закључком о утицају интенционално и неинтенционално ствараних и
употребљених стереотипа на негативну перцепцију Афроамриканаца и расну дискриминацију.
Закључак би био употпуњен методом компилације појединих истраживања у вези са расном
дискриминацијом у Сједињеним Америчким Државама у разним временским периодима ХХ века. У
закључном делу рада целовито су, компетентно и аргументовано, изложени разултати обављеног
истраживања.
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ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Стереотипизација представља једну од најзначајнијих области интересовања психологије,

социологије, сфере људских права али и популарне културe. У овом раду, посматрана је као носилац
идеологије коју заступа у својим системима представљања. Стереотипи, поједностављене „слике у
нашим главама“, како их је дефинисао Липман, дајући им 1922. године прилично неутралан смисао,
подржавају и чине природним односе доминације у Сједињеним Америчким Државама, или, другим
речима – омогућавају политичку, социјалну и културну инфериоризацију афроамеричке културне
групе.
Иако инфериоризација црне расе датира од њеног доласка на америчкo тло, њена
стереотипизација у америчкој популарној култури током 20. века доживела је праву експанзију,
усмеравањем дистрибутивне, тематске и жанровске одређености популарне културе према
интересима владајуће, доминантне класе и одржавању друштвеног и политичког statusa quo
Aфроамериканаца. Од званичне политике расне сегрегације и институционализованог расизма, до
расне инклузивности и плуралистичког карактера америчког друштва од шездесетих година и
Покрета за грађанска права, положај Афроамериканаца доживео је бројне трансформације, праћене
њиховом варирајућом културном заступљеношћу и представљеношћу. Стога, ова дисертација указује
на
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у

САД

и
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Афроамериканаца у популарној култури, чији су продукти представници и посредници расистичке
идеологије. У раду је највише пажње посвећено негативној стереотипизацији која се одвија тројако –
потпуним изостављањем црне расе из продуката популарне културе или њеном културном
анихилацијом, минорном представљеношћу црне расе или маргинализацијом, и њеном расистичком
представљеношћу, које су подједнако оствариле негативан утицај на процес расне интеграције
америчког друштва. Актуелне тенденције у заступљености расистичких ставова указују на штетан
утицај негативних стереотипа на перцепцију афроамеричке културне групе, упркос временској
дистанци са институцијом ропства у Сједињеним Америчким Државама.

Основна тема дисертације је разматрање различитих области, облика, жанрова и периода
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стереотипизације које представљају нит идеолошког нормирања и друштвене стратификације.
Вишеструка класификација стереотипа има за циљ указивање на свеобухватну, вешто осмишљену
систематску еволуцију расне дискриминације која се одразила на перцепцију афроамеричке културне
групе у САД и њену перцепцију у ширем, глобалном контексту. Дисертација је указивањем на
научну и псеудонаучну утемељеност популарних стереотипа истакла њихово штетно, инхибирајуће
дејство на процес потпуне интеграције Афроамериканаца у америчко друштво. У раду су предложене
неке од мера неутрализације негативних стереотипа и инхибиције њиховог утицаја, међу којима се
наводи и процес позитивне стереотипизације. Отварање питања значаја антидискриминаторних
пракси у анализи проблема представљености, перцепције и положаја Афроамериканаца представља
предуслов њихове примене у пракси.
Убедљиво је доказана основна хипотеза рада, по којој расни стереотипи у америчкој
популарној култури ниједног тренутка нису елиминисани, већ су само модификовани или
трансформисани у облик који осликава промене на друштвено-политичком и културном плану и
прихватљив је са аспекта актуелних (модерних, хуманистичких и демократских) вредности.
Транспарентни стереотипи засновани на понављању и доказивању анималних карактеристика
припадника црне расе, манифестација су отворене, опресивне политике расне сегрегације и
субординације, док су прикривени, суптилни стереотипи манифестација политике која је расну
интеграцију прихватила у теорији, али не и у пракси.
Иако су првобитни стереотипи настали интенционално, неинтенционално настали стереотипи
последица су динамике друштвених односа и питања расног идентитета савременом контексту. Из
тог разлога се друга доказана хипотеза односи на различите облике у којима се јављају расни
стереотипи према свом настанку и употреби, и тежи да групише све постојеће стереотипе у нове
обрасце.
Глобализација америчке културе допринела је видљивости црне расе у глобалном контексту,
али је гламуризација живота Афроамериканаца онемогућила видљивост проблема који се тичу
њихове материјалне и културне депривације. Рад указује на савремене тенденције стереотипизације и
заступљеност стереотипа који су познати у Србији, а може послужити и за слична истраживања која
у политизацији популарне културе виде утицај на динамику друштвених односа.

VIII

ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА:

Промишљеном и теоријски чврсто утемељеном ишчитавањем анализом брижљиво одабраног
корпуса, кандидаткиња је дошла до читавог низа вредних увида и закључака. Те је закључке у својој
докторској дисертацији изложила прегледним и јасним научним стилом, који употпуњује позитиван
утисак о овом научном делу.

X

ПРЕДЛОГ:

На основу свега изложеног, сматрамо да је Ивана Љубеновић обрадом теме под насловом
Стереотипизација Афроамериканаца у популарној култури ХХ века сачинила вредно научно
дело, од несумњивог значаја за српску англистику и науку о књижевности, као и за студије културе.
Због тога предлажемо наставно-научном већу Филолошког факултета да ову докторску дисертацију
прихвати, а кандидакињи одобри приступ усменој одбрани рада.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

др Зоран Пауновић

др Радојка Вукчевић

др Александра Јовановић

др Бојана Вујин

