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strialists, bank managers, richest traders, renters, developers), the most important segment
of elite in the SerЬian society until 1914 constituted the best paid civil servants: government
presidents, ministers, district administrators, generals and senior officers, judges, doctors,
university and high school professors, etc. Тherefore, they may Ье taken to represent the
middle class. In addition, when SerЬia is concerned, it did not have upper levels of noЬility
or nobility at all. Instead of noЬility, there was а kind of elite of merit, arising from the
ranks of the leaders of Serblan uprisings against Turks. Тhese families were awarded outstanding positions in the administration, associated with certain privileges. Тhеу were promoters of modernization and provided high education to their children. Тhе ~hare of daughters from the richest (in local circumstances) SerЬian families ranged between 25.03%
(1881-1899) and 30.38% (1900-1914). In addition, there were about 40% of girls from
trading families.
Тhе Кingdom of Yugoslavia abolished some legal restrictions regarding material standing of spouses, which resulted in declining share of marriages with the girls from richest
families. Тheir share was only 21.17%, but in absolute terms it was almost equal to all
marriages approved Ьetween 1881 and 1914. Legal limitations were introduced again in
1935. As the consequence, the number of marriages with highly-educated working women
increased between 1935 and 1941.
Former Austrian-Hungarian officers who were admitted to the new army welcomed
with relief the practice according to SerЬian laws (until 1923), which made marrying easier
for them compared with very restrictive laws in Austria-Hungary. In the пеw state they
married Serblan girls in the same way in which the Serblan officers married girls from
the new, larger state, irrespective of their nationality.
On а sample of 368 approved marriages of Yugoslav generals and admirals, it was
estaЫished that they much more frequently (45.10%) married girls from the richest families
than officers in SerЫa or Yugoslavia in general.
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Устај сељо, устај роде: Симболика
сељаштва и политичка комунџација
у новијој историји Србије
Айсшракт: Од времена изградње модерне срйске државе и зачетака
йолишичког живота, до савремене йредизборне и скуйшшши:ке решо
реже странака, срйско село, сељак и сељачке вредности не йресшају
да буду ме~у кључним йолишичким симболима. Ураду се на йримерима
из

XIX

и ХХ века указује на најважн.ија значења и функције које су

йолиiiiички акшери у оквиру йроцеса йолишичке комуникације йри

~вали симболима изведеним из срйске сељачке културе. У оквиру сис
шемског йрисшуйа йолишичкој комуникацији, који се у раду засшуйа,
Свака йолишичка йорука сматра се неодвојивим делом контекста у
коме је насшала, и може се шумачиши само уз йуно уважавање йосеб
носши шоi контекста и ойштих карактеристика йолишичке

комуникације као йосебне врсте размене информација.

1.

Нови Левијатан: држава и политика у
заосталим цруштвима

1.1.

Сељак

-

извор славе и богатства нације у настајању

Од Вишњићевих песама из доба ,,васкрса државе qю:ске до савремене изборне шш
с:куппrrина<е ~~ сrранака, симболи као пrro су опанак, rуњац, шајкача, rусле юm

"урођена,, национална аЈеС1' и демокраrска осећања шумадијсmг сељака предсrављају ва
српским културним просторима неизбежне елементе IIОЛИТИЧI<е mмуникације.1 Вођени
)беђењем или ~м, засrупнициrоrово свих потrrичких идеолоmја. националних
проrрама Ира3ВОЈних модела су romм проrекла два века своје опције доводили у пооитивно

*

Текст је резултат рада на пројекту ПОЛИТИКА И ТРАдИЦИЈА У САВРЕМЕНОМ ЈУГОС
ЛОВЕНСКОМ ДРУШТВУ Цешра за етнолошка и антрополошка истраживанја Фвлоэофског
факултета у Београду

Ф~лип ~ишњић је у песмама исковао два опречна симбола српског omopa Турцима

- ,,сиротињу

раЈу,,: КОЈ а гло~е давати више н_е може, нити трп~титурскогазулума (,,Почетах буне против дахија,,)
и ,,во1во1;1е" ко1е с Турцима ~аЈу завадише (,,БоЈ иа салашу,.), односио, ,.српске поглавице" које су
кавгу наЈпре заметнуле (,.БОЈ на Мишару,,).
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или негативно конотирану везу са поменутим "кључним симболима,..2

Идеологизо~ и полиrизован однос према сељашrву и се.љачю.Јј К}'ЈП)'РИ посrаје

omrrre

месrо нacraJyhe национаmrе културе не само у Србији, него и на осrалим просгорима кqе
3

захваrа ,,балкан~ _цивилизација,,. У свом обраћању румунском Парламекrу, пршщ
Нию:та~ Бибеску Је Једном речешщом }0100 да искаже наЈважш~је разлоrе за такво сrање:
"Сељак Је ~ богаrсrва у времену мира, извор славе у времену рша.,,4 Том реченицом
наго~пrrена Је вредносr сељаштва као а!Мбала у по.шпичким: расправама о привредном
~~у. односу кла~ и ~бини НаIЏЈје. Сmарање модерне националне државе незамисливо
Је без сељачког зноЈа и крви, а опсrанак на власти елита I<Dje 11fМ пројектом руководе

зависи од ~ способности да ~имењују голу ?ШУ• или: да сељашrву учине прИХВШ"
љивим жрmе кqе од њега ~ЈУ- КаI<О се са баЈонс:тwа може урадкm све, осим да ое

!fЗ њима щщ у земљама ще 'lрпе притиске брзог развоја политичка mмуникација посгаје
Једно од rnammx q,едсrава обезбеђивања присrанка људи на неизбежну пюњу.5

1.2.

Држава

-

,.гвоздена рука" спаса "одозго"

Радикални раскиди са процесима дугог трајања, какви су у Великој Бри
тани~и ост~арени индустријском, а у Француској буржоаском револуцијом, у ис
торИЈИ имаЈу карактер спонтаности само при свом првом догађању. Потом они

постају плен специфичног соја људи, које Бенедикт Андерсон ефектно назива
"крадљивцима идеја,,, и прерастају у "модел" пожељног решавања проблема у
другим срединама. 6 Мање срећним или мање даровитим заједницама "краlја иде
ја скраћује историјску фазу "пипања по мраку,,, али их излаже огромном напору

"сажимања" историје, и то без довољно развијених унутрашњих социјалних и
економских предуслова и у крајње неповољном спољашњем окружењу.
Малобројне елите таквих релативно заосталих земаља, земаља са полупери
ф~рије или периферије светског система, односно модернизацијских "касниоца,,,

наЈчешhе покушавају да превазиђу своје проблеме развијањем снажних и цен-
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трализованих држава, уз помоћ којих су у стању да планирана решења спроведу

упркос унутрашњем или спољашњем отпору.7
Дакле, у заосталим земљама модернизација често има карактеристике све

сно замишљеног, из развијеније средине преузетог процеса, иза кога стоје сна
жна држава и/или аутократски владар, односно владајућа олигархија. 8 У својим
"Успоменама,,, Владимир Јовановић је спасао од заборава неколико занимљивих

мисли српског аутократског модернизатора, Кнеза Михајла Обреновића. У њи
ма није тешко приметити спрегу између "фихтеовских" и типично српских, на
ционално-ослободилачких мотива:

"Кнез је говорио како време не чека на поступан развој свести, коме би

штампа водила, те се мора рачунати на чињенице које брже раде за спољашњу

слободу. Чињенице те биле би: добро уређена и дисциплинована војска и
државна управа извођена 'гвозденом руком' .... - у једној земљи са тако
непросвећеним народом, и тако малом одабраном 'Интелигенцијом' мора се
све 'озго' регулисати, тим строже што нам ни догађаји не остављају времена
за развијање либералних сисема државне управе.,,9

Кнез Михаило је навео скоро комплетан репертоар разлога којима ће
различити владаоци и режими прибегавати у покушају да оправдају владавину
"гвозденом руком,,. Ради се о заосталости народа, малобројности елита, великим
националним задацима и опасним спољним непријатељима, који чине
немогућим поступан развој либералног државног система, и намећу потребу
убрзаног стварања снажне државе и војске, уз помоћ којих се једино· могу
превазићи наведени проблеми. Национални задаци и непријатељско окружење
показаће се посебно успешним легитимизацијским начелом етатистичких

политичких опција у Србији. Развојне посебности земаља о којима је до сада
било речи - свесно преузимање туђих модела развоја, левијатанске пропорције
државне бирократије и аутократска власт суверена или елита мотивисана

2

Ради се о_симболима ~оји из~зивају 1!ајвише и11;t:ре~:овања унутар неке културе; које аутохтона
поnулациЈа. сматра на1важни1има; КОЈ~ изазив~ЈУ на1више позитнвнц или негативних емоција,
односно највише покрећу на акциЈу; ЧИЈ а су својства и значења разрађенија од осталих елемената

култур~; најз~, чија злоупо'l_'Реба је најпоцложнија забранама и санкцијама. Ortner S.B., ,.Оп key
symЬoli

, Amencan Anthropologist, 75 (5), 1IJ75, п. 1338-1346; наведено према: Riviere Claude Les liturgies
politiques, PUF, Paris, 243.
·
'
·
3

Појам "балканска цивилизација" користи Трајан Стојановић да биодредио "културно подручје,. (на
ко~е нека културна д?бра или особине испољавају правилност у просторној застушьености и

траЈност у ВЈ?емену) КОЈе се простире "између четири мора, Саве и Дунава,,, а да не захвата ни море
нистеnу. StoJ3?ovi~. T.,Balkan.rkacivilizacija,Centarzageopoetiku,Beograd, 1995, 13-14. О идеолоmзацији
и политизlЩИЈи сељаштва и сељачке културе на Балкану говори се у зборнику:

мулацију те тезе. Њена сентенција: ,,Проклетство заосталости: примат

политике" као оцена стања засигурно наткриљује средину и период на који се
изворно односи. 10

Paysans et Natio,м

d'Europe cenrrale et Ьallшnique, Мaisonneuve et Larose, Paris, 1985.
4 Sha!'iro, Р.А., .~s partis politiques et la paysannerie dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres,,,
Nations ..., ор. c1t., 197.

5

спровођењем развојних и националних планова "одозго,,, - потврђују оцену о
месијанској улози која је у њима додељена политичкој сфери, као и о огромној
материјалној и људској цени такве опције. Пишући о ситуацији у Србији на
почетку ХХ века Мира Богдановић успева да понуди најелегантнију фор

in Paysans et

Чувену изреку о бајонетима наменио је Таљеран Наполеону како би СЈ1Ј1ника подсетио на то да

СВ3;1(_а ~:~ласт мора да тражи основе легитимитета, ако жели дуго да траје. Podunavac, Miian, Politilki
leg1t1m1t~t, Rad, Beograd, 1988, 25._ Интензи_вно коришћење симболике сељаштва у политичкој кому

никацији представља стратеmЈу задобијања II потврђивања легитимитета на самим његовим из
ворима - у симболичком пои~овеhивању са ,,вољом Народа,,, односно ,,гласом Народа,.. Јер, у
заосталим друШ"IЋима Сељак Је главни симбол Народа.

6 Anderson, Benedict, Nacija: zшnisljeшцajednica, ~kolska knjiga, Z-agreb, 1990, посебно стр.49 и 78. Андер
сон првенствено говори о преношењу "модела независне националне државе" у nрвим декадама

XIX в., али се оправдано може ~оворити ~ о Пl.'еузимању привредних, војних, хултурно-уметничкц
и других "модела" орrанизацИЈе из развИЈеНИЈИХ средина.
·
·.

7

Критикујући оправданост примене идеја л11берализма у заосталим земљама, поготову Смитову
веру у благотворна дејства "невидљцве руке" спобод11оr тржишта, Јохан-Готлиб Фl'!хте развија
модел свемогуће руке којом ,,затворена трrовачка држава" управља свим унутрашњим процесима.

Преласком у умове елита огорчених јазом који њихове земље дели од развијеног света, Фихтеове

ће мисли прерасти у етатистичке доктрине којих се Исток Европе неhе одреhи до данашњих дана.

Bcrend, Ivan, The crisi.~ wne ofEurope, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 22-25.
8 Janos, Andrew С., ,.Politi/щ :r.aostalosti и konti11enta/noj Evro11i 1780- /945,., Na§e teme 10, Z-agreb, 1989,

2484-2511, пос. 2493-2502; Марковић, Предраг Ј.,., Теорија моi>ерн11.За1111је II њена кр11ш11чка йримена
на ме!)ураiГmу Ју'iослав11ју tt дру'iе uсшочноевроiiске земље,., Годишњак за друштвену историју, св.
1, Беоrрац, 1994, 11-34.

9 Јо11а11011иh, Владимир, Усйомене, БИГЗ, Београд, 1988, 179-180.
1О Цllтирано према Stojanovic, Dubmvka: ,,Srpslщ socijaldemokratslщ partija izmeau moderne i revolucionarne
ortodoksije,., u: Srbija и nюderniџlcijskim procesima ХХ veka, INIS, Beogmd, 1994, 305.
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1.3.

,,Шта да се ради,,

-

полемике о правцима развоја друштва

Етатизам није једини облик "примата политике" у срединама које настоје
да превазиђу своју заосталост. Како су модернизаторски настројене елите спре 0
мне на ризик и цену напретка у њима сразмерно малобројне, често изостаје
општедруштвени консензус о оправданости, смеру и интензитету промена са

којима људи морају да се суочавају.11 Због тога политички живот периодично

раздиру полемичке олује. Њихов емотивни набој увећава нужно суочавање са
неугодним темама. Најчеше се ради о болном саmедавању инфериорног поло

жаја сопствене нације и фрустрирајућем сазнању да се он може поправити бр
жим и потпунијим усвајањем "туђих" развојних модела и вредности, дакле, по
цену губитка идентитета. Такве су олује у Русији беснеле између западњака и
словенофила или, нешто касније, поборника народњаштва и свесловенства. 12 У
Србији су се на сличан начин сукобљавали либерали и млади социјалисти или
напредњаци и радикали. 13
Ослобођене локалних: специфичности, те полемике се могу свести на су
кобљавање различитих варијанти три основна усмерења. Ради се о дилеми из
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већину становништва. Други предуслов се надовезује на први. Наиме, сељаштво
је давало главну снагу оним процесима који су од Србије створили модерну
националну државу. То се посебно односи на устанке и ратове Ј{оји су Србију
учинили слободном, већом и поштованом. Трећи предуслов везан је за
економски допринос који је сељаштво дало развоју Србије кроз извоз пољоприв
редних производа и стоке, а касније и дејством унутрашњих "маказа цена,,.
Други и трећи предуслов указују на огромне људске и материјалне жртве које
је на олтар државе и нације положило сељаштво. Међутим,· ,,земљом сељака"
су врло брзо почели да управљају "капуташи,,, макар и они били тек од скора
"опапучени опанци,,. Најзад, упркос све интензивнијем ангажовању у
политичком животу Србије, политичка моћ сељаштва је остајала занемарљива.
Последња два предуслова скрећу нам пажњу на одсуство одговарајуће "награде"
за сељачке заслуге, из чега лако настаје фрустрација. Дакле, у Србији се посебно
место симболике сељаштва у политичкој комуникацији темељи на могућности
да се њеним коришћењем истовремено слави величина нације, искаже истина
о изузетним заслугама и вредностима једног друштвеног слоја, тај исти слој
покуша умирити због парадоксалне ситуације у коју је све више тоиуо, као и
да се на ангажован начин искажу различита разщ>јна опредељења. 16

међу:

а) преношења у сопствену средину (уз евентуална прилагођавања) туђих

2.

модела развоја на што потпунији и успешнији начин;

и циљеви политике

б) проналажења самосвојног пута (нпр. ,,трећег,,), захваљујући коме ће се

2.1.

напредак остварити, али уз очување сопствених аутохтоних квалитета;

в) потпуног одбијања могућности или оправданости било каквих промена

и инсистирања на континуитету са својом традицијом, чиме се једино може
гарантовати опстанак заједнице. 14
·
Огољени и сажети, наведени ставови о пожељним правцима развоја могу
послужити као основа за стварање конкретних, локалних типологија модерн
изацијских усмерења.
Међутим, пуно разумевање развојних опредељења једне средине није

могуће достићи ако се пажња не усредсреди и на локалне културно и историјски
условљене специфичности реторике којом се та усмерења исказују. Тако је у
Србији, али и у другим земљама "балканске цивилизације,, , политичку
комуникацију .карактерисало интензивно коришћење сељачке симболике
приликом заступања, односно оповргавања сваке од три наведене развојне ал
тернативе.15 Постојало је најмање пет озбиљних предуслова да у Србији
сељаштво постане толико снажан политички симбол. Пре свега, Србија је тек
у другој половини ХХ века престала да буде земља у којој сељаштво чини

11 Bogdanovic, Mira, ,,Modemizacijskiprocesi uSrblji иХХ веку.,, у: Srbija... , ор. cit.,

Маркс или Вебер

-

питање теоријског приступа проблему

Специфичности заосталих земаља о којима је до сада било речи пружају
довољно

аргумената за тврдњу да, супротно очекивањима марксистичких

теорија транзиције, за проучавање историјске судбине модернизацијских
"касниоца" привилеговани приступ нуди веберовско инсистирање на
разумевању културно-религијских предуслова, као и политичких идеологија,

институција и процеса.17 Управо због дириговања модернизацијом "одозго"
и честих јавних полемика о судбини нације и пожељним правцима њеног раз
воја, добрим начином за отпочињање истраживања може се сматрати ус
редсређивање на процес политичке комуникације. Анализом посебности
комуникације у политичкој сфери неке заједнице може се доћи до сазнања
о односу актера према политичким институцијама, прокламованим и ствар
ним основама легитимитета власти, политички прихватљивим и неприхват

љивим правцима развоја заједнице, или логици.односно логикама политичког

37.

12 Bilington, D:fejms, Ikona i sekira, Rad, Beograd, pos. 378-414,443-505; Кitching, Gavin, Development алd
Underdevelop~nt iri Historical Perspective. Populism, Nationalismarid Industrialization, Methuen, London and
New York, 1982, пос. 35-45 и 145-157; Perovic, Latinka, Planirana revolucija, Beograd-Zagreb, 1988.
13 Перовић, Латинка, Срйско-руске револуционарне везе, Службени лист, Београд, 1993; иста, Cpiicкu
соцr4алисши 19. века т.1 и2, Рад, Београд, 1985; SuЬotic, Мilan, Sricшije 11/оЬоdе, Gradina, Nis, 1992, 107-205.
14 Наведене развојне опције се донекле преклапају са политичким: прва би одговарала либералној,
друrа радикалној, социјалистичкој и популистичкој, а трећа конзервативној. За податке о "трећем

путу" у Пољској, Румунији и Маt)арској погледати радове А.

Моћ симбола: политичка комуникација

Wallicog, К. Hitchins-a i I. Szelenyi-a u

Nase teme, ор. cit.

15 Међу симболима су нарочито заступљене биле сељачке друuпвене институције, као што су задруга,
сеоска опшrина, моба, позајмица, као и колективистички патријархални етос.

16

В11wезначност тоr обима чини од симболике сељаштва идеалну форму за успостављање, односно
потврђивање легитимитета неке политичке опције. Збоr тоrа ће у Србији сељачку симболику
интензивно користити велике странке oпurrer типа, можда чак са већим жаром од самих сељачких
странака.

17 Чини нам се да такву оцену све отвореније прихватају ц заступници маркси:стичке теорије тран
зиццје. Тако Морис Годелије, у уводном тексту своr зборцика посвећеног моделима преласка у
капитализам, примећује да држава непрестано утиче на еволуцију економских структура преко
система кредЈПа, nолцтике цена или планова развоја, аграрних реформи и других глобалних

захвата. M.Godelier, ed., Transitions et subordinations аи capitalis~, MSH, Paris, 1991, 38. При томе он и
даље занемарује питања развоја и промене nолкrичких вредност, култура и система. О значају

Вебера за историјску науку: Кока, Јирrен, О исшоријској нау111t, СКЗ, Београд,

211-277.

1994, 61-85, и
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процеса у целини. 18 На тај начин, прићи ће се и корак ближе успешном пред
виlјању њихових реакција на развојне, политичке и друге изазове.

2.2. Делати речима - ка могућој дефиницији политичке комуникације
Појам политичке комуникације, као један од кључних у овом тексту, зах
тева ближе одређење. ТИм појмом ће се означавати свака симболички пос
редована размена политичких порука, или порука које имају политичке пос

који одређују комуникацијски контекст, док је четврта резервисана за елементе

који дефинишу примаоца поруке:22
КАТЕГОРИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ

ИНФОРМАТИВНА УСМЕРЕНОСГ

~ Прва категорија:

-

Пошиљалац

-

Порука

-

Комуникацијски контекст

-

Прималац

1.
2.

ледице, између различитих актера који у оквиру неког политичког система свес

но или несвесно учествују у политичком процесу. 19 Могуће је разликовати
политичку комуникацију у ужем и ширем смислу. У првом случају, радиће се
о свесној и намерној размени политичких порука (исказа о политичком стању

или намерама, политичких ставова, судова, идеја, вредности и симбола) измеlју
политичких личности (нпр. министара или нар. посланика), личности са
политичким својствима (нпр. бирача) или политичких институција (нпр. држава
или влада). Политичком комуникацијом у ширем смислу сматраће се свака раз
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Слободан Наумовић, Устај сељо, усшај роде

ко шаље
са којим ставом према поруци

З. са коiим циљевима

-

Друга категорија:

4.
-

Трећа категорија:

5.
6.
-

шта шаље
преко ког канала контекст

поп коiим vсловима

Четврта категорија:

7.
8.

мена порука у оквиру које макар један од учесника шаље, или му се приписује
да шаље, односно прима, или има утисак да прима, политичку поруку. У ту

коме
са коiим последицама.

·

категорију биће сврстана и свака јавна или јавности доступна размена интен

Основни смисао понуlјене схеме лежи у могућности да се њеном применом

ционално-неполитичких порука између неполитичких актера, која у јавности

укаже на међузависност свих елемената политичке комуникације, односно да
се скрене пажња на висок степен њиховог међусобног условљавања. Она треба

буде протумачена као политичка, или изазове доказиве политичке последице.

да се схвати као упитник за истраживање и матрица за анализу, а не као заувек

2.3. Ко, шта, коме? - категорије и елементи политичке комуникације
Процес политичке комуникације може да се разложи на одређени број
обавезних елемената. У својој већ класичној "схеми комуникације,,, Харолд Лас
вел одреlјује три основна и два пратећа елемента сваког облика комуникације. 20
Основним елементима он сматра: пошиљаоца поруке (who says), саму поруку

(what),

као и примаоца поруке

(to whom),

док се пратећим елементима могу

сматрати: средства којима се порука шаље (ин њхицх цханнел) и њене последице

(with what effects). 21

Ласвелова схема нуди добру полазну основу за истраживање

политичке комуникације. Међутим, да би давала задовољавајуће резултате
неопходно ју је допунити са још три елемената и променити њихову
категоризацију. У модификованој схеми елементи су сврстани у четири

категорије. Информативна усмереност елемената послужила је као критеријум
њихове категоризације. Тако су у прву категорију сврстани елементи који говоре '
о пош~љаоцу поруке, у другу они који говоре о самој поруци, у трећу елементи
18

Кључни теоријски појмови на најопшrијем нивоу анализе биће политички легитимитет, политичка

култура, политички 1:истем, и политички процес. Политичка комуникација је главно средство

решавања проблема који се у тим сферама политикепостављају, а посебности тих сфера непосред
но }'ТИ'iУ на карактеристике процеса политичке комуникације. За дефиниције погледати

Encik-

lupediju puliticke kulture; Savremena administracija, Beograd, 1993.
19 "Отвореност" дефишщије неопходна је како би се очувала њена применљивост у оквиру
различитих политичких традиција.

20 Lasswell, Hatold, ,, ~ Structure апd Function of Communicatiunin Society,,. in: Lyman Bryson, ed., The
Communication ofldeas, lnstitute for Religious and Social Studies, 1948; Од изузетног значаја су и: Lasswell,
Н., Leites, N. et а\., Language of Politics, G.W. Stewart, New York, 1949; de Solla РооЏ., et al., Тhе Prestige
Press: А Comparative Stшly ofPolitical SymЬols, М.1.Т. Press, CamЬridge, Mass., London, 1970.
21 Lasswell, Н., ,,Тм Strш:ture..., ор. cit., 37.

дата форма којој треба прилаrоlјавати податке. Најелементарнији облик међу
зависности на који она скреће пажњу проистиче из основних функција поли
тичке комуникације. Ако претпоставимо да су две њене најважније функције
преношење политичких информација и остваривање политичких циљева (нпр.
индоктринације, победе на изборима или побољшања политичког имиџа), онда
можемо тврдити да ће се међу актерима политичке комуникације усталити. те
жња да сам чин преношења информација претворе у средство остваривања по
литичких циљева.23
Детаљно разматрање наведених елемената политичке комуникације може
нам омогућити потпунији увид у природу њихове међузависности. Посебна

пажња ће у овом раду бити посвећена само категоријама поруке (ДРУГА) и
комуникацијског контекста (ТРЕЋА), односно елементима "садржаја,, (шта
шаље) и "форме,, (преко ког канала) неког комуникацијског чина, јер је у њима
концентрисана сељачка симболика.24

22

Верзију модификоване Ласвелове схеме комуникације која, поред основних пет елеме1_1ата,

подразумева и nита1Ьа о ставу пошиљаоца према поруци и циљевима пошиљаоца, нуди: StJepan
Gredelj, S апи stranu ogledalu. lstral.ivanje pramena mode/a komunikacije ujugo.,toven.,kom druitvu па osnovu
analize sadrf.aja pisanja listova BORBE i POLПIKE и periodu od 1945. da 1975. god., lic SSO SrЬije, Beograd,

1986, 18. У схему која се користи у овом раду укључен је и елемент који говори о условима одвијања

комуникације.

23 Чини нам се да најбољи доказ за наведену тврдњу у нас пружају ТВ дневници, у којима је функција
информисања неодвојива од функције политичке индоктринације и мобилизације. Исто важи и за
председничке наступе у јавности, као II наступе било које политичке личности. Детаљније о
проблему у: Milivojevic, S., Matic, Ј., Ekranizacija iz/юra, Vreme lcnjige, Beograd, 1993.

24 Елементи из ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ (ко шаље, са којим ставом премапоруци, са којllМ циљевима)
могу се, у извесном смислу, сматрати независном променљивом. Остали елементи у поmуноС'ПI
зависе од избора пошиљаоца поруке. Ипак, спец11ф11чности сваког зависног.елемента повратно
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Шта се шаље

-

о садржају политичких порука

ДРУГУ КАТЕГОРИЈУ, која се односи на поруку, исказује само један еле
мент: ШТА ШАЉЕ, који је тежак за систематизацију јер подразумева најраз
новрсније садржаје. Једна од могућих систематизација полази од опозиције из
међу општих, емотивних и субјективних садржаја, и посебних, рационалних и
објективних. Тако ће садржај порука бити распоређен дуж континуума који за
почиње политичким митовима, укључује политичке идеологије, вредности, ста
вове, и завршава се политичким чињеницама. За нашу тему су политички ми

тови и идеологије од највећег значаја, како због посебног места које имају у

оквиру политичке комуникације, тако и због интензивног коришћења сељачке
симболике.

2.4.1.

Политички митови

Политички мит ћемо одредити као посебну врсту митске приче у којој се
нуде одговарајућа сећања на измишљену или стварну прошлост и слике
пожељне будућности у циљу објашњавања и оправдавања политичке
садашњости, и изазивања колективних осећања и акција.25 Ако због једностав

ности усвојимо типологију коју је предложио Раул Жирарде, онда можемо да
говоримо о митовима о златном добу, јединству, завери и спаситељу.26 Њима

за ову прилику треба додати и посебне типове, мит о сељаку као културном

хероју и мит о изузетним психичким особинама сељака.27 Тако су се у Србији
током различитих периода могли чути политички митови о: златном добу у коме

је хомогено сељаштво живело изоловано уживајући у духовним и моралним
квалитетима своје културе и психе; о јединству заснованом на свеприсутности
патријархалне и егалитарне сељачке културе; о завери Турака, Запада и
Ватикана против душе и тела сељачке Србије; о сељаку-спасиоцу какав је био
Карађорђе; о сељаку у гуњу, скромном културном хероју на коме ипак почивају
целокупна културна, привредна, политичка и војна достигнућа српске Нације;

најзад, о бистрини сељачкој која надилази градске и странске умове. Упркос
истанчаном осећају за "месијанство,,, ,,фетишизам,,, ,,мистицизам,, и сличне
појаве у српској политичкој и књижевној историји XIX века, ни Јован Скерлић
није успео да одоли сиренама српске сељачке мистике. Он пише о "природној
бистрини и оштроумљу србијанског сељака" и његовим "типовима чудновате
интел}!:генције,,, о "великом резервоару снаге и енергије који се зове народ"
или "здравој народној крви,,.23 У раду у коме говори о Србији као "сељачкој
земљи" на којој је "сељачки народ" створио "сељачку државу,,, Драгољуб
Јовановић помиње и Србијанце "са одликама које се налазе ретко где, можда

нигде у Европи,., који представљају "елеменаш необично уједначен: једна вера,
једна национална идеја, један начин живота,,.29 Због тога, сељаци су у Србији
по њему,,

утичу на остале елементе. Утолико се може рећи да је политичка хомунихаЦИЈа ситем ЧИЈа се
равнотежа одржава сталним међусобним прилагођавањем елемената.

25 Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques, Seuil,Paris, 1986; Кasirer, Emst, Mit о driavi, Noiit, Beograd,
1972; мatic, Мilan, Mit i politika, Radniёka §tampa, Beograd, 1984;
26 Girardet, R., ор. cit.
27

Другачије типологије могу се наћи у:

Mati~,

М., ,.Мit (politiёki),

Enciklopedija politicke kulture, ор. cit.,

1993, 673-684, пос. 682-684.
28 Colovi~. Ivan, ,.Skerlic i srpsld politicld mit(111i,,, SrЬija и moderni;дcijskim procesima... , ор. cit., 367-375.
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2.4.2.

-

основ йарламеншаризма и демокрашије.,. 30

Политичке идеологије

У Србији је и већина политичких идеологија у одређеним моментима била
исказивана помоћу сељачке симболике. 31 У ту сврху су најчешће били

коришћени поједини елементи материјалне културе, уз чију помоћ су згуснути
идеолошки искази на симболички начин били повезивани са сељачком
популацијом, као и поједине сељачке друштвене институције, на којима су у
оквиру различитих идеолошких система најчешће биле засниване развојне

могућности српског друштва. Најбољи примери такве праксе могу се наћи у
теоријским списима српских либерала и социјалиста XIX века и њиховим
међусобним полемикама, као и у нешто каснијим радовима и јавним наступима

радикала. Посебно је занимљива чињеница да се различите идеологије и
супротстављени развојни програми исказују истим сељачким симболима. Тако
млади либерали М. Јанковић и Ј. Грујић, још у најранијој младости занесени
идејама обнове Душановог царства и освете Косова, али и ватрени поборници
уласка Србије у цивилизовану Европу, у Паризу

1853.

објављују књижицу

"Јужни Славени ...,,, која се може сматрати компендијумом национално-егзалс
тираних ставова.32 Оцењујући странице на којима они ОIШсују друштвене односе,

обичаје и навике на српском селу, Јован Милићевић констатује да се ради о
"правој идили првобитне невино~,,, о прохујалом ,,златном добу" у коме су
"непомућена слога" и "привлачност живљења" достигли такав ниво да се намеће
закључак "да су Тома Мор и други социјалисти и комунисти знали за нашу
земљу, они не би стварали уображене утопије.,,33 Идејну константу, која се пров
лачи кроз целокупну Грујиhеву теоријску и политичку делатност, представљаће
на изворном познавању народног живота заснована вера у народну скупштину

и локалну сеоску самоуправу као основне принципе патријархалног сељачког:
схватања власти.34 Слична уверења неговао је и нешто млађи либерал Владимир
Јовановић. Морална својства српског духа и традиционалне институције српског

патријархалног живота (општинска самоуправа, сеоски сабори, задруге, мо~а
и други облици заједничког рада) чине, по Јовановићу, здрав темељ на коме Је
могуће градити здање савременог либерализма и демократије.35 Јовановић раз
вија идеал-типску опозицију између "Готована,,, који пасивно и инфериорно

29 Jovanovic, Dragoljub, .,Socijalna struktura SrЬije,,. u: Isti, Sloboda od straha, Filip Visnjic,
Beograd,291-308, пос. 302 и 301.
30

зависе од избора пошиљаоца поруке. Ипак, специфичности сваког зависног еле:иента nовр~тно
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knjiga,

IЬid., 307.

31 ~usnjic, Duro, ,,ldeologija.,, u: Enciklopedija...,op.cit., 373-382, пос. 374; посебно значајне студије су:
Манхајм, Карл, Идеолоzија и уuюйија, Нолит, Београд, 1978, пос. 53-106 и 191-257; Boudon, Raymond,
L 'ideologie, Fayard, Paris, 1986.
32

Милићеаић, Јован.Јеврем Гpyj11fi. Исшор11јаш свешоандрејскоf либерализма, Нолит, Београд, 1964,

40-45.
33

Љid.,44.

34

Љid., 265.

35 Subotic, Milan, Sricanje sloЬode, ор. cit., 140.
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преузима европске политичке институције, и "Србенде,., који свој самосвојни

nyr ка демократији равној европској заснива на свести о снази "јавног духа
србскоr,..36 Његов романтичарски национализам има задатак да "наш народ
пробуди" и тако га оспособи за изградњу националне државе засноване на син~

тези патријархалних и модерних институција, која неће имати због чега да
узмиче пред модерним западноевропским државама.37
Позивајући се на исте институције српског сељачког друштва, али кроз

оштре полемике са Јовановићем, Владаном Ђорђевићем и идеологијом
либерализма уопште, развија своје становиште Светозар Марковић. либералној
концепцији развоја државе, која по њему неминовно води етатизацији друштва,
диктатури и расту експлоатације, Светозар супротставља модел којим се тежи
прескакању фазе бирократизације и капитализације друштва и непосредном
преласку у социјалистичко, народно и самоуправно друштво, каквом теже и

најсвеснији духови евроnски.38 Радикалније и доследније од либерала, Светозар
Марковић развија модел самосталног пута српског друштва ка универзалном

циљу државе социјалне правде. Тако он каже: ,,Наш је задатак, не да уништимо

капиталистичко rаздинство, које у ствари и не постоји, већ да малу патријарс
халну својину преобратимо у заједничку и .да тако прескочимо целу једну ис
торијску епоху економског развића - епоху капиталистичког газдинства.,,39 Ако
га од либерала разликују "теорија историјског скока" и идеал социјалистичке
народне државе, онда ra са њима повезује идеализовано виђење друштвених
институција српског села, на којима он и гради своју концепцију: ,,Очевидно у
друштву где постоје: општинска својина, моба и позајмица, где се сви чланови
оПIIПине старају, да ничија земља не остане неурађена због оскудице руку; потребан је само један корак даље па да се организује правилно ойшшинска
заједничка йроизводња. .. ,,.40
Трећи пример идеолошке концепције која се темељи на идеализованим

карактеристикама и институцијама сељачкоr друштва нуди нам "Србима пос
ланица из Москве" Алексеја Хомјакова из 1860. године. 41 Обраћајући се Србима
као православној браћи, ,,потпуним Словенима,,, Хомјаков у ,Досланици" зас
тупа тезу да "унуграшњи живот неког народа долази у неред и у неусклађеност
ако допусти да се у његове жиле улију струје туђег живота.,.42 Због тога им он
упућује савет: ,,Не подајте се саблазни да будете Европљани!,,43 У том смислу
треба зазирати од страних институција, обичаја, начина одевања, израза и

начина мишљења. Алтернативу нуди "истинска вера,, - православље, које кроз
идеју и идеал "саборности" гарантује могућност чувања традиционалних вред-

36

IЬid., 141-145
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ности које одликују руски и српски народ.44 Те православно-народне вредности
биле би: простота и чистота нарави, скромност, братска једнакост и брато

љубље, послушност духовним пастирима, правдољубивости искреност.45 Оне су
темељ друштва које тежи да репродукује модел ,,заједнице" на свим нивоима
организације

-

од патријархалне породице, преко сеоске општине, до државне

заједнице којом "очински" влада цар. Таква "патријархално-органицистичка
теорија друштва" у својој тежњи да на православним и архаичним народно
сељачким традицијама заснује ауrентичну, од пресахлог Запада различиту, ор
ганизацију државне заједнице у ствари представља словенски "изданак ев

ропског конзервативног романтизма,,.46
Наведене три идеолошке концепције представљају својеврсну српско-руску
варијанту три раније изнета основна става о пожељним правцима развоја
друштва, при чему се српски либерализам Грујића и Јовановића приближава

првој опцији (преношењу туђих модела уз неопходна прилагођавања),
Марковићев социјализам другој опцији (проналажењу самосвојног пута
друштвеног напретка), док би Хомјаковљев "nyr саборности" био најближи
трећој (потпуном одбијању промена по страним узорима и инсистирању на кон

тинуитету са сопственом традицијом). Као такве, оне се могу сматрати
претечама свих каснијих развојних модела заснованих на сељачким традицијама.
Из свега до сада реченог о односу политичке идеологије и сељачке сим
болике у оквиру политичке комуникације, могуhе је извести два значајна
закључка. Први се своди на констатацију да се на истим елементима сељачке
симболике могу заснивати међусобно супротстављени идеолошки концепти,

што нам указује на изненађујући степен њене арбитрарности. Други се одно~и
на поступак преношења идеолошких порука у процесу политичке комуникације.
Тако се може реhи да тај поступак пре свега подразумева избор одI?еђеног, не
претерано великог броја "кључних симбола,,, са изразитим асоциј~тивним ~
емотивним потенцијалима.47 Они се доводе у везу са главним теориЈСКИМ ПО)

мовима, и својом способношћу да конотирају кључне вредн~сти и изазивају
снажне емоције надокна~ују сведеност идеолошке конце~щиЈе заступљене у

поруци, коју иначе захтева природа политичке к~>Муника~е. Утолико се може
рећи да је за успешну политичку комуникацију важнИЈи демагошки дар за
манипулисање симболима, од идеолошке поткованости њених учесника.

2.5.

Комуникацијски контекст

Помињање сељачких симбола у претходном одељку лагано нас је увело
у тематику којој је посвећена ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА. елемената политичке
комуникације. Та категорија је усмерена ка комуникациЈском контексту и сас

тоји се од два елемента (преко ког канала и под којим условима).

37 IЬid., 142.
38 Markovic, Svetozar, Srpslre оЬтапе. SrЬija па /stokц, BIGZ. Beograd, 1973. Такво гледиште посебно је

44

IЬid., 123.

39 Perovic, Latinka, Srpski socijalisti..., ор. cit., tom 2,300-301.

45

IЬid.,

121.

40 Madrovic, Srblja, ор. cit., 138.

46

Љid.,

124-126,

изражено на стр. 133-139.

41 Subotic, М., ор. cit., 115-131.
42 Thid.,118.
43

IЬid., 118.

47 Овде нам може бити од помоћи начин на који је Ласвел дефинисао пропаганду као "управљање

колектив1mм ставовима уз помоћ манипулисања значајн~ сим~олим~,., нав. према: GerЬner, <?ео~е,
,,Mass Media and Нцтап Comтцrlication Tlreory,., u McQшul, Dems, Soc1ology of Mass Соттишсаt1оп.
Penguin, London, 1972, 42. Од помоћи при разумевању ,.логике повезивања симбола" може бити и
Lic, Edmund, Kцltura i komWlikacija, Prosveta, Beograd, 1983.
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2.5.1.

Преко ког канала

-

податке о "форми" политичке поруке, односно о њеном симболичком оквиру
и правилима организовања тог оквира - стилу, жанру (роду) и реторици.411 Како
политички симболи представљају најелементарније јединице преношења
политичких информација, то ће њима, и посебно сељачким симболима, углав
ном би~и посвећена пажња. На основу заступљене врсте политичких симбола,
могуће Је говорити о три основне форме које преносе политичке садржаје: вер
балној (која укључује поруке исказане политичким симболима у ширем смислу),
комбwюваној (у коју се сврставају поруке исказане политичким симболима у ужем
и ширем смислу), као и невербалној (која подразумева поруке пренесене
политичким симболима у ужем смислу). Вербалне форме могу бити говорне и
йисане, при чему ће обе варијанте имати своје стилске, жанровске и реторичке
посе?ности. Комtјиноване форме могу бити йосредоване и нейосредоване. 'У прву
варИЈантиу спадаЈу 1Ћ и радио преноси, наступи, емисије, спотови и џинглови, као
и плакати, постери и слични материјали. У другу варијанту спадају политички
ритуали, церемоније, скупови, демонстрације и слични облици непосредних
политичких активности. Најзад, невербалне форме подразумевају политичке сим

боле у ужем сми~, какви су: државни и сrраначки симболи (заставе, грбови,
амблеми, ИНСИГНИЈе, химне), симболички гестови и радње.
Пре него што се преlје на систематизацију сељачких симбола коришћених
у ?квиру политичке комуникације у Србији, потребно је понудити одреlјење
поЈма политички симбол.

Политички симбол

-
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ПРЕКО КОГ КАНАЛА. Одговор на наведено питање-елемент пружа нам

2.5.1.1.
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дефиниција појма

Полишички симболи припадају широј категорији симбола. Без претензија

да д~~ _опште одреlјење појма симбол, у овом раду користићемо дефиницију
по КОЈОЈ Је симбол знак или предмет коме је арбитрарно придато неко значење
или вредност, и чијим приказивањем или појављивањем могу да се призову
шири значењски склопови или утиче на понашање оних који су упознати са
његовим значењем. 49 Специфичност политичких у односу на друге врсте сим
бо~а лежи у њиховој неуобичајеној инклузивности. Било који знак, предмет,
поЈава, особа, или елемент културе може под одређеним околностима преносити
арбитрарно ~ридата п~литичка значења и вредности. Отвореност за различита
значења, КОЈа погодуЈе изражавању главних поставки и вредности актера

политичких симбола.

5.1.2.

Функције политичких симбола

Било би тешко замислити политички систем унутар кога се политичка

комуникација успешно одвија без присуства политичких симбола. Њихова
незаменљивост проистиче из функција које обављају:

- преко њих се сазнаје политичка стварност, другим речима они сажимају,
поједностављују и материјализују апстрактне и сложене политичке доктрине
(четири оцила сведоче боље од формула о надстраначким интересима о

политици свесрпског јединства);

- делују афекшивно, односно, подстичу емоције појединаца и маса (долазак
престолонаследника који је отелотворавао начела монархије и антикомунизма

изазвао је кратку, али веома снажну буру у душама многих Срба);
- делују йокреГйачки, подстичу појединце и масе на политичку акцију
управо због тога што су у стању да· изазову снажна осећања (о последицама
сусретања људи који носе шаховнице, љиљане и кокарде свакодневно нам

сведоче неуверљиво потресени новинари);

-

омогућују комунш,ацију, јер ефикасно преносе поруке политичких ак

тера (присуство или одсуство државних представника на значајним верским

светковинама носи јасну политичку поруку);

- омогућују йрикривање стварног друштвеног стања,

тако што се њиховом

употребом подржава мит о јединству народа и илузија о одсуству конфликата
(говорећи говором народа, неке воlје хоће да се учине гласом народа, не би ли
у њему завладало једногласје). 50

2.5.1.3.

Стратегије коришћења политичких симбола

Да би што ефикасније искористили оне функције политичких симбола које
им одговарају, политички актери прибегавају различитим стратеmјама. 51 Они
се моrу определити за усвајање веh йociuojehux верских симбола, како би своја
идеолошка уверења поставили у шири оквир и дали им општеприхватљиви

карактер. Пример овакве праксе пружају друштва у којима је цивилна религија
саставни елемент политичког система (С. А. Д., Вел. Британија), али и
различите клерикалне странке и режими из круга католичких земаља (,,социјал
ни католицизам,,), панисламистички покрети, као и понеки православни

политичке игре али и манипулацијама, као и мобилизацијски потенцијал који

покушаји (Н. Велимировић, Ј. Поповић, или Српска Светосавска странка).52
Преузимање шрадиl{Uоналних народних и йолrtши.чко-исшоријских симбола

Категорије стила, жанр~ и реторике су посебно корисне уколикосе ради о вербалном типу

следећа је стратегија. Таквој пракси најчешће прибегавају новоуспостављени
режими, или они који су извршили нагле промене својих основних начела услед

48

политичке

комуникациЈе.

Стил

ћемо

одредити

као

"резултат

избора

одређеног

броја

распол?жив~ м_огуvћ1.юсти сад~ж~них у језику који је извршен у једном тексту,, (Diki'o О. i Todorov
С., Enc1/doped11sk1 recmk nauka о Jez1_ku 2, Prosveta, Beograd, 230.). У оквиру понуђене дефиниције, нас
ће.посебно интересовати "лична Једначина" коршпћења политичких симбола неког актера. Под
поЈмом жанра подраэумеваће се скуп имплицитних језичко-естетских правила која управљају
стварањем и тумачењем не.ке поруке као организоване целине, или, како би то Хирш рекао, ,,оно

зн~чеље целине помоћу коЈеr тумач може да тачно разуме сваки њен део у његовој одређеноС'ЈИ

(Нid, E.D., Nace.la tumacenja, Nolit, Beograd, 1983, 105. Најзад, реториком ће се сматрати коршпћењ~
расположивих Језичхих, стилских и жанровских елемената, у циљу убеђивања слушалаца да усвоје
говорникове ставове.

49

Француски социолог и етнолог Ривијер нуди сличну деф. симбола.

Riviere Claude, ·ор. cit., 220.

50 Dordevic Jelena, .,Simboli,,, u: Enciklopedijapoliticke Jшlture, ор. cit., 1039-1040.
51 Користећи друге примере и другачуји редослед, о овимстратеrијама говори и Ђорђевић Јелена,
оп. цит., 1040.
52 Dordevi6 Jelena, ,. Civilna religija.,, Enciklopedija..., op.cit., 172-174; Екмечић Милорад, Сшварање Ју'iос
лавије 1790-1918, 2, Просвета, Београд, 1989, 359-369,397-411, 510-522; Specijalno izdanjerevije "Duga.,,
Pov1·atak bogova, april 1986; Градина 10-11-12, 1993, тематски троброј: Повратак све1Тю'i?; Pavlovic К.
Stevan, .,SаЫја i Љ·opionik. Crkva, rat i polililщ" Nasa Borba subota-nedelja 4-5. mart 1995.
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кризе легитимитета. У стварном или фиктивном континуитету са прошлошћу

такви режими траже допунску, а у неким случајевима и једину, основу свог

легитимитета.53 Најзад, режим, странка или покрет може да одбаци све йос
шојеhе и сшвори сасвим нове, или йрида йошйуно нова значења сшарим сим
болима. То се углавном дешава после успешно изведених револуционарних
преокрета, али сличној пракси прибегавају и иереволуционарни ауторитарни и
тоталитарни режими.54 Политичка употреба симболике српског села и
сељаштва припада другој стратегији, а у мери у којој се користе народно

религијски симболи и првој.
Разумљиво је да не треба очекивати да постоји потпуна корелација између

Слободан Наумовић, Усшај сељо, усшај роде

53

СТВАРАЛАШТВО, другу НАРОДНА одн. СЕЉАЧКА КУЛТУРА, док би трећу
представљале НАРОДНЕ одн•. СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ.

2.5.1.5.1.

НАРОДНИ, ОДНОСНО СЕЉАЧКИ ЈЕЗИК

Већ у првим годинама Вуковог "рата за српски језик,,, народни језик је
добио статус класног симбола, што успешно изражава синтагма "језик
свињара,,. Све до данашњих дана ће људи десне оријентације блиски црквеним
круговима замерати Вуку ·што је посељачио српску културу приволевши
књижевнике да говоре језиком свињара, уместо да је свињаре навео да говоре
језиком књижевника. Када је пројект уједначавања језика већ давао резултате,

неког типа режима и одређене стратегије коришћења политичких симбола.

народни језик је постао симбол "Срба свих и свуда,,, или како би то А. Белић

Један режим може примењивати неколико различитих стратегија истовремено,

рекао "највиднији знак националне свести,,. 57 Најзад, од педесетих година XIX
века, тај исти језик постаје симбол српско-хрватског или илирског јединства,
што је идеја коју наставља и Штросмајеров ,југословенски" покрет. 58 Данашње

или их може током времена мењати.

2.5.1.4.

Врсте и појавни облици политичких симбола

Ако се пажња задржи на врсшама и йојавним облицима йолишичких сим

бола, као најелементарнијим носиоцима значења у оквиру процеса политичке
комуникације, уочава се да се пред политичким актерима налазе бројне алтер

. нативе.

Њих је могуће систематизовати уз помоћ неколико категорија. Тако

наши актери могу да се користе

ПОЛИТИЧКИМ СИМБОЛИМА У УЖЕМ СМИСЛУ: химнама,
гр~овима, заставама, страначким инсигнијама, амблемима, беџевима.55 Њима на
располагању стоје и сви ови предмети, особе, речи, текстови, слике, музика или

друге појаве, уз помоћ којих је могуће пренети жељене поруке, дакле,
ПОЛИТИЧКИ СИМБОЛИ У ШИРЕМ СМИСЛУ.
Политички симболи у ужем и ширем смислу међусобно се разликују по
СИМБОЛИЧКИМ ПОЈАВНИМ ОБЛИЦИМА. Тако ћемо међу политичким
симболима у ужем смислу углавном налазити визуелне и аудишивне облике сим
болизације, са каквима смо се срели у претходна два примера. Међу политичким
симболима у ширем смислу, осим наведених појавних облика, биће заступљене

острашћене полемике о разликама између хрватског и српског језика, потврђују
да снага народног језика као политичког симбола није опадала од доба рођења
језичког национализма. По снази коју има као политички симбол, за језиком
не заостаје ни народно језичко сшваралашшво. ,,Саставни део националне свес

ти нашег народа чине његоџе јуначке песме и његове традиције.,,59 Ту своју
мисао Белић потврђује констатацијом да има стручњака који сматрају да је у

стварању те свести народној песми припадало прво место, а затим примећује
да су Вуковом заслугом народне песме својим квалитетима "издигле до

необичне висине углед српског народа,,.60 Дворниковић тој идеји даје најпот
пунији израз:

"Нема колективно-духовног југословенског документа који би се обимом
и истинском адекватношћу могао мерити са народним епом. Тај еп не само што
је у својој врсти - као епска уметност - најсавршеније југословенско народно
дело, већ је безусловно и најкарактерније: из њега проговара балкански
хероизирани Југословен, са траговима старе словенске осећајности, али и са

и симболичке радње и личносши, као и олфакшивни, iусшашивни или шак

мушким ставом борбености и свим оним што је с тиме психички повезано: гор

шилни појавни облици симболике.56

дом колериком, и надасве човечјим поносом и великом љубављу за правду и
слободу. Расна динарска жила пулсира оштро кроз јуначки десетерац; судбина
и историја одредила је само смер тога пулсираља.,,61

2.5.1.5.

,.Гуњац и опанак,,

-

симболички елементи сељачког порекла

Наведена симболичка средства (симболи у ужем и ширем смислу, сим
болички појавни облици) неопходна су да би се што успешније изразили главни
СИМБОЛИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ/ЈЕДИНИЦЕ. У случају српског села и
сељаштва те елементе је могуће груписати у три основне категорије. Прву од
њих чинили би НАРОДНИ одн. СЕЉАЧКИ ЈЕЗИК И НАРОДНО ЈЕЗИЧКО

53 Naumovic Slobodan,,, UpotreЬa tradicije. Politicka tranzicija ipromena odnosapremanш:ionalnim vrednostima
и Srbiji 1987-1990.. , u: Prosic-Dvornic Mirjana, ur., Kulture и tranziciji, Plato, Beograd, 1994, 95-119.
54

О развоју симбола у новоуспостављеним револуционарним режимима: Ozouf М., lAfete revolutionnaire, 1789-1799, Gallimard, Paris, 1976; Lane Christel, The Rites ofRulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
1981; Dimic Ljubodrag, Agitprop kultura, Rad, Beograd, 1988.

55

ПоЛИТИЧЈСИм симболима сматрамо државне, националне и сrраначке симболе сходно најпшрем

схватању политике. Политички симболи у ужем СЪIИСЈЈУ су фиксни; формализовани, конвешџюнални,
ancrparrни симболи са прецизно одређеним значењем.

56 Riviere С., ор. cit., 230-243.

57 Белић Алекса11дар, Србија и јужнословеш:ко iiишање, Библ.Граца Београда, Београд, 1991, 85-86,
39,23;76-78.
58

!Ьid., 39.

59 lbld., 56.
60 lbld., 55-6.7.
61 ДворЮfКовић В., КаракшеролоirtјаЈуiослове,ш, Геца Кон.Београд, 1939, S80.
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Слободан Наумовић, Усшај сеља,

2.5.1.5.2. ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНЕ, односно СЕЉАЧЕ КУЛТУРЕ
Другу категорију симболичких елемената/јединица од значаја за нашу тему
чинили би ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНЕ одн. СЕЉАЧКЕ КУЛТУРЕ. Њих је могуће
разврстати на елеменше машеријалне кулшуре, друшшвене инсшишуције, народ

ну религију, йашријархални ешос и народну или сељачку музику. У првој
подгрупи изразиту политичко-симболичку вредност имају елементи као што су

делови народне ношње: шајкача, гуњ, ойанци, али и iусле и слични предмети.

Књижевник Данко Поповић нуди нам ефектан пример симболичког потенцијала

55

Етос колективизма који се унутар задруге и сеоске заједнице развијао
пружао је и пружа, у оној мери у којој још увек опстаје, погодно тле за

политичке инструментализације. Позивајући се на угроженост интереса
различитих заједница и представљајући се као њихови заштитници, неки сав
ремени политички актери успели су да иза себе построје добар број људи чије
су колективистичке лојалности биле снажне.
У категорији народне/сељачке културе следећу подrрупу чини народна
релиrија. Православно-народни празници какви су Божиh, Савиндан, "Ускрс,

Ђурђевдан, Видовдан., па и слава, могу у одређеним ситуацијама да постану

српског народног покривала за главу.

"Прву, најзначајнију победу над капом под којом су наши дедови и
ПраЈ:lедови сачували име и образ, част
су и друге капе стекле преимућство
долаз.е као врхунски симбол српске
може се разумети и као казна за то

yciooj роое

и славу - извојевала је титовка... , касније
над српском шајкачом, а плаве беретке
изгубљености. Долазак плавих беретки
шrо смо одбацили своју капу и све што

.

веома снажни национални и политички симболи. Симболички значај Видовдана,

чији је основIШ значењски склоп састављен од митских слика везаних за
много пуга је потврђиван и коришћен у новијој српској историји: 1804,

1389,
1851,

1882, 1912-13, 1914, 1921, 1989, 1992. Прва детаљна медијска покривања прослава
Савиндана и Ускрса почетком деведесетих примери су вешто упућених

иде уз капу и под капу .,62

политичких порука јавности, уз помоћ којих се инспираторима новог приступа

_Ј~~ан Скерлић нам даје слику српског сељака у пуном напону снаге, слику
на КОЈОЈ Је одећа симбол националног парадокса - материјалне беде којој пркоси

приписују заслуге за враћање националног достојанства Србима и толерантан

духовна величина:

"И скамењена Европа је са запрепашћењем видела чудо: како пред
шумадиским сељаком, у опанку и суром сукненом оделу, бежи у дивљем топоту

и од страха_ избезумљ~ва турска војска од које је некада свет дрхтао и која
ужива глас Једне од најхрабријих и најопаснијих војски што данас постоје.,,63

Како је о друштвеним институцијама српскоr села као симболичким
средствима за преношење идеолошких порука већ било речи на претходним

странама, то ћемо на овом месту понудити својеврстан резиме угицаја сеоских
установ~ и задружног живота на развој йашријархалноi ешоса, коме такође не
недоста1е идеолошки набој:

,Лотпуна једнакост мушких чланова у задрузи, сељака у селу и кнежини,

брат~веника и племеника у братству и племену, спојена с посебним натшном

- не дисциплином и присилним средствима, него примером
- ствара једну самосвесну јединку, тешку за управљање, са јаким

одгоЈа мушке деце

и саветовањем

индивидуалистячким склоностима, али зато духовно независну и врло

пожртвовану.,,64Ю/Х века, Народна књига, Београд, 1982,

35,

Рад на развоју сасвим супротног етоса од оног који би фаворизовао "ШI
дивиду~листичке склоности,, _из претходног навода могуће је приметити у

однос према Цркви. 66
Народна музика и u'ipa која је йраши чине послеедњу подгрупу категорије
народне/сељачке културе. Већина људи интуитивно се слаже са Двор
никовићевим ставом да је ,,музика тонска екстернализација темперамента и
карактера,,. 67 Присвајајући народне мелодије или мелодије драге народу,
некадашње и данашње политичке странке желеле су да симболизују своју блис

кост темпераменту и карактеру српског народа. Тако се у одређеним
политичким тренуцима СПО везивао за "Боже правде.,, СРС за "Тамо далеко,,,
СПС за ,,Марш на Дрину,,, или ДС за "Ђурђевдан,,. Међугим, не треба сметнути
с ума да је Слободан Зечевић у својој систематизацији српских народних игара
навео и ове: Карађорђево ко.цо, хајдук Вељкова, војводе Синђелића, поп
Маринкова, Пашићево, Радикалку, Титово, па чак и Европско. 68 С друге стране,
вера у непосредну везу музике и душе један је од разлога због којих су разговори
о "изворној" народној музици и њеној ,,новокомпонованој" посесrрими толико
набијени емоцијама. Народна музика постаје симбол "народне душе.,, а борба
за њену чистоту постаје борба· за спас народне душе. Политички и идеолошки
потенцијал полемике о народној музици најизразитији је у оном њеном делу

·који је посвећен размеђавању "изворних, напшх" и "страних, туђих,., најчешће
оријенталних, елемената.

следећој педагошко-политичко1 успаванци:

2.5.1.5.З. НАРОДНЕ, односно СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ

Буји, баји,
чедо моје драго,

Не би л' мајци до коња дорасло.
Та до коња и до бритке сабље,
Да ми будеш роду у помоћи. 65
62 Поповић Данко,,, Tyf)e кайе,,, у: НесйDкоји, ИП "Београд.,, Бrд.,113-114.
63 Ћоровић Владимир, Вишка Србија, Култура, Београд, 1990,72-73.
64 Чубриловић Васа, Исшор11ја 1ю1111ш11чке м11с1111 у Срб11ј11, Народна књига, Београд, 1982, 35

65 Јовичић Владимир, Срйско родољубr~во йеснuшшво, Арион, Београд, 1987, 75.

Трећу категорију симболичких елемената/јединица чине НАРОДНЕ одн.
СЕЉАЧКЕ ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ. Трагајући за стваралачким способнос
тима "божанственог аналфабете" које стоје иза творевина народне културе,
Јован Дутшh открива следеће:
,,Његову дубоку културну моћ и творачки геније наћи ћете при његовој
националној музици и на целој линији његовог фолклора. Та маса творевина

66 Еl'Мечић М., ор. cit., 169-171; Naumovif S., ор. cit., 107-108.
67

Дворниковић В., ор.

cit., 353.

68 Зечевић Слободан, Cpii.c1'e народне rt'lpe, Вук Караџић/Етнографски музеј, Београд, 1983, 136-154.
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која је дошла из дубине наших аналфабетских маса, запрепашћује својом огром

ноUiћу, душевношћу, отменошћу и високим уметничким укусом. Нама се данас
чини да са постанком градова и прирастом интелигенције тај творачки геније

села и сељака лагано исчезава... ,.69
На став о сшваралачком zенију сељашшва, надовезује се вера у његове
умне сйособносши:

"Али у Шумадији сам имао највише прилике да се дивим сељацима широке
и објективне интелигенције, који посматрају ствари и догађаје и дају своје
мишљење тек кад се потпуно обавесте...Често ми се учинило да неписмени

људи, који имају ову духовну ширину, могу судити каткад правичније него

Слободан Наумовић, Усшај сељо, yciuaj роде

Упркос хајдучији, свешој освеши и мисшичној логици, сељак ипак остаје
симбол физuчког u йсихичког здравља и најпоузданији чувар душе целоz
народа. То нс поричу чак ни политички мислиоци таквог квалитета каквог је
био Слободан Јовановић:

"Сеоско становништво је најбоља предохрана против физичког изметања
народа, које узрокује рђаву каквоћу војних обвезника и које је стога нарочито
опасно. Сеоско становништво такође је предохрана против једностраности и

настраности индустриско-варошке културе, која механизира живот и рађа онај
сувише прозаичан и рачунски поглед на свет који се назива ћифтинским
духом..,11

70

UiколовШiи људи заведени политичким или другим страстима.,,

Уз интелектуалне квалитете иду и морални. Тако Цвијић примећује да се
на темељу патријархалног живота код шумадијског сељаштва развила "висока
морална култура,,, коју одликују велико узајамно поштовање, искреност и
поUiтење. Исти аутор констатује да су патријархалност и "једноставан
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2.5.1.6.

Страначки, национални и комбиновани симболи

Сељачким психичким особинама завршили смо приказ симболичких
елемената пореклом са српског села и из сељаштва, који су били и још увек

су заступљени у политичкој комуникацији током последња два века. Сада је

1

време да се подсетимо на принца Бибескуа и двоструки симболички потенцијал
сељаштва. Сви претходно наведени симболички елементи подједнако могу бити

Демократска осећања Шумадинаца и динарских Срба не представљају препреку

коришћени као КЛАСНО-СТРАНАЧКИ и НАЦИОНАЛНИ симболи, али и као

друштвени састав,,, у коме нема класних или значајнијих економских разлика,

допринели да "демократска осећања" постану "урођена" народу Шумадије.7
њиховој националној свесши:

·

"Национални морал и национална мисао наслеђе су дуге историјске
прошлости; они су се учврстили као инстинкти који аутоматски одређују
понашање сваког грађанина и ч~rrавог народа. Искрсне ли какав било догађај,

КОМБИНОВАНИ.

2.5.1.6.1.

Симболика сељаштва и страначки идентитет

сваки динарски Србин зна шта треба да чини и чини то тачно; сви раде у највећој

Пуни емотивни набој српског сељака као КЛАСНОГ, па тиме и СТРА·
НАЧКОГ и ИДЕОЛОШКОГ СИМБОЛА, тешко да је неко могао боље да из

сагласности, сељаци и сви они (уосталом врло ретки) који нису дегенерисани

рази од Добрице Ћосића:

политичким страстима или другим утицајима.... За народну ствар сви подносе
највеће жртве.,,12
Национална осећања развијају се у Шумадији до таквог об~ма да она пос
таје земља "велике националне мисије,,, сматра Цвијић.73 Међутим, стална

национална борба развија и "хајдучки темпераменат,,, као и ,,динарску девизу:
свету освету.,. 74 Осим тога, ,,динарски сељак пази на небеске појаве,,, на разна
предсказања, зле

очи и духове,

уопште

"има склоности мистичноме,

тајанственоме, мистичној лоmци,,.15

,,На људе динарског типа највише утицаја имају вође у чијем понашању
има нечега тајанственог или му они то приписују. Верују да се не може бити
велики човек без способности које дају тајанствене силе, нарочито виле и добри
духови. Динарски људи обавијају своје најдубље народне идеале, као велом,
неком сјајном мистиком..,76 ·

69

Наведено према:

Kostic С., ор. cit., 124.

70 Cvijic Jovan, Jz drustvenih nauka (izb. tekst. Kostic С.}, Vuk Кarad~c. Beograd, 1965, 163.
71

IЬid., 163, 160.

72

IЬid., 147.

,.У мени се тада догодила велика подела: правда припада селу и сељацима,

а све неправде су у вароши међу капуташима ... Ако хоћеш одређеније: постао сам
комунист због сеоске сиротиње и због сељанки... Нема те мученице која је равна
сељаЈiки. Нема тог социјалног понижења равног понижењу сељанке: емоционално,

радно, биолошки... Та мученица, без икакве патетике. била ми је довољан повод
да идем у револуцију за коју сам веровао да ће изменити њен живот. Никаква ме
тада радничка класа и њена експлоатација ш1је узбуlјивала.,,78
.
Серију примера употребе сељаштва као класног и страначког симбола
наставиће велики мајстор управљања народом, Милош Обреновић. Враћајући

се у Србију 1859. год. ,,Стари Господар" обраћа се народу прокламацијом у којој
поручује: ,,Народе, снаго моја!,,. Ж. Живановић сматра да тај поступак потврђује
да Милош ни под старе дане "није напустио своју свагдашњу тактику, да се

увек обраћа народу и да је само с њиме у додиру..,79 Један од ретких људи који
су с Милошем успевали да се носе и сачувају главу, такође рођени сељачки
демагог Тома Вучић-Перишић, даје нам следећи пример вештог повлађивања
сељачком егалитаризму:

,,Ми смо сви равни: што је књаз, то је и свињар

саветник

-

што саветник, то и терзија

-

-

што је свињар, то и

а што терзија, то и судија

-

што судија,

73 lbld., 162.
74 Ibld., 149.
75

Љid., 151.

76

IЬid., 151.

77

Наведено према:

Kostic С., ор. cit., 126-127.

78 Dukic Slavoljub, toi·ek и .rvom vre111em1. Ra1guvori sa Dob,·icom tosicem, Filip Vi!njic. Beograd, 1989, 16-17.
79 Живаноnиh Ж. Пол111Тt11чка..•, ор. cit., кљ. np11a, 58.
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Слободан Наумовић, Ус1иај сељо, yciiшj роде

59

то и ја. Сви смо једнаки; не треба да се само један греје на сунцу, а ми сви да
стојимо у ладу, и само један да подигне главу високо, а ми сви да гледамо у

чији је заједнички мото модулисан у ратарском кључу био ,,променимо сорту
која не даје рода,,. На једном од огласа објављених у Српској речи може се

земљу, но ваља сви да гледамо горе и сви да се грејемо на сунцу.,.80

прочитати следећа порука:

Упрезање народа у страначке чезе уз помоћ изрека о служењу народним

интересима, вештина је у којој су се одликовали радикали на челу са Пашићем.

Он сведочи да му је "принцип увек био: радити с народом за народ,,. У беседи
о Пашићу епископ Николај Велимировић закључује "Ко није с народом не може
бити велики.,,81 Демагошка склоност ка коришћењу сељачке симболике била је
изразита одлика говора страначких првака на главној скупштини Народне
радикалне странке, ОдРЖаној у близини Крагујевца у лето 1882. године. Тако
Пашић истиче да је народ свој најбољи чувар и најмудрији управник, да би затим

за "гуњац и опанак" устврдио да је подигао и створио државу и да треба "по
праву и науци, по раду и пожртвовању, да буде господар у својој земљи.,,82 Са
своје стране, Пера Тодоровић испољава мајсторство у обраћању народу језиком
народяим. Тако он, образлажуlш радикалско опредељење за увођење општег
права гласа, користи следеће поређење: ,,Грађанска права нису ужичка пастрма,

да их држава крмчи на двадесет пара, па ко више плати ономе већи режањ· и
да одреже.,.83 Најзад, по слову устава Краљевине Србије из 1888. године, на нас
танак кога су знатног утицаја имали радикали, краљ се заклињао "Богу и
Народу,,.84 Уосталом, таква формула је била сасвим у складу са познатим

радикалским ставом: ,,Народ је извор и утока власти,,. 85
Користећи се симболиком из домена материјалне културе, Триша

Кацлеровић нам показује како су се у демагошком придобијању сељаштва
сналазили српски социјал- демократи:

"Сељачки rуњ и пролетерски капут почели су заједнички да се налазе под
једном истом црвеном заставом· у борби против капиталистичког гуња и
капиталистичког капута, у борби против капиталистичких партија које их
експлоатишу и које их својом политиком у Народној скупштини убрзано доводе

до просјачког штапа.,,86
Образлажући значај сељаштва за социјализам, Драгољуб Јованов-ић међу
многим метафорама исписује и једну у којој је сељачка симболика пресудна:
"Нужно је да у борбу за социјализам сељаци уђу као равноправан фактор, као

парњак и спрежник, заједно са радницима из градова.,,87
Међу савременим партијама коалиција ДЕПОС-а се показала достојном
традиције о чијој укорењености говоре претходни примери. Тако је ДЕПОС у
предизборној кампањи 1992. год. изашао са серијом спотова, плаката и огласа
80 Велмар-Јанковић Владимир, Поiлед с Калемеzдана, Библиотека Града Београда, Београд, 81.
81

Протић, Мила!l Ст., Радwса.1111 у Србији. Идеје и йокреш.
Досије, Београд,

84

Њid., 79.

85

!Ьid., 80.

- нема рода од лоше сорте. У последњих пет година

2.5.1.6.2.

Симболика сељаштва и национални идентитет

Међутим, поред· тога што материјализује идеју неправедности друш'IЋене

експлоатације и идентификује носиоце "здраве,,, ,,народне,, политике, слика
српског сељака у политичкој комуникацији може да носи и један емотивно још

снажнији набој. Ради се о оним случајевима у којима село и сељак бивају произ
ведени у НАЦИОНАЛНЕ СИМБОЛЕ. Два изузеrnа примера успевају да укажу
на основне принципе симболизовања нације сељаштвом. У првом случају,
сељаштво симболизује нацију због тога што је њен најбројнији, али и најаутох

тонији слој. У другом случају, историјска судбина сељаштва постаје метафора
за судбину целокупне нације. За први захвалност дугујемо Вуку Стефановићу
Караџићу:
,,Народ српски нема други људи до сељака. Оно мало Срба, што живе по
варошима, ...зову се варошани, и будући да се турски носе и по турском обичају
живе, а уз буне и ратове или се затворе с Турцима у градове, или с новцем
беже у Немачку; за то они не само што се не броје међу народ српски, неrо
ји још народ и презире.,.89
Одредивши српски народ као културно и социјално хомоген, сељачки, и

запазивши по чему се неки Срби не броје међу народ српски (варошани,
странски се носе, по туђем обичају живе, не ратују, беже с-новцем у свет), В_ук
КараI,Шћ је стварност свог доба претопио у моћан стереотип. РеперкусиЈе тог
стереотипа могуће је још и данас препознати у политизованим полемикама о

"правим Србима" и онима који то нису, и арг~ентима који се у тим приликама
потежу. Други принцип симболизовања нациЈе сељаштвом може нам дочарати

један савремени пример. У својој "Књизи о Милутину,,, Данко Поповић у~пева
да кроз животопис наизглед сасвим обичног, а ипак изузетног, шумадиЈског
сељака искаже судбинско искуство целокупног српског народа и дотакне све
кључне теме "српског питања,,. 90

2.5.1.6.3.

Комбиновани симболи

Најталентованији политички играчи успевају да стопе класно/страначки
са националним аспектом сељачке симболике и створе класу комбинованих сим
бола. Кочићев Давид Штрбац је годинама био најизврснија еманација таквог
симбола. Од скора му се придружило Витезовићево ,,догађање Народа,., у коме

Милошевић Ж., Млад11 Пaшrih, ор. cit., 68.

се у неразмрсиво клупко уплићу плебс, етнос и идеолоmја.

82 lbld., 99.
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"Добри домаћини знају

сејали смо лошу сорту, ·ал• нисмо жњели. Кад је тако, мења се сорта а земља
остаје. Будућност је на страни домаћина од добре сорте. На нашој страни...,,88

1881-1903, Балк.
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1990. 161.
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1992.

86 Ка1Џ1еровиh Т., Срйска..., ор. cit., 26.

89 Навецено према: Јанковић Драгослав, ,.Bof)u и учеснrщи йрвог усшанка,,, у: Срби и демокрашија
(прир. Мичета Л. и Вучинић М.), Видици - Досије, Београд, 1992.
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2.5.1.7. Симболика сељаштва и питање конотације
На самом крају теба скренуги пажњу и на питање КОНОТАЦИЈЕ која
се придаје сељачким симболима. Наиме, скоро сви примери понуђени на
претходним страницама носе у себи йозишивну коношацију. Постоји и друга
традиција, у оквиру које се сељаштву придаје вредност негашивног симбола.
Ту традицију зачињу просветитељи својом критиком народних празноверица,
настављају противници Вукове реформе језика, преузимају конзервативци, али

и леви доктринари, да би је у данашње доба баштинили "урбани интелектуал
ци,,. Није ни потребно подсећати да су такве .конотације честе код оних који
Србе посматрају из "етске" перспективе. Тако италијански посланик код српске
владе крајем 1917. год. износи следећи став:
.....Срби - иако без сумње лијепа раса - немају основа да око себе створе

јединствено југословенско друштво, јер су у цјелини аграрна заједница, која се
не надопуњује са цивилизованијим народима на југословенском западу који се
з~нимају индустријом ... Аграрним свијетом хара инстинкт диоба, а не
уЈедињавања и духовна предрасуда је основа његове политичке идеологије.
Аграрна Србија је сваком сувишна.,,91

2.5.2 Под којим условима - политичка комуникација и окружење
У трећу категорију елемената политичке комуникације спада, осим питања

о коме је до сада било речи (йреко ког канала), и питање услова йод којима
се она одвија. Основном се може сматрати подела на реzуларне и нерегуларне
услове. У прву врсту услова спадала би уобичајена скупштинска активност, али

и избори, страначке конвенције и други политичком акцијом набијени периоди.
Друга би се односила на ситуације какве су револуције, грађански ратови и
ратови између држава. Разумљиво је да свака од наведених ситуација намеће
специфична правила вођења политичке комуникације.

3.

Уместо закључка или шта се мо:ж.е добити

понуђеним поступком?
Уместо закључка, покушаћемо да уз помоћ конкретних примера
одговоримо на хипотетичку критику по којој понуђени поступак анализе
политичке комуникације компликује и успорава процес истраживања, а да битно

не доприноси постизању ваљанијих резултата. При томе ће наша основна теза
бити да понуђени приступ не представља алтернативу другим типовима

тумачења, већ њихов коректив. Већ је речено да главна вредност схеме која је
изложена на претходним странама лежи у указивању на висок степен међусоб
ног условљавања различитих елемената политичке комуникације. Дакле,
размишљањем о њиховим међусобним условљаваљима само се продубљује, а
ни у ком случају не чmш и излишном, анализа историјске детерминисаности
појединачних случајева политичке комуникације. Повећава се вероватноћа
доношења ваљаних закључака о укупном политичком профилу неке политичке
личности или странке, јер се пружа могућност да се уз помоћ истоветних

Слободан Наумовиh, Усшај сељо, усшај роде

кр_итер~јума пореде карактеристике појединачних случајева комуникације у
коЈима Је она учествовала. Из истог разлога постаје могуће и поређење карак
теристика политичке комуникације различитих странака. Најзад, отвара се и
могућност предвиђања идеолошких заокрета на основу уочених промена у

пре_тходно утврђеним правилима коришћења "кључних симбола,,. У оквиру
СВОЈИХ свеобухватних проучавања социјалистичке мисли у Србији, Латинка
Перовић се на више места осврће и на Народну радикалну странку. Тако она
~аже. да је суштину идеологије те странке најбоље изразио Никола Пашић у
Једно] забелешци руском дипломати А. И. Зиновјеву, 1887. године. 92 Ево тих
Пашићевих мисли: ,,Наша партија сматра да у српском народу има толико

добрих и здравих установа и обичаја, да би их требало само чувати и

усавршавати оним дивним установама и обичајима, који се налазе код руског
народа и осталих словенских племена, а са запада узимати само техничка знања

и .науку и користити се њима у славјано-српском духу.,,93 На другом месту,
Пашић каже и ~едеће: ,,Српски народ од како се настанио у тим земљама, где

сада живи, увек Је у сударима источног света са западним био на страни Ис
тока.,, Пашић наставља: ,.Општина ... то је душа славенског света. Она је
почетак и она се сада, у науци друштвеној ставља као последњи степен уређења
данашњег европског друштва. Она је дакле и почетак славенског друштва и
завршетак европског друштвеног развитка.,,94 Доводећи овакве ставове
радикалског првака у везу са појединим политичким поступцима, какав је био
њихов отпор изградњи железничке пруге у скупштинским дебатама током прве
владе Напредне странке, Латинка Перовић доноси закључак о антимодер

низаторс~м усмерењу радикала. По њој, радикали "еманирају и, у исто време,

кодификују патрИЈархалност,,. 95 Они су део елите који је "на патријархалности
градио идеологију и стварао организацију с циљем да освоји власт и изгради
државу у духу народних традиција,,.96

Не доводећи у питање исправност тумачења које нуди Латинка Перовић,
сматрамо да би закључци деловали уверљивије када би се водило рачуна о свим
елементима политичке комуникације о којима је до сада било речи. Тако треба
рећи да су_ радикали испољавали склоност ка политичком прагматизму и так

тизирању ЈОШ пре доласка на власт.97 Од корuсти је и подсећање на раније
наведене примере на основу којих се може закључити да су радикалски прваци
били склони народњачкој демагогији. Затим треба напоменути да се сви

примери на основу којих се гради аргументација односе на период у коме су
радикали опозициона странка. Даље, треба уважити чињеницу да су неке од
изјава дате дипломатским представницима силе од које се очекивала непосредна
92

Перовић, Латинка,,, Со14ијалисшичка мисао - б11шна шенден14ија у развоју друшшвене и иолишичке

м1Ш111 у Срб11ј11,,, у: Срйско-руске... , ор. cit.,

19-28.
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95 Perovit, Latinka, .,Politiёlш elita i rrwdernizacija и prvoj deceniji nezavisnosti srpslre d~ve u: Srhija и
mt1dernizacij.rkimprocesima..., ор. cit., 235-245, пос. 239.
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Summary:

помоћ чак и у таквим питањима као што је долазак на власт.9R Вођење рачуна
о наведеним специфичностима, које су засигурно утицале на начин на који су
радикали конципирали своје политичке поруке и акције, отежава елегантне

yciliaj роде

Slobodan Naumovic

генерализације али доприноси потпунијем разумевању логике политичке
комуникације. Да би доношење истинитих судова о политичким ставовима неког

актера на основу појединачних случајева политичке комуникације било заиста
изгледно, потребно је попунити најмање два од три услова које намеће системски
приступ комуникацији. На првом месту, треба извршити детаљну анализу оних
елемената предвиђених схемом политичке комуникације који су заиста заступ
љени у конкретном случају, тако да добијемо његову "комуникацијску фор
мулу,,. Затим треба извршити анализу што је могуће већег броја по

комуникацијским карактеристикама приближних ситуација у којима је
учествовао исти актер, како бисмо добили његову ,,жанровску комуникацијску
формулу,,. Та формула служи затим као коректив за доношење ваљаних
закључака о почетном случају. У идеалном случају, изврпrnла би се анализа
свих конкретних примера политичке комуникације у којима је један актер током
своје политичке .каријере учествовао, на основу које би се смањила могућност
грешке у детаљним анализама појединачних случајева.

Рад у коме смо пажњу посветили првенствено техничким проблемима
преношења политичких садржаја и истовременог остваривања политичких
циљева уз помоћ симболике сељаштва, завршићемо супротстављеним
ставовима о сељаштву као објекту политике.

Th ставови покрећу етичка питања

на која сваки учесник у политичкој комуникацији, као и сваки њен проучавалац,
мора потражити сопствене одговоре. Први став изнела је СРПЈ (к) у својим

Упутствима за рад на селу из 1919. године: ,, Ми морамо предузети са наше
стране све мере које вам стоје на расположењу, да ситуацију у којој се налазимо,
до крајњих rравица експлоатишемо, ми морамо незадовољство које влада међу
сиромашним сеоским становништвом да искористимо што је могуће више за
ваше интересе, за интересе Партије...,,.99 Други став садржан је у · мислима

Драгољуба Јовановића које представљају опомену свим присталицама
политичке "употребе народа,,: ,,Срби су битно политички народ. Као сви
сељачки народи, они су стрпљиви, али као свим јужњацима, њима лако прекипи.

Мудро је користити снагу народа; опасно је злоупотребити њеrову приврженост
цржави.,,100

98

Протић, М., ор.

cit., 107-111, и пос. 109.

99 Jovanovic, ~ko, КРЈ prema seljaJtvu 1919-1941, Narodna Кnjiga, Beograd, 68.

1ОО Jovanovic, Dragoljub, ор. cit. 355.

Rise PeasanJ, Rise

Му

Kin: Peasant Sym.Ьolism and Political Communication in Recent
Serhian History

In the first part of the text, the author sets out to explain the excessive use of peasant
symbolism in political communication Ьу coпelating it to two crucial characteristics of
the political process in backward countries. On one hand, extreme etatism and unproportional swelling of state bureaucracy begged for а staЫe source of legitimacy. А fast remedy
was usually sought in populist and nationalist rhetorics, which just couldn't do their jobs
without the figure of the sturdy autochtonous peasant. Ол the other hand, due to the quasi-constant character of puЬlic debates on the desired direction of economic and political
changes, the principal opponents were in need of intelligiЫe and emotionally charged symbols for the options they advocated. Once again, the answer was found in peasant symbols
with positive or negative connotations.
In the second part, the author offers а definition of the concept of political communication and, using the revised version of Lasswell's communication scheme, points
out to it's most important cathegories and elements, as well as their interrelated character.
Тhе author then analises the peasant imagery and symbols that have most often been used
in SerЬia to express in а condensed manner the dominant political myths and the most
prominent ideologies. Тhese symbols сап Ье grouped in three cathegories: peasant language,
peasant culture (material objects, social institutions, popular religion, patriarchal ethos and
peasant music) and psychic characteristics of serЬian peasantry.
In the third and final part, the author takes previous analyses of political messages
as а starting point, and stresses the refinements that can Ье accomplished if the contextual
approach to political communication is adhered to.

