
УдК 070.41:316.77 
316.776.22/.23

Иван Ковачевић

ДРУштвЕНА својИНА У бЕлгИјИ – мАлИ оглЕД Из 
АНтРопологИјЕ мЕДИјА�

Антропологија медијског чина се састоји у посматрању неког чина у 
релевантним аналитичким контекстима. То су: информативни и организа-
циони контекст који се састоји из три последично повезана нивоа: уређи-
вачког, управљачко-уређивачког и власничко-управљачког нивоа. Један, у 
овом случају, инцидентни медијски чин, који се састоји из грубе грешке 
новинара-дописника, се посматра кроз све нивое наведених контекста, 
да би се показало како се анализира медијски чин и гради антропологија 
медија.

Кључне речи: антропологија медија, новинарство, Србија, лист 
„Политика“, дописник

Увод

дана 18. октобра 2004. године у листу „Политика“ на другој страни 
објављен је текст дописника из Белгије Бранке Оташевић под насловом 
„Верковштат ’преживео’“ у којем се описује изгласавање поверења белгијс-
кој влади и све што је у вези с тим гласањем. Објашњавајући методе којима 
је влада у Бриселу уравнотежила буџет Б. Оташевић извештава:

„Уз повећање такси и акциза на дуван, поскупљење осигурања возила 
у друштвеној својини и још неке изворе којима држава намерава да попуни 

1 Овај рад је настао као резултат рада на пројекту „Антропологија у двадесетом веку: 
теоријски и методолошки домети“, који финансира Министарство науке и заштите животне 
средине Републике Србије (МНЗжС 147037).
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своју касу, у рачуницу је узет и допринос од 200 милиона евра који се оче-
кује од федералних јединица – региона и националних заједница“2.

Кључна тачка овог извештаја, без обзира што је интенција аутора била 
сасвим друга, садржана је у друштвеном власништву над возилима и по-
већању пореза на њих. Какво је то друштвено власништво над возилима и 
како је повећан порез на њих није објашњено ни пре ни после ове реченице, 
а да не би било неспоразума те врсте текст је наведен у целини. 

Није могуће одговорити на питање шта је друштвена својина, без обзи-
ра на четрдесет година доминације тог облика „својине“ у бившој Југосла-
вији и петнаест година хоћу-нећу укидања у Србији, јер је друштвена своји-
на, као супстанцијални нонсенс, остала нешто што се не може објаснити 
ван политичког волунтаризма Титовог режима. Могуће је констатовати да 
је Милошевићев режим тај облик „својине“ трансформисао у финансијски 
извор свог политичког преживљавања. Могуће је сагледати да су владе у 
постмилошевићевом периоду, што наставком подржављења, што пузећом 
приватизацијом, у великој мери девастирале садржај друштвене својине, 
али је она остала присутна у непромењеном највишем правном акту државе 
– Уставу. Стога није чудно што, као чупавац из кутије, искаче из новинских 
текстова, чак и тамо где јој место није тј. у Белгији.

Уобичајена и очекивана реакција читаоца, који је колико-толико упућен 
у својинске односе у савременом свету, би била да оспе „дрвље и камење“ 
на новинара, да по милионити пут понови опште место етнознања о жур-
нализму које се састоји из карактерисања новинара као „свезналице-незна-
лице“, да се запита ко је тај текст „пустио“ или пошто је реч о дописнику 
из иностранства ко га је тамо „послао“. Етнознање о журнализму, као сва-
кодневно и здраворазумско промишљање новинарске праксе није далеко од 
почетака путева антрополошке анализе медија или, конкретније, датог ме-
дијског чина, али се од њега разликује као и свако здраворазумско мишљење 
од научне анализе. 

Који су то поступци политичке антропологије и антропологије медија 
који нам омогућују резумевање овог, али и било којег новинског текста или 
медијског догађаја уопште. Најопштије речено то су поступци анализе зна-
чења самог текста или догађаја и укључивање тих значења у релевантне 
контексте што доводи до функционалних и узрочних објашњења. другим 
речима низ који се састоји из чина (догађаја), затим значења тог чина, зна-
чења у контексту и функција и узрока чина, би био низ који описује антро-
полошко промишљање медија.

2 „Политика“ од 18. новембра 2004.
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1. текст – значење и актер

A. Текст – грешка: опис и анализа 
детаљнија анализа текста би требало да покаже све скривене смислове 

и бесмисле повећања пореза на ова возила, названа „возила у друштвеној 
својини“. Мора се почети од констатације да друштвена својина као прав-
на или економска категорија не постоји у Белгији, као ни у једној земљи 
тржишне економије, као што није постојала ни у земљама социјалистичке 
планске привреде док су такве земље и такве привреде постојале. На овај, 
чињенички, наслања се и логички бесмисао, јер ко би био порески обвезник 
и ко би плаћао било какву, а самим тим и повећану порезу на дотичне ауто-
мобиле. Ако је друштвена својина онда би друштво преко пореских органа 
само себе у целини опорезовало, па уз то и подизало порезе.

Ипак белгијска влада је повећала порез на неке аутомобиле и о чему 
се заправо ради могуће је само нагађати. Логички је могуће замислити да 
у Белгији постоје аутомобили у приватном власништву али је јасно да се о 
њима не ради. Затим постоји по неки аутомобил у државном власништву, 
мада је тај број у многим земљама тржишне економије веома мали (нпр. у 
Шведској око 10), па порез на аутомобиле који возе петнаестак министара 
и десетак чланова краљевске породице (ако се не возе у својим аутомоби-
лима) не би допринео много државном буџету уз напомену да би се тај по-
рез плаћао – из државног буџета. Могуће је да се ради о аутомобилима у 
власништву приватних фирми, компанија, акционарских друштава и у тој 
последњој алтернативи је једино могуће наћи језичку, али само језичку, везу 
са друштвеном својином. Обзиром да није задатак антропологије медија да 
поправља и допуњује парцијалне језичке и преводилачке грешке или цели-
ну медија и медијских аката, већ да тумачи зашто су такви какви су, умес-
то даљег елаборирања и нагађања о којој врсти власништва у Белгији се 
ради, треба објаснити како и зашто се на страницама „Политике“ друштвена 
својина појавила у Белгији.

Б. Аутор – опис новинара 
Анализа грешке подразумева и анализу самог актера тј. новинара. 

Међутим, такав поступак отвара проблем персонализације анализе. Антро-
пологија медија није превасходно антропологија новинара, а поготово не 
антропологија одређеног новинара. С друге стране у анализи појединачног 
чина, а новински текст је и појединачни чин, није могуће изоставити тај 
индивидуални аспект. Индивидуализација новинског чина је учињена са-
мим потписом, што легитимише овај правац проучавања, али га природа 
антрополошке интерпретације чини средством, а не циљем. То значи да 
је за интерпретацију појединог новинског или медијског чина потребно у 
анализу укључити и сазнања о његовом носиоцу или творцу, његову про-
фесионалну историју, тј. каријеру, образовање, интересовање, новинарски 
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опус, политичку или идеолошку припадност уколико је манифестна итд. 
Чињенице ове врсте су неопходне да би се аутор поставио у организациони 
контекст што је предуслов потпуног објашњења испитиваног предмета, јер 
антропологију медија интересује социо-културни детерминизам појединач-
ног медијског чина, а не да ли је појединац у тренутку извођења тог чина 
био овако или онако расположен, оволико или онолико спреман за дати чин 
итд. Структура најширег социјалног контекста, структура медијског про-
стора и структура самог медија омогућују и одређују појединачни чин, тако 
да би усмеравање анализе на појединца (извршиоца), без обзира на могућу 
индивидуалну перформацију, испустило из вида цео сложени механизам со-
цијалног детерминизма. 

Новинар, извештач из Брисела, веома кратко на том новом задатку, је 
заправо дугогодишњи ТВ критичар листа „Политика“. Као ТВ критичар, 
током више од две деценије, добитник је престижних новинарских награ-
да. Остали елементи професионалне биографије, од којих је неке могуће 
пронаћи у сваком лексикону новинара у Србији, као што су образовање или 
историјат назива рубрика у којима су објављиване ТВ критике, политички 
моменти каријере које у најразноразнијим облицима није било могуће из-
бећи у минулим деценијама, поготово у листу „Политика“, јесу део општег 
биографског инвентара које ствара антропологија медија у случају неопход-
ности, али за ову анализу наведена два елемента су сасвим довољна.

2. Контекст

Контексти у којим се могу посматрати значења овог текста су на сазнај-
ном и социјалном нивоу и то информативни контекст у којем се налазе све 
информације, од политике и економије до спорта, које су садржане у текс-
товима дате новинске или медијске форме и организациони контекст функ-
ционисања једног медија што укључује уређивачки, управљачки или уже 
организациони и власничко-управљачки ниво

Политичко антрополошка промишљања и антропологија медија би нам 
описала информативни контекст овог текста као скоро вековну традицију 
квалитетних информативних текстова дописника „Политике“ из иност-
ранства. Континуитет и квантитет дописничких текстова се може доказати 
увидом у сам лист у било ком тренутку стогодишњег трајања. Изузимајући 
кризне периоде као што су обнова листа у временима после ратова или пе-
риод санкција када је дописничка мрежа била редукована, простор у листу 
посвећен догађајима у свету је далеко премашивао простор исте намене у 
свим другим дневним листовима. Опште место свих разговора о историји 
српског новинарства је истицање квалитета и успешно обављене информа-
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тивне мисије спољнополитичке рубрике листа „Политика“. Квалитет тих 
текстова није био имун од тешких идеолошких удара на цело друштво, на 
сву писану реч, па самим тим, или чак и посебно, на новинарство. Ипак, 
дописници „Политике“ нису искључиво распредали идеолошке приче о тру-
лом капитализму, већ су у оквирима задатих идеолошких оквира пружали 
читаоцима што је могуће више информација и често, бежећи од идеолошки 
врућих тема, исписивали странице путописних књига продубљене и чита-
оцу приближене географије. У том периоду је свакако било и политичког 
навијања нпр. за КП Француске у периоду изборних кампања праћених и 
прећуткивањем коначних резултата избора, на којима је КПФ лоше прошла, 
тако што би дописи из Париза у недељи после избора били посвећени сли-
карима Монмартра или кафеима Сен жермена. Али чак и тако је публика у 
Београду, поготово она која није памтила време пре другог светског рата, 
сазнала да уопште постоји нешто што се зове избори, да постоје политичке 
странке у множини и да комунисти на тим изборима лоше пролазе, сазнав-
ши то бар посредно, на основу недостатка информације о њиховом успеху.

Следећи контекстуални ниво, који даје антрополошко-социолошки угао 
посматрања медија, је унутрашња организација самог листа тј. организаци-
они контекст. Овај контекст се састоји из три нивоа.

Први ниво организације једног листа, гледано из угла текста, је уређи-
вачки ниво. Није неопходно описивати сву сложеност и разноврсност одно-
са новинар-уредник да би се за ову сврху констатовао само један аспект, а 
то је заједничка одговорност. У овом случају није од пресудног значаја да ли 
је уреднички посао разуђен, хијерархизован, подељен на посао уређивања 
ове или оне рубрике, ове или оне половине странице листа, важно је да су 
обе компонентне и новинарска и уређивачка присутне у анализи текста из 
Брисела.

Проучавање унутрашње управљачке организације медија је легитиман 
сегмент антропологије медија што нам омогућује да лоцирамо следећи ниво 
који је само делимично уређивачки, а претежно управљачки тј. управљачко-
уређивачки. Управљачки посао је распоређивање новинара на одређене но-
винарске задатке и у том смислу обавештење о овом сегменту живота једног 
листа или медија је ниво посматрања који може помоћи у објашњењу саме 
појаве тј. текста из Брисела. 

Крајњи ниво је управљачко-власничка структура листа „Политика“ 
која представља најопштији оквир посматране појаве. Лист „Политика“ је, 
крајем 2004. године, у бастардној власничкој ситуацији. Налази се у мешо-
витом власништву немачког концерна „wАЗ“ и квазиакционарског друштва 
из периода милошевићевске „трансформације“ Кардељевих Основних орга-
низација удруженог рада у „акционарска“ друштва, где су акционари биле 
друштвене/државне банке и друштвена предузећа или опет нека акционарс-
ке друштва којима су акционари она прва акционарска друштва. Улаз стра-
ног капитала је био пропраћен заклетвама да се нови, парцијални власници 
неће мешати у уређивачку политику листа, већ да ће се старати о расту, про-
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даји, профиту итд. као да се раст, продаја и профит могу повећати с истим 
производом уз мало добре воље и страног капитала. Крајњи резултат ове и 
овакве власничке трансформације је да је друштвена својина, хтео то неко 
или не, и даље присутна у власничкој структури листа „Политика“ тј. да 
лист није приватизован, што значи да се заправо и не зна ко је власник.

�. текст у информативном и новинар у организационом контексту

Антрополошка анализа се, у овом случају, састоји из укључивања текс-
та, тј. његовог значења, у информативни контекст и аутора тј. функцију коју 
обавља, у организациони контекст. 

Значење текста у оном сегменту који се односи на „појаву“ друштвене 
својине у Белгији се може описати као грешка, нетачност, узрокована не-
маром, незнањем или било којим другим узроком што није од важности за 
анализу, која се не односи на лик самог новинара. С друге стране, контекст 
у којем се јавља ово значење је спољнополитичка рубрика листа „Полити-
ка“, која носи атрибуте информативности и која је, бар у јавномњењском 
оцењивању увек била оцењена далеко испред неких других рубрика истог 
листа. Опште место у јавномњењском оцењивању листа „Политика“ је да су 
спољнополитичка и културна рубрика још увек задржале ниво у поређењу 
с унутрашњополитичком рубриком која је била у служби режима, исто као 
што се позитивно оцењују производи образовне и културне редакције РТС, 
за разлику од информативне која је била чак и близу појединачних хашких 
оптужница. У истом начину оцењивања историје српског новинарства сто-
годишња традиција листа „Политика“ се не доживљава само као пуко једно-
вековно излажење, већ као традиција квалитета при чему је управо део лис-
та који се односи на свет главни ослонац такве традиције. Стога, контекст у 
којем се јавио текст, носи значење тачности, и самим тим је значење текста 
у опозицији са значењем контекста.

   ТЕКСТ    =   ГРЕШКА  
 КОНТЕКСТ    ТАЧНОСТ

Чињеницу да је део (текст) у логичкој супротности с целином (контекст) 
могуће је објаснити само постављањем аутора тј. новинара и целину орга-
низационог контекста. 

Први ниво организационог контекста, односи се на уредника рубрике 
или дела листа, који је текст „пустио“, и није посебно део антрополошке 
анализе медија или овог медијског догађаја, већ само говори да и други де-
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лови контекста нису у сагласју с контекстом у целини, што би изгледало 
као

  УРЕдНИК   =  ГРЕШКА  
 КОНТЕКСТ  ТАЧНОСТ

Следећи ниво у који се укључује испитавана појава је уређивачко-уп-
рављачки ниво тј. онај ниво на којем се доносе одлуке о распоређивању 
новинара на различита задужења у листу.

Аутор, дугогодишњи ТВ критичар, мењајући свој положај у организа-
ционој структури листа постаје дописник из земље која једва да је неколико 
пута могла бити поменута у текстовима ТВ критичара током вишедеценијс-
ке каријере усмерене превасходно на домаћу телевизијску продукцију. Зна-
чи, трансформација у положају новинара се јасно описује као:

  трансформација 
 ТВ критичар ---------------------------- дописник из Брисела

Без обзира чиме је директно узроковано, без обзира на успешност и 
умешност новинарског писања, премештање врсног и много пута награђи-
ваног ТВ критичара на место дописника из иностранства, личи на преме-
штање најбољег стрелца фудбалског шампионата у балет Народног позо-
ришта, или обрнуто, првака балета на место нападача репрезентације, само 
зато што обојица имају „добар рад ногу“. 

Овакви потези на уређивачко-управљачком нивоу могући су само ако 
је ситуација на следећем нивоу организационог контекста онаква каква и 
јесте. Непостојање јасних власничких односа у целој кући „Политика“ и 
тиме изазвани управљачки неред, условљавају да у лист по политичкој вољи 
стижу новинари носиоци одређених политичких опција за колумнисте или 
водеће интервјуисте што се догодило после промена од октобра 2000. го-
дине, које, с друге стране, нису донеле никакве промене у нормализацији 
власничких односа у кући „Политика“. Последица таквог стања је и то да 
водећи ТВ критичар постаје дописник из Брисела, као и да се у Белгији, 
сасвим изненада, јавља друштвена својина.
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Summary

Ivan Kovacevic

sOCIAL PROPERTY IN BELGIUM – AN EssAY Of MEDIA 
ANTHROPOLOGY

anthropology of a media act consists of observing an act in relevant analytical contexts. 
those are informative and organizational contexts, comprising three consequentially connected 
levels: editorial, management-editorial and ownership-management level. In this case, an incident 
media act consisting of a report’s blunder is observed through all levels of the stated contexts, in 
order to show how to analyze a media act and build media anthropology.


