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Вања Радић1

дипломирани етнолог–антрополог

СЛУЧАЈ „ХРАСТ НА КОРИДОРУ 11“: 
АНАЛИЗА ДИСКУРСА

Апстракт: У раду је анализирана медијска реторика која је пратила случај 
храста-записа који се нашао на уцртаној траси Коридора 11. Издвојени су и 
анализирани главни медијски дискурси, њихови међуодноси и институци-
онална упоришта. Пажња је посвећена политизацији случаја, уз настојање 
да се осветли широк дијапазон с њиме повезаних вредности.

Кључне речи: медијски дискурс, ставови, евроинтеграције, традиција, 
зелени покрет / зелени, дрво-запис.

I Увод

Судбина више векова старог храста у атару горњемилановачког села 
Савинци узбуркала је и поделила србијанску друштвену и политичку јав-
ност током лета 2013. године. Наиме, средином јуна 2013. године медији су 
пренели вест о заустављању радова на траси Коридора 11: локално станов-
ништво се успротивило намери извођача радова да посеку храст, сеоски за-
пис стар oко шест векова који се нашао на траси будућег ауто-пута Београд 
– Јужни Јадран. То стабло храста, које је до тих дана одређену вредност 
имало само за локално становништво, убрзо постаје широко познато и по-
чиње се вредновати на различите начине. Стари храст је држао пажњу ме-
дијске и политичке јавности од јуна до септембра исте године, да би после 
извесног затишја које је трајало више од годину дана био исечен – једне 
августовске ноћи 2015. године. Тада је добио и последљу пажњу медија. 
Обимна штампана продукција везана за тај случај чини основу овог рада.

Сам назив рада се може схватити као алегорија која кроз две опозици-
оно постављене метафоре, храст и коридор („тачка“ и „линија“ у прос-
тору), дозвољава учитавање различитих значења у различитим медијским 
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 реторикама, при чему се у свим варијантама задржава антонимијски од-
нос (антитеза): храст као непокретна „тачка“ – симбол традиције, вере, 
„зеленог грађанства“, па и заосталости и „паланачког духа прошлости“, и 
коридор као „линија“ – симбол напретка и модернизације, али и уснулог 
моралног компаса и губитка вредности. Већ се на основу ових опозиција 
да наслутити богатство значења уплитаних у овај догађај.

У раду ће се посебна пажња посветити политизацији случаја, уз тежњу 
да се осветли широк дијапазон с њиме повезаних значења и вредности. 
Доносиоци политичких одлука су у храсту-запису и коридору препознали 
поларизоване опозите, налазећи да спречавање градње коридора и брига о 
храсту симболизује „мрак средњег века“ и заокупљеност прошлошћу, што 
је у контексту односа савремене политике према друштвенополитичким 
дешавањима последњих деценија обично носило негативну конотацију. Од 
стране једног дела политичких актера тај је случај узиман као оличење 
свега што Србију спречава да из прошлих времена закорачи у модерно 
доба, што је подгревало стереотип о живљењу Срба у прошлости, тј. вла-
дајућој окренутости прошлости. Овиме се низу опозиција придодаје још 
једна: прошлост – будућност, те храст постаје „огледало односа државе 
према својој прошлости и будућности“2. На другој страни, и храст се као 
„добро дрво“ видео у будућности: (1) недуго након што је препречио пут 
коридору, препознат је као могућа атракција туристичког конзумеризма, а 
(2) када је коначно посечен, јавност је обавештена да ће се делови стабла 
чувати у музеју који ће бити подигнут у близини.

Поред традиционално-верских вредности које су се прве огласиле у 
лику мештана и радника који су се успротивили сечи храста, у одбрану 
храста одлучно стају и новоевропске вредности у облику „покрета зеле-
них“. У оквиру западноевропског дискурса, живот храста се брани пози-
вањем на сличне случајеве у земаљама Европске Уније, с другачијим схва-
тањем модерности, која се не оличава искључиво у бетону, солитерима и 
путевима, већ и у ставу да „развој инфраструктуре никада не сме ићи на 
штету животне средине и културног развоја“3. Посебну тежину има чиње-
ница да је тај глас био пресудан у доношењу изнуђене и привремене поли-
тичке одлуке да ће се храст, ипак, сачувати (јул 2013. године).

Циљ рада јесте да се идентификују главни дискурси, проанализирају 
различите интерпретације догађаја и вредносно различити ставови јавног 
мњења изнети у новинским чланцима, као и међуодноси дискурса и њихо-
вa институционалнa упориштa. Како ћемо видети, храст фигурира у више 

2 03. јул 2013, Вечерње новости. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:442162-Nastavlja-se-borba-za-hrast

3 07. јул 2013, Tanjug; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.
html:442812-Odrzan-protest-protiv-sece-hrasta-quotzapisaquot
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различитих дискурса: национално-традиционалистички, модернизацијски 
(прогресивистички), религијски, западноевропско-грађански и еколошки, 
који су на себи својствене начине говорили о храсту у обе фазе – (1) от-
криће и дебата, (2) сеча и посмртни коментар.

II Теоријско-методолошки оквири

1. Материјал

Основни материјал за анализу медијске комуникације и кроз њу вла-
дајућих дискурса у вези са случајем храста на Коридору 11 чине новински 
чланци који су пропратили догађај од јуна 2013. до августа 2015. године. 
Вест о намерама надлежних да посеку храст-запис4 ушла је на велика вра-
та и држала константну пажњу јавности првих неколико месеци. Пажња 
медија је потом поспустила а нерешен случај безмало пао у заборав, да би 
се још једном вратио у жижу јавности и добио епилог. Догађај се, дакле, 
може поделити на две фазе: (1) откриће храста од стране коридора и по-
тоња дебата (2013) и (2) сеча храста и посмртни коментар (2015).

Анализирани материјал припада медијском простору Р. Србије. Листо-
ви који су обрађени су Вечерње новости, Политика, Нова српска политичка 
мисао, Блиц, Србија Данас, а, имајући у виду „танго“5 међузависности во-
дећих медија и власти, обрађени су и маргиналнији интернет медији по-
пут Србин.инфо, Борба за веру и Стање ствари. То нам је омогућило увид 
у дискурс јавног мишљења које се у основним медијима не износи екс-
плицитно, иако често чини део коментара. Ти коментари излазе из оквира 
истраживачког рада. Анализирана су 53 чланка у листовима различитих 
идеолошких оријентација, што је омогућило уочавање и анализу дискурса 
који потичу из различитих гледишта.

2. Теоријске поставке

У раду ће бити спроведена анализа дискурса који проговарају кроз но-
винске текстове, с нарочитим нагласком на систем значења и вредности које 
чине њихову реторику, као и на њихове међуодносе и везе с  институцијама. 

4 Речник Етнографског института даје сажет али обухватан преглед етнограф-
ске грађе о запису – http://etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/z/zapisb.php; такође в. 
Чајкановић 1985.

5 Често цитирана метафора америчког социолога Ганса Херберта (Gans Her-
bert) о односу медија и власти (политике).
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Дискурс се у раду разуме у постструктуралистичком и конструкционис-
тичком смислу – као „процес стварања значења“, „систем исказа који кон-
струише објекат“ (Паркер), „skup značenja, metafora, predstava, slika, priča, 
iskaza, koji zajedno proizvode određenu verziju događaja“ (Ber 2001, 83), или 
у фукоовском смислу – не само као „ono što borbe ili sisteme dominacije 
prevodi u jezik, nego [...] i ono za šta se i čime se bori; [...] moć koju treba 
zadobiti“ (Fuko 2006, 9).

Ефекти медијских текстова се разумеју као прогресивни и кумулативни, 
ефекти „на дуге стазе“ (Wolf 1994, 10), пре свега у светлу утицаја на знање, 
разумевање и представе о друштвеној стварности. Рад се наслања на тезу 
да је моћ медија да обликује јавну перцепцију друштвене стварности 
садржана у симболичкој репрезентацији норми и друштвено-културних 
вредности које усвајају корисници медијских текстова кроз кумулативно 
деловање медија (Wolf 1994, 16), који тако на основу интерпретације ин-
формације граде и пласирају своју слику стварности (Павићевић 2010, 42).

Анализа узима у обзир и доприносе дискурзивне психологије теорији 
дискурса. Наиме, доследно фукоовски дискурс је главни произвођач субјек-
тивности који одузима појединцу могућности избора. Док за Фукоа поједи-
нац представља „резултат дискурзивне праксе дисциплинујуће моћи“, дис-
курзивни психолози виде човека као „активног делатника који може да се 
користи дискурсом да би постигао одређене циљеве“. Дакле, овде постоје 
интерпретативност и агенсност, али се легитимишу преузимајући реторику 
дискурса који је владајући (Pavlović 2006, 372). Ова агенсност и интерпрета-
тивност се најбоље могу уочити у случају коришћења исте (владајуће) рето-
рике од стране идеолошки супротстављених страна – храст се њоме и брани 
и напада, у зависности од ставова и циљева политичких актера.

Једна од основних историјских функција свих медија комуникације 
јесте представљање убедљивих слика; у мери у којој су ове слике дифуз-
није, пропорцијално расте њихова важност, па самим тим и улога у проду-
ковању представа којима се конструишу идентитети и замишљене реал-
ности, као и настале побуне против њихове контроле. У ту сврху ће бити 
постављена оквирна хијерархизација медија.

III Анализа

Дискурси

Готово све новинске куће су се поводом овог догађаја ставиле у одбра-
ну храста, што не поништава значај противаргумената којима је остављан 
значајан простор – углавном у оквиру закључних ставова. С обзиром на 
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хетерогеност потрошача (читалаца) медијског производа (текста), који иг-
рају важну улогу у конфигурацији крајњег производа унапред одређујући 
његов код, као и различитих идеолошких позадина новинских кућа, одбра-
ни храста се приступало у оквиру различитих дискурса.

Храст је, дакле, фигурирао у следећим дискурсима, који би се 
могли одредити као: национално-традиционалистички, религијски, 
модернизацијски, западноевропско-грађанистички и еколошки.

1.1. Национално-традиционалистички дискурс

Вечерње новости од 21. јуна 2013. године у рубрици Друштво на првом 
месту доносе текст под насловом „Projektanti na Koridoru 11 ubijaju sveto 
drvo“. Иза тога наслова следи фотографија раскошног храста-горостаса, док 
сам текст почиње ставом да „Projektanti Koridora 11 ne drže mnogo do istori-
je i običaja svog naroda“6. Овај лист је можда најжучније пропратио одбрану 
храста.7 Овде наилазимо на опозицију народ: пројектанти као продужене 
руке власти, при чему су власти те које врше насиље над народном 
традицијом – „убијају свето дрво“. Народна (национална) традиција јесте 
она коју појединци који се поистовећују са одређеном нацијом сматрају 
„симболом континуитета и идентитета те нације“ (Naumović 2009, 15).

Одбрана се углавном гради на емотивној функцији језика:

„Znam za hrast od kada sam se rodio. Mnogi su pisali o ovom drvetu. Postoje sve-
dočanstva da su čak i Turci klečali pred njim – rekao nam je Miliša Nikolić, predsednik 
MZ Savinac. – Suludo je da buduća trasa prolazi baš kroz sam centar Savinca. Postojalo 
je drugo rešenje, bezbolnije za ovdašnje meštane, rešenje kojim bi se zaobišao hrast. A 
to nama puno znači.“8

Емотивна функција језика се понајбоље показује у томе што се у 
вестима о намери извођача радова да посеку храст који стоји на уцртаној 
траси пута нe користе глаголи посећи, оборити, уклонити или др. већ 
глагол убити, који се првенствено јавља у споју убити човека. То, као и 
потоња појава синтагме „смрт храста“ (место сеча храста), недвосмислено 
указују на то да се храст-запис имплицитно означава као божанство, биће 
са душом слично човеку. Храст-запис се означава и као референтна тачка 

6 Вечерње новости, 21. јун 2013; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:440267-Projektanti-na-Koridoru–11-ubijaju-sveto-drvo

7 Вечерње новости, 27. јул 2013: “Na vest da će hrast star šest vekova biti posečen, na 
hiljade ljudi iz Srbije, podiglo je glas protiv ove sulude ideje.“; http://www.novosti.rs/vesti/
naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:441050-Peticiju-za-spas-hrasta-potpisalo–5000-ljudi

8 Исто.
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српске традиције, али се уједно даје објашњење – „шта је запис?“,9 при 
чему контекстуализовање записа у домен традиције и томе придодато 
објашњење фигурира као Герцов „модел нечега и модел за нешто“.

У овом дискурсу се намеће поређење храста и нације. Међу сећањима 
које би храст могао да чува у интими свог ћутања, истичу се доба устанич-
ке Србије и време Косовског боја. У оквиру ове реторике, однос државног 
врха према храсту се пореди с његовим односом према нацији, њеном ин-
тегритету и суверенитету. Историчар Милош Ковић изјавио је за Вечерње 
новости: „Hrast je star koliko i kosovski mit. Ukoliko vlast ne beži od izdaje 
južne pokrajine, teško je naći razlog zbog kog bi poštedela i drvo, koje je svedok 
naše istorije.“10 Мада се могу понудити и друга објашњења, сматрам да оп-
исна синтагма „јужна покрајина“ уместо „Косово и Метохија“ ипак говори 
и о постепеном искључивању овог дискурса, коме се рука ставља на уста. 
Иако камен спотицања у транзицијској српској политици, Косово, појам 
обавијен опојним емоцијама нације у превирању, парадоксално постаје 
табу (забрањена реч), што потврђује Фукоов увид да је „најочигледнији и 
најпознатији поступак искључивања дискурса“ – забрана (Fuko 2007, 8).

Ако је Косово камен спотицања, храст у Савинцу је дрво спотицања. На 
то упућују наслови попут „И храст и ауто-пут“, који јасно асоцира на онај 
„И Косово и Европа“, па можда и на српску пословицу која служи да укаже 
на то да је нешто немогуће – „и јаре и паре“. Тако, у чланку Нове српске 
политичке мисли, под насловом „Протекле ноћи посечен храст у селу Са-
винац“ (23. јул 2015), коментар с највише позитивних препорука гласи „Да 
ли ће тако бити и са Косовом*, ноћом?“11.

И традиционалистички дискурс може радити „против храста“, мада тек 
имплицитно. За ово је пример изјава писца и сценаристе Милована Витезовића:

„Nestao je onaj okean srpskih hrastovih šuma iz putopisnog zapisa Hansa Kristijana 
Andersena. Kneza Miloša su srpski seljaci preklinjali da ne seče hrastove prosecajući 
puteve kroz Srbiju. / Knez se nije obazirao, iako je u svoje vreme počeo pod Takovskim 

9 “Zapis drvo postaje zapis činom osvećenja, pri čemu se u koru urezuje krst. 
Za zapis se bira krupno drvo, prvenstveno hrast. Pored njega može biti postavljen krst 
(često kameni), a okolni prostor može biti ograđen. / Zapis ima značaj u crkvenim mo-
litvama vezanim za krstonoše ili litije, seoski praznik koji se održava najčešće između 
Uskrsa i Petrovskih poklada (prva nedelja po Duhovima)“

10 3. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:442162-Nastavlja-se-borba-za-hrast

11 15. август 2015; http://www.nspm.rs/component/option,com_yvcomment/Arti-
cleID,136135/url,aHR0cDovL3d3dy5uc3BtLnJzL2hyb25pa2EvcHJvdGVrbGUtbm9j-
aS1wb3NlY2VuLXN0YXJpLWhyYXN0LXUtc2VsdS1zYXZpbmFjLmh0bWwjeXZ
Db21tZW50MTM2MTM1/view,comment/#yvComment136135
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grmom. Ovaj hrast je preostali talisman srpske istorije, kao sudbine. / Šta će biti, strah 
me je i da pretpostavim. Imamo li kneza Miloša koji će se oglušiti?!“12

Реторичко питање изнето на крају текста асоцира на већ пласирана по-
ређење тада вицепремијера Александра Вучића са кнезом Милошем, што 
итекако тупи оштрицу критике. Овакав се поступак може приписати тежњи 
сваког дискурса да налази принцип регуларности догађаја (Fuko 2007, 40).

1.2. Религијски дискурс

Може се сматрати и делом национално-традиционалистичког дискурса, 
у мери у којој је национални идентитет обележен религијским, а дели се 
на две струје.

а) Прочишћено хришћанство или „лењирска мудрост“. Српска 
православна црква се поводом питања храста (2. фаза) огласила у 
Политици, излагањем протојереја-ставрофора Стојадина Павловића, 
директора Патријаршијског Управног одбора:

„Црква са разумевањем гледа на брижни однос житеља насеља Савинац и 
шире јавности, за храст који се налази у поменутом месту, а на пројектованој и за 
изградњу сагласностима и дозволама одобреној траси ауто-пута на деоници Љиг 
– Прељина. Мештани овог краја знају шта за њих представља овај храст. Штета 
је што ово вишестолетно стабло није у евиденцији законске заштите и што код 
израде планске документације овог краја нико није указивао на храст и његову 
заштиту. Небрига мештана исказана је и тиме што храст већ деценијама нема 
карактер записа. / Болест која је притисла сам храст, сами радови у којима је исти 
поткопан као и штетне материје које ће се јављати након пуштања у рад поменуте 
саобраћајнице, сигурно ће му приближили животни крај. / Важно је да се у овом 
случају религиозно одвоји од сујеверног. Храст не може бити црква нити светац. 
Храст се не може сматрати светињом. Светост припада људима јер су они освећени 
Духом Светим. [...] Радоваће се Земља и Небо ако овај ауто-пут да свој допринос 
побољшању животног стандарда и заустави даљи пад броја становништва у овом 
крају. Мештани Савинца и околине заједно са локалном самоуправом и ресорним 
министарствима треба да заштите од даљег пропадања зграду основне школе и 
уреде унутрашњост, историјски важног храма брвнаре у Такову“.13

Ова изјава протојереја-ставрофора Стојадина Павловића представља 
„прочишћено хришћанство“, ослобођено народне религије и материјал-

12 8. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:443032-Pod-krosnjom-brane-koren-istorije

13 4. јул 2015, Политика, http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Hrast-nije-sveti-
nja.sr.html
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ности којој је лако пригрлити паганизам. Црква даје благослов намери вла-
сти да се посече храст.

б) Светосавско хришћанство или „нелењирска мудрост“. Овде је храст 
двоструко религијски – као део паганске религије Словена, који су обожавали 
дрво, и као део компромисног светосавског православља, које дрво-запис 
прихвата као својеврсну замену за богомољу, цркву на отвореном. Наиме, 
народна религија, како сматра Бандић, има веома дубоке корене, који 
вероватно сежу до словенске прапостојбине. С обзиром на то да су Срби 
недуго по доласку били изложени христијанизацији, почела је да се рађа 
„једна нова религија“. Поједини аутори, као што је Миодраг Поповић, због 
ове синкретичке религиозности хришћанства и народне религије сматрају 
да христијанизација у Србији никада није потпуно спроведена (Sinani 2010, 
15). Интернет лист Борба за веру овако пише о храсту:

„Храст је лепа народна икона Христова и то је постао након христијанизације 
Срба што се најлепше огледа у божићним обичајима. Ушао је у Православље 
заједно са нашим паганским прецима, захваљујући мудрости и широкој љубави 
наших Просветитеља. Ову икону је Црква вековима брижно посећивала и 
освећивала у молитвама и светим литијама а сада би да је сече проналазећи нека 
патетично-хуманистичка оправдања.“14

У овом се чланку упућује критика на изјаву свештеника из патријаршије, 
која се тумачи као знак „пада у протестантизам“ и свега што је страно 
српском православљу:

„Господин директор из Патријаршије се одриче заветног храста, враћа га у пага-
низам и не слутећи да ће за њим можда поћи и многи Срби, неутврђени, саблажње-
ни црквеним скандалима, а опрелешћени све популарнијим нео-паганизмом у 
Србији.“15 У закључку је наведена изјава Светог владике Николаја: „Протестанти 
су одрекли Богу чудотворство кроз материјалне ствари. Они су мислили тиме да 
одухове хришћанску веру, међутим су је баш тиме и осиромашили и онаказили. [...] 
Кад Бог хоће, онда и једна хаљина светитељска побеђује силне војске неверничке. 
Ко сме ограничити дејство и начине дејства моћи свесилнога Бога?“

Не сме се сметнути с ума то да је управо овај дискурс, заједно са себи 
надређеним национално-традиционалистичким, одговоран за постојање 
случаја „Храст на Коридору 11“, иако се из новинских текстова може стећи 
утисак да су еколошки разлози играли једнаку улогу у одбрани храста. Но, 
и када је сама религијска димензија у питању, не треба пренебрегнути њену 

14 15. јул 2015, Борба за веру; http://borbazaveru.info/content/view/7990/30/
15 Исто.
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„растегљивост“, тј. уску везу са заједништвом: храст у крајњој линији 
оличава вредности којима се исказује оданост заједници:

„Vjera se može pojmiti kao štovanje zajednice, a ne kao potpuno predavanje neče-
mu. Afirmiranje natprirodnog dekodira se kao izražavanje odanosti poretku i njegovim 
vrednostima. Tako dekodiranu doktrinu ne proganjaju više sumnje [као што је случај 
са фундаменталистичком религиозношћу] – budući da doktrine više niti nema, pos-
toji tek članstvo, koje iz nekog razloga koristi doktrinalnu formulu kao znak pripadanja“ 
(Gellner 2000, 12).

Разум и лудило. Фуко (2007, 9–10) говори о искључивању дискурса на 
основу разграничења разума и лудила:

„Počev od ranog srednjeg veka, ludak je bio onaj čiji diskurs nije mogao cirkulisati 
kao što su mogli diskursi drugih. Njegova reč se smatrala bezvrednom, niti je bila istinita, 
niti je imala značaja, bez važnosti kao dokaz na sudu, njome se nije mogao overiti akt 
ili ugovor, nesposobna čak i da na liturgiji pretvori hleb u telo Hristovo. S druge strane, 
moglo se desiti da se reči ludaka pripisuju posebne moći, moći koje drugi ne poseduju: 
moć izgovaranja skrivene istine, proricanja budućnosti, moć da on u svoj svojoj naivnosti 
vidi ono što mudrost drugih nije u stanju da opazi. Interesantno je primetiti da se u Evropi 
vekovina govor ludaka ili uopšte nije slušao, ili se doslovno uzimao za istinu. Ili je padao 
u Ništa, tako što bi, čim bi bio izgovoren, bio odmah odbačen, ili bi se u njemu dešifrovao 
naivan ili prepreden um, razumniji um, razumniji od onog što ga razumni ljudi imaju“.

Може се осетити да многи наводи национално-традиционалистичког и 
религијског дискурса ходају по тој граничној линији, између изгубљене ис-
тине и лудости / ништавила. Ево неких таквих места из медијских текстова:

„Храст – верски ʻзапис’ на траси аутопута Београд – Јужни Јадран, на деоници 
од Љига до Прељине, посечен је ʻна недостојанствен начин’, рекао је председник 
МЗ Милиша Николић, а налогодавци су то урадили у мраку, кријући се од 
јавности. / ʻАко је храбост требало да се сруши, требало је то учинити током дана, 
уз присуство свештеника јер је то дрво светиња старо преко 600 година и није ред 
да се сече када вампири излазе’, рекао је Николић агенцији Бета.“

„[Slika] Miliša Nikolić: Vampiri su bili napolju dok je hrast sečen / Predsednik MZ 
Savinac Miliša Nikolić kaže da je još u utorak uveče znao ʻda se nešto loše spremaʼ. ʻВозио 
сам трактор у сумрак и одједном је од храста ка мени долетело јато слепих мишева. 
Ударали су у фарове, пролетали тик поред главе. И сад ми се диже коса када се сетим 
призора. Ујутру сам схватио да је то било предсказање јер је наш храст посечен под 
окриљем ноћи, у доба када су вампири још увек напољуʼ – каже Николић“.16

16 24. јул 2015, Нова српска политичка мисао; http://www.nspm.rs/hronika/
drvoseca-dragan-jovicic-posteno-sam-odradio-posao-za-koji-sam-angazovan-milisa-
nikolic-hrast-posecen-mucki-i-podmuklo.html
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„U žiži borbe za očuvanje zapisa, žitelji ovih krajeva, i šire, upozoravali su medije da 
se na svakom svetom mestu koje se zatrpa pa preko njega pređe put, poput starih grobal-
ja, bogomolja, posvećenog drveća i slično, kasnije često dešavaju nesreće“.17

Иако су у новинским чланцима овакви искази „с оне стране разума“ 
углавном резервисани за председника месне заједнице (Малиша Николић), 
треба напоменути да они ипак чине незанемарљив део у коментарима 
читалаца, који, кao што је већ поменуто, не представљају део анализе.

1.3. Западноевропско-грађанистички дискурс

У оквиру западноевропског дискурса живот храста се брани позивањем 
на другачија решења сличних случајева у земаљама Европске Уније и на 
другачије схватање модерности, која се не оличава искључиво у бетону, 
солитерима и путевима, већ и у ставу да развој инфраструктуре никада 
не сме ићи на штету животне средине и културног развоја.18 Тако лист 
В92 у одбрану храста притрчава позивањем на примере из иностранства, 
„европске стандарде“ и историјски значај храста, указујући на могућност 
да он допринесе развоју туризма:

„Ono je od davnina simbol takovskog kraja, a poslednjih decenija i turistička atrak-
cija, kaže Katarina Denkov, koja je Nemica, a već tri decenije letuje u svojoj vikendici 
koja je u neposrednoj blizini drevnog drveta. / ʻJa sam imala puno gostiju iz Nemačke. 
Prvo im je kad su čuli, prvo su išli, kaže valjda neće nikom pasti na pamet da ga seče. 
Međutim, vidite verovatno mora̕, kaže Katarina Denkov. / Njena prva komšinica Gor-
dana Mladenović, svoje detinjstvo je provela igrajući se upravo ispod ovog drevnog 
hrasta, koji je inače na imanju njenog dede Ljubiše Markelića. I ona sada samo letuje u 
zavičaju, jer se odselila u Kanadu, a tamo je sve podređeno prirodi. / ʻTo ne bi moglo da 
se desi, verujte. Desi se da se novo naselje pravi i da postoji neko drveće i to. Znate šta, 
ljudi zaobilaze drveća i ostavljaju ga da žive i dalje̕, rekla je Gordana Mladenović.“19

Као главни актери ове реторике помињу се „удружења грађана“, и то: 
ГМ Оптимист, Стоп екоцид у Србији, Пермакултура Србије, Еколошки ме-
дијски сервис Србије, Зелена листа Србије.

17 23. јул 2015, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.
html:558887-Hrast-pao-u-zoru

18 07. јул 2013, Б92; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.
html:442812-Odrzan-protest-protiv-sece-hrasta-quotzapisaquot

19 В92, 25. јун 2013; http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm-
=06&dd =25&nav_category=12&nav_id=726344
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1.4. Модернизацијски (или „прогресивистички“) дискурс

„Рационалистички фундаментализам“. Модернизацијски дискурс се у 
најчистијем виду препознаје у ставовима који би могли послужити као до-
бра илустрација Гелнеровог „рационалистичког фундаментализма“:

„Neki kažu da hoće da brane hrast 600 godina star, a neće auto-put. E, pa ja hoću au-
to-put. Zamislite tog zlikovca projektanta koji nije izračunao da postoji nekakav hrast, i 
da sada moramo ponovo da platimo studiju o izvodljivosti i projekat od nekoliko miliona 
evra zbog hrasta. Da zaustavimo modernizaciju Srbije, sve da zaustavimo. E, to je paradi-
gma današnje Srbije koju hoćemo da menjamo.“20

Овај дискурс је изразито обојен негативним аутостереотипима. То је уп-
раво онај који модерност види у „бетону, солитерима и путевима“. Гради 
осу „модерно и пожељно“, „старо и непожељно“. Храст стоји на путу кори-
дору, стоји на путу модернизацији Србије. Драган Ђилас изјављује за Njuz:

„Mnogi smatraju da drveće treba da bude zaštićeno poput belih medveda, ali je to 
mantra koju ponavljaju samo oni koji se, iz sebi znanih razloga, protive bilo kakvom na-
pretku društva. Da smo slušali takve, u Beogradu bi danas bilo više drveća nego zgrada 
i šoping molova, što srećom nije slučaj.“21

Негативни аутостереотипи. Курир у гусларском маниру, са иронијом 
романтичарског велтшмерцовског усамљеника, приповеда причу о храсту:

„Čujte priču o starom hrastu... Hrast zapis (osveštano stablo), sveto drvo u Srba, 
preživeo je bezbrižno vekove... A onda su jednog dana došli projektanti da crtaju mapu 
auto-puta Beogad-Preljina. Meštani Savinca utrkivali su se šta će pre da spasu – neko 
njivu, neko šumu, neko vikendicu... Tražili su da put zaobiđe školu, a nisu zaboravili ni 
kafanu... Starog svetog hrasta niko se nije setio. I pošto tog svedoka mnogih istorijskih 
događaja nije imao ko da brani, projektanti iscrtaše trasu baš preko starog stabla.“22

Из текста провејава негативни аутостереотип, као и модерни индивиду-
ализам, зачуђен над колективистичким акцијама овог типа (петиције, про-
тести у циљу очувања храста): „Preko društvenih mreža hrast počeše da brane 
i oni koji do juče nisu ni znali da postoji.“23

20 02. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/
aktuelno.289.html:441900-Vucic-Pred-nama-su-kljucne-promene

21 03. јул 2015, Njuz.net; http://www.njuz.net/vlada-srbije-trazila-od-dragana-dila-
sa-savet-za-hrast-na-koridoru–11/

22 Kurir, 29. јун 2013; http://www.kurir-info.rs/ni-hrastu-u-srbiji-zivota-nema-cla-
nak–867089

23 Исто. 
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Књижевник Милош Каптановић изјављује за Вечерње новости: „Koga je 
briga što nas obične Srbe duša boli za ovim svetim hrastom, za svim događajima 
koji su se pod njim i oko njega vekovima dešavali?“24 Жалбе овде иду на рачун 
државног апарата који се одвојио од „нације као замишљене заједнице“ 
(Б. Андерсон), која је, иако „замишљена“,25 довољно стварна да задаје ду-
шевну патњу делу становништва које се с њом поистовећује, а који ме-
дијски коментар означава анахроним.
Комодитизација храста, или: Да ли је могуће исплатити храст? На-

име, 16. јула 2013, у време кад се одвијала најжучнија полемика, тадашњи 
министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић изјавио је за Ве-
черње новости:

„Дужан сам и да вам кажем да је, када су дошли пројектанти газда рекао да 
има храст, који је процењен и газда га је наплатио, нико није реч рекао. Што сте га 
продали, што нисте онда рекли пројектантима да је то важно, а примили сте паре.“26

О овоме говори и нешто ранији чланак, од 10. јула:

„SVI SU ISPLAĆENI / SVI su naplatili i zemljište i objekte koje su se našli na tra-
si Koridora 11. A oni koji su dali saglasnost sada se bune – kaže ministar Ilić. Prema 
nezaničnim informacijama, vlasnik je za stari hrast dobio 4.000 evra. Međutim, pred-
sednik MZ Savinac Miliša Nikolić kaže da je stablo plaćeno kao 40 metara drva.“27

Овде се дотичемо питања својине и статуса храста, односно питања ко-
модитизације националног културно-историјског наслеђа, или каквог еко-
лошког добра. Да ли је могуће исплатити храст? Храст као обично дрво 
приватног власништва, свакако је могуће. Али шта је са храстом-записом, 
елементом народне религије, или храстом као једним од најстаријих при-
мерака, реликтом некадашњих храстових шума? Стабло се по обе основе 
може и бранити и нападати. Као део културног наслеђа, храст је нападан 
негативним аутостереотипима, док је као вредно еколошко добро оспора-
ван као болестан, превише стар, и „не тако стар“ (не стар 6–8, већ 2–4 

24 8. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:443032-Pod-krosnjom-brane-koren-istorije

25 Prema Benediktu Andersonu, „Zamišljena je zato što pripadnici čak i najmanje 
nacije nikad neće upoznati većinu drugih pripadnika svoje nacije, pa čak ni čuti o njima, 
no ipak u mislima svakog od njih živi slika tog zajedništva.“ (Anderson 1998, 17).

26 16, јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/вести/насловна/
друштво.395.html:444331-Илић-Храст-остаје-помера-се-мост

27 10. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:443411-Hrastu-nude-celicnu-masku
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века). У сваком случају, ниједна од ове две реторике храст не види као 
подложан комодитизацији – овакво виђење је зато садржано у модерниза-
цијској реторици („рационалистички фундаментализам“).

1.5. Еколошки дискурс

Ова реторика се може сматрати и подврстом надређене, западноевроп-
ско-грађанистичке. Како се испоставља, поред традиционално-верских 
вредности, у одбрану храста одлучно стају и еколошке вредности у облику 
„покрета зелених“28. Тако, новине Danas и Telegraf наводе одломак из пе-
тиције да се сачува храст:

„Dragi prijatelji, poštovaoci života, molimo Vas da potpišete peticiju kako bismo 
vašom humanošću omogućili hrastu da živi! Budimo plemeniti pred naletima dnevno-
političkih događanja i sačuvajmo viševekovne prirodne vrednosti. Sačuvajmo blago 
prirode, a to možemo samo zajedno! Ne dopustite ubistvo hrasta, pomozite da mu do-
pustimo da nastavi da živi!“.29

Др Љубинко Радоњић, директор Института за шумарство, наводи за Ве-
черње новости: „Postoji mogućnost da se hrast zaobiđe i da jedna traka ide iznad, 
a druga ispod njega. Na taj način hrast bi ostao na sredini i postao bi i turistička 
atrakcija. Država bi time pokazala kako se ophodi prema svojim prirodnim vred-
nostima“. Овде се у први план стављају природне вредности, уз кокетирање с 
економско-туристичким, док су традиционално-верске остављене по страни.

Иван Карић, посланик странке Зелени Србије у Народној скупштини, 
изјавио је за лист Danas:

„Mi, kao članovi stranke Zeleni, postavljamo priču u centar prirode, jer drvo koje je 
staro nekoliko vekova mora da ostane, moramo da se potrudimo da se popravi njegovo 
zdravstveno stanje.“30

28 Зелени Србије су политичка странка са деловањем на територији Републике 
Србије, која се у својим намерама и акцијама ослања на искуства осталих Зелених 
партија у Европи и свету. Деловање странке је усмерено на заштиту животне средине, 
промоцију одрживог развоја друштва, развој нових перспектива у Европској 
унији, подстицање дијалога и рад на развоју превенције конфликата и подстицању 
ненасиља у Европи, као и учешће у развоју алтернативних глобалних структура у 
сарадњи са Зеленим партијама било где да се налазе (http://zelenisrbije.org/).

29 Telegraf, 22. јун 2013; http://www.telegraf.rs/vesti/766956-spasimo-hrast-star–
800-godina-da-ga-ne-pregazi-koridor–11

30 Danas, 30. јун 2013; http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/zeleni_u_odbrani_
starog_hrasta.55.html?news_id=263432&action=print
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У другој фази, овај дискурс ће сечу храста окарактерисати као „недемократ-
ску“, а сам храст као „споменик еколошке борбе и симбол за неодговорност“.

„Зелени Србије данас су осудили сечу храста у историјском комплексу Савинац, 
оценивши да се све одиграло на сраман и недемократски начин. / ‘Срамно је да 
власт у Србији не жели или не уме да решава неслагање са грађанима и локалним 
заједницама на цивилизован начин већ шаље дрвосече под окриљем ноћи. 
/.../ ‘Храст ће у памћењу свих нас бити споменик еколошке борбе и симбол за 
неодговорност. Храст ће бити симбол свих грађана и грађанки Србије којима је 
ускраћено право на одлуку у каквој средини желе да живе, симбол еколошких, 
културних и социјалних права које се у држави у којој још увек није изграђена 
владавина права пречесто гурају у страну’, истакли су Зелени. / Они су најавили 
да ће са грађанима посадити 600 хастова, заједно са грађанима широм Србије“.

Дакле, иако је сеча храста противна вољи грађана и несагласна с 
мишљењем стручњака и еколога, власти налажу сечу храста. У тако опи-
саној власти лако се препознаје Марксов концепт државе као дела друштва 
који се поставља изнад њега (Balandije 1997, 167–209).

1.6. Примитивци и постмодернисти – победа грађанистичког дискурса

Премда је храст као „дрво запис“, а не као „еколошко добро“, био при-
времено зауставио градњу Коридора, грађански дискурс се кроз новинске 
чланке све више издизао као победнички – односно, надметање се све јас-
није одвијало под знаком грађанства, у оквиру кога највећи / прави грађа-
ни „побеђују“. Тако, у складу са ставовима дискурзивне психологије у те-
орији дискурса, актери се легитимишу преузимајући реторику дискурса 
који је владајући (в. стр. 6).

С једне стране, вицепремијер Александар Вучић у касније критикованој 
изјави каже да „moramo da se izborimo sa palanačkim duhom prošlosti“, сврс-
тавајући идеолошки браниоце храста у не-град (или паланку) и прошлост, 
и делегитимишући их по тим основама. Нападнути се, с друге стране, ре-
легитимишу као добри грађани:

„Ne razumem zašto se građanima koji mirno izražavaju mišljenje pripisuje ̒ palanački 
duhʼ – kaže Bojan Milovanović iz udruženja GM Optimist, koje svakodnevno organi-
zuje obilazak hrasta u Savincu, gde se okuplja po nekoliko desetina građana iz svih 
krajeva Srbije. – Želimo rešenje koje će sačuvati hrast i nastaviti izgradnju auto-puta 
bez ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju. To se zove održivi razvoj, koji podrazumeva 
uvažavanje obe činjenice“.31

31 03. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:442162-Nastavlja-se-borba-za-hrast
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Професор Михајло Митровић изјавио је за Вечерње новости: „Odbrana 
drveta nije primitivizam, već izraz postmoderne“.32

Није на одмет приметити да је прошлост о којој Вучић говори, иако сам 
не спецификује о којој и каквој прошлости би се могло радити (у чланцима 
се појављују алузије на време устаничке Србије кнеза Милоша и Косовског 
боја), за актуелне друштвено-политичке циљеве заправо „неупотребљива 
прошлост“. Тачније, ради се о неупотребљивој прошлости нације, која је 
према Смиту (Smith 2004), у светлу савремених политичких дешавања ис-
корачила према денационализацији, односно деетнизаци, што се дешава у 
преласку с претежно етничког на претежно грађански тип нације.

2. Храст и болест – законска регулатива

„Министарство енергетике дијагностиковало је здравствено стање старог храста 
код места Савинац, на Коридору 11, а конзилијум владиних експерата је констатовао 
како дрво старо око шест векова има – поремећено здравље! Целокупна клиничка 
слика храста представљена је у писменом одговору Министарства енергетике, 
упућеном посланику Зелених Србије Ивану Карићу, који не одустаје од намере да 
сачува стабло старо око 600 година. [...] Лидер Зелених је, наиме, у посланичком 
питању ресорном министарству питао да ли храст са записом има статус заштићеног 
природног добра и уколико не ужива такав статус зашто се не заштити као природно 
добро. [...] Завод за заштиту природе констатовао да нема законске основе да се 
стабло храста у Савинцу стави под заштиту. [...] Председник Месне заједнице 
„Савинац“ Милиша Николић одбија да поверује у оцену здравственог стања храста 
и наводе министарства, који упућују на закључак да је дрво на самрти.“33

И одбрана „оболелог“ храста је еколошка. Традиционалистичка ретори-
ка не би здравље храста ни доводила у питање. По њој би то место свакако 
било резервисано за храст: на месту умируће светиње била би посађена и 
освештана нова младица. Но, председник странке Зелених Србије, Иван 
Карић, се пита „да ли храст са записом има статус природног добра“. Про-
пушта се чињеница да је запис културни жиг, као и само одређење обичног 
храста као „светог“ дрвета. Ни у овом чланку из Политике, као ни у дру-
гим чланцима који су пропратили тај догађај, не помињу се релевантније 
институције, као што би био Републички завод за заштиту споменика кул-
туре. Све су прилике да би превасходно ова институције могла легитимно 
штитити (можда и заштитити) вишевековни храст-запис, и то без обзира на 
спекулисања о здрављу дрвета.

32 Исто.
33 09. август 2013, Политика; http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Da-li-je-

stari-hrast-poremecenog-zdravlja.sr.html



Вања Радић

Antropologija 15, sv. 3 (2015)172

Ево неколико одредби из Закона о културним добрима (Службени гла-
сник РС, бр. 71/9434):

Члан 2. Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од 
општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. Културна 
добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, 
јесу: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка 
налазишта и знаменита места – непокретна културна добра; уметничко-историјска 
дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига – покретна културна добра. 
Културна добра, у зависности од свог значаја, разврставају се укатегорије: културна 
добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја.

Члан 3. Културна добра се утврђују у складу с одредбама овог закона. Културним 
добром може се утврдити и збирка или фонд покретних културних добара, ако 
представљају целину. Заштићена околина непокретног културног добра ужива 
заштиту као и културно добро.

Члан 4. Ствари и творевине за које се претпоставља да имају својства од 
посебног значаја за културу, уметност и историју, уживају заштиту у складу с 
одредбама овог закона (у даљем тексту: добра која уживају претходну заштиту).

Члан 5. Културно добро од изузетног значаја јесте оно културно добро 
које има једну од следећих карактеристика: 1) посебан значај за друштвени, 
историјски и културни развој народа у националној историји, односно за развој 
његовог природног окружења; 2) сведочи о пресудним историјским догађајима 
и личностима и њиховом деловању у националној историји; 3) представља 
јединствене (раритетне) примерке стваралаштва свог времена или јединствене 
примерке из историје природе; 4) велики утицај на развој друштва, културе, 
технике и науке; 5) изузетну уметничку или естетску вредност. Културно 
добро од великог значаја јесте оно културно добро које има једну од следећих 
карактеристика: 1) значајно је за одређено подручје или раздобље; 2) сведочи о 
друштвеним или природним појавама, односно условима друштвено-економског 
и културно-историјског развоја у одређеним раздобљима; 3) сведочи о значајним 
догађајима и истакнутим личностима из националне историје.

Члан 6. Културна добра уписују се у регистар културних добара према врстама. 
Регистри културних добара су јавни.

Члан 7. Културно добро и добро које ужива претходну заштиту не сме се 
оштетити, уништити, нити се без сагласности, у складу с одредбама овог 
закона, може мењати његов изглед, својство или намена. [Моји курзиви]

3. Храст и смрт

Медијска слика смрти храста обележена је амбивалнтношћу, која се, у 
суштини, уклапа у питање да ли се кроз медијске текстове о смрти може 

34 https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=286
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открити став друштва према последњем животном чину (или је њихова 
улога да тај став формирају?), и да ли историјско-политичко-идеолошки 
контекст утиче на промену јавног говора о тој теми (Павићевић 2010, 42). 
Слика „смрти“ коју стварају медији у случају храста почива на комбина-
цији сентименталистичких схватања и радикалног „рационализма“. На 
једној страни налазимо оштре осуде безбожничке сече храста, неудостоје-
ног протокола сече једног записа, док су с друге стране присутни и комен-
тари који овај чин правдају тврдњама да је храст био труо и да не би још 
дуго листао.

Коментар једног од тројице дрвосеча гласи:

„Ово је највеће стабло које сам посекао, али нема говора да је старо шест 
векова. Ценим, по годовима, да није било старије од 300 година. Унутрашњост 
дрвета била је потпуно сува па би се за двадесетак година потпуно осушило и 
срушило“.35

Оспоравање важности се врши по следећим основама (аргументи 
против храста):

– Храст на траси ауто-пута је труо/дотрајао
– Храст и није тако стар, тј. није довољно стар да би му се дало на значају
– За тај храст није доказано да је запис
– Аргументи којима се „брани“ храст:
– Храст-запис је светиња за Србе
– Више векова старо стабло храста је еколошко добро

    ЗА       ПРОТИВ

35 24. јул 2015, Нова српска политичка мисао; http://www.nspm.rs/hronika/
drvoseca-dragan-jovicic-posteno-sam-odradio-posao-za-koji-sam-angazovan-milisa-
nikolic-hrast-posecen-mucki-i-podmuklo.html
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4. Епилог: Санирање штете или „чаша жучи иште чашу меда“

„ʻНемам никаквих предрасуда што сам ово учинио нити страхујем за последице 
јер су црквени великодостојници дали сагласност да се одсече, а за 20 година би 
се и сам осушиоʼ, рекао је Јовчић. / Огроман пањ је у средини потпуно иструлио 
и нико од грађана не жели да дође да га види. / Радници раскрчују терен како би 
механизација азербејџанске фирме ʻАз Виртʼ наставила изградњу на Коридору 11.“

„Углавном смо били против сече храста. За њега су везана многа сећања и многи 
догађаји из прошлости двају села, Дренове и Шарана, као и варошице Савинац. 
Али сад видимо да је храст само споља изгледао моћно, а да је унутар стабла 
доста трулежи и да му, иначе, не би било дугог века, па смо се помирили – рекоше 
нам окупљени Савинчани који су листом стигли на вест о паду храста / И као што 
смо недавно писали (ʻРеквијем за храстʼ, ʻПолитикаʼ, 17. јула), делови стабла ће 
се конзервирати и чувати у малом музеју који ће се подићи у близини, нешто од 
стабла ће се чувати и у савиначкој цркви. Ситније иверје од стабла покупили су 
и неки од придошлих за успомену. Тако ће, у сачуваним комадима, наставити да 
живи у сећању и подсећању. За две године је написано толико текстова за храст 
и против храста – читава подебела књига. Тројица дрвосеча управо су склопила 
њене корице. До неког новог храста или чега сличног.“36

Како пише Александра Павићевић (2010, 46), медији „уносе равнотежу 
у однос између приватног и јавног, појединачног и колективног, између 
трагичног и победничког, болног и патетичног, метафизичког и позити-
вистичког“. У ова два чланка (као и у понеком од претходних, додуше 
мање важних), супротстављене реторике се мире и преплићу – традици-
оналистички дискурс је поколебан еколошким – као да долази до стапања 
национално-традиционалистичког са грађанско-еколошким дискурсом. 
Мирење исказано речима: „Али сад видимо да је храст само споља из-
гледао моћно, а да је унутар стабла доста трулежи и да му, иначе, не би 
било дугог века, па смо се помирили“ – одражава нетрадиционалистич-
ки резон, јер би се традиционалиста, свакако, залагао за неотуђиво право 
храста-записа на своје место, макар у форми живота младице која би ту 
била засађена. Микс традиционалистичких и нетрадиционалистичких ста-
вова понајбоље одражава прећутна сагласност локалног становништва с 
декларисаним намерама власти да делове стабла конзервирају и чувају „у 
малом музеју који ће се подићи у близини, нешто од стабла ће се чувати и 
у савиначкој цркви. Ситније иверје од стабла покупили су и неки од при-
дошлих за успомену.“37

36 23. јул 2015, Политика; http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Protekle-noci-
posecen-stari-hrast-u-selu-Savinac.sr.html

37 В. о веровањима везаним за храстове гране код В. Чајкановића 1985: 241.
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5. О влади: храст као огледало односа државе према својој 
прошлости и будућности

Када су у питању коментари упућени Влади, политичке импликације 
сваког од дискурса показују се као најогољеније, јер свака од анализираних 
реторика има своју политичку позадину и оријентацију. Како Луелен наво-
ди, „свакодневно вршење моћи се ʻопредмећује, развија, одржава, изража-
ва или прерушаваʼ средствима симболизма. Сав симболизам – или готово 
сав – има политичко значење „ (Luelen 2001, 100).

Влада која делује противно ставу, како закључујемо, доброг дела грађа-
на, се зависно од тога ко је критикује карактерише као „антиеколошка“, као 
„сатанистичка“ или „безбожничка“, као „власт која руши државу прихва-
тајући бриселске споразуме“ и сл. Зелени су тако изјавили за Политику:

„Јасно нам је зашто антиеколошка влада не види да храст који постоји већ 600 
година, треба и мора бити заштићено природно добро. Подсећамо да је и Европска 
зелена партија подржала захтев да се храст спаси и да ʻструктурни развој никада 
не сме ићи на штету животне средине и културног наслеђаʼ.“38

Лист Вечерње новости под поднасловом „Kukavička seča noću“ извештава:

„Demokratska stranka Srbije ocenila je u četvrtak da je vlast kukavički, ʻpod okriljem 
mraka, jer po danu ne smeʼ, isekla šest vekova star hrast u mestu Savinac i dodaje da se 
ništa drugo nije očekivalo od vlasti ʻkoja ruši državu prihvatajući briselske sporazumeʼ“.39

Било како било, чињеница је да влада није имала слуха за јавно мишљење 
својих грађана и да је храст посечен. Огорченост услед оваквих збивања 
могу дочарати следећи цитати:

„Hrast je nekom bitan, nekom ne, ali bi svakome moralo da bude bitno da poštuje šta 
o tome misle stanovnici u okolini. Pogotovo bi to moralo da bude važno političarima, ili 
da barem javno odglume da im je stalo do verskih osećanja ljudi koji tamo žive. A oni 
rade upravo suprotno. [...] Nakon što je vlada uspešno završila nekoliko svojih nepopu-
larnih projekata, bez većeg otpora, verovatno su počeli da osećaju da mogu da rade šta 
žele. A to se zove uzurpacija moći. Niko njima nije dao mandat da ruše drvo zapis, niti 
im je dao mandat da vređaju osećanja onih glasača kojima je taj zapis važan.“40

38 09. август 2013, Политика; http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Da-li-je-
stari-hrast-poremecenog-zdravlja.sr.html

39 23. јул 2015, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.
html%3A558887-Hrast-pao-u-zoru

40 04. јул 2013, Нова српска политичка мисао; http://www.nspm.rs/politicki-
zivot/hrast-kao-ogledalo.html?alphabet=l
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У Новој српској политичкој мисли изашао је чланак у форми драмског 
сатиричног дијалога између храста и власти:

„ʻШта је матори, шта си се удрвенио тако?ʼ – рече Власт. ̒ Склањај ми се с пута, 
видиш да ми стојиш на коридору?ʼ ʻНе могу, и поред најбоље вољеʼ, одговори 
Храст трпељиво. ʻЈа сам дрво, стојим овде на овом истом месту већ шестсто 
година. Мислиш да се не би’ и сам померио да немам ово проклето корење.ʼ Власт 
је и даље стајала испред дрвета и нервозно тупкала ногом. ʻВиди, деда, ја не знам 
кога си до сада фолирао са тим будалаштинама, али мене нећеш. Поготово с тим 
корењем, а ако имамо у виду шта све имам намеру да искореним. Него, ајде, мичи 
се, жури ми се. Будућност чека.ʼ“41

6. Европско грађанство и глобални зелени покрет

Пут у евроинтеграције повлачи са собом појаву једног супранационал-
ног институционалног оквира. Овај помак од националног ка супранаци-
оналном је највероватнији „кривац“ за преокрет са националистичке на 
грађанску реторику.

Из појединих анализа шпанске штампе (о улози медијске комуника-
ције у процесу европске конструкције), каталонски социолог Марк Пра-
дел Микел закључује да су европска питања уско повезана с националном 
медијском агендом, те да служе као легитимишући или делегитимишући 
фактор ставова унутар националне политике (Pradel 2008, 235). У овом ме-
дијском догађају, проблем национално-традиционалне природе се учитава 
као супранационални проблем еколошког предзнака. Као легитимна при-
знаје се пре свега она одбрана која се, несразмерно укорењености „еко-
лошке свести“ у Р. Србији, врши претежно на еколошким основама.

Пут ка европским интеграцијама подразумева постепен уплив низа ак-
тера и институција, у исто време генеришући „заједничка места“ за целу 
Европску унију. Као означитељ за овај процес користи се термин „европе-
изација“, што упућује на процес европских интеграција које подразуме-
вају прогресивни заокрет од доношења одлука које се тичу државе до оних 
које се тичу Европске Уније (Featherstone, Kazamias 2001; код Pradel 2008, 
237). Оваква чињеница утиче на пораст протагонизма и утицаја европских 
институција на националном простору. Према Праделовој хипотези, ме-
дији су ти који уводе и дају протагонизам овим институцијама и актерима, 
тумачећи, ширећи и легитимишући европски пројекат међу (шпанским) 
грађанством (Pradel 2008, 237).

41 26. јул 2015, Нова српска политичка мисао; http://www.nspm.rs/hronika/voja-
zanetic-vlast-i-hrast.html
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„Буде ли створена европска политичка заједница која ће имати одјека у народу, 
тада можемо бити сигурни да ће је на основи заједничког европског културног 
наслеђа утемељити један паневропски националистички покрет кадар да од тог 
наслеђа искује заједничке европске митове, симболе, вредности и сећања, и то тако 
да они не конкуришу још моћним и енергије пуним националним културама. Само 
на тај начин паннационализам може бити творац новог типа колективног идентитета, 
који надсвођује појединачне нације, али их не укида“ (Смит, према Рибић 2006, 73).

Владимир Рибић наглашава да економска, образовна и политичка сфера 
чине основу сваке националне и наднационалне интеграције (Рибић 2006, 
78). Значај медија је самим тим у томе што представља облик неформалног 
образовања, те је важан чинилац изградње ставова путем интерпретације 
информације (коментара).

Ентони Смит пише да европска наднација не може настати „док се 
већина становништва сваке европске нације не задоји истински европском 
свешћу“ (Рибић 2006, 72).

7. Храст у контексту идеја о потреби мењања свести

„ʻПовремено га обилазимо. Немамо стражу овде, а и не знам шта да га бранимо, 
он сам својом величином се брани и свест народа га браниʼ, каже председник 
месне заједнице Савинац Малиша Николић“.42

Насупрот овој изјави, стоји изјава политичара да такву „свест народа“ 
треба мењати:

„Mорамо da se izborimo sa palanačkim duhom prošlosti. Neki kažu da hoće da brane 
hrast 600 godina star, a neće auto-put. / E, pa ja hoću auto-put. Zamislite tog zlikovca pro-
jektanta koji nije izračunao da postoji nekakav hrast, i da sada moramo ponovo da platimo 
studiju o izvodljivosti i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta. / Da zaustavimo 
modernizaciju Srbije, sve da zaustavimo. E, to je paradigma današnje Srbije koju hoćemo 
da menjamo. / Ili imamo poverenje naroda za te promene ili nemamo. / Ako nemamo, 
neka vladaju oni koji misle da treba da se učaurimo, da branimo još 600 godina hrast, a 
ne da gradimo prugu i put. Neka formiraju ʻhrast koalicijuʼ pa neka nas pobede i vrate u 
srednji vek. Nećemo to dozvoliti. Ne smemo da se plašimo promene svesti.“43

Таква свест је и на другој страни препозната као брана на србијанском 
европском путу:

42 19. aприл 2015, Sputnik; http://rs.sputniknews.com/vesti/20150419/1363480.html
43 02. јул 2013, Вечерње новости; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/

aktuelno.289.html:441900-Vucic-Pred-nama-su-kljucne-promene
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„Један од захтева који је Немачка поставила Србији пре тзв. добијања датума 
за преговоре за једно велико Ништа, маскирано у ЕУ, био је настојавање на томе 
да Срби ʻпромене свестʼ, то јест одрекну се Савиндана и Видовдана зарад утвара 
наци-глобализма, од којих је бриселска Кула вавилонска једна од кључних.“44

Потребно је променити ону свест која брани храст и која не дозвољава 
путевима да потеку. Говорећи о „свести“ народа, овде се мисли на ставове 
и њима надређене вредности. „Stav je mentalna dispozicija da se misli, oseća 
i postupa za ili protiv u odnosu na neki objekat“ (Trebješanin, Lalović 2011, 
68). Ставови су социјализацијом стечени и релативно су трајни, тј. на њих 
се може утицати. Став има три компоненте, когнитивну, емоционалну и 
конативну, а мења се пре свега захваљујући когнитивној компоненти – „je-
dan od najčešćih načina uticaja na stavove sastoji se u nuđenju novih infor-
macija ili argumenata kojima se opravdava ili opovrgava ispravnost određenog 
stava“. Дакле, за формирање става важне су информације о објекту става. 
Највероватнија и најчешћа промена става је његова промена у интензитету 
(нпр. од мање екстремног до више екстремног заступања неког става). За-
интересованост за ставове, пак, произилази пре свега из њихове конативне 
компоненте, тј. из чињенице да имају мотивациону улогу – они „усмера-
вају наше реакције, позитивно или негативно, у односу на објект става“ 
(Trebješanin, Lalović 2011, 61–64). У складу са овим, став образовних наука 
је да је много важније утицати на ставове него на понашање ако се има за 
циљ дугорочна и коренита промена.

Премда је став о потреби „промене свести“ који је изнео тада вицепре-
мијер Александар Вучић оштро искритикован, сматрам да ипак можемо 
говорити о медијској интерпретацији догађаја која је оријентисана на про-
мену ставова. Макропоглед на целокупну медијску продукцију, како је већ 
констатовано у раду, говори о медијској засићености реториком која не од-
говара оној која је одговорна за сам настанак случаја Храст на Коридору 11. 
То се понајбоље показује у томе што је еколошка (нетрадиционалистичка) 
реторика непрестано светлела над случајем и постављала се као доминант-
на, тј. легитимнија у одбрани храста од традиционалистичке реторике, што 
је у изразитој несагласности с утемељеношћу еколошке свести у Р. Србији.

IV Закључак

Две опозиционо постављене метафоре, које се подвлаче у многим на-
словима (Спасимо храст стар 800 година да га не прегази коридор 11; 
Храст зауставио Коридор 11: клетва насред пута; Ко побеђује: храст или 

44 15. јул 2015, Борба за веру; http://borbazaveru.info/content/view/7990/30/
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Коридор 11; Илић: И храст и аутопут), (1) храст, као симбол традиције, 
вере, еколошке борбе, али и заосталости и „паланачког духа прошлости“, 
и (2) коридор као симбол напретка и модернизације, али и уснулог морал-
ног компаса и губитка вредности, – чине основу значењске мапе обојене 
различитим реторикама.

Значај овакве анализе огледа се пре свега у дискурзивном пресеку једног 
друштва у датом историјском контексту који се отвара.

Спроведена анализа указује на постојање пет основних дискурса: на-
ционално-традиционалистички, религијски, модернизацијски, европско-
грађанистички и еколошки. У овом збиру, својом надређеношћу се истичу 
два дискурса као супротстављени: националистичко-традиционалистички 
и европско-грађанистички. Премда је за „откриће храста“ и сам заплет до-
гађаја био одговоран традиционалистички дискурс, у главним медијским 
изворима одбрана храста је углавном спровођена грађанским дискурсом, 
односно, његовом „зеленом“ варијантом.

Основна теза рада била би да стављање на пиједестал грађанске рето-
рике у одбрани храста, која превазилази традиционалистичку реторику и 
поставља се као да јој је надређена, омогућава доносиоцима политичких 
одлука стварање климе потребне за подстицање наднационалних вреднос-
ти потребних за предстојеће евроинтеграције.

Српску јавност и медије 80-их и 90-их обележио је „повратак тради-
цији“, у стручној литератури назван „ретрадиционализација“ (Naumović 
2009, 9). Наумовић у својој студији заступа тезу да „uzroke novog 
odnosa prema tradiciji u političkom i javnom životu treba tražiti u praksi 
njene instrumentalizacije za ostvarivanje nacionalnih i političkih ciljeva, a 
ne u pretpostavljenom slomu modernizacije, neadekvatnosti, ili, što je još 
manje smisleno, odsustvu političke kulture u Srbiji, niti u zamišljenim teško 
promenljivim crtama srpskog nacionalnog karaktera poput autoritarnosti, 
patrijarhalnosti, nerefleksivnog tradicionalizma, i sličnim u suštini rasističkim 
konceptima“ (Naumović, 9). У складу са овим, оно што се догађа на пољу 
одбране храста могли бисмо назвати детрадиционализацијом.

Милош Миленковић говори о неутемељености представа о Европи као 
о оквиру у коме национални идентитети и културно наслеђе слабе, па и 
нестају. Чињеница је да власти нису поштовале ни „вољу народа“, ни „оп-
редељење грађана“ да се сачува храст. Но, без обзира на исход догађаја, 
сматрам да је значајна чињеница да се одбрана у водећим медијима ипак вр-
шила у већој мери на анационалној (еколошкој, европској и глобалној) осно-
ви. Доводи се у питање Миленковићев став да се „pristupanje Uniji u javnosti 
[neopravdano] suočava sa nacionalnim identitetom i kulturnom baštinom kao sa 
rivalima umesto kao s partnerima“ (Milenković 2013, 460). Замена традици-
оналистичке реторике еколошком ипак говори о односу медија и државног 
врха према етно-симболичкој прошлости доминантног етноса.
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Остаје изазов српске етнологије и антропологије, на који указује 
Миленковић: да својим ангажманом „pomiri [можда не тако] prividne 
antagonizme: očuvanje nacionalnog identiteta, nasuprot prihvatanju evropskog 
identiteta, demonstrirajući i kulturno legitimnim elitama i široj javnosti da su u 
pitanju zapravo procesi koji se ne isključuju nego dopunjuju“ (Milenković 2013, 
461). Премоћ еколошке реторике над традиционалистичком, неоспорно 
потврђена у овом истраживању, па и сам исход догађаја, говоре о односу 
медија и државног врха према етно-симболичкој прошлости доминантног 
етноса, због чега би се циљевима ангажмана антрополога могла придодати 
и борба против неосетљивости доносилаца политичких одлука на тради-
цијске симболе (етно-симболичку прошлост).

Литература:

Balandije, Žorž. 1997. Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX vek.
Benedikt, Anderson. 1998. Nacija: zamišljena zajednica. Beograd: Plato.
Ber, Vivijen. 2001. Socijalni konsrtukcionizam. Beograd: Zepter Book.
Wolf, Mauro. 1994. Los efectos sociales de los media. Barcelona: Editorial Paidós.
Gellner, Ernest. 2000. Postmodernizam, razum i religija. Zagreb: Naklada Ja-

senski i Turk.
Luelen, Ted. 2001. Uvod u političku antropologiju. Čačak–Beograd: Gradac.
Milenković, Miloš. 2013. O očuvanju nacionalnog identiteta i kulturne baštine u 

evropskim integracijama. Etnoantropološki problemi, 8(2): 453–470.
Naumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu 

Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadesetprvog veka. Beograd: Institut 
za filozofiju i društvenu teoriju – Filip Višnjić.

Pavlović, Jelena, Vladimir Džinović, Nikoleta Milošević. 2006. „Teorijske pret-
postavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji“. Psihologija. 39(4): 
365–381.

Pradel, Marc. 2008. „Europa en la prensa española“. Papers, revista de socio-
logía, 87: 235–252.

Рибић, Владимир. 2006. „Уједињена Европа: економске, образовне и 
политичке интеграције“. Etnoаntropološki problemi, 1(1): 61–79.

Sinani, Danijel. 2010. Narodna religija; Odabrana poglavlja. Beograd: Etnološ-
ka biblioteka.

Smith, Anthony. 1999. „‘Zlatno doba’ i nacionalni preporod“. Reč, 56.2: 93–110.
Trebješanin, Žarko, Zoran Lalović. 2011. Pojedinac u grupi. Podgorica: Zavod 

za udžbenike i nastavna sredstva.
Fuko, Mišel. 2007. Poredak diskursa. Loznica: Karpos books.
Чајкановић, Веселин. 1985. Речник српских народних веровања о биљкама. 

Београд: САНУ – СКЗ.



Случај „Храст на коридору 11“: анализа дискурса

Antropologija 15, sv. 3 (2015) 181

Primljeno: 30.09. 2015.
Prihvaćeno: 23.11.2015.

Vanja Radić

THE „OAK ON CORRIDOR 11“ CASE: DISCOURSE ANALYSIS

The paper analyses the media discourse that followed „The Oak Case“, in 
which a tree had got in the way of a new highway under construction, the future 
Belgrade – South Adriatic motorway (Corridor 11). The oak tree, which bore 
a religios inscription (zapis) and was about six centuries old, was a subject of 
media and political attention from June 2013 to August 2015. The main media 
discourses (national-traditionalistic, religious, progressive, pro-Western civil 
and ecological) have been identified and analysed. Their mutual relationship 
and institutional basis have also been scrutinized. Attention is also paid to the 
politicization of the case, while seeking to shed some light on the wide range of 
meanings and values connected to it.

Key words: media discourse, attitudes, eurointegration, tradition, green move-
ment / green citizenship, zapis.
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