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Метафоре у оквиру политичког дискурса1

У овом ра ду по сма трам упо тре бу ме та фо ра у окви ру ан га жо ва них по -
ли тич ких го во ра, у пе ри о ду од 1987. до 2005. го ди не у Ср би ји, на при ме ру
Ву ко вих са бо ра. У по ли тич ком дис кур су, њи хо ва функ ци ја је не рет ко усме -
ре на ка оства ри ва њу по ли тич ких ци ље ва и об ли ко ва њу по ли тич ког ми шље -
ња, што се при ка зу је кроз два пе ри о да – од 1987. до 2000. го ди не, и од 2001.
до 2005. го ди не. Ме та фо ре су, пре ма то ме, ана ли зи ра не као иде о ло шки ре -
сур си за про мо ви са ње и кон цеп ту а ли за ци ју од ре ђе них ин те ре са, ко ји има -
ју ва жан ути цај на кључ не вред но сти и ста во ве. По ред ме та фо ра, та кви ре -
сур си мо гу би ти и сим бо ли, па се у за кључ ном де лу упу ћу је на раз ми шља -
ње о њи хо вом уза јам ном од но су и па ра лел ној упо тре би у по ли тич ком дис -
кур су. 

Кључ не ре чи: ме та фо ре, по ли тич ки дис курс, по ли тич ка ре то ри ка, Ву -
ко ви са бо ри.

Ме та фо ре пред ста вља ју ве о ма ва жан сег мент људ ске ко му ни ка ци је. Оне
на спе ци фи чан на чин уоб ли ча ва ју ка ко вер бал ну та ко и не вер бал ну ко му ни -
ка ци ју, и ујед но син те ти шу са зна ња и/или исти не о све ту и о на ма.2 Из вор но
грч ког по ре кла, реч ме та фо ра (μεταφορά) зна чи пре нос, и углав ном се де фи -
ни ше као „је зич но из ра жај но сред ство пре но ше ња зна че ња или не у о би ча је не
упо тре бе ре чи“ (Жив ко вић 1992, 453) . У ис црп ној се ми о тич кој сту ди ји The
Me a ning of Me a ning, ауто ри Чарлс Ог ден и Ај вор Ри чардс да ли су нај по зна -
ти ји пре глед и син те зу на уч них упо тре ба ме та фо ра (Og den, Ric hards 1985).
Ме та фо ре су – пре ма њи ма – „упо тре ба јед ног озна чи те ља (ре фе рен це) за
скуп ства ри из ме ђу ко јих по сто ји од ре ђе ни од нос да би се олак ша ло уоча ва ње
ана лог ног од но са ко ји по сто ји у не кој дру гој ску пи ни ства ри“ (Og den, Ric hards,
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1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту бр. 147020 „Ср би ја из ме ђу тра ди ци о на ли зма
и мо дер ни за ци је – ет но ло шка и ан тро по ло шка про у ча ва ња кул тур них про ме на“, ко ји фи нан -
си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

2 О ме та фо ра ма као фун да мен тал ним аспек ти ма људ ске ко му ни ка ци је, из ан тро по ло шко-
се ман тич ке пер спек ти ве ви де ти: „The Me tap hor as a Me di a tor Bet we en Se man tic and Ana lo gic
Mo des of Tho ught“ (Beck 1978, 83-97). Та ко ђе, о се ман тич ком зна ча ју ме та фо ра у го во ру и ми -
шље њу и њи хо вом мен тал ном струк ту и ра њу, ви де ти: Ме та фо ре у ми шље њу и је зи ку (Кли ко -
вац 2004).



213). Иден ти фи ку ју ћи ап стракт ну фор му од ре ђе ног кон тек ста, ме та фо рич ки
је зик по зајм љу је не што од ње га и при ме њу је то на ону гру пу ства ри ко ју је
те же раз у ме ти (Исто). У нај ши рем сми слу, да кле, ме та фо ре се при ме њу ју у
оним тре ну ци ма у ко ји ма по сто ји од ре ђе ни ком плек сан или ап страк тан про -
блем, ко ји тре ба об ја сни ти или при бли жи ти ци ља ној пу бли ци та ко што се
јед на вр ста обје ка та или рад њи ко ри сти уме сто не ке дру ге, а да би се ука за -
ло на слич ност из ме ђу њих.

У овом ра ду је па жња усме ре на на јед ну огра ни че ну упо тре бу ме та фо ра,
тј. на ин стру мен та ли за ци ју ме та фо ра у по ли тич ком дис кур су. По ли тич ки по -
тен ци јал ме та фо ра огле да се у то ме што се оне као об ли ци нај ра зли чи ти јих
ис ку стве них ева лу а ци ја – не рет ко пред ста вља ју као не при ко сно ве ни и објек -
тив ни су до ви, ко ји су не за ви сни од би ло ка кве по ли тич ке ин тер вен ци је и кон -
тек ста. У окви ру по ли тич ке ре то ри ке,3 оне мо гу ин ди рект но да ути чу на нор -
ми ра ње од ре ђе ног по гле да на свет и вред но сти,4 као и да – пу тем ин те гри шу -
ћих и мо би ли за циј ских функ ци ја – де лу ју на сен ти мен те и опре де ље ња ко лек -
ти ва. Та ко ђе, ме та фо ре ап стракт не пој мо ве – по пут на ци је, др жа ве и ко лек -
тив не суд би не – јед но став ни је пре до ча ва ју као кон крет не и не дво сми сле не
пој мо ве са ја сним зна че њем, па че сто због то га пред ста вља ју по год но сред -
ство за по ли тич ке ак те ре.

У ра ду су ана ли зи ра ни од ре ђе ни ци та ти ко ји са др же ме та фо ре ко је су у
обра ћа њи ма јав но сти ко ри сти ли го вор ни ци Ву ко вих са бо ра,5 у пе ри о ду од
1987. до 2005. го ди не. Го вор ни ци су (по ли ти ча ри, ака де ми ци, књи жев ни ци,
про фе со ри фа кул те та, умет ни ци) ко ри сти ли ову ма ни фе ста ци ју6 да би, из ме -
ђу оста лог, да ли сво је или, пак, пар тиј ско ми шље ње о ак ту ел ним по ли тич -
ким до га ђа њи ма. Пред мет ана ли зе су сто га ме та фо ре ко је су ди рект но или
ин ди рект но упу ћи ва ле на ак ту ел не по ли тич ко-на ци о нал не те ме од 1987. до
2000. го ди не и на про ме ну иде о ло шко-по ли тич ке па ра диг ме на кон 2000. го -
ди не. Циљ ра да је да се при ка же ка ко се кроз упо тре бу раз ли чи тих ме та фо -
ра у по ли тич ком дис кур су вр ши ла иде о ло ги за ци ја на ра ти ва, струк ту ри са ње
од ре ђе них по ли тич ких ин те ре са, ко лек тив них ста во ва, као и утвр ђи ва ње по -
ли тич ких па ра диг ми.
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3 У сту ди ји Po li ti ci ans and Ret ho ric по ка за на је си сте мат ска упо тре ба ме та фо ра у ре то ри -
ци во де ћих бри тан ских и аме рич ких по ли ти ча ра, ко ји су их ко ри сти ли да би ство ри ли по ли -
тич ки мит о чу до ви шти ма, зло чин ци ма или хе рој ским ли де ри ма. Ви де ти у: (Char te ris-Black
2005). 

4 У том сми слу, ка ко сма тра ју Шле зин гер и Ло, ме та фо рич ко ми шље ње мо же да има и де -
скрип тив не и пре скрип тив не им пли ка ци је: „За и ста, ме та фо ре мо гу да ге не ри шу нор ма тив ни
скок од по да та ка до пре по ру ка, од чи ње ни ца до вред но сти, од ‘је сте’ до ‘тре ба ло би’ што мо -
же сна жно да об ли ку је опре де ље ња до но си ла ца од лу ка”, као и оних у чи је име се од лу чу је
(Schle sin ger, Lau 2000, 612). 

5 О по ли тич кој ин стру мен та ли за ци ји Ву ко вих са бо ра ви де ти: „По ли тич ка ин стру мен та -
ли за ци ја Ву ко вих са бо ра од 1987. до 2005. го ди не“ (Ди ко вић 2009).

6 О ве ли ком по ли тич ком по тен ци ја лу свет ко ви на и ри ту а ла ви де ти: По ли тич ке свет ко -
ви не и ри ту а ли (Ђор ђе вић 1997).



Да нема ветрова пауци би небо премрежили
Употреба метафора у политичкој реторици 

Зна че ње ме та фо ра за ви си од њи хо вог пре но са или пре во да у кон крет но
ис ку ство (Schle sin ger, Lau 2000, 612). Дру гим ре чи ма, њи хо во ту ма че ње за ви -
си од од ре ђе ног со ци јал ног, по ли тич ког или кул тур ног кон тек ста, у од но су на
ко ји – по прин ци пу ана ло ги је – при ме на ме та фо ра про на ла зи сво ју свр ху. Та -
ко се при пи са но зна че ње (од стра не го вор ни ка) ода бра них ме та фо ра у овом
де лу ра да по ду да ра са од ре ђе ним по ли тич ко-со ци јал ним до га ђа њи ма у Ср би -
ји од 1987. до 2005. го ди не. Као што је већ по ме ну то, ме та фо ре мо гу да има -
ју де скрип тив не, али и пре скрип тив не им пли ка ци је. Оне сли ко ви то или кроз
игру ре чи опи су ју и об ја шња ва ју од ре ђе ну си ту а ци ју, али се, та ко ђе, њи хо вом
упо тре бом мо гу учи та ва ти од ре ђе ни нор ма тив ни и вред но сни ста во ви, на ро чи-
то уко ли ко се по ја вљу ју у окви ру по ли тич ког дис кур са. Сто га су, у овом де лу
ра да, кроз раз ли чи те при ме ре по ли тич ке ре то ри ке, ана ли зи ра не ме та фо ре ко -
је има ју де скрип тив ни или пре скрип тив ни ка рак тер и ко је су ка те го ри са не
по раз ли чи тим гру па ма.7

1) Ме ди цин ске ме та фо ре. У ка те го ри ју ме ди цин ских ме та фо ра мо гу се
свр ста ти ис ка зи јав них по ли тич ких го во ра ко ји ука зу ју на ана ло ги је ор га ни -
зма и дру штва, по ре де ћи та ко све симп то ме опо рав ка или па то ло ги је ор га ни -
зма и фа зе кроз ко је про ла зи са симп то ми ма и фа за ма раз во ја дру штва. У том
ци љу, нај че шћи су ис ка зи са ре ла ци јом здра во – бо ле сно, а илу стру ју се кроз
фра зе „оздра вље ња“ или „обо ље ња“ од ре ђе ног дру штве ног по рет ка и дру -
штва у це ли ни. По зи тив ни из ра зи, ко ји су ре ђи, опи су ју да ту си ту а ци ју на
сле де ће на чи не: „ме ре ко је во де оздра вље њу“, „опо ра вак дру штва“, и то ме
слич но. Та ко ђе, у јав ним го во ри ма су при сут ни из ра зи ко ји не га тив но оце њу ју
од ре ђе ну си ту а ци ју, као на при мер: „ре ци ди ви про шло сти“, „за тро ва ти ту ђом
иде о ло ги јом“, „сло бод ни ра ди ка ли“,8 и то ме слич но.9 Ана ли зи ра ју ћи ис ка зе
глав них го вор ни ка Ву ко вих са бо ра и Са бор ских да на, из дво ји ла сам не ко ли -
ко при ме ра ко ји спа да ју у тип ме ди цин ских ме та фо ра, а ко је у нај ве ћем бро -
ју слу ча је ва од ли ку је пре скрип тив ни ка рак тер. 

Ре че ни ца Ми ло ра да Па ви ћа, из го во ре на на 55. Ву ко вом са бо ру: „Вук је
увек јед ном но гом, и то оном здра вом, ко ја му је омо гу ћа ва ла да се кре ће, био
у Евро пи“ (По ли ти ка, 18. 09. 1989) (под ву кла Ј. Д.), пред ста вља пр ви при мер
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7 Прин цип по де ле ме та фо рич них ис ка за у окви ру по ли тич ке ре то ри ке пре у зет је од ауто -
ра књи ге Иде о ло ги ја у го во ру – Ива на Ива са (Ивас 1988). 

8 У еми си ји „Ути сак не де ље“ на Те ле ви зи ји Б92, је дан од го сти ју је из ја вио да су сло бод -
ни ра ди ка ли опа сни и по ор га ни зам, а ка мо ли за дру штво, алу ди ра ју ћи при том на Срп ску ра -
ди кал ну стран ку.

9 „Су зан Сон таг је ука за ла на раз ли ку у по ли тич кој упо тре би ме та фо ра по је ди них бо ле сти,
то јест ка да се бо ле шћу име ну је иде о ло шка опа сност. Уоби ча је но се спо ми њу ту бер ку ло за,
рак, си фи лис, ко ле ра, чир, за ра зе, ган гре не, за тро ва ност (...). Да нас је ту бер ку ло за иш че зла из
по ли тич ког го во ра јер је про на ђе на ја ча сли ка: рак, ко ји из ве сно сим бо ли зи ра иде о ло шко не-
ја (дру го, стра но, ту ђе) и ко ји због мо гућ но сти пре о бра збе (ме та ста зе) за хтје ва ра ди кал ну те -
ра пи ју, то јест од стра ње ње бо ле сног мје ста“ (Ивас 1988, 208).



ме ди цин ске ме та фо ре. Уко ли ко се је дан дру штве ни по ре дак за ми сли као људ -
ско те ло, гла ва би би ла за ко но дав на и суд ска власт, ру ке – из вр шна власт, а труп
и но ге – на род ко ји чи ни то дру штво и би ра ту власт. У скла ду са та квим по ре -
ђе њем, и по ред из о ста ја ња ме та фо ре „бо ле сне но ге“ у овом ис ка зу, она пре ћут -
но и ин ди рект но, у ства ри, пред ста вља не га тив ну ква ли фи ка ци ју и кри ти ку
спољ но-по ли тич ких по сту па ка та да шњих по ли ти ча ра и ели те, ко ји пред во де
ста нов ни штво ко је, са дру ге стра не, би ра та кву власт.10 Су прот но то ме, ме та фо -
ром о „здра вој но зи“, у овом кон тек сту, пре се ми сли на иде је про гре сив не по -
ли тич ке и кул тур не ели те, чи ју те жњу ка евро пе и за ци ји и ши ре њу кул тур но-
-по ли тич ких ве за спу та ва онај део ко ји је у ис ка зу пре ћут но ма те ри ја ли зо ван
у „бо ле сној но зи“. Све у све му, ме та фо ра рас ко ра ка из ме ђу Ср би је и Евро пе
мо же да се схва ти као при каз та да шњег објек тив ног ста ња уну тра шње и
спољ но по ли тич ке др жав не не ста бил но сти, али и као пре по ру ка за нео п ход -
ну про ме ну по ли тич ко-иде о ло шке па ра диг ме и ре то ри ке. Ова Па ви ће ва иро -
ни ја, да кле, мо же се под јед на ко од но си ти на по ли тич ко-иде о ло шки ин док -
три ни ра но дру штво, али и на др жав нич ки врх та да шње СФРЈ.

Дру ги при мер ме ди цин ских ме та фо ра пред ста вља ми сао ака де ми ка Ма -
ти је Бећ ко ви ћа: „Лу ди ло је за ра зно (...)“ (Ве чер ње но во сти, 17. 09. 1990). Иако
ни је пре ци зи рао ко је тач но луд, по дру гом де лу ње го ве ре че ни це мо же се за -
кљу чи ти да се она од но си на Хр ва те, јер је сми сао це ло куп не из ја ве био да
Ср би у сво јој ду гој исто ри ји ни су има ли та квог не при ја те ља ка ква је би ла
Не за ви сна др жа ва Хр ват ска. Ова кон ста та ци ја, с јед не стра не, не мо ра да се
под ве де под ме та фо рич ни ис каз, јер је ви ше не го екс пли цит на. Лу ди ло, као
озбиљ но пси хо со мат ско обо ље ње, ука зу је, из ме ђу оста лог, на пот пу но из об -
ли че ну пер цеп ци ју ствар но сти и окру же ња. Оно мо же би ти по тен ци јал но и
на след но, али не и „за ра зно“. Ко ри сте ћи ову ме та фо ру, Ма ти ја Бећ ко вић је је -
згро ви то апо стро фи рао и опи сао на пе тост по ли тич ке си ту а ци је у СФРЈ, у ко јој
је бр зи на рас пар ча ва ња те ри то ри ја и бу ја ња на ци о на ли за ма по че ла да по при ма
ме ру „епи де ми је“. Та ко ђе, овај ис каз је по себ но зна ча јан и због то га што је, ис -
тичу ћи ства ра ње (на ци о на ли стич ких) ме ђу др жав них ан та го ни за ма, Бећ ко вић
ја сно од ре дио сво ју опре де ље ност за јед ну од две стра не у су ко бу, а ти ме и
сво јим ис ка зом, вр ло ве ро ват но, ин стру и рао исту опре де ље ност од ре ђе ног
де ла пу бли ке. 

Ме ђу ме ди цин ске ме та фо ре мо гу се увр сти ти и сле де ће ре че ни це: „Ву -
ков са бор је у овим да ни ма ме лем на ве ли ку (нам) ра ну“ (Нин, 18. 09. 1992);
„ (...) наш ра ње ни кул тур ни по нос и ви зи ја о за це љи ва њу ра на (...)“ (Ве чер ње
но во сти, 18. 09. 1995); „ (...) бол но на гри за ју ко смет ска дра ма (...)“ (По ли ти ка,
14. 09. 1999) (под ву кла Ј. Д.). Ова кви ме та фо рич ни ис ка зи ука зу ју на угро же ни
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10 На ста вак Па ви ће ве ре че ни це ја сно упу ћу је на тај сми сао по ру ке: „Шта Вук ра ди у Евро -
пи? Оно што ми ов де и Ср би у све ту тре ба да ра ди мо, али то чи ни мо ве о ма рет ко. Он одр жа ва
ве зе са нај у глед ни јим на уч ни ци ма и пи сци ма Не мач ке и Аустри је, са та кви ма као што су Ге те
или Грим. Са нај у глед ни јим фи ло зо фи ма и исто ри ча ри ма књи жев но сти Ру си је, ако је у Ру си -
ји. Та кве ве зе ми смо ско ро све по ки да ли. Ср би ја већ пе де сет го ди на не ма спољ ну по ли ти ку“
(По ли ти ка, 18. 09. 1989).



др жав ни и те ри то ри јал ни ин те гри тет зе мље, ко ја се по ре ди с ре кон ва ле сцен -
том или па ци јен том ко ме бо лест не је ња ва, већ се по гор ша ва. Да би до ча ра ли
ко ли ко је др жа ва озбиљ но „бо ле сна“, го вор ни ци Ву ко вих са бо ра упо тре бља -
ва ли су при де ве „ве ли ко“ и „бол но“, ко ји упу ћу ју на „ужа ре на“ ме ста – Ко -
со во и Ме то хи ја, Бо сна и Хр ват ска. Го вор ни ци Са бо ра су свој су бјек тив ни и
емо тив ни од нос, ко ји су има ли пре ма ак ту ел ним по ли тич ким де ша ва њи ма у
зе мљи, учи та ва ли у ова кве из ја ве, да би тим пу тем, све сно или не све сно, по -
спе ши ли ефе кат груп не ем па ти је и ко лек тив ног осе ћа ја не прав де и жр тве. Та -
кве и слич не на ци о нал но-по ли тич ки обо је не тврд ње, да кле, про из во де осе ћај
ко лек тив ног је дин ства, де ље ња за јед нич ке суд би не, па и не сре ће, и на тај на -
чин под сти чу ја ча ње дру штве не со ли дар но сти у тре ну ци ма у ко ји ма су све ре -
ал не струк ту ре др жав ног и дру штве ног жи во та по љу ља не.

Као по след њу, по тен ци јал ну ме ди цин ску ме та фо ру из два јам ре че ни цу
про фе со ра Ра до ша Љу ши ћа: „Ву ков ва пај Ср би сви и сву да“ (По ли ти ка екс -
прес, 20. 09. 2004) (под ву кла Ј. Д.). Ова из ја ва је ин те ре сант на због емо ци о -
нал не обо је но сти из ра за ко ји, за пра во, го во ри о хро нич ним иде о ло шким и
ди на стич ким су ко би ма и рас ко ли ма ме ђу Ср би ма. Ме ђу тим, тре ба ре ћи да је
Ву ко ва кри ла ти ца не рет ко по ли тич ки зло у по тре бља ва на и нај че шће по гре -
шно ту ма че на. Ње на тен ден ци о зна ин тер пре та ци ја – као ме та фо ре ду хов ног
са би ра ња срп ства и по ли тич ко-на ци о на ли стич ке мо би ли за ци је ста нов ни штва
– би ла је по себ но уоч љи ва на Ву ко вим са бо ри ма у пе ри о ду од 1987. до 2000.
го ди не (Ди ко вић 2009). Али, по дру га чи јим ин тер пре та ци ја ма (у скла ду са
ко јом је и Љу ши ће ва), она се од но си ла на ве чи те иде о ло шке и ди на стич ке
де о бе срп ског ста нов ни штва (на ка ра ђор ђе ви ћев це и обре но ви ћев це, на чет -
ни ке и пар ти за не, ко му ни сте и мо нар хи сте, при ста ли це ћи ри ли це и ла ти ни -
це, про за пад ња ке и про ис точ ња ке, ми ло ше ви ћев це и ан ти ми ло ше ви ћев це, и
то ме слич но), као и на Ву ков на ци о нал ни и кул тур ни про грам, ко ји је пред -
ста вљао по ку шај да се пре не брег ну раз ли ке ко је би се ис пре чи ле го то во сва -
ки пут у исто риј ски ва жним тре ну ци ма.11

2) Гра ди тељ ске ме та фо ре. „Бу ду ћи да је свр ха по ли тич ког го во ра ор га -
ни за циј ска (’гра ди тељ ска’) и да му је ста ло да се та квом и пред ста ви, че ста
је и гра ди тељ ска (гра ђе ви нар ска) ме та фо ра, с основ ном сли ком гра ђе ња (...).
Основ на је по ру ка гра ди тељ ске ме та фо ре чвр сти на (мо рал ност, не сум њи -
вост) оно га што се го во ри и са мог го вор ни ка, те усмје ра ва ње на чвр сти ну (зби-
ја ње ре до ва) ка ко би се за јед ни ца сво јом ор га ни зи ра но шћу од у пр ла ира ци о -
нал ном во де ном (рас та ка ју ћем, ен тро пич ном) еле мен ту зла (би ти по пла вљен
или за пљу снут ва лом, на при мер на ци о на ли зма)“ (Ивас 1988, 208). У го во ри -
ма ко ји са др же гра ди тељ ске ме та фо ре, „ква ли тет гра ђе ви не по ста је ква ли тет
ар гу мен та“ (Ја ни ћи је вић 2000, 197). 
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11 О на ра ти ви ма о не сло зи и не је дин ству ме ђу Ср би ма ви де ти: “The so cial ori gins and po-
li ti cal uses of po pu lar nar ra ti ves on Ser bian di su nity” (На у мо вић 2005). Та ко ђе, сту ди ја Је зик и дру -
штве на исто ри ја го во ри о ве о ма бур ном пе ри о ду 19. ве ка, ко ји је обе ле жен пре ви ра њи ма и
жу стрим су ко би ма – ка ко на по љу по ли ти ке у про це су ус по ста вља ња др жав не са мо стал но сти,
та ко и об но вом кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та, ка да је на ста ла и рас пра ва о је зи ку ме -
ђу срп ским ин те лек ту ал ци ма као нај зна чај ни ја тог до ба. Ви де ти у: (Јо ва но вић 2002).



Од зна чај ни јих гра ди тељ ских ма та фо ра го вор никa из два јам сле де ће:
„Под сти ца ли су бор бе ни дух на ро да, ор га ни зо ва ли сна ге, и из по ра за, из пе -
пе ла, по ди гли ову зе мљу“ (По ли ти ка, 21. 09. 1987); „Иза зва ла је ње га крај ња
ну жда, али му се те ме љи и осно ва на ла зи у ду го та ло же ном и ску по пла ће ном
ис ку ству ко је је зе мљу ве ко ви ма гра ди ло и ди за ло, а ни је је ру ши ло и рас та ка -
ло“ (Ве чер ње но во сти, 19. 09. 1988); „Пред на шим очи ма се (...) од ви ја ду хов но
са би ра ње це ло куп ног срп ства, гра ди је дин ство срп ског ду хов ног про сто ра“
(Бор ба, 16. 09. 1991) (под ву кла Ј. Д.). Ове ис ка зе пре вас ход но свр ста вам у
гру пу гра ди тељ ских ме та фо ра, иако је ве о ма уоч љи ва њи хо ва иде о ло шка и
про на ци о на ли стич ка ин тен ци ја. По ред сли ка о „ба зи“ (те ри то ри ја) и „над -
град њи“ (исто ри ја, тра ди ци ја), апо стро фи ра но је ви ше ве ков но ис ку ство,12

као је дан од по себ них ко лек тив них по кре та ча. Оно је у јав ним го во ри ма пред -
ста вља ло ре спек та би лан аспект тра ди ци је срп ског дру штва, пре ма ко јој и у
од но су на ко ју је тре ба ло да се ус по ста ве по жељ ни вред но сни и мо рал ни
окви ри. Због то га су ове ме та фо ре, у ко ји ма су су бли ми ра не по зи тив но ва ло ри -
зо ва не пред ста ве, та ко ђе и пре скрип тив не, јер за го ва ра ју до след но по што ва ње
ве ков ног ис ку ства и тра ди ци је, као узо ра на прет ка и не пре ки ну тог про спе ри -
те та срп ског дру штва. 

Као по себ ну гра ди тељ ску ме та фо ру из два јам: „Гра де ћи сво је па три от -
ско осе ћа ње, гра ди ће мо осно ву за не ку дру гу ку ћу, ко јој не ће пре ти ти па ли ку -
ће, ко ја не ће не ста ја ти у ве тру шти на ма ра то ва (...)“ (По ли ти ка, 21. 09. 1992)
(под ву кла Ј. Д.). У овом ис ка зу по сто ји до ста еле ме на та пре ма ко ји ма би мо -
гао да се свр ста у тзв. ме та фо ре о не при ја те љи ма, али због ме та фо рич ких
„гра ди тељ ских“ пре тен зи ја при па да и овој дру гој гру пи. Др жа ва, ко ја је де -
сет ко ва на ра то ви ма, по сту па та ко што по ја ча ва па три от ско осе ћа ње на ро да
пре ма пре о ста лом са чу ва ном де лу те ри то ри је. Од не ка да шњег ју го сло вен -
ства пре о ста ло је срп ство. Од не ка да шње Ју го сла ви је пре о ста ла је Ср би ја са
Цр ном Го ром. То је би ло до вољ но да се та ква др жав на за јед ни ца на зо ве но -
вом-ста ром и, због ве ко ва и ма ста рих исто риј ско-кул тур них ве за, си гур ном ку -
ћом. На кра ју, у њој ни је по сто ја ла прет ња од раз ли чи тих на ци о нал них ен ти -
те та, јер ју је чи нио онај је дин стве ни, пре те жно срп ски. Чак и за по то њи пе -
ри од, уочи рас па да за јед ни це СЦГ, ин те ре сант но је то да ет нич ка и кул тур на
раз ли чи тост ско ро ни ка да ни су би ле до во ђе не у пи та ње на обе ма стра на ма.
„Још јед на осо бе ност овог слу ча ја је сте то што су ме ди ји, ко ји су ак тив но
уче ство ва ли у рас пи ри ва њу и ши ре њу по ли тич ких су ко ба у Ср би ји и Цр ној
Го ри, вр ло рет ко пре ла зи ли окви ре по ли тич ких су ко ба и за ла зи ли у иден ти -
тет ске спо ро ве“ (Па ви ће вић, Ђу ро вић 2008, 217).

3) Вој не ме та фо ре (или ме та фо ре о не при ја те љи ма). У по ли тич ким ре -
то ри ка ма нај че шћи су ис ка зи ко ји сво јим са др жа јем алу ди ра ју на бор бе ни
фронт (на при мер, „во ди ти бит ку на два фрон та“), вој не стра те ги је („ор га ни -
зо ва ње сна га“, стра те ги је од бра не или бор бе), об ја ву ра та (на при мер – опор -
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12 Оно та ко ђе пот па да под ка те го ри ју „над град ње“, у кон тек сту по ну ђе не струк тур не по -
де ле дру штва.



ту ни зму, на ци о на ли зму итд.), на не при ја те ље ко ји мо гу би ти спо ља шњи и
уну тра шњи, и то ме слич но. Дру га чи је се мо гу фор му ли са ти као рат не или
ми ли та ри стич ке ме та фо ре. „У ову кон сте ла ци ју спа да ју и сва пре тје ри ва ња
у из ра жа ва њу од луч но сти (’од луч но и смје ло’, ’чвр сто и не по ко ле бљи во’ и сл.),
кад из раз пр вен стве но упу ћу је на агре си ју: ло ми ти от по ре, раз би ја ти схва -
ћа ња, (...), иш чу па ти ко ри је не на ци о на ли зму, за о штри ти од го вор ност (...)“
(Ивас 1988, 209–210). Мо же се ре ћи да је ме ђу ода бра ним ци та ти ма го вор никa
с Ву ко вих са бо ра, иако ни је би ло зва нич ног пре бро ја ва ња, у пе ри о ду од 1987.
до 2000. го ди не би ло нај ви ше вој них ме та фо ра, што и ни је за чу ђу ју ће уко ли ко
се има ју у ви ду до га ђа ји из про те кле де це ни је (гра ђан ски рат у СФРЈ, НА ТО
бом бар до ва ње и се па ра ти стич ки по кре ти на Ко со ву и Ме то хи ји). Овом при -
ли ком из дво ји ла сам не ко ли ци ну нај у пе ча тљи ви јих ци та та: 

„Да не ма ве тро ва, па у ци би не бо пре мре жи ли! Кад на и ђу не во ље и сва -
ка кви ја ди, не че ка ти их ни скр ште них ни по диг ну тих ру ку, већ са мо у прав но
и сло жно упр тим сна га ма“ (По ли ти ка, 21. 09. 1987). 

„Сви у том све ту, и они да љи, и дру ги, ко ји су бли зу, ни су му баш, или му
ни су увек, при ја те љи, и ње го вом до бру не ве се ли се сва ко“ (По ли ти ка, 19. 09.
1988). 

„(...) ве ка, ко ји је јаг њад ве зао а џе ла ти ма одре шио ру ке“ (Бор ба, 17. 09.
1990).

„(...), спо ља шње од бра не не ма без уну тра шње сло бо де“ (Бор ба, 17. 09.
1990).

„У ста ром ду шма ни ну не ма но вог при ја те ља“ (По ли ти ка, 16. 09. 1991).
„Да нас нам је, кад су на нас кре ну ле и ала и вра на, Вук Ка ра џић по тре -

бан као узо ри ти сим бол“ (По ли ти ка, 21. 09. 1992).
„(...) зна ли смо и пу шку да за ме ни мо пе ром“ (Ве чер ње но во сти, 18. 09.

1995).
„Не сре ће и не при ја те љи не са мо да вре ба ју не го и под му кло уда ра ју“

(По ли ти ка, 20. 09. 1999).
„Они ко ји не ма ју ни зна ња, ни па ме ти, ни ду хов но сти, ни ода но сти, ни

ми ло срд но сти, ни ле по по на ша ње, ни до бре на ви ке, те рет су мај ци зе мљи и
хо да ју њо ме као зве ри у људ ском об ли ку“ (По ли ти ка, 20. 09. 1999). 

Ови ис ка зи, по ред то га што упу ћу ју на рат на де ша ва ња то ком де ве де се -
тих го ди на XX ве ка, до бро илу стру ју та да шњу по ли тич ку свест ко ја је функ -
ци о ни са ла у ка те го ри ја ма при ја тељ – не при ја тељ, до бри – ло ши, ода ност – из -
да ја. У том сми слу, вој не ме та фо ре су са ана ли тич ке тач ке гле ди шта ва жне јер
од сли ка ва ју про це се кон стру и са ња и одр жа ва ња сте ре о ти па о не при ја те љи -
ма. Њи хо ва сна га и ис трај ност, као – уоста лом – и дру гих сте ре о ти па, огле да
се у пер ма нент ном по на вља њу – ка ко у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји та ко и у
јав ним на ра ци ја ма. „Кон стру и са ње ’идентит ета’ пре ма спе ци фич ним ка рак -
те ри сти ка ма или ’особинама идентит ета’ и/или кон стру и са ње ’нове сли ке
идентит ета’ на не га ци ји и иро ни са њу ка рак те ро ло шког при сту па уз учи та ва ње
не ких дру гих ’особина’ и вред но сти (ко је та ко ђе ре зул ти ра ка рак те ри са њем
– иде о ло шким, раз вој ним и сл.) мо же на кра ћи или ду жи рок да по слу жи од -
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ре ђе ним по ли ти ка ма-иде о ло ги ја ма“ (Ђе рић 2005, 44). У том сми слу, по сма -
тра но из пер спек ти ве јав ног дис кур са, кон стру и са ње сли ке не при ја те ља, са
свим вред но сним атри бу ти ма, као и ње го во „ло ци ра ње“ у сва ко днев ној спољ -
но-уну тра шњој по ли ти ци, до при не ло је ин сти ту ци о на ли за ци ји сте ре о ти па о
не при ја те љи ма, за хва љу ју ћи др жав ној по ли ти ци у Ср би ји у пе ри о ду од 1987. до
2000. го ди не. Сход но то ме, у окви ру по ли тич ке ре то ри ке, вој не ме та фо ре
има ле су до ми нант но пре скрип ти ван ка рак тер, јер се пу тем њих об је ди њу је
ду го го ди шње ис ку ство са од ре ђе ним су се ди ма или стран ци ма ко ји су ка те го -
ри са ни као не при ја те љи, а ко је тре ба да де лу је упо зо ра ва ју ће на ко лек тив,
од но сно, на раз ви ја ње не по ве ре ња и не га тив них сен ти ме на та пре ма стра ним
еле мен ти ма. Ка ко је Дра га на Ан то ни је вић до бро кон ста то ва ла – „страх од
Дру гог је сте на лич је ми та о Је дин ству! За то га у по ли тич ким го во ри ма и про -
па ган ди ко ри сте ре жи ми не си гур ни у свој ауто ри тет и ста бил ност, а драг је
и свим по ли тич ким оп ци ја ма ко је те же дик та ту ри или ра ди ка ли зму“ (Ан то -
ни је вић 2007, 181).

По тре ба, да кле, да се дру штве на ствар ност по јед но ста ви у цр но-бе лим
окви ри ма, по себ но у ка те го ри ја ма не при ја те ља, би ла је нео п ход на да би се
ауди то ри ју му по сред но и не по сред но при бли жи ла и на мет ну ла иде ја о ну -
жно сти од бра не те ри то ри јал ног и др жав ног ин те гри те та. Пу тем раз гра на ва -
ња гло ри фи ку ју ћих на ра ци ја о срп ском на ро ду и Ср би ји та ко ђе се оства ри вао
и по твр ђи вао ле ги ти ми тет и кон ти ну и тет по ли тич ког по рет ка. С тим у ве зи,
Ср би ја је сме ште на у кон текст по зи тив но ква ли фи ко ва них ка те го ри ја (би ло
мо рал них, би ло по ли тич ких, би ло кул тур них), за раз ли ку од не при ја те ља. Та -
ква ат мос фе ра тре ба ло је да иза зо ве осе ћај ко лек тив не ан ти па ти је пре ма не -
при ја те љи ма, али и ко лек тив не ем па ти је. На тај на чин се ства ра ла из вр сна
под ло га да се у др жав нич ке по те зе не сум ња, већ да се у њих не при ко сно ве но
ве ру је, јер су пре зен то ва ни као они ко ји бра не кључ не на ци о нал не ин те ре се,
а ко ји су ску па са прет ход но по ме ну тим еле мен ти ма по ли тич ке ре то ри ке су -
бли ми ра ни кроз пред ста ве ми та о је дин ству на ци је.

Та ко ђе, за ни мљи ва је упо тре ба на род них умо тво ри на ко је опи су ју од но -
се из ме ђу при ја те ља и не при ја те ља. Ти ме што су би ле ци ти ра не на Са бо ри -
ма као не ке од умо тво ри на ко је је Вук Ка ра џић са ку пио и об ја вио у сво јим де -
ли ма, има ле су због ње го вог ауто ри те та мно го ве ћу вред ност и те жи ну. Шта -
ви ше, као еле мен ти на род ног, фол клор ног ства ра ла штва, ко је је ста ро сто ти -
на ма го ди на, до дат но су по слу жи ле да би би ле ак ту а ли зо ва не у ис ку стве не и
са ве то дав не свр хе.

4) Сле де ћа гру па ме та фо ра, иако се ни је на шла ме ђу ме та фо ра ма ко је је
из дво јио Ивас Иван, услов но се мо же на зва ти еко ном ско-при вред ним ме та фо-
ра ма, јер опи су ју при вред но-еко ном ске од но се из ме ђу за ра ће них зе ма ља бив ше
СФРЈ, би ро крат ску ор га ни за ци ју, као и при вред не по тен ци ја ле Ср би је. 

„Пла ти ли смо ви со ку це ну на шим за блу да ма да дру гим на ро ди ма бу де -
мо Пи је монт, да ује ди ни мо и оне ко ји су има ли дру ге ра чу ни це, чак на ма про -
тив не“ (По ли ти ка, 21. 09. 1992).

„Да би смо ле по или ма кар ко рект но са ра ђи ва ли са дру гим на ро ди ма, не
мо ра мо ср ља ти у ком пли ко ва не др жав не за јед ни це, у ко ји ма ће би ти стал них
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тр ве ња ме ђу ра зним ни во и ма и ме ђу на ци о нал ним би ро крат ским ели та ма, и
у ко ји ма би смо стал но мо ра ли да из др жа ва мо да ле ко ви ше чи нов ни ка не го
што је нео п ход но“ (По ли ти ка, 20. 09. 1992).13

„Сун це је про ду жи ло да нас гре је, ки ше и да ље за ли ва ју на ша по ља. Из
ду би не зе мље и да ље при сти жу на ша жи та, тра ве и ру де“ (По ли ти ка, 20. 09.
1992). 

Ове ме та фо ре од ли ку је под јед на ко де скрип тив ни и пре скрип тив ни ка -
рак тер, у сми слу опи си ва ња си ту а цијa ко је су до ве ле до ме ђу др жав них раз -
ми ри ца на ште ту Ср би је, као и по укa ко је из та квих од но са тре ба да се из ву -
ку. Пр ва два ис ка за мо гу се про ту ма чи ти као је дан уни вер за лан при го вор на
не јед на ку рас по ре ђе ност ин ду стриј ских по стро је ња, рас по де лу при вред них
ре сур са и еко ном ску до бит у бив шој СФРЈ. Од ре ђе ни пред став ни ци по ли -
тич ке ели те Ср би је сма тра ли су да је упра во Ср би ја би ла из ра бљи ва на на
уштрб свог при вред ног на прет ка, да би фи нан си ра ла и пот по ма га ла при вред ни
раз вој дру гих ре пу бли ка бив ше за јед ни це.14 На по ло жај не јед на ке и не рав но -
прав не при вред не рас по де ле при го ва ра ле су, уоста лом, и дру ге зе мље бив ше
Ју го сла ви је. У обо стра ном не за до вољ ству при вред но-еко ном ским раз во јем
тре ба тра жи ти раз ло ге др жав но-еко ном ских су ко ба и ра зи ла же ња. По гре шна
еко ном ска по ли ти ка во ђе на у бив шој Ју го сла ви ји15 – ба зи ра на на цен трал ном
пла ни ра њу, др жав ној сво ји ни као основ ном об ли ку сво ји не, кон тро ли са ном
тр жи шту и ула га њу огром них ма те ри јал них ре сур са у не про фи та бил на ин ду -
стриј ска по стро је ња – до жи вља ва свој крах рас па дом је дин стве ног ју го сло -
вен ског тр жи шта, ко је не ста је уру ша ва њем др жав не за јед ни це. У Ср би ји је,
ме ђу тим, кроз ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, из иде о ло шко-по ли тич ких
раз ло га, еко но ми ја на ста ви ла да се нај ве ћим де лом ба зи ра на прин ци пи ма
не су пе шног и ис тро ше ног кон цеп та со ци ја ли стич ке еко но ми је, а по сред ством
ра то ва и санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це про цве та ли су си ва еко но ми ја и ко -
руп ци ја, што се ску па очи то ва ло у то тал ном при вред ном ко лап су. То су са мо
не ке од по сле ди ца ан ти мо дер них про це са у Ср би ји, ко ји су се од ви ја ли и па -
ра лел но са оп штим тен ден ци ја ма у ве ћи ни европ ских и свет ских зе ма ља, и
на су прот њи ма, а ко је су у то вре ме обе ле жа ва ле за вр ше так хлад но ра тов ске
по ли ти ке, пре ла зак на тр жи шну еко но ми ју, ус по ста вља ње ка пи та ли зма и ја ча ње
де мо кра ти је. Бу ду ћи да се ни је објек тив но го во ри ло о ре ал ним при вред но-
-еко ном ским про бле ми ма, та да шњи др жав ни врх је на ме тао исти не и чи ње -
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13 Иако овај ци тат не пред ста вља ме та фо ру већ алу зи ју на др жа ве из окру же ња, из дво јен
је за то што сли ко ви то су ми ра про бле ме ко ји су по сто ја ли у СФРЈ, и чи ја је аку му ла ци ја и кул -
ми на ци ја до при не ла ње ном не ми нов ном рас па ду. 

14 То је го то во оп ште ме сто у ско ро свим др жав но-по ли тич ким за јед ни ца ма ко је се су о -
ча ва ју са те жња ма по је ди них чла но ва ка оства ри ва њу не за ви сно сти. По себ но је ин те ре сан тан
при мер бив ше Че хо сло вач ке, уто ли ко пре што је за јед ни ца окон ча на без ору жа них су ко ба и ве -
ћих по ли тич ких по тре са. О то ме ви де ти: „Me tap hors of the Na tu ral and the Ar ti fi cial in Czech Po-
li ti cal Di sco ur se“ (Holy 1994).

15 О кон тра дик тор ним про це си ма мо дер ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је у две ма Ју го сла -
ви ја ма ви де ти: „Мо дер ни за ци ја у усло ви ма на ци о нал но не ста бил ног дру штва (ју го сло вен ско
и срп ско ис ку ство)“ (Пе тра но вић 1994).



ни це о кри ви ци (ко ја се пре ме шта ла на дру ге зе мље из ре ги о на, на Европ ску
Уни ју, Аме ри ку и НА ТО). Та ко се, из ме ђу оста лог, вр ши ла ра ци о на ли за ци ја
не ма шти не у Ср би ји то ком де ве де се тих го ди на, ко ја је функ ци о ни са ла по
истом прин ци пу као де мо ни за ци ја не при ја те ља, на спрам че га се, па ра лел но,
од ви ја ла пре ко мер на ва ло ри за ци ја срп ске кул ту ре и др жа ве. 

По след њи ис каз из ре да еко ном ско-при вред них ме та фо ра мо же би ти ана -
ли зи ран из пер спек ти ве еп ског жан ра. „Еп ским се пје ва њем (и по ли тич ким
го во ром) за јед ни ца др жи на оку пу та ко да се пје ва у име за јед ни це и о за јед -
ни ци“ (Ивас 1988, 226). По не кад се чи ни да се мно го сна жни ји ефе кат по ли -
тич ког го во ра по сти же уко ли ко се, на из глед, за о би ђе по ли тич ки про блем, а
го вор се усред сре ди на те ме ко је по га ђа ју сен ти мен те ко лек ти ва. Та кве те ме
су упра во ове о одр жа њу за јед ни це упр кос свим не да ћа ма ко је по себ но кра си
еп ски стил. Еп ско при по ве да ње у по ли тич ким обра ћа њи ма по ста је ва жно ка да
се ко лек тив осе ти угро же ним од стра не спо ља шњих ути ца ја, и ка да се еп ским
те ма ма под сти чу иде а ли зо ва не сли ке и обра сци на ци о нал не про шло сти.16 Да
би се ство рио осе ћај за јед ни штва и сло ге, за јед ни ца се оку пља око при ма -
мљи вих еп ско-мит ских при ча, јер има ју уми ру ју ће и оп ти ми стич ко деј ство.

5) На кон про ме не ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и са ус по ста вља њем
пр ве де мо крат ске вла де, по ли тич ки курс био је усме рен ка што бр жим европ -
ским ин те гра ци ја ма, а не ка изо ла ци ји у на ци о нал не окви ре.17 Де мо крат ска ре-
то ри ка на Ву ко вим са бо ри ма од 2001. до 2005. го ди не, уз по ку шај под јед на ке
ва ло ри за ци је срп ске и европ ске ба шти не, би ла је усме ре на ка пре зен то ва њу
европ ских ди мен зи ја Ву ка Ка ра џи ћа и дру гих ва жних исто риј ских лич но сти. 

За овај пе ри од се не мо же ре ћи да су ме та фо ре пре ста ле да по сто је као
је дан од ва жни јих об ли ка по ли тич ке ре то ри ке. Шта ви ше, он је и по пу ла ри зо -
ван, по себ но кроз јав не на сту пе по кој ног пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа,18 чи је
су ме та фо ре до да нас оста ле ње гов за штит ни знак. Раз ли ка у од но су на прет ход-
но по сма тра ни пе ри од је сте у то ме што су оне са мо про ме ни ле иде о ло шко-
-по ли тич ку ори јен та ци ју и ар ти ку ла ци ју, те та ко по ста ле по моћ ни ин стру мен-
ти за го ва ра ња евро а тлант ских ин те гра ци ја и де мо крат ских вред но сти. Да кле,
ме та фо ре су на ста ви ле да по сто је у слу жби иде о ло ги је и, сход но то ме, по себ-
но у овом пе ри о ду, њи хов ка рак тер је био пр вен стве но пре скрип ти ван. Због
то га ов де ис ти чем јед ну по себ ну гру пу ме та фо ра, ко је се мо гу ока рак те ри са ти
као ме си јан ске ме та фо ре. Је дан од основ них раз ло га за та кво од ре ђе ње ле жи
у чи ње ни ци да је од 2001. го ди не, по ред по ли тич ко-пре скрип тив них ка рак те -
ри сти ка, Вук пре зен то ван као лич ност ко ја је чи та вим сво јим жи во том ис пу ња-
ва ла ми си ју при бли жа ва ња срп ског дру штва европ ском, и та ко га учи ни ла
ва жним европ ским кул тур но-исто риј ским про сто ром. 
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16 „Про па ган да мр жње и ра та ра до екс пло а ти ше фол клор не еп ске ми то ве, ево ци ра успо -
ме не на мит ске и ле ген дар не до га ђа је и ју на ке, а че сто ко ри сти и са му фор му де се те рач ког
на род ног епа“ (Чо ло вић, 2000, 189). 

17 О то ме ко ли ко су се про ме не у по ли тич ком дис кур су од ра зи ле и на Ву ко ве са бо ре, у
сми слу про мо ви са ња вред но сти де мо крат ског дру штва и по ли ти ке европ ских ин те гра ци ја, ви -
де ти: (Ди ко вић, 2009).

18 Ви де ти: Ме та фо ре др Зо ра на Ђин ђи ћа (Ђин ђић 2004).



„Ми смо сви за јед но жељ ни по бе де (...) и Вук Ка ра џић као ми си о нар и про -
рок срп ске кул ту ре же лео је по бе ду срп ског ду ха“ (По ли ти ка, 11. 09. 2001).

„Бу ду ћим ге не ра ци ја ма па да у део да Ву ко ву ми си ју раз у ме ју на пра ви
на чин и при по до бе је ду ху но вих вре ме на“ (По ли ти ка, 16. 09. 2002).

„Он би се та ко схва ћен одр жа вао у на шој ко лек тив ној све сти и као (...)
ме си ја – за то што је у кул тур ном сми слу пре по ро дио и уз ди гао срп ски на -
род“ (По ли ти ка, 15. 09. 2003). 

Суд бо но сно про фе си о нал на ори јен та ци ја Ву ка Ка ра џи ћа ка Евро пи, у
овом слу ча ју, би ва тран спо но ва на на же ље ну дру штве но-по ли тич ку ори јен -
та ци ју Ср би је и ње них гра ђа на. У пред ста вља њу ви зи о нар ске Ву ко ве де лат -
но сти, афир ма тив но се ми сли на европ ски пут ко ји би тре ба ло сле ди ти. У
ши рем сми слу, ме си јан ске ма та фо ре би се мо гле ока рак те ри са ти и као вр ста
по зи тив не „ес ха то ло ги је“, ко ја – за раз ли ку од прет ход ног по ли тич ког ре жи -
ма – упу ћу је на крај ње ви ђе ње и суд би ну Ср би је у Евро пи.

На осно ву до са да из не тих ци та та, ко ји у се би са др же ме та фо ре де скрип -
тив ног или пре скрип тив ног ка рак те ра, же ле ла сам да при ка жем њи хо ву упо -
тре бу у од но су на од ре ђе ни кон текст, па та ко и да ука жем на зна че ња ко ја у
окви ру да тог кон тек ста ме та фо ре мо гу има ти. Та ко ђе, њи хо ва кон цеп ту ал на
при мен љи вост је то ли ко ши ро ка, да до во ди до то га да у осно ви не по сто ји ни
јед но ни тач но зна че ње ме та фо ра, већ са мо оно ко је јој је при пи са но од стра -
не осо бе ко ја је из го ва ри, или од стра не при ма о ца. Сто га су ов де по сма тра не
ис кљу чи во оне ме та фо ре ко је је тре ба ло да на пу бли ку (при ма о ца) де лу ју та ко
да иза зо ву исте асо ци ја ци је или зна че ња ко ја им је при пи са ла она осо ба ко ја
их је из го во ри ла. Дру гим ре чи ма, па жња је би ла усме ре на на „ин стру и ра не“
ме та фо ре, чи је се зна че ње ни је пре пу шта ло ар би трар ном ко му ни ка циј ском
лан цу зна че ња, већ се, уна пред, њи хо вим из го ва ра њем у да том по ли тич ком
кон тек сту ујед но и про јек то ва ло и на ме та ло њи хо во зна че ње.

* * *

Ка ко сма тра Ана А. Јо ва но вић – „уко ли ко но ве ме та фо ре уђу у пој мов ни
си стем јав ног мње ња, би ло да је реч о струч ној или ла ич кој пу бли ци, оне ме ња-
ју не са мо на чин на ко ји јав ност раз у ме ва од ре ђе ну ствар ност, не го и да љу
пер цеп ци ју те ствар но сти, од ре ђи ва ње пре ма њој, па и ак тив но ан га жо ва ње
спрам ње“ (Јо ва но вић 2008, 283). Та ко се мо же го во ри ти о то ме да ме та фо ре
на од ре ђе ни на чин ства ра ју, или пак об ли ку ју ствар ност, па та ко и ону по ли -
тич ку (Исто).19

Сто га сам у ра ду по ку ша ла да при ка жем ка ко су у пе ри о ду од 1987. до
2005. го ди не раз ли чи те ме та фо ре од сли ка ва ле ствар ност и на ко ји на чин је,
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19 Нај по зна ти ји слу чај ме та фо ре ко ја је обе ле жи ла, па у из ве сном сми слу и об ли ко ва ла
срп ску ствар ност у по след њој де це ни ји ХХ ве ка је сте чу ве на ме та фо ра Ми ло ва на Ви те зо ви ћа:
„на род нам се до га ђа“. О ве о ма ис црп ном се ман тич ком об ли ко ва њу дру штве но-по ли тич ке
ствар но сти у Ср би ји, кроз ак ту а ли за ци ју две исто риј ске лич но сти – Ка ра ђор ђа и кне за Ми ло -
ша Об ре но ви ћа, ви де ти у: (Ан то ни је вић 2007).



ан га жо ва ном упо тре бом у по ли тич ком дис кур су, њи хо во зна че ње усме ра ва -
но ка же ље ним ци ље ви ма. Ме ди цин ске, гра ди тељ ске, еко ном ско-при вред не и
вој не ме та фо ре су у пе ри о ду од 1987. до 2000. го ди не, у окви ру по ли тич ке
ре то ри ке го вор ни ка Ву ко вих са бо ра, функ ци о ни са ле као до дат ни ин стру мен ти
по мо ћу ко јих се утвр ђи вао и по твр ђи вао по ли тич ки ле ги ти ми тет вла да ју ћег
ре жи ма. Са дру ге стра не, од 2001. го ди не, у про це си ма де мо кра ти за ци је, ме -
си јан ске ме та фо ре су пред ста вља ле ин ди ка тор про ме не по ли тич ко-иде о ло шке
па ра диг ме, па та ко и ре то ри ке, као и за го ва ра ње и при хва та ње но вог си сте ма
вред но сти. При мар на функ ци ја ме та фо ра до 2001. го ди не би ла је ин те гри -
шу ћа и мо би ли за циј ска, по себ но он да ка да су се од но си ле на рас пад СФРЈ и
гра ђан ски рат, се па ра ти стич ке по кре те на Ко со ву и Ме то хи ји и НА ТО бом -
бар до ва ње. Њи хо ва упо тре ба је по ја ча ва ла ефе кат на ци о нал ног је дин ства и
де ље ња исте ко лек тив не суд би не. Та ко ђе, до тог пе ри о да су оне ко ри шће не од
стра не по ли тич ки ан га жо ва них го вор ни ка, и као „објек тив ни“ су до ви ко ји су
– ин ди рект но – по зи тив но ква ли фи ко ва ли на ци о на ли стич ку па ра диг му вла -
да ју ћег ре жи ма. Од 2001. го ди не, пак, функ ци ја ме та фо ра по ста је европ ско-
де мо крат ски афир ма циј ска, у сми слу ис ти ца ња нео п ход но сти евро а тлант -
ских ин те гра ци ја и при сту па ња Европ ској Уни ји. До дат но су ко ри шће не и
као „објек тив ни“ су до ви ко ји су – ин ди рект но – по зи тив но ква ли фи ко ва ли
ус по ста вља ње де мо крат ског по рет ка, то ле ран ци је и ко смо по ли ти зма, ко ји су
у овом пе ри о ду су бли ми ра ни ис кљу чи во у пред ста ва ма о Ву ку Ка ра џи ћу.

На осно ву до са да шњег раз ма тра ња мо же се за кљу чи ти да ме та фо ре пред -
ста вља ју зна чај но по ли тич ко ору ђе, а у ком би на ци ји са од ре ђе ним по ли тич -
ко-на ци о нал ним сим бо ли ма мо гу има ти и сна жан сим бо лич ки по тен ци јал,
ко јем се учи та ва ју же ље на зна че ња. По је ди не ме та фо ре из овог ра да упу ћу -
ју на тај аспект и у се би са др же ја сну асо ци ја ци ју или по зи ва ње на од ре ђе не
по ли тич ко-на ци о нал не сим бо ле из да ље или бли же про шло сти (по пут Ву ка
Ка ра џи ћа или Ко со ва), ко ји су у окви ру по ли тич ке ре то ри ке ак ту а ли зо ва ни,
или пак из но ва ре про ду ко ва ни са кон крет ни јим и ан га жо ва ни јим зна че њем.
„Сим бо ли јед но став но не на ста ју спон та но, ни ти је трај ни про цес ре де фи -
ни са ња сим бо лич ког све та ствар слу ча ја“ (Кер цер 2002, 329). Та ко, про ме не
у окви ру по ли тич ког дис кур са – као што је то био слу чај у Ср би ји, где су се
по ли тич ко-иде о ло шке про ме не од ра зи ле и на Ву ко ве са бо ре од 1987. до 2000.
и од 2001. го ди не на о ва мо – им пли цит но под ра зу ме ва ју и про ме не у сим бо -
лич ком све ту: „Ства ра ње не ког сим бо ла, или мно го че шће, по и сто ве ћи ва ње
са по пу лар ним сим бо лом, мо же би ти моћ но сред ство за до би ја ња и за др жа ва -
ња вла сти, јер озна ка вла сти је кон стру и са ње ствар но сти“ (Исто). Сто га сле -
де ћи аспек ти, ко ји се од но се на уло гу сим бо ла у јав но-по ли тич ком дис кур су,
мо гу – у кон тек сту овог ра да – да ва же и за са ме ме та фо ре.20 На пр вом ме сту,
то је са знај ни аспект, у сми слу да се пре ко њих спо зна је по ли тич ка ствар ност,
тј. они по јед но ста вљу ју и ма те ри ја ли зу ју ап стракт не по ли тич ке док три не;
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20 При то ме не ми слим да сим бо ли и ме та фо ре при па да ју истим се ми о тич ким ка те го ри -
ја ма, али се у овом кон тек сту по сма тра ју са мо слич ни аспек ти упо тре бе сим бо ла и ме та фо ра
ко је се ис по ља ва ју у јав но-по ли тич ком дис кур су.



по том афек тив ни, јер они по кре ћу емо ци је по је ди на ца и ма се; по кре тач ки,
јер под сти чу на ак ци ју; ко му ни ка циј ски, јер ефи ка сно пре но се по ру ке по ли -
тич ких ак те ра и при кри ва лач ки, јер се пу тем њих ма ски ра при су ство кон -
флик та и ути че на ства ра ње илу зи је о је дин ству на ро да (Ђор ђе вић 1993,
1039–1040). 

Ме ђу тим, по тен ци јал ме та фо ра, као уоста лом и по ли тич ких сим бо ла, и
њи хо ва ши ро ка при мен љи вост у по ли тич ком дис кур су не за ви се са мо од кон -
тек ста не го и од не ких њи хо вих има нент них свој ста ва.21 Не у хва тљи ве струк ту -
ре, вре мен ска флу ид ност, ви ше знач ност сми сла и свој ства, при ла го дљи вост
кон тек сти ма у окви ру ко јих мо гу да де лу ју афир ма тив но или де струк тив но –
са мо су не ке од ка рак те ри сти ка ко је ме та фо ре и по ли тич ке сим бо ле од ре ђу ју
у њи хо вој по себ но сти у од но су на дру ге ка те го ри је ми шље ња и ко му ни ка ци -
је. То та ко ђе зна чи да се из ван од ре ђе ног кон тек ста (или, пак, кон сен зу са, ако
се ра ди о по ли тич ко-на ци о нал ним сим бо ли ма) не мо же по у зда но утвр ди ти
њи хо во основ но зна че ње, али се за то мо же прет по ста ви ти, у од но су на да ту
си ту а ци ју и кон текст, у ком ће се прав цу и на ко ји на чин про ме ни ти или при -
ла го ди ти њи хо во зна че ње. 

Упра во то чи ни ме та фо ре у ком би на ци ји са по ли тич ким сим бо ли ма, а и
по ли тич ке сим бо ле као ме та фо ре од ре ђе не по ли тич ке ствар но сти, иза зов ним
ис тра жи вач ким по ду хва том, у сми слу ис пи ти ва ња њи хо вог уза јам ног од но -
са и па ра лел не упо тре бе у окви ру по ли тич ког дис кур са, од но сно – по ли тич -
ке ре то ри ке.22 У овом ра ду је, на осно ву ана ли зе од ре ђе них при ме ра, са мо
уста но вље на ве за ме та фо ра и по ли тич ких сим бо ла у окви ру по ли тич ке ре то-
ри ке, те он за пра во пред ста вља пред лог за раз ми шља ње и сле де ћи ис тра жи -
вач ки ко рак ка се ман тич кој ди мен зи ји по ли тич ког дис кур са. Сто га, бу ду ћи да
огра ни че ња ду жи не тек ста не до зво ља ва ју де таљ ни је раз ма тра ње овог од но са,
мо гу још са мо ре ћи да ову те му сма трам из у зет но ва жном са аспек та бу ду ћих
ан тро по ло шких ис тра жи ва ња, ко ја би мо гла ре зул ти ра ти ин спи ра тив ним на -
уч ним за кључ ци ма.
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21 Ве о ма ис цр пан при каз раз ли чи тих на уч них од ре ђе ња сим бо ла и ме та фо ра, као и се ми -
о тич ких пра ва ца, ви де ти у: (Ја ни ћи је вић 2000, 188-281).

22 На при мер, у аме рич кој јав но сти, Мар тин Лу тер Кинг је по стао сим бол афро а ме рич -
ког по кре та за гра ђан ска пра ва, али он ујед но пред ста вља и уни вер зал ну ме та фо ру не на сил не
бор бе за осва ја ње гра ђан ских и по ли тич ких сло бо да и, уоп ште, осло бо ђе ња. Ме ђу тим, не зна -
чи да ће по ли тич ки сим бо ли увек про из ве сти ме та фо ре са ова квим, углав ном афир ма тив ним
зна че њи ма. Мо же да се до го ди су прот но – да од ре ђе ни по ли тич ки сим бол про из ве де вред но -
сно-не га тив не ме та фо ре. Да кле, ствар је по ли тич ког кон тек ста ка ко ће ме та фо ре би ти ту ма че -
не у од но су на да ти по ли тич ки сим бол, или обр ну то. За то је ва жно уста но ви ти ни во од но са ме -
та фо ра и по ли тич ких сим бо ла у окви ру од ре ђе не по ли тич ке ре то ри ке, тј. утвр ди ти да ли су у
над ре ђе ном, под ре ђе ном или јед на ком по ло жа ју, или је пак њи хо ва ве за чи сто слу чај на, па да
се по том раз ма тра ју у од но су на про из во ђе ње по ли тич ке ствар но сти.
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Jo va na Di ko vić

Me tap hors in Po li ti cal Di sco ur se

Key words: me tap hors, po li ti cal di sco ur se, po li ti cal rhe to ric, Vu ko vi sa bo ri ma ni fe sta ti ons

This pa per analyzes me tap hors usa ge wit hin po li ti cal di sco ur se, i. e., rhe to ric of
po li ti cal pu blic spe ech. The analysis is ba sed on pu blic spe ech held at Vu ko vi sa bo ri
ma ni fe sta ti ons from 1987–2005, by ac ti ve po li ti ci ans or cul tu ral eli te at a gi ven ti me
pe riod. Ma ni fe sta ti ons such as Vu ko vi sa bo ri or Sa bor ski da ni we re cre a ted pri ma rily
as pu rely cul tu ral and ar ti stic; ho we ver, they ha ve al so pro ven to be a good me di um for
mes sa ges with cle ar po li ti cal agen da, hid den in me tap hors of the spe a kers. The se me-
tap hors, in a po li ti cal rhe to ric, are thus seen as an in stru ment used to chan nel de si red
aims and win over po ten tial vo ters. On the ot her hand, they al so co uld be ta ken as one
of the in di ca tors of ide o lo gi cal-po li ti cal pa ra digm chan ge af ter 2000. In both ca ses,
the se me tap hors are analyzed as a po ten tial for pro mo ting cer tain in te rests ca rrying
he avy in flu en ce on key va lu es and at ti tu des wit hin the po li ti cal di sco ur se. 
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