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Смрт у медијима1

Утицај медија на свакодневни живот савременог друштва више је не-
го позната чињеница. Медији су ти који значајно учествују у конструиса-
њу, али и сублимисању јавног мњења, постајући тако врста интерактивног
„прозора“ друштвене комуникације и продукције доминантних културних
образаца. Због тога они представљају моћно средство политичке пропаган-
де и манипулације. Но уколико се, бар за тренутак, употреба медија у по-
литичке сврхе остави по страни, видећемо да се њихова свеприсутност у
свакодневном животу одражава и у сфери базичних друштвених институ-
ција, мишљења и понашања, те да они у одређеној мери представљају за-
мену за различите механизме (ритуалне) катарзе, које је поседовало тради-
ционално друштво. 

Овај рад је посвећен проучавању феномена смрти, односно слике смр-
ти коју креирају медији, и то првенствено штампани. Извршен је покушај
анализе и давања одговора на питања: чије и које смрти „заслужују“ медиј-
ску пажњу, на који начин их медији презентују, како медији третирају
„обичне“ смрти, а у којим ситуацијама и, опет, на који начин, врше херои-
зацију појединих покојника и њихових последњих животних тренутака? Да
ли и како медији „дозирају“ количину подношљивог присуства смрти у јав-
ном говору, на који начин се идеолошке матрице рефлектују кроз ову сли-
ку, и да ли проток времена и развој медија доносе неке промене по овом
питању? Анализа се односи на медијски простор Србије, а акценат је ста-
вљен на издања дневног листа Политика од 1963 до 2000. године, као и на
издања неколико других дневних новина и листова који су излазили након
2000. године.

Кључне речи: смрт, медији, обични људи и хероји, идеологија, страх и
катарза.

Утицај медија на свакодневни живот савременог друштва више је него
позната чињеница. Медији су ти који значајно учествују у конструисању, али
и сублимисању јавног мњења, постајући тако врста интерактивног „прозо-
ра“ друштвене комуникације и продукције доминантних културних образаца.
Због тога, као што је познато, они представљају моћно средство политичке
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пропаганде и манипулације. Но уколико се, бар за тренутак, употреба меди-
ја у политичке сврхе остави по страни, видећемо да се њихова свеприсутност
у сва ко днев ном жи во ту (би ло кроз за бав не, би ло еду ка тив не или ин фор ма тив не
садржаје) одражава и у сфери базичних друштвених институција, мишљења
и понашања, те да они на известан начин представљају замену за различите
ме ха ни зме ко лек тив не (ри ту ал не) ка тар зе, оне ко је је по се до ва ло пре мо дер но
друштво. Наиме, као што је телевизијски апарат у једном тренутку медијске
револуције постао (метафоричка) замена за домаћи олтар, тако су садржаји
раз ли чи тих ме ди ја да нас по ста ли ком пен за ци ја за не у че ство ва ње у ко лек тив ном
обреду (или неком нерелигијском дешавању). Потоњи је у традиционалном
контексту омогућавао усхићење, прочишћење и повратак у свакодневицу на-
кон преломних друштвених догађања, док у савременом друштву ову улогу
умногоме преузимају медији, који обнављање културне реалности врше ства-
рањем конструктивне слике о њој. 

Најзначајнији тренутак у процесу претварања средстава јавног инфор-
мисања (о свету око нас) у средства конструисања (слике) света око нас ве-
роватно је био улазак телевизијских апарата у домове и знатно омасовљење
њихове употребе (Драгићевић-Шешић 2007: 765). Телевизијски програм не
само да је почео да све више испуњава време доколице него да га на изве-
стан начин и ствара.2 Све што се дешавало након тога у медијско-информа-
тичком смислу било је трка у технолошком усавршавању средстава за произ-
водњу стварности, као и трка за придобијање што већег аудоторијума. Она
је неизбежно водила трансформисању стварности у сензацију и спектакл, у
коме је уверљивост, а не истинитост била примарни захтев (Тома 1985 II: 302;
Лаш 1986: 85). 

Но, ове мање-више познате чињенице нису биле главни разлог за избор
теме овог рада. Оно што ме је подстакло да проучавање феномена смрти ста-
вим у контекст његове медијске обраде јесте утисак да садржаји медија у ве-
ликој мери пркосе увреженом (академском?) схватању да модерно друштво
одликује непрестано потискивање идеје и говора о смрти (Горер 1998; Тома
1985 II: 133). Овај утисак се посебно односи на визуелне медије, какви су те-
левизија и филм, из којих слике смрти не само да нису потиснуте, него се на
њима, чини ми се, посебно инсистира. Када је реч о филму, филмофилима је
ве ро ват но бли зак пут ко ји је аме рич ка филм ска про дук ци ја про шла од при ка -
зи ва ња смр ти пу тем ње ног сим бо лич ког на го ве шта ја до пред ста ва ул тра на сил-
ног убијања и ултраексплицитног умирања.3 Многобројни серијали о детекти-
вима-форензичарима, све популарнији од краја деведестих година двадесетог
века, наговестили су потпуни крај филмске метафоре и почетак последње фа-
зе десакрализације (слике о) смрти. Документарни филм о еутаназији који је
2007. године снимио канадски режисер, Џон Заритски, иако жанровски не
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2 Ово је на рав но би ло по ве за но са гло бал ним тен ден ци ја ма ре ор га ни за ци је и схва та ња ра -
да и сло бод ног вре ме на, ко је су би ле ре зул тат про це са ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је и
тех но ло шког раз во ја (Ђор ђе вић 2009: 24).

3 Л. В. То ма на во ди по да так да су у Па ри зу то ком 1968. го ди не, од 400 при ка за них, 262
фил ма го во ри ла о смр ти (на ро чи то на сил ној) и при ка зи ва ла мр тва це (То ма 1985 II: 120).



припада гореописаном процесу, представља његову потврду.4 Снимивши сам
чин „асистираног самоубиства“, који је приказан на канадској и швајцарској
телевизији и на неколико филмских фестивала, овај документариста је, можда
и ненамерно, поставио више питања, међу којима је оно везано за оправда-
ност захтева за легализацијом еутаназије само најочигледније. Невидљивост
болесних и умирућих у свакодневици (пост)модерног друштва и илузија о
сопственој бесмртности, са једне стране, а спектакуларне сахране и оплаки-
вање посебних покојника, те наслађивање призорима туђе смрти, са друге
(Тома 1985 II:120), неке су од унутрашњих контрадикторности и извора тен-
зије савременог човека, на које асоцира поменути документарац. И више од
тога: он подсећа да корак између филмске смрти и реалне смрти, коју ћемо
ускоро можда гледати и у играном филму постаје све мањи. Ову тенденцију,
чини се, потврђује и чињеница све веће популарности живих шоу-програма,
гладијаторског типа, чија бруталност и могућност повреде учесника служе
забави гледалаца ТВ станица које ове емисије емитују.5 Да ли се може очеки-
вати да се у једном тренутку као врхунац сензације и пожељног емотивног на-
бо ја по сма тра ча ис по ста ви упра во смрт так ми ча ра? Да ли је мо гу ће да ће та кав
догађај постати истовремено и толико обичан и толико снажан да задовољи
укус светине? Да ли је то пут којим ће се смрт као темељно извориште свих
амбиваленција и контрадикторности културе изједначити сама са собом, и на
тај начин престати да постоји као реалност појединца? Да ли ће таква еволу-
ција у поимању смрти довести до стварања друштва окруженог смрћу, а без
свести о њој, друштва блиског оном из Хакслијевог Врлог новог света?6

Но, директно приказивање смрти, односно дочаравање посмртног амби-
јента, није ни тако нова појава. Британском аудиторијуму је већ 1952. године
било омогућено да прати директан пренос сахране краља Џорџа VI. Величи-
на тог аудиторијума процењује се на око четири милиона, што је за то време
био позамашан број гледалаца (Драгићевић-Шешић 2007: 734.). Од тада, па
до данас, скоро да није било значајнијег светског владара и државника чији
испраћај у вечност није документован телевизијским камерама (Павићевић
2009а: 227).
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4 О то ме ви ди на:              http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2008/12/081211_euthanas ia.shtml
5 Овде мислим  на  е ми сије „Ви кинг“  ( Wi king)  и  „В ајп аут “ (Wipe out),  к ој е се пр иказују на

Фо кс  телеви зиј и. Сјајну мет афо ру савре мен ог друштв а,  к ао сво је врсне   ар ене, см рти св ак ако
пред ставља и филм Роле рб ол (R ol le rball),  реж ис ера Нор мана Џ уисон а  (N orman Jewi son), који
је ј ош  1975.  године наг овестио тенденци ју о ко јој овде  г ово ри мо.

6 О  т оме да  см рт пр едс тавља  је да н  од  ретких, ј ош  у век жи ви х извор а ориги налности нај -
ши ре сх в аћ ене  м едијск е к омуникац иј е и инс пи рације  св едочи и  случај ј е дног од  тренутно  нај -
утиц ајнијих н е мачки х  уметника,  Грегора Шнајдер а (Gre go r Schne id er), ко ји  је из ра зио жељ у да
креира изложбу на којој би, као главни експонат, изложио умирућег човека. Види:
http://www.blic.co.yu/kultura.php?id=38896 . Ипак, овакав  у метнич ки  к онцепт б и  мо жд а треба -
ло  сагледа ти  и у св ет лу  Л ашовог за пажања  о  о сир омашењу с ре дстава у ме тничког  изражавања:
„С тал ни експерименти у  ум етнос ти  створ ил и  су та кву з брк у стандарда, да су шо к  и  новина је -
дин е прежив еле ме ре  врсноће, а  у  мучним се временима оне састоје од чисте ружноћ е и
баналн ости“ ( Лаш 1986: 119).



Слика смрти у визуелним медијима свакако заслужује подробнију и ком-
петентнију анализу од оне коју смо у прилици да пружимо на овом месту.
Главно тежиште овог текста, стога, представља анализа штампаних медија
(поглавито дневних новина и појединих часописа у којима наилазимо на тек-
стове релевантне за тему којом се бавимо) који су излазили у Србији током
друге половине 20. и почетком 21. века. За разлику од визуелних средстава
јавне комуникације, која, као што смо споменули, по природи свог комуника-
циј ског ко да, ди рект ни је су ге ри шу иде ју о то ме шта смрт је сте или шта тре ба
да буде,7 штампани медији (барем у намери) своју слику стварности граде
при мар но на ин фор ма ци ји, од но сно – ин тер пре та ци ји ин фор ма ци је. За ни ма ло
нас је зато да откријемо да ли се и на који начин евентуални друштвени/кул-
турни образац, односно идеја о смрти, пројављује кроз информацију о смр-
ти (углавном) обичних, широј јавности непознатих људи. Да ли се кроз ове
тек сто ве мо же от кри ти став дру штва пре ма по след њем жи вот ном чи ну, или је
њихова улога да тај став формирају? Да ли историјско-политичко-идеолошки
контекст утиче на промену јавног говора о овој теми и да ли штампани меди-
ји прате тенденције о којима је било речи у вези са филмом и телевизијом?

Акценат анализе стављен је на период од шездесетих година 20. века до
данашњих дана. Овај период је изабран делимично насумично. Са једне стра-
не, било је неопходно донекле ограничити временско поље истраживања и
учинити га што практичнијим у смислу доступности и количине извора, а са
друге, јасно је да се ради о периоду који је обележен управо снажном експан-
зијом медија свих врста и повећањем њихове улоге у свакодневном животу
дру штва. Осим то га, жи ва кул ту ро ло шко-иде о ло шко-по ли тич ка по за ди на овог
процеса у југословенском друштву обећавала је занимљиву истраживачку
авантуру. 

Међутим, почетак истраживања био је обесхрабрујући, тако да је остало
само да се уздамо у искуство творца латинске пословице Per aspera ad astra.

Првобитна идеја о начину прикупљања грађе – наиме, да се насумице
изаберу по два месеца током такође насумично изабраних годишта, те да се
забележе и анализирају сви текстови који доносе вести о смрти, у почетку је
деловала као потпуно бесплодна. У издањима из изабраних година и месеци,
тачније из 1963, 1972. и 1973. вести о смрти биле су кратке, искључиво ин-
формативне, најчешће без икакве фотографије. Налазиле су се на странама
далеко од ударних наслова и тема, и све заједно су биле врло неупадљиве.
Сва ка ко, услов да се „иза ђе“ из ано ним но сти чи ту ља, ко је су, уз гред бу ди ре че -
но, 1963. го ди не још увек би ле без фо то гра фи ја и ско ро пот пу но не из ди фе рен-
ци ра не од остат ка огла са, би ла је „не при род на“ смрт, од но сно смрт у са о бра ћај -
ној несрећи, убиство, самоубиство, несрећа на раду и сл. Текст о несрећном
догађају подсећао је, међутим, на нешто детаљнију читуљу и био је подјед-
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7 Иако до не кле ме то до ло шки не до след но, ов де је због обим но сти и ре ла тив не не до ступ -
но сти гра ђе у пот пу но сти из о ста вљен са др жај ин фор ма тив ног те ле ви зиј ског про гра ма, као
што су Днев ник или Ве сти, та ко да се гор ња опа ска од но си на ди рект не пре но се од ре ђе них до -
га ђа ја, на до ку мен тар не, игра не и еду ка тив не са др жа је.



нако скроман без обзира на пол, узраст и број жртава. Тако, на пример, По-
литика од 3. и 4. јануара 1963, у рубрикама смештеним између 8. и 12. стране,
укратко извештава о неколико трагичних догађаја током новогодишње ноћи;
три дана касније, 6. јануара, на истом месту појављује се опет неколико кра-
ћих вести о погибијама и убиствима, а 9. јануара је неколико редова на првој
страни заслужила вест о погибији тридесет и шест иранских радника који су
се удавили у персијском заливу.8 Чинило се, дакле, да се овде ради о
информацијама без икакве друге, скривене позадине или поруке. Зачудо (бар
у односу на првобитна очекивања), слично је било и са вестима о смрти неких
мање значајних функционера, председника општина, бивших партизана, и
генерално узев, људи чије су кратке биографије (објављене у оквиру вести о
њиховом упокојењу) указивале на њихову приврженост идејама и циљевима
НОБ-а и на активно учешће у изградњи самоуправног социјалистичког дру-
штва.9 За разлику од неких каснијих периода, а посебно за разлику од наших
скорашњих искустава везаних за јавни говор о смрти познатих, јавних лич-
ности, медијска информација која је током шездесетих и почетком седамде-
сетих година двадесетог века пратила ове догађаје била је сасвим скромна и,
чини се, небитна за конструисање било какве слике о смрти. Ипак, медији је-
су стварали сасвим одређену представу о овој животној неминовности, и то
пред ста ву ко ја је по чи ва ла на ком би на ци ји тра ди ци о нал них схва та ња и ате и-
стич ке иде о ло ги је. И у јед ном и у дру гом кон тек сту смрт је не ми но ван, оче ки-
ван и, стога, обичан догађај, чија се евентуална трагичност налази у сенци
обећане победе – метафизичке реалности, са једне стране, те идеје напретка
и изградње друштва благостања, са друге.

Ову димензију посматрања отворио је догађај који је успео да исплива из,
испоставило се, варљивог света тишине свакодневности медијског извешта-
вања. Био је то катастрофални земљотрес у Скопљу 26. јула 1963. године, у
коме је погинуло близу хиљаду људи.10 Величина ове катастрофе пласирала
је вести о страдању на прве странице Политике. Велики наслови, затамњена
сло ва, фо то гра фи је ру ше ви на. Ме ђу тим, струк ту ра, ра по ред и са др жај ин фор-
мација откривају одлике актуелних идеолошких матрица између штампаних
редова. 
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8 Б. М. Тра ги чан до чек Но ве го ди не. Учи тељ из Тр ста уда вио се у по то пље ном ауто мо би -
лу, По ли ти ка 3. јан. 1963, 8; М. О. Тра ги чан крај но во го ди шње но ћи на Кр ки, По ли ти ка 4.
јан. 1963, 8; Пи лот Сил вио Мрак из гу био жи вот сво јом не па жњом, По ли ти ка, 6. јан. 1963, 8;
Бо ри во је Јан ко вић, Два ју го сло вен ска еми гран та уби ла и опљач ка ла бо га ту удо ви цу у Ни ци,
По ли ти ка, 6. јан. 1963, 10; Н. Ми шче вић, Те жак зло чин у бли зи ни Ло зни це, По ли ти ка, 6. јан.
1963, 12. Три де се ти шест иран ских рад ни ка уда ви ло се у Пер сиј ском за ли ву, По ли ти ка, 9. јан.
1963, 1.

9 В. Д. Умро Јо ван Ди ко вић. Пред сед ник пр ве ко му ни стич ке оп шти не у Ле сков цу, По ли -
ти ка, 3. јан. 1963, 7; Љ. А. Умро Сте ван Мр да ко вић, ду го го ди шњи пред сед ник оп шти не ми -
ле шев ске, По ли ти ка, 1. јун 1963, 6.

10 Ин фор ма ци је и ме диј ска сли ка о овом до га ђа ју до не кле су усме ри ли да љи из бор го ди -
шта из да ња но ви на ко је сам укљу чи ва ла у ана ли зу. У ово ме су зна чај ну уло гу од и гра ли и ин тер-
нет пре тра жи ва чи уз по моћ ко јих сам, упи ти ма: зе мљо тре си и тра ге ди је, до шла до да ту ма
бит них до га ђа ја из ових ка те го ри ја.



Политика је 26. јула 1963. године, штампала ванредно издање листа по-
све ће но тра ге ди ји у Ско пљу. Це ла на слов на стра на, као и оста ле че ти ри стра не
овог из да ња, би ле су ис пу ње не ве сти ма о не за пам ће ним ди мен зи ја ма при род-
не катастрофе, нагађањима о броју жртава и помоћи која је упућена у маке-
донску престоницу. У прилозима су описани потресни призори рушевина,
вапаји људи који су остали затрпани испод њих, безнађе мајке која, држећи
своје двоје погинуле деце, седи испред згаришта некадашње куће. Поред то-
га, ту су апели, позиви за помоћ сваке врсте – од откопавања рањених и по-
гинулих до добровољног давања крви и прихватања оних који су остали без
крова над главом. Наредно издање Политике, од 27. јула, првих девет страна
посвећује истој теми. На првој страни је – као ударни – истакнут наслов о
проглашењу дводневне жалости у читавој земљи, испод кога се налазила под-
једнако упадљива вест о томе да је из свих крајева СФРЈ упућена помоћ по-
страдалом подручју (Политика 27. јул 1963: 1). Овде се налазио још и поно-
вљени текст из ванредног издања (Поповски 1963: 1). И то је било све што се
тиче директног помињања смрти. На наредним страницама, дакле – до 9.
стране, објављена су причања преживелих о томе како их је и где затекао зе-
мљотрес, и како је то изгледало „уживо“, пренете су вести о помоћи која не-
престано стиже из свих република, о томе да „СИВ предузима све мере да
убла жи не сре ћу“, о од је ци ма тра гич ног до га ђа ја у ино стран ству, о са у че шћи ма
која су стизала од страних државника и влада, о светлим примерима хумани-
зма и солидарности... (Политика 27. јул 1963: 2–9). Тек на деветој страни мо-
гао се пронаћи списак 123 откопане и идентификоване жртве земљотреса
(Политика 27. јул 1963: 9). Занимљиво је поменути да је, осим фотографија
рушевина, на трећој страни овог издања објављена и фотографија потписана
са „Превијање рањеника у парку“, а на седмој страни – фотографија на којој
је приказано ношење рањених. Ове фотографије нигде у околним текстови-
ма нису посебно прокоментарисане. Од десете стране Политике, издате дру-
гог дана након ове велике катастрофе, почињао је нормалан живот светских
политичких догађаја, хроника и уобичајених новинских садржаја. Насловна
страна је 28. јула 1963. године, дакле, трећег дана ванредне ситуације, била
у знаку посете Јосипа Броза Тита Скопљу. Упутства која је председник СФРЈ
давао екипама спасилаца, његова „видна потресеност“ призорима униште-
ног града, саучешће појединцима, те „уверење да ће македонски народ поно-
во бити срећан у нашој социјалистичкој заједници“, представљали су садржај
текста о овој посети (Политика 28. јул 1963: 1). Посебну занимљивост овог
издања представља чињеница да се у њему први пут јављају фотографије са
нешто директнијим назнакама смрти. На трећој страни се, тако, налази фото-
графија на којој човек носи носила са прекривеним телом страдалог. Испод
фотографије налази се потпис: „Туга за изгубљеним дететом“ (Политика 28.
јул 1963: 3). На сле де ћој, као и на је да на е стој стра ни, на и ла зи се на су ге стив не,
али опет примарно метафоричне представе: најпре фотографија старице у
цр ној оде ћи, са ма ра мом на гла ви, пот пи са на са: „Оста ла је са ма без си на и уну-
чади“ (исто: 4), а затим човек који седи на рушевинама, потписана са: „Човек
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који је изгубио целу породицу не одлази са рушевина своје куће“ (исто: 11).
Ниједна од ових фотографија није посебно прокоментарисана у околним тек-
стовима. Они су пак били посвећени искључиво извештајима о текућим ак-
цијама помоћи, обнове, солидарности, као и сликама из живота људи у тим
ванредним околностима, опет без директног помињања призора смрти или
умрлих. У овом броју се поново појављује рубрика Култура и уметност, у
којој је текст о научним сазнањима везаним за трусна подручја вероватно тре-
бало да допринесе осећању сигурности и могућности будућег контролисања
или предвиђања природних стихија.

Да је у самом Скопљу ударничка и обновилачка атмосфера умногоме би-
ла у сенци личних, трагичних губитака, читаоце Политике могло је да под-
сети тек издање од 29. јула...) четвртог дана после катастрофе. Тада је након
тек сто ва на пр вој и дру гој стра ни, о од ли ко ва њу спа си ла ца од стра не Ј. Б. Ти та,
као и о општој мобилизацији за помоћ настрадалима, на трећој страни ових
дневних новина осванула фотографија која је приказивала људе како седе на
гробљу, поред сандука са својим мртвима. Испод фотографије је био потпис:
„Сахрана првих жртава“. Слична слика смрти, односно њеног испраћаја, по-
новљена је и на осмој страни истог броја. Овде су били приказани војници ко-
ји спуштају сандук у раку, а поред њих жена која плаче и човек који се држи
за главу. Потпис испод фотографије био је: „Последњи опроштај“ (Политика,
29. јул 1963: 3, 8). Као и у претходним ситуацијама, ове фотографије биле су
окружене текстовима у којима није било речи о догађајима које приказују.
Осим то га, овим из да њем до ми ни ра ла је вест и ду хо ви ти тек сто ви о спа са ва њу
белгијског брачног пара који је неколико дана био затрпан испод рушевина
хо те ла „Ма ке до ни ја“ (исто:4). Те ле гра ми са у че шћа Ти ту, као и пи са ње свет ске
штампе о катастрофалном земљотресу, већ су биле устаљене рубрике. Током
последња два дана интензивног извештавања о стању у Скопљу наилазимо на
текстове који (непостојећу) реторику трагедије успешно замењују говором
статистике и екологије. Укупан број мртвих, као и број пронађених а незако-
паних лешева, опасност од њиховог труљења, као и недовољна дубина рака
у коју су жртве земљотреса сахрањиване (Политика 30. јул 1963: 4, 9), заузи-
мају, међутим, тек незнатан простор између болдираних наслова о обнови
привреде, оснивању стамбеног фонда, отварању трговина и сличним нагове-
штајима нормализације стања (исто: 1, 10). Једна од многобројних личних
трагедија добила је ипак медијски простор, и то 31. јула, шестог дана од ка-
тастрофалног земљотреса. На четвртој страни Политике,... ) тада је изашао
скроман текст о оцу који је допутовао из Београда да би ископао своју поги-
нулу деветнаестогодишњу ћерку, која је у Скопљу проводила летњи распуст.

Прет ход но из ла га ње на ме ће два пре ли ми нар на за кључ ка. Ме диј ска сли ка
смр ти у про у ча ва ном пе ри о ду би ла је у функ ци ји иде о ло шке ин стру мен та ли за-
ције масовног страдања становништва, које је искоришћено за промовисање
ак ту ел ног по ли тич ког и дру штве ног уре ђе ња као до ра слог ова квим до га ђа ји ма,
те и за пред ста вља ње СФРЈ као др жа ве од ве ли ког угле да у све ту. Са дру ге стра-
не, могло би се рећи да су новине вршиле маргинализовање самог догађаја
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смрти, како би се спречило ширење страха, панике и безнађа, те створила
конструктивна слика живота који тече даље. Ово се свакако уклапа у ону
констатацију с почетка текста – да модерно друштво одликује потискивање
сли ке смр ти го во ра и су сре та са смр ћу, по себ но у јав ном про сто ру. Но, пи та ње
које остаје гласи: Како је то било могуће? Како је било могуће не говорити о
смрти поред хиљаду мртвих? Како је било могуће не писати о страшним при-
зорима умирања, личних губитака и трагедија? И како ћемо онда објаснити
бројне, сасвим експлицитне слике смрти са којима се срећемо у новинама, и
уопште, у медијима данас? Сматрам да одговор на ова питања лежи у већ по-
менутом размишљању, наиме у томе да је представа смрти у овом периоду
била заснована на комбинацији традиционалних и модерних, односно, у том
тренутку доминантно атеистичких схватања овог феномена – традиционал-
них, у којима се смрт прихвата као неминовност природног, али и својевр-
сног метафизичког тока ствари, и атеистичких, која утеху ове неминовности
налазе у обећању будућих (земаљских) добара.

У овом се периоду, дакле, од смрти не бежи, али се она и не глорифику-
је. Оплакивање покојника обавља се у сфери приватног, а њу – изгледа – у
великој мери одликује управо традиционални религијски концепт, о чему све-
дочи чињеница да се у највећем броју читуља објављених током 1963, 1972.
и 1973, које позивају на периодично сећање на покојника, помињу четрдесе-
то днев ни, по лу го ди шњи или го ди шњи по ме ни и па ра сто си. У јав ном про сто ру
и го во ру, ме ђу тим, ра чу на се на ову оче ки ва ност смр ти, свој стве ну тра ди ци о -
нал ним схва та њи ма. Она, из гле да, пред ста вља до бру плат фор му за пла си ра ње
идеје о могућности својеврсне победе над смрћу, до које ће, услед незауста-
вљивог технолошког напретка, а изнад свега – услед доследног идеолошког
просвећивања, једном неминовно доћи.11 Улога медија у конструисању ова-
кве слике незаменљива је у модерном друштву. Они уносе равнотежу у однос
између приватног и јавног, појединачног и колективног, између трагичног и
победничког, болног и патетичног, метафизичког и позитивистичког. Један In
memoriam текст у Политици од 30. јула 1963. године,...), као каква идеоло-
шка икона, сведочи о доминантном културном обрасцу израслом из ових ам-
бивалентности. У њему ожалошћена породица обавештава јавност да ће уме-
сто годишњег помена „драгој свекрви и нани, Пави Перовић“ приложити
15.000 динара за помоћ пострадалима у Скопљу.

Историјско-политички контекст оваквог схватања смрти, односно фор-
мирања његове медијске слике, веома је битан за његово разумевање, али и
за разумевање онога што се дешавало у каснијим периодима. Наиме, медиј-
ска слика смрти коју смо у горњем излагању уоквирили својствена је и могу-
ћа само у условима јаког секуларног идеолошко-политичког система.12 Њега
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11 О овој те жњи да се смрт по бе ди из ван ре ли гиј ских окви ра пи ше оп шир но Л. В. То ма
(То ма 1980 II: 89)

12 Ка жем се ку лар ног по што се (др жав не) иде о ло ги је ко је ка рак те ри ше бли зак од нос др жа -
ве и цр кве (да кле, оне ко је се по зи ва ју на ре ли гиј ске вред но сти) умно го ме за сни ва ју упра во на 



одликује јасна, одлучна и снажна идеја о смислу живота изван религијских
оквира. Он нуди солидну компензацију за Царство небеско, у виду државе
благостања и напретка, засноване на солидарности, хуманизму, братству и је-
динству. Глорификовање смрти у секуларној идеологији испоставља се као
знак њеног слабљења и деградације, са једне стране, или неуобличености и
неутемељености, са друге. О првом случају сведоче дешавања, односно ме-
дијска слика смрти од краја седамдесетих, па скоро до краја осамдесетих го-
дина двадесетог века.

Познато је да је смрт Јосипа Броза 1980. године означила почетак нове
ере у историји СФРЈ. До тада наизглед стабилан државно-политички систем
почео је да открива своје озбиљне недостатке. Данас је јасно да је идеоло-
шки консензус на коме је почивало југословенско државно и друштвено уре-
ђење био довођен у питање и пре овог догађаја, али то није било видљиво у
јавном говору. Ипак, у светлу претходно изнесене хипотезе, медијска слика
смрти крајем осамдесетих може се узети као индикација слабљења актуелне
идеолошке матрице.

И у овом времену, „обични“ смртници умиру тихом смрћу. У новинама
има ве сти о са о бра ћај ним не сре ћа ма, уби стви ма и дру гим „не при род ним“ на чи-
ни ма уми ра ња, али оне су, као и у прет ход ном пе ри о ду, крат ке и не у па дљи ве.
Ипак, има и другачијих примера. Тако Политика од 13. новембра 1979. годи-
не објављује изненађујуће велики текст о двоструком убици осуђеном на
смрт, па помилованом. Неколико дана касније, у истим новинама излази текст
о ис тра зи уби ства из ве сне Со ње Не тиг, са ве о ма де таљ ним из ве шта јем о па то -
ло шком ве шта че њу те ла жр тве (По ли ти ка 22. но вем бар 1979: 10). Но ве но ви нар-
ске и аналитичке приступе оваквим догађајима открива и то што су сада ови
текстови потписани именом новинара, што до тада углавном није био слу-
чај. Поред тога, пажњу буди умножавање слика смрти и у рубрици Фељтон,
као и у Културном додатку. У првој наилазимо на фељтон о Јовану Скерлићу,
у чијем једном делу су опширно описани његова смрт и погреб (Политика 7.
нов. 1979: 23). Ту је и фељтон о Дражи Михајловићу, унутар кога се налази
фо то гра фи ја ко ја при ка зу је чо ве ка обе ше ног о др во и два не мач ка вој ни ка ко ја
се, стојећи поред њега, смеју (Политика 24. нов. 1979: 24). Културни додатак
од 24. новембра 1979. године,...) доноси текст „Песников гроб у туђини“, по-
свећен Растку Петровићу, односно његовој смрти и тестаментарној жељи да
буде пренет у домовину. Ипак, оно што је посебно занимљиво, барем када су
појединачне смрти у питању, јесу вести и текстови поводом смрти функцио-
не ра, бо ра ца НОБ-а, чла но ва ЦК СК Ју го сла ви је и дру гих ак тив них при вр жени-
ка идеји социјалистичке револуције. Оне су сада, за разлику од претходног пе-
риода, више него истакнуте. Тако је, на пример, смрт Ђуре Пуцара Старог,
„једног од најзаслужнијих бораца југословенског револуционарног радничког
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сла вље њу смр ти и мр твих – што кроз по што ва ње мо шти ју и ре ли кви ја, ко је је од ли ко ва ло вла -
дар ску иде о ло ги ју сред њо ве ков них др жа ва, па ме ђу њи ма и Ср би је, што кроз спек та кул ра но
са хра њи ва ње др жав ни ка, по ли ти ча ра и јав них лич но сти, ко је од ли ку је но ви ју, опет, не са мо
срп ску исто ри ју (Па ви ће вић 2009 б).



покрета“, добила, болдираним насловом наглашен, простор на првој страни
Политике од 13. априла 1979. године, а у БиХ, одакле је Пуцар био родом,
проглашена је тим поводом дводневна жалост. Све до преноса посмртних
остатака овог угледног политичког радника, Политика је ударни новински
простор посвећивала текстовима којима је вршена хероизација његовог лика
и дела, као и текстовима који су извештавали о активностима одбора за ис-
праћај и сахрану његових посмртних остатака. Посвећеност изградњи брат-
ства и јединства, те судбинска опредељеност за револуцију и њене тековине,
сарадња са Титом, те одликовање које је овај посмртно доделио Пуцару, са-
мо су неки од садржаја текстова који су се три дана налазили на насловној
страни Политике (Политика 13–15. априла 1978: 1). Међутим, овакав медиј-
ски простор није био намењен само тако високим и значајним функционери-
ма. У њему су значајно место имале и смрти политичких радника који су се
налазили на нижим лествицама хијерархије заслуга, моћи и угледа. Тако,
истога дана када је објављена вест о Пуцаревој смрти, Политика читаву стра-
ну, додуше тек десету, посвећује сахрани тадашњег председника СО Нови
Београд, др Новице Благојевића. Благојевић је сахрањен у Алеји великана на
Новом гробљу у Београду, уз одржавање почасне страже и посмртних гово-
ра, а унутар текста који извештава о овом догађају налази се и фотографија
потписана са: „Хиљаде грађана присуствовало је сахрани др Новице Благо-
јевића“. На слици се види мртвачки сандук прекривен државном заставом и
доста људи око њега. (Политика 13. април 1979: 10). Донекле патетичан тон
у говору о самој смрти такође је новитет у односу на претходни период, па се
она представља као тежак губитак и као кобни догађај који долази у тренут-
ку када је „требало славити заједничке успехе у развоју“ (Политика 13. април
1979: 2, 10). 

Ипак, ова ква си ту а ци ја ни је би ла нео че ки ва на. Смрт зна ме ни тих пре га ла-
ца со ци ја ли стич ког дру штве ног по рет ка би ла је још јед на мо гућ ност за по твр ду
идеја за које су се борили. Посмртна реторика у овим случајевима обећавала
је покојнику вечну славу и памћење захвалних потомака и идеолошких на-
следника, а суштински је служила обнављању сећања на битне историјске
тренутке уграђене у актуелни систем вредности. Међутим, што је више та
ре то ри ка по чи ва ла на го во ру о са мој смр ти, то је и на го ве штај сла бље ња мо гућ-
ности актуелног идеолошког система да одговори на битна питања људског
живота био јаснији. Par excellence сведочанство овог процеса представљају
смрт и сахрана Јосипа Броза 1980. године, на чему се, међутим, овде нећемо
задржавати из два разлога. Прво, овом догађају смо посветили посебан рад
(Павићевић 2009а), и друго, циљ овога текста био је да одговори на питање
медијске слике смрти првенствено обичних људи.

Наговештај промене посмртне медијске реторике недвосмислено потвр-
ђу је, опет, из ве шта ва ње о зе мљо тре су, ово га пу та у Цр ној Го ри 15. апри ла 1979.
године. Новински текстови штампани овим поводом свакако заслужују посеб-
ну литерарну анализу, јер делују као да су потекли директно из гусларске еп-
ске традиције, но за такву анализу овде нема довољно простора. Оно што је

48

Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)



занимљиво за тему овог рада јесте чињеница да је у извештавањима о земљо-
тресу у Црној Гори, који је био далеко мањих димензија и однео далеко ма-
ње жртава него онај у Скопљу, сама смрт представљена знатно трагичније и
драматичније, и – што је најбитније – далеко отвореније него у случају маке-
донске катастрофе. Текстови о земљотресу који је посебно тешко погодио
Црногорско приморје, логично, добили су ударни медијски простор, одно-
сно, штампани су на првим странама новина, где су остали и неколико дана
након догађаја. Они директно извештавају о страдању, умирању повређених,
извлачењу из рушевина, и о личним и појединачним губицима (Политика 16.
април 1979: 2). Већ првог дана извештавања, на насловној страни Политике,
унутар текста о земљотресу, налазила се и фотографија која је приказивала
људе на рушевинама и испод које је стајао наслов: „Извлачење жене из пору-
шеног хотела на Словенској плажи“ (Политика 16. април 1979: 1). И наслови
и текстови сугерисали су велики бол и трагичност људских живота – и оних
изгубљених и оних који су преживели несрећу. Навешћемо само неке: „Дан
великог бола“ (Политика 17. апр. 1979: 1), „Време када су пребројавани мр-
тви“ (Исто: 2), „Нема више Црмнице“ (Политика 18. апр. 1979: 4). Слике ко-
је провејавају кроз текстове дочаравају снажан емотивни набој, и то у кључу
традицоналних кулутурних симбола овога краја. Тако се на једном месту го-
вори о трагедији у селу Сотонићи, у којој су живот изгубили девојчица и њен
стриц, који се вратио у кућу не би ли је спасао (Политика 17. апр. 1979: 2). Де-
лове текстова „Плач Луке Вулетића“ и „Нема више Црмнице“ пренећемо ов-
де дословно, како бисмо што приближније дочарали утисак који је требало да
ови написи оставе на читаоца.

Та хрпа камена пред којом седи Лука Вулетић, колико до јуче
ујутру чинила је његов дом. А два стола пред кућом користио је
само за славља, онда када пријатељи дођу. На тим сла вље нич -
ким столовима сада су два ковчега...

(Милошевић 1979б: 2)

Црмница је сва у црном. Црни посмртни плакати на стаб-
лима трешања у цвету.Црни флор на реверима, црне мараме.
Нико не лелече. Само туга, бол и потиштеност. Како и не би:
седморо ђака више неће закорачити у учионицу. А ту је и још ма -
ле деце. У породици Вукасовић изгубила је живот мајка и њена
три сина…

(Пушоњић 1979: 4)

Би ло је, на рав но, и ов де тек сто ва о по мо ћи, со ли дар но сти, по др шци стра них
зе ма ља, те ле гра ми ма са у че шћа Ти ту и ње го вој по се ти по стра да лом под руч ју,
али они су сада били у другом плану. Дакле, обрнуто од случаја македонског
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удеса, у коме су идеје обнове, братства, јединства и солидарности позивале
на победу смрти, сада су смрт и трагедија биле те кључне речи чија је снага
требало да допринесе обнови друштва и повратку у свакодневицу. 

У овом периоду, као што смо видели, хероји смрти били су људи постра-
дали у масовним погибијама, као и угледни политички радници и функцио-
нери. Погибија Драгана Манцеа, младог и перспективног фудбалера Парти-
зана, 1985. године, односно, повелики простор који је добило извештавање о
овом догађају (Политика 4. септ. 1985: 14), најављује проширење овог панте-
она, који ће се у току наредне две деценије отворити и за друге припаднике
јавних делатности – спортисте, певаче, глумце и актере различитих телевизиј-
ских емисија.

Рат који је у југословенском региону вођен током деведесетих година
двадесетог века био је, по констатацији многих аналитичара, рат који су от-
почели мртви из претходних ратова (Вердери 1999: 99; Радић 2002: 304, 313).
Са друге стране, то је био и сукоб у коме су више него значајну улогу играли
медији, чији се монопол на интерпретацију истине показао као готово непо-
бедиво оружје моћи и мобилисања јавног мњења.13 Но, с обзиром на комплек-
сност овог периода и медијске слике ратова и сукоба, овде ћемо покушати да
утврдимо само основне тенденције медијског приказивања смрти. Подробна
анализа медија у овом периоду свакако заслужује посебну студију.

Судећи по присуству, односно одсуству отвореног и директног говора о
смрти,  могло би се закључити да је ово био тренутак поновне идеолошке хо -
мо г енизације,  к раткот ра јн ије и релативније  нег о што  је  био  случај са  време ном
ко му низма, али у том  тренутку  довољ но ја ке или б арем о ргани зо в ане та ко да
с е иде ја  и слика см рт и нађу  у  сенц и  ид еје на ционалн е и  д ржавне  обнове.  Овај
пе риод свакако одликује снажна тенденција потпуне политизације медијског,
односно јавног говора о смрти. Обичне смрти обичних људи заузимају не зна -
тан медијски простор, док се вести о погибијама изазваним распиривањем
ратне и усложњавањем политичке ситуације у потпуности на лазе у функцији
оправдавања политике владајућег режима. Тако се, као једна од првих фото-
графија на страницама Политике из овог периода, која отворено приказује
мртво тело, појављује слика милиционера погинулог у мартовским опо зи циј -
ским демонстрацијама 1991. године (Политика 27. март 1991: 19, 22). Уче ни -
ку који се налазио међу демонстрантима и који је погинуо истом приликом
по свећено је свега неколико реченица у оквиру истог текста (исто: 22). За-
нимљиво је приметити да су ударне стране Политике током првих ратних
година на простору Југославије биле намењене трагичном и мучком страда-
њу и убијању недужног цивилног становништва, док су извештаји о ратним
погибијама војника или у потпуности изостајали или су добијали незнатан
новински простор. Тако се на првој страни Политике нашло убиство српског
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13 От ко па ва ње мр твих (ме та фо рич ко и ре ал но) из Дру гог свет ског ра та би ло је пот по мог -
ну то и тек сто ви ма у штам па ним ме ди ји ма. Та ко у По ли ти ци, у про ле ће 1991. по чи ње да из ла -
зи фељ тон о уста шким зло чи ни ма и стра да њу Ср ба из ван Ср би је (на ро чи то у Хер це го ви ни и
Хр ват ској) (По ли ти ка 31. март 1991: 21).



свата у Сарајеву, које је касније сматрано „окидачем“ сукоба у том региону
(По литика 2. март 1992: 1).  Претходне године, такође на првој страни, По ли -
ти ка је штампала текст о погибији четворице чланова екипе ТВ Београд, на
зараћеном банијском подручју (Политика 11.октобар 1991:1). Акцентовање
оваквих и сличних догађаја вероватно је било усмерено ка стварању јавног
мње ња које ће са благонаклоношћу гледати на политичке и стратешке поте-
зе руководећих људи и институција. 

Основне тенденције представљања смрти у јавном говру, које се могу
запазити већ на основу анализе штампе која је излазила током првих ратних
година, крећу се у три основна правца. Један је хероизација смрти обичних
људи,  цивила који су били жртве растуће међунационалне нетрпељивости.
Њи хова погибија је представљана у светлу одбране идеала слободе говора,
што је био случај са погинулим новинарима (Политика 11. окт. 19 91: 9) или
вероисповедања, за шта је добар пример била поменута трагедија на српској
свадби у Сарајеву. Овакво тумачење смрти задржало се све до краја де ве де -
се тих година, када је, на пример, погибија радника РТС-а, страдалих у НАТО
бомбардовању зграде Телевизије, представљена у кључу егземпларне смрти
и професионалног и националног поноса за који су они положили своје живо-
те (Политика 25.  апр. 1999: 23). Сасвим извесно и снажно антиратно распо -
ло ж ење  и код в ећ ег де ла гр ађ ан ст ва и у  ок виру опоз ицио них пол ит ич ки х стра-
нака није погодавало баналном и драстичном приказивању смрти и мртвих.
Овоме се изгледа прибегавало само у ситуацијама када је било извесно да ће
шокантност призора бити недвосмислена и да ће представљати потврду и
оправдање стратешких потеза владајућих структура. Такав је, на пример, био
случај погибије албанских избеглица – жртава НАТО бомбардовања цивилног
конвоја. Током три дана након овог догађаја, на насловној страни Политике
излазиле су фотографије на којима су се видела разбацана и раскомадана тела
погинулих (Политика 16-18. априла 1999:  1). Овакви призори нису, међутим,
били доступни широј јавности у случају бомбардовања,  на пример, Ниша,
Приштине или Алексинца, у којима је такође погинуло више десетина особа
(Политика 8. апр. 1999:  15, 17).  

Настојање политичких власти у Србији током деведесетих година да
успоставе континуитет са традицијом борбене обнове српске државности,
чији је симбол била династија Карађорђевић, одражавала се и на медијски
говор о смрти. Парастос краљу Александру Карађорђевићу, који је на дан ње -
го вог убиства у Марсељу служен у београдској Саборној цркви, доспео је та-
ко на насловну страну Политике 10. октобра 1991, а неколико дана након то -
га, новинари овог листа известили су о опроштају од принца Ђорђа Карађор-
ђевића, који се такође одиграо у Саборној цркви. Тело покојног принца,
сахрањеног на Новом гробљу у Београду 1972. године, пренето је у Саборну
цркву, где је патријарх српски Павле служио помен. Након вишечасовног
мимохода грађана, који су се на тај начин опростили од овог српског краље -
ви ћа његово тело је пренето у породични маузолеј на Опленцу (Политика 19.
октобар 1991 :  1 2).
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У вези са овом,  другом тенденцијом медијског конструисања слике смрти
свакако је и трећа, можда и најочигледнија – представљање смрти у религиј-
ском дискурсу. Ово је свакако било у вези са процесом ревитализације улоге
религије и цркве у животу друштва, као и са акцентовањем везе између ре ли -
ги је и нације, које је, између осталих, вршило иначе претежно атеистички де -
кла рисано тадашње државно руководство. Приче о оним изабраним смр ти -
ма, које су се појављивале у медијском простору, веома често су завршаване
извештајем о црквеном испраћају покојника, што је бивало документовано и
фотографијама на којима су се видели представници црквеног клера како
присуствују сахрани (Политика 5. март 1992:  8). Поред тога, на странама По-
литике појављује се и одређени број текстова везаних за религијско тумаче-
ње смрти. Такав је текст о отварању кивота и пресвлачењу моштију кнеза
Лазара, пропраћен фотографијом на којој се види део очуваног тела овог пра-
вославног светитеља (Политика 5.  март 1992: 11).14 Чест садржај овог ме -
дијског простора постаје и говор о празницима православне цркве, па се ту
налазе и обавештења о задушницама, тј. о данима које Црква посвећује се ћа -
њу на мртве (Политика 1. март 1992: 7).

Много пре него од очекиване одговаре или евентуалне потврде хипотеза
изнетих у овом раду, период након 2000. године донео је нова питања и ди-
леме. Почетак миленијума означио је (бар у Србији) почетак промена у кон-
цепту медијског тржишта информација. Повећање броја не само штампа-
них медија него и медија уопште, а посебно све масовнија употреба интерне-
та, засигурно су ослабили могућност стварања хомогене слике стварности.
Политика у овом периоду остаје донекле доследна свом стилу – недиректнo
и небрутално приказивање смрти, али уз приметан пораст броја текстова ко-
ји се, на овај или онај начин, баве проблемом смрти. Поменимо само неке:
текст о смртној казни у свету и код нас (Политика 5. јан. 2007: 5), серија тек-
стова о девет јабуковачких жртава масовног убице (Политика 29. јула – 1. ав-
густа 2007), текст о масакрима почињеним од стране припадника парарели-
гијских организација (Политика 9. септ. 2007: 13), велики текст о опроштају
од Казуа Танаке, значајног преводиоца дела српске књижевности на јапан-
ски језик. Занимљиво је поменути да је овај текст био пропраћен и фотогра-
фијом на којој је приказано расипање Танакиних кремираних посмртних
остатака на београдском Ушћу (Политика 1. апр. 2007), што није уобичајен
начин поступања са пепелом покојника у домаћој погребној пракси. Ту су и
текстови о проблему недостатка простора за градска гробља (Политика 16.
окт. 2007: 11; По ли ти ка 1. март 2008: 12), од ко јих се дру ги на ве де ни на ла зи у
Политикином Културном додатку, у коме се такође може приметити повећан
број при ло га ко ји го во ре о смр ти: текст о ДНК ана ли зи мо шти ју де спо та Сте фа-
на Лазаревића (Политика 17. феб. 2007: 8) и текст о самоубиствима познатих
уметника (Политика 9. авг. 2008: 4). У другим штампаним медијима, а још

52

Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)

14 За ним љ ив о ј е при ме тит и  да   се о  т вар ање   кив от а  и пре  св  лачење  м о штију светог кнеза
Лаза ра  одиг ра ло  ч ак   ч ет ири   г о дине пре  н е  го што је овај текст објављен у Политици, наиме
1988. године.



ви ше на ин тер не ту, про на ла зе се екс трем но отво ре не и бру тал не сли ке смр ти:
од емитовања снимка извршења смртне казне над Садамом Хусеином15 и при-
казивања измасакрираних тела учесника у последњим ратовима у региону16

до детаљног извештавања о жртвама саобраћајних и других несрећа, редов-
но пропраћеног фотографијама са отвореним приказивањем мртвих и унака-
жених тела погинулих.17 Слике и извештаји о смрти обичних људи доспевају
на прве стране новина. Оне делују паралишуће, а исту атмосферу сугерише
и веома често проглашавање дана жалости због несрећних случајева.18

На основу изнесених примера постаје очигледно да – у ситуацији пове-
ћане медијске конкуренције – уверљивост, шокантност и снажан емотивни
набој постају главна средства придобијања аудиторијума – средства која у
други план стављају истинитост и објективност. Но нису ли она само за-
ме на за чврст и ком пак тан иде о ло шки си стем у ко ме је, та ко ђе, ин фор ма ци ја
би ла у сен ци ин тер пре та ци је? Д а ли, сле де ћи хи по те зу из не ту ра ни је у тек сту,
умножавање слика смрти сугерише слабљење моћи секуларних идеологија,
њи хо во осла ња ње на ре ли гиј ске па ра диг ме, или про сто њи хо ву не моћ да по ну -
де конструктивну слику смрти? Да ли овакви медији сугеришу да је доми-
нанта идеологија постала идеологија тржишта, поред које све остале, кла-
сичне политичке идеологије губе трку у освајању јавног простора? Чини се
да је оно што је једино извесно након извршене анализе – чињеница да она
оповргава тезу о савременом друштву као друштву које интензивно избегава
говор о смрти. Међутим, да ли интензиван говор о смрти у њему значи и ве-
ћу спремност (пост)модерног човека да се суочи са проблемом смрти, или
упра во од ра жа ва не кон тро ли са но на ра ста ње стра ха и те ско бе? Пи шу ћи сво ју
Антропологију смрти 1975. године, Тома се изјаснио у прилог потоње опци-
је (Тома 1980 II: 303).19 Верујем, с правом. Такође, иако је почетак овог изла-
гања упућивао на супротне ставове, чини се да је овај француски танатолог
био у праву и када је негирао улогу медија у преношењу хијерофаније (Тома
1980 II: 137). У једном тренутку развоја, медијска слика смрти је могла бити,
а вероватно је и била, компензација за обредну, празничну или какву другу ко-
лективну катарзу. Но умножавање и преовладавање садржаја забавног карак-
тера (Лаш 1986: 138),20 упоредо са повећавањем интензитета говора о смрти,
представља пре пут ка отупљивању осећаја за трагичност последњег чина не-
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15 http://www.blogovski.eu/2006/2/31/saddam-hussein-full-video-execution
16 http://images.google.com/images?hl=en&source=hp&q=masakri.
17 http://www.glas.javnosti.rs/clanak/glas-javnosti-29-08-2007/ni-manjeg-sela-ni-stra sni je-

tragedije , http://www.vreme.com/cmc/view.php?id=850951. 
18 http://www.cafe.ba/vijesti ; http://www.naslovi.net/2008-07-12/.
19 У истом прав цу те ку и за кључ ци не за о би ла зне сту ди је Фи ли па Ари је са: „Есе ји о исто -

ри ји смр ти на за па ду“, у ко јој аутор страх и те ско бу ко ју са вре ме ни чо век осе ћа у од но су на
смрт по ве зу је са ње ном де ри ту а ли за ци јом и тра у ма ти зу ју ћом за бра ном јав ног ис по ља ва ња жа -
ло сти (Ари јес 1989).

20 О при мар ној ори јен та ци ји пр ве еки пе те ле ви зиј ских уред ни ка у Ју го сла ви ји ка за бав -
ним са др жа ји ма пи ше и М. Дра ги ће вић-Ше шић (2007: 740).



го што доприноси осећају његове светости. Ова констатација нас враћа на
почетак нашег излагања, и донекле потврђује његове темељне поставке. 

Ипак, време и простор у коме су настале претходно наведене и сада већ
класичне танатоантрополошке и културолошке студије упућују нас на то да
направимо још једну опаску у вези са ишчитавањем резултата овог истражи-
вања. Процес који је у њему пропраћен одвијао се у специфичним историјско-
-политичко-културолошким околностима југословенског (пост)социјализма,
који је подразумевао посебан концепт модернизације, као и извесно кашње-
ње у односу на трендове западног света. Принципи медијског говора о смр-
ти, који су за Л. В. Тому били очигледни још 1975. године, за нас то постају
тек недавно. Ипак, то не значи да је југословенски пример био у потпуности
изолован од општих тенденција западне цивилизације. Он управо егзистира
као један историјски и идеолошки сегмент њеног развоја, и као такав можда
може бити користан за нека будућа тумачења односа глобалног и локалног у
процесу уједначавања и меркантилизације културе, који доноси почетак тре-
ћег миленијума. 

Литература

Arijes, Filip. 1989. Eseji o istoriji smrti na zapadu. Od srednjeg veka do naših dana. Beo-
grad.

Vensan, Luj-Toma. 1980. Antropologija smrti I-II. Beograd: Prosveta.

Verdery, Katherine. 1999. Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change.
New York: Columbia University Press.

Горер, Џефри.1998. Порнографија смрти. Градац 124/125. 28–31.

Драгићевић-Шешић, Милена. 2007. Приватни живот у времену телевизије. У: Приват-
ни живот код Срба у 20. веку, ур. Милан Ристић, 733–770. Београд: Клио.

Đorđević, Jelena.2009. Postkultura. Beograd: Clio.

Laš, Kristofer. 1986. Narcistička kultura. Američki život u doba smanjenih očekivanja. Zagreb.

Милошевић, Божидар. 1979. Плач Луке Вулетића. Политика 17. април.

Павићевић, Александра. 2009а. Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и сећа-
ње/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега. Гласник Ет-
нографског института LVII(1). 223–238.

Pavićević, Aleksandra. 2009b. Welcoming the Dead People. Exhumation and Reburial of Fa-
mous Deceased in Serbia. U: Dying and Death in 18th–21st century Europe. Marius Rotar,
Victor Tudor Rosu, Helen Frisby (eds). 307–326. Romania: Alba Iulia. 

Пушоњић, Бошко. 1979. Нема више Црмнице. Политика 18. април.

Radić, Radmila. 2002. Crkva i srpsko pitanje. U: Srpska strana rata, ur. Nebojša Popov,  30 1–
339.  Beograd: Samizdat Free B92.

54

Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)



Aleksa nd ra Pavi ć ević

Deat h  in Medi a 

Key words: death, media, ordinary people and heroes, ideology, fear and catharsis. 

This paper discusses the role of media in a construction of public image, spe-
ech and presentation of death. The main research questions could be posed as fol-
lows: does the media discourse confirm a thesis about modern society as the one
which intensely avoids encounter with Death, or does it defy it? Frequent images
or hints of death in visual media- in films, informative and entertainment programs-
suggest certain changes related to this issue in the past few decades. This analysis
focuses on printed media, hence the paper assesses numerous issues of the daily jo-
urnal Политика from 1963, 1972, 1973, 1979, 1985, 1991, 1995, 1999, 2007 and
2008, as well as some other daily journals after 2000. The analysis confirms a
strong connection between the current political systems and ideology and speech
about death. In addition, it reveals a political usage of this event but also speaks up
about cultural and historical models, underlying all other constructions. 

During the 1960’s and 1970’s, the presentations, including the speech about
death relied on the traditional understandings about inevitability of death and dying,
and alternatively on atheistic beliefs related to the progress and wellbeing of the so-
ciety. In this particular discourse, death was present to a limited degree, serving pri-
marily to glorify socialist order. The end of the 1970’s witnessed an increase in the
glorification of the death, correlated with the decrease of the dominant political
ideology. On the other hand, the 1990’s brought about more presence of the nati-
onal and religious symbolism and glorification of the dead as heroes. After 2000,
mercantilism is evident throughout the media. All of the media broadcast drastic
images of death and dead, thus providing an answer to the posed question at the be-
ginning of this paper- about the relationship of the modern society towards death-
but nevertheless, this still leaves out many implicit consequences and possible me-
anings. 
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