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ХУМОРКАОЕЛЕМЕНТСАВРЕМЕНЕ
ПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ:ИЗБОРНЕ

КАМПАЊЕСРБИЈЕИШПАНИЈЕ
Сажетак

У настојању даширој јавности „продају” одређене
политичкеидејеивредности,уданашњемдигитали
зованоммедијскомсветуполитичкестранкеупотпу
ностисуприхватилепрепорукерекламнихагенцијаи,
заразликуоднекадашњихкрутихнормииприступа
лишеногкреативнеслободе,усвојимкампањамапо
челесудаприбегавајусмелијемиоригиналнијемизра
зузаснованомнаупотребиупечатљивихпорука,алии
честодвосмисленихипровокативнихсликаислогана.
Садругестране,каонеизоставанелементсавремене
политичкекомуникације,уамбијентудубокеполитич
ке, друштвенеи економске кризе у којој су се нашле
какоСрбија,такоиШпанија, употребадруштвених
мрежаиновихтехнологијаомогућилајеразвојвидео
активизма у коме се као доминантан вид политич
кеборбеиздвојилоширењеразнихпародијскихвидео
импровизацијаисатиричнихпорукапласиранихујав
ностделимичноодстранесамихполитичкихпарти
ја,аделимичноодстранеграђанаиновихмедија.Са
циљемдаукажемонапаралелеуактуелнимполитич
кимкретањимауСрбијииШпанијииистакнемосвр
сисходност присуства хумористичких елемената у
областимодернеполитичкекомуникације,уовомраду
ћемо анализирати неке од најпопуларнијих комичних
садржаја насталих у оквиру предизборних кампања
обеју земаља. Приступајући проблематици хумора
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као специфичној категорији условљеној принципи
магрупнединамикеисоцијалнеинтеракције,посебну
пажњу посветићемо његовој еволутивној димензији
отелотвореној кроз масовну употребу друштвених
медијапопутФејсбука,Твитера,Јутјубаисл.(Face
book, Twitter, YouTube) и све израженије „постдемо
кратско”расположењеграђана.
Кључнеречи:политичкакомуникација,хумор,Србија,
Шпанија,политичкимаркетинг,предизборнакампа
ња

УЛОГАХУМОРАУДРУШТВЕНИМОДНОСИМА

Сло же ност фе но ме на или по ја ве ху мо ра, чи ја је ва жност у со-
ци јал но-по ли тич кој ди мен зи ји све очи глед ни ја, при ву кла је па жњу 
и од ре ди ла ин те рес ауто ра пре ма овој те ма ти ци. Мно ги од нас го-
то во сва ко днев но до би ју ба рем је дан ху мо ри сти чан е-ма ил, би ло 
да се ра ди о „до сет ки” не ког по ли ти ча ра, ви цу или лин ку о не кој 
озбиљ ној из ја ви ко ја је по при ми ла са ти ри чан ка рак тер. Ве ћи на ће 
тај е-ма ил про сле ди ти да ље. Ме ђу тим, рет ко ко ће се за пи та ти: да 
ли је су ти ху мо ри стич ни са др жа ји  бе за зле ног или ма ни пу ла тив-
ног ка рак те ра? Да ли је у пи та њу на ме ра по је дин ца или ор га ни зо-
ва не гру пе да кроз раз ме ну ша ла по ли тич ке са др жи не  под се ти на 
из не ве ре на оче ки ва ња и ство ри са ти рич ну сли ку тре нут не си ту а-
ци је или да иза зо ве смех одо бре ња? 

Ако зна мо да се ху мор ја вља као кљу чан еле мент ко му ни ка ци-
је и дру штве них од но са, али и да има мно го ве ћи зна чај од пу ког 
сред ства за ба ве, он да он пред ста вља јед но став ну фор му лу чи је је 
ре ше ње при хва тљи во и пит ко свим со ци о кул тур ним гру па ци ја ма 
раз ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња. Без об зи ра што сва ко дру-
штво има сво је спе ци фич но со цио-кул тур но окру же ње ко је об ли-
ку је ње гов сми сао за ху мор, оно што је за јед нич ко свим кул ту ра ма 
је сте чи ње ни ца да су ко ре ни ху мо ра и са ти ре ду бо ко уса ђе ни у на-
род ном ства ра ла штву сва ке на ци је и усме ним тво ре ви на ма по пут 
ви це ва, анег до та, и сл. Ипак, упр кос све при сут но сти ху мо ра ко ји 
на ла зи пут до свих ср ца, а по го то ву до нео пре де ље них би ра ча, на-
у ка се до пре не ко ли ко де це ни ја ни је мно го ба ви ла овом „нео збиљ-
ном” те мом и, за пра во, тек је у но ви је вре ме до шло до озбиљ ни јег 
ис тра жи вач ког при сту па ху мо ру1)

1) Реч хумор потиче из латинског језика у којем је означавала течност, али је такође имала 
значење фантазије или хира. На интернет енциклопедији Википедији (Wikipedia) 
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Иако по сто ји ви ше те о ри ја ху мо ра, те о ри јаин ко гру ент но сти 
је нај зна чај ни ја за на ше ис тра жи ва ње. Она се пр ви пут ја вља 1750. 
го ди не  код ауто ра Фран си са Ха чи со на (Fran cis Hutche son) у  де лу
Размишљања о смеху (ReflectionUponLaughter), а ка сни је су се 
њо ме ба ви ли и Кант(Im ma nuel Kant) и Шо пен ха у ер (Art hur Scho-
pen ha u er). Сле де ћи основ не по став ке ове те о ри је, Сај мон Крич ли 
(Si mon Critchley) на во ди: „Ху мор је пре све га опа жај ин кон гру ент-
ног. Ху мор про из и ла зи из до жи вља ја не по ду дар но сти оно га што 
зна мо или оче ку је мо с оним што се уисти ну до го ди у ви цу, до сет-
ки, по ша ли ци или бе сми сли ци.” 2) 

Техникехуморауполитичкимкампањама

Ху мор се сва ко днев но ко ри сти у ко му ни ка ци ји, ка ко оној ин-
тер пер со нал ној, тј. из ме ђу по је ди на ца или у окви ру ма њих дру-
штве них ску пи на, та ко и у ко му ни ка ци ји са јав но шћу, би ло да се 
ра ди о из ја ва ма по ли ти ча ра или  о сар ка стич ним при ка зи ма по ли-
тич ких оп ци ја у из бор ним кам па ња ма. Ка да је у пи та њу упо тре ба 
ху мо ра, ана ли зом са др жа ја раз ли чи тих вр ста ху мо ра у раз ли чи тим 
ме ди ји ма Бер гер је иден ти фи ко вао укуп но че тр де сет и пет ху мо ри-
стич них тех ни ка На осно ву ових тех ни ка, ху мор се мо же од ре ди ти 
као је дан од ме то да ко је љу ди све сно ко ри сте да би из вр ши ли ути-
цај на дру ге љу де или ма се. Ипак, за раз ли ку од дру гих ме то да ма-
ни пу ла ци је, (а по го то ву у по ли ти ци), ху мор на из глед има бе за злен 
ка рак тер. „Би ло ко ји при мер ху мо ра кри је раз ли чи те тех ни ке ко је 
про из во де ху мор, и не што је сме шно и ху мо ри стич но, у за вр шној 
ана ли зи, не због оно га о че му се го во ри или са ме те ме, већ због 
тех ни ка ко ри шће них од стра не би ло ко га ко ства ра ху мор.”3)

Уко ли ко је језик4)  тех ни ка ко ја је ко ри сти у кре и ра њу ху мо-
ри стич ких па ро ла ху мор је вер ба лан и од но си се на игре ре чи ма 
и оста ле осо би не је зи ка. У том слу ча ју упо тре бља ва ју се: са ти ра, 
сар ка зам, игре ре чи ма, до ско чи це, исме ја ва ње, алу зи ја, бом ба стич-

наводи се да порекло речи хумор долази од хуморалног лечења старих Грка, који су 
тврдили да мешавина текућина (хумора) контролише људско здравље и осећаје. Ова 
тврдња је касније оповргнута и дата је дефиниција хумора као снажне емоције која се 
јавља у случају комичних ситуација у којима се особа осећа надмоћно, или на било 
који начин бољом од људи или објеката који изводе шалу. Вид.: http://sr.wikipedia.org/
wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80

2) Simon Chritchley,Ohumoru, Algoritam, Zagreb, 2007, str. 13-14.
3) A. A. Berger, AnAnatomyofHumor, Transaction Publishers, New Brunswick, 1999, p. 17.
4) Videti: Весна Трифуновић, „Технике хумора по Артуру Аси Бергеру”Етноантрополошки

проблеми, Vol. 2, No. 1, 2007, Београд, стр. 109-135.
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ност, де фи ни ци ја, ша љи вост, увре да, пре те ри ва ње, ин фан ти ли зам 
итд. Ако се те жи ште ху мо ра ста ви налогику он да се ху мор при ме-
њу је на иде је и про бле ме са ко јим се су о ча ва мо ка да по ку ша ва мо 
про на ђе мо сми сао у све ту ко ји нас окру жу је и та да до из ра жа ја до-
ла зе: слу чај ност, ап сурд ност, раз о ча ра ње, не зна ње, гре шке, по ре-
ђе ња, пре о кре ти, ри гид ност, итд. Још јед на ва жна тех ни ка по Бер-
ге ру је идентитет,ка да је ху мор ег зи стен ци ја ли стич ки и ти че се 
про бле ма ко ји има мо са соп стве ним иден ти те том. У том слу ча ју 
у упо тре би су: ка ри ка ту ра, екс цен трич ност, дво стру ко по ре ђе ње, 
не при јат ност, гро те ска, ими та ци ја, раз от кри ва ње, по дра жа ва ње, 
па ро ди ја, сте ре о тип, им пер со на ли за и ци ја, итд. 

Ме ђу тим, уко ли ко узме мо у об зир да је ху мор пре све га со-
ци о ло шки фе но мен, свој ствен пре вас ход но дру штве ној гру пи, пре 
не го ли уса мље ној је дин ки, са свим по ста је ја сно ка ко се при ме ном 
од го ва ра ју ћих тех ни ка ху мо ра мо гу по сти ћи же ље ни ре зул та ти, 
по го то ву ка да је реч о по ли тич ким по ру ка ма. На и ме, ин тер пер со-
нал ни аспек ти ху мо ра су од по себ ног ин те ре са за со ци јал ну пси-
хо ло ги ју где су де фи ни са ни као „на уч на сту ди ја ути ца ја на ин ди-
ви ду и не ми сли, осе ћа ња и по на ша ње од  стра не дру гих љу ди”.5)

Политичкакомуникацијаихумор

Не за ви сно од то га ко ја се тех ни ка ко ри сти, чи ње ни ца је да је 
ху мор у по ли ти ци не за о би ла зан део по ли тич ког мар ке тин га. По-
ђе мо ли од про бле ма ти ке по ли тич ког мар ке тин га као ин тер ди сци-
пли нар не де лат но сти, он да је ја сно да је упра во раз вој ма сов них 
ме ди ја, а по себ но елек трон ских, бит но ути цао на це лу кон цеп ци ју 
по ли тич ког мар ке тин га, а са мим тим и упо тре бу ху мо ра у те свр хе. 
По ли тич ки мар ке тинг као и мно ге дру ге дру штве не де лат но сти до-
жи вља ва свој раз вој у не по сред ној ин тер ак ци ји са дру штвом у ко-
јем се при ме њу је. На тај на чин, и ху мор је ушао у „озбиљ не” сфе ре 
по лит ке. Иако се ху мор у огла ша ва њу по вре ме но ко ри стио још од 
нај ра ни јих да на, све до пре три де се так го ди на пре о вла да вао је став 
да озбиљ ни огла ши ва чи не ко ри сте ху мор. Ипак, од осам де се тих 
го ди на про шло га ве ка ова кав став је по чео по ла ко да се ме ња. 

При ро да по ли тич ког си сте ма, ре ше ња из бор них мо де ла, по ло-
жај, уло га и раз ви је ност сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња, тра ди-
ци ја и кул ту ра, као и еко ном ска раз ви је ност, де лу ју на вр сту по ли-

5) Rod A. Martin, ThePsychologyofHumor:AnIntegrativeApproach,Academic Press, Burl-
ington, MA, 2007,  p. 113. 
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тич ког мар ке тин га и од ре ђу ју мо гућ ност ње го ве при ме не. Узме мо 
ли у об зир  те шку еко ном ску си ту а ци ју у зе мљи,  схва та мо и по тре-
бу за ху мо ром у сво јим основ ним ва ри јан та ма сар ка зма, иро ни је, 
ап сурд но сти, по ре ђе ња и сл. Од ре ди мо ли по ли ти ку као про цес 
раз ме не по ли тич ких стра на ка, њи хо вих иде ја, кан ди да та и би ра ча, 
по ли тич ки мар ке тинг би ће не ми нов ни ко ор ди на тор тог тр жи шта. 
Кроз ње га по ли тич ки ан га жо ва но јав но мне ње ути че и на при вла-
че ње не по ли ти зи ра них, неопредељeних и кон форм них по је ди на-
ца,  али  и  на при вла че ње ре зиг ни ра не јав но сти по осно ву не за-
до вољ ства по сто је ћим ста њем у вла да ју ћој гар ни ту ри. С об зи ром 
на чи ње ни цу да не што што је сме шно при вла чи па жњу, као и да 
нас при вла чи оно што је ду хо ви то, не чу ди што се ху мор ко ри сти 
у свр ху при вла че ња па жње у по ли тич ким кам па ња ма, а још че шће 
у ан ти кам па ња ма. 

Под вр ста по ли тич ког мар ке тин га има ви ше (не по ли тич ки, 
дру штве ни, трај ни, мар ке тинг при сут но сти ими џа6) итд.), али мно-
ги те о ре ти ча ри га до жи вља ва ју као об лик ма ни пу ла ци је све сти и 
по на ша ња љу ди. Ме ђу тим, ка да је реч о упо тре би ху мо ра као еле-
мен та по ли тич ке про па ган де, нај че шће се ова кви ху мо ри стич ни 
са др жа ји ја вља ју као си му ла ци ја ди ја ло га из ме ђу опо зи ци је и вла-
сти. На и ме, опо зи ци ја на вла ду де лу је до вољ но сти му ла тив но већ 
и са мим тим што се, у слу ча ју не у спе ха вла да ју ће пар ти је, ори јен-
ти ше ка пре у зи ма њу вла сти на сле де ћим из бо ри ма. Мо гућ ност да 
на сле де ћим из бо ри ма за и ста до ђе на власт, по кре ће опо зи ци ју да 
у кри ти ко ва њу вла де за и ста бу де оштра. Да би кри ти ка ја че од јек-
ну ла, мно ги струч ња ци по ли тич ког мар ке тин га да нас при сту па ју 
упра во иро нич ним, ап сурд ним и сар ка стич ним па ро ла ма на бил-
бор ди ма, пла ка ти ма и кроз штам па не ме ди је, док се у елек трон-
ским ме ди ји ма са ми по ли ти ча ри те же од лу чу ју за упо тре бу ху мо ра 
упра во због стра ха од по тен ци јал не „нео збиљ не” пер цеп ци је.

УПОТРЕБАХУМОРА
УПРЕДИЗБОРНИМКАМПАЊАМАСРБИЈЕ

Бу ду ћи да сло бо да из ра жа ва ња има по се бан зна чај ка да је реч 
о из бо ри ма, и за пра во пред ста вља је дан од пред у сло ва за сло бод не 
и фер из бо ре, еле мен ти ху мо ра ја вља ју се као са став ни део пред-

6) Вид.: Зоран Славујевић, Политичкимаркетинг, Факултет политичких наука у Београду, 
Београд, 1999, стр. 25-26.
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из бор них кам па ња у Ср би ји. Нај че шће, те жи ште ху мо ри стич них 
из бор них по ру ка у Ср би ји усме ра ва се ка не ком од по ли тич ких 
кан ди да та ко ји се из два ја као пред став ник од ре ђе не по ли тич ке оп-
ци је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва упра во вла да ју ће. У за ви сно сти 
од ко но та ци је и упо тре бе ху мо ра у срп ским пред из бор ним кам па-
ња ма, ефек ти ко ји се ја вља ју у по ли тич ком мар ке тин гу мо гу би-
ти дво ја ки: не га тив ни, јер се ја вља од бој ност пре ма стран ци или 
по ли тич кој осо би на ко ју је ху мор усме рен; и по зи тив ни, јер, због 
пси хо ло шког ефек та, од но си пре ма стан ци или по ли тич кој осо би 
ко ја је у кри зи по ста ју чвр шћи.

Ве ћи на срп ских по ли тич ких стра на ка за по чи ња ла је сво ју кам-
па њу стра нач ким јав ним ску по ви ма на ко ји ма су пред ста вља ли 
свој из бор ни про грам-плат фор му и ли сте сво јих кан ди да та. То ком 
ак ту ел них из бо ра, утак ми ца из ме ђу ових по ли тич ких так ма ца се 
не што про ме ни ла у од но су на 2008. го ди ну. На и ме, за раз ли ку од 
прет ход не из бор не кам па ње где то ни је био слу чај, већ у по чет ној 
фа зи кам па ње 2012. го ди не за бе ле же ни су на сту пи углав ном вла да-
ју ћих ко а ли ци о них сна га чи ји су ли де ри симп то ма тич но при ча ли 
ви це ве на јав ним ску по ви ма. 

Ова квом ху мо ри стич ном ото пља ва њу ат мос фе ре при сту пио је 
и бив ши пред сед ник Ср би је, Бо рис Та дић, ко ји је на пред из бор ном 
ску пу (апри ла 2012. го ди не) при до би јао гла са че при ча њем ви ца. 
Та дић је при чао виц о екс пе ри мен тал ном про гра му ис пи ти ва ња 
ти по ва пи ћа на па цо ви ма. У овом ти пу ви ца не за о би ла зни еле мент 
је упра во срп ско на ци о нал но пи ће - шљи во ви ца.  Исто то је у Су бо-
ти ци ура дио ње гов про тив кан ди дат за пред сед ни ка Ср би је, Иви ца 
Да чић. Да чић је при чао виц о мла ди ћу са лап то пом ко ји до ла зи код 
се ља ка и ну ди му „струч ну про це ну” ка ква се че сто ну ди упра во 
на шој зе мљи.

У по ме ну тим при ме ри ма оба ли де ра су у ви це ви ма упо тре би-
ла ком би на ци ју тех ни ка. Док је пред став ник де мо крат ске стран-
ке Бо рис Та дић упо тре био тех ни ку иден ти те та, при ча ју ћи виц са 
ја ким осе ћа јем по и сто ве ћи ва ња са вер на ку лар ном, тј. на род ном, 
кул ту ром и пре по зна ва њем срп ског ве ков ног пр ко са и по но са, али 
и ко но та ци јом хра бро сти-лу до сти (ако се виц по сма тра са тех ни ке 
ло ги ке), ње гов про тив кан ди дат из со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
Иви ца Да чић упо тре био је тех ни ку ло ги ке за сно ва ну на еле мен ти-
ма ап сур да и по ре ђе ња, а по том и тех ни ку иден ти те та кроз еле мен-
те по ре ђе ња  не при јат но сти, раз от кри ва ња и па ро ди је.
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Ана ли зи ра ју ћи пред из бор не кам па ње пар ла мен тар них и пред-
сед нич ких из бо ра у Ср би ји 2008. и 2012. го ди не, са аспек та при-
ме не ре клам них сред ста ва, ви дљи ва је ве ли ка про ме на код по ли-
тич ких стра на ка у овим кам па ња ма. На и ме, за раз ли ку од пред из-
бор не кам па ње 2008. го ди не, пред из бор на кам па ња 2012. го ди не се 
углав ном ба зи ра ла на „на па дач ком” трен ду и сла њу дво сми сле них 
и про во ка тив них по ли тич ких по ру ка. Та ко је, на при мер, Ли га со-
ци јал де мо кра та Вој во ди не лан си ра ла у јав ност по ма ло нео зби љан 
и сва ка ко ду хо вит по стер на ко ме се, уз сло ган Тешкиљудизате
шка времена, по ја вљу је ше сто ри ца га ба рит них чла но ва стран ке. 
Исто вре ме но, осим ова квих при ме ра, по ја ви ли су се број ни по ли-
тич ки са др жа ји оштри јег ху мо ри стич ко-са ти рич ног ка рак те ра и 
по ли тич ке па ро ле по пут: ОпаснојекоцкатисебудућношћуСрбије,
Далићесеовиљудиборитипротивкорупцијеикриминала?,Јелсу
итебижутиобећалипосао–упетак7)и сл.

Са дру ге стра не, у пред из бор ној кам па њи 2012. до шло је до 
при мет ног и из не над ног по ра ста ин те ре са за при сут ност стра на ка 
на дру штве ним ме ди ји ма. Док су се на пред ња ци углав ном окре-
ну ли Феј сбу ку, де мо кра те су пред ња чи ле по бро ју пра ти ла ца на 
Тви те ру. Ипак, у же љи да при ву ку што ве ћи број гла са ча, ни дру ге 
стран ке ни су за о ста ја ле у огла ша ва њу пре ко по ме ну тих дру штве-
них мре жа, те је та ко, на при мер, СПС по звао сво је сим па ти зе ре 
да ис ко ри сте ус кр шње пра зни ке и при дру же се Феј сбук стра ни ци 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, а ли дер стран ке, Иви ца Да чић, је 
на пред из бор ном ску пу у За је ча ру сли ко ви то об ја снио по че му је 
ње го ва стран ка дру га чи ја од свих оста лих сле де ћим ре чи ма: „Пра-
ва вас кр шња ја ја су цр ве не бо је8) [...] и по сто ји јед на раз ли ка из ме-
ђу на ших и њи хо вих [...] на ша су чвр ста и би ла су та ква свих ових 
го ди на.”

Ка да је реч о сме шним ви део кли по ви ма, ме ђу мно го број ним 
стра нач ким спо то ви ма по себ но би смо, као „би сер кре а тив но сти и 
ма што ви то сти”, из дво ји ли спот Ре фор ми стич ке стран ке у ко ме се 
си ро ма шни и ђу бре том за тр па ни град Ле ско вац „на кон ре фор ми” 
пре тва ра у пра ви фу ту ри стич ки град осве тље них со ли те ра, ле те ћих 

7) Недавно је у Србији освануо плакат са ликом прослављеног глумца Миодрага 
Петровића Чкаље са поруком: Јелсуитебижутиобећалипосао–упетак? Плакат 
је урађен у стилу демотивационих постера који се могу пронаћи и на Интернету, што 
само указује на све очигледније преплитање виртуеног и реалног у сфери политичког 
маркетинга. 

8) Црвена боја је заштитни знак Социјалистичке партије Србије.
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ауто мо би ла и да ди ља-ро бо та ко је, као у Ратовимазвезда, љу љу-
шка ју на сме ја не ма ле Ле сков ча не.9) Та ко ђе, као по себ но ин спи ра-
тив не тре ба ло би сва ка ко по ме ну ти и спо то ве вла да ју ће Де мо крат-
ске стран ке ко ја је то ком сво је кам па ње ли де ра Бо ри са Та ди ћа по-
сла ла „пра во у шта лу” и „на њи ву код се ља ка”, што је пак иза зва ло 
под смех и ру га његра ђа на изи ри ти ра них ова квим про за ич ним мар-
ке тин шким при сту пом, а по пу лар ног во ди те ља Ива на Ива но ви ћа 
под ста кло да у сво јој еми си ји об ја ви при лог па ро диј ског ка рак те ра 
о „по се ти по љо при вред ном га здин ству у Но вом Бе че ју”.10)

ЕВОЛУЦИЈАПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ИОСОБЕНОСТИПРЕДИЗБОРНИХКАМПАЊА

ШПАНИЈЕ

Про ме на по ли тич ког ре жи ма у Шпа ни ји, тј. фа за по ли тич ке 
тран зи ци је, ство ри ла је ско ро по сле че ти ри де це ни је про стор за 
раз вој ме диј ски по др жа не из бор не кам па ње. На и ме, пр ви сло бод ни 
из бо ри, одр жа ни 15. ју на 1977. го ди не, обе ле жи ли су крај фран ки-
стич ког ре жи ма и по че так ме диј ски про пра ће не по ли тич ке про мо-
ци је.11). Ме ђу тим, ове пр ве, сти дљи ве и уме ре не при ме ре упо тре-
бе про па ганд них ала та и по ли тич ког мар ке тин га ка рак те ри са ле су 
ско ро ис кљу чи во по зи тив не из бор не по ру ке и ап со лут но од су ство, 
ба рем екс пли цит них, на па да или кри ти ка по ли тич ких про тив ни ка, 
те сто га сма тра мо да ни је мо гу ће го во ри ти ни о ја сним при ме ри ма 
са ти ре или ху мо ра у њи ма. 

Ка да је реч о са мој есте ти ци по ли тич ке про па ган де и мо гу ћем 
при су ству ху мо ри стич них еле ме на та у окви ру исте, из бор на кам-
па ња 1996. го ди не до не ла је ра ди кал ну про ме ну уво де ћи знат но 
агре сив ни ји при ступ у ко ри шће њу ауди о ви зу ел нихма те ри ја ла.Та-
ко је, на при мер, уочи пар ла мен тар них из бо ра, Шпан ска со ци ја ли-

9) Вид.: „Одисеја у Лесковцу 2012: Аутомобили лете, роботи чувају децу”, доступно на: 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/307439/Odiseja-u-Leskovcu-2012-Automobili-lete-roboti-
cuvaju-decu

10) Вид.: „Видео пародија: председнички кандидат Иван Ивановић обишао пољопривредно 
газдинство”, доступно на:  http://www.knjazevac.org.rs/izbori/?p=447

11) Са развојем компјутерске технологије и целокупне сајбер-културе, тј. од 1995. године, 
започиње процес модернизације у области политичке комуникације у Шпанији и у 
кампањама се све више прибегава истовременој примени традиционалних техника 
политичког маркетинга заснованих на интензивној употреби људских ресурса, али и 
интегрисаној маркетиншкој комуникацији и активној примени телевизије, интернета и 
штампе.
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стич ка рад нич ка пар ти ја (ПСОЕ) пу сти ла у јав ност спот у ко ме је 
пре о вла да ва ла не га тив на кам па ња и есте ти ка стра ха усме ре на ка 
директномдис кре ди то ва њу по ли тич ког про тив ни ка.12)

Ипак, кључ не про ме не у обла сти по ли тич ке ко му ни ка ци је 
на сту пи ле су у пе ри о ду од 2000. го ди не ка да је, ка ко Да дер(Juan 
Lu is Da der) на во ди, до шло до кон со ли да ци је у при ме ни веб сер-
ви са и ала та по ли тич ког мар ке тин га и очи глед не пер со на ли за ци је 
шпан ске по ли ти ке. Због сво јих про во ка тив них са др жа ја вир ту ел на 
по ли тич ка кам па ња по ста ла је из ра зи то ин те ре сант на за кон вен-
ци о нал не ме ди је ко ји су све ви ше по чи ња ли да се окре ћу пи кант-
ним де та љи ма и анег до та ма ве за ним за исту, не го ли аутен тич ним 
по ли тич ким са др жа ји ма. На тај на чин, до шло је и до на гле про-
ли фе ра ци је са ти рич них адап та ци ја ди ги тал них фор ми, што пу тем 
са мог ин тер не та, што пу тем ко мен та ра и фор ми тра ди ци о нал ног 
но ви нар ства.13) 

Иако се мо же ре ћи да је у пред из бор ном по ли тич ком мар ке-
тин гу 2004. го ди не са ма елек трон ска из бор на кам па ња још увек 
би ла у сен ци кон вен ци о нал них на чи на пред ста вља ња по ли тич ких 
кан ди да та, те ро ри стич ки на пад исла ми ста у под зем ној же ле зни-
циуМа дри ду (11-М) 14) до при нео је рас ки ду са тра ди ци о нал ним 
ка на ли ма ко му ни ка ци је јер  је учи нио да се гра ђа ни, у по тра зи за 
ин фор ма ци ја ма, ма сов но окре ну Ин тер не ту, што је пак до ве ло до 
ди ги тал не ево лу ци је у сфе ри по ли тич ке ко му ни ка ци је и кон сти ту-
и са ња но вих тех но ло ги ја као су штин ски ва жних ала та за об ли ко ва-
ње јав ног мње ња, а ти ме и  спро во ђе ње по ли тич ке во ље.15) 

То ком 2006. го ди не, Шпан ска со ци ја ли стич ка рад нич ка пар-
ти ја (ПСОЕ) и На род на стран ка (ПП) пла си ра ле су ве ли ку ко ли чи-

12) Кроз спот се смењују црно-беле слике праћене музиком која асоцира на нелагодност 
и напетост са сликама у боји које су праћене веселом музиком и оличавају позитивну 
визију бољег живота и светле будућности коју нуди ПСОЕ. Како се у црно-белим 
сликама лик тадашњег председника Аснара (Aznar) и генералног секретара Народне 
партије (ПП) Алварес Каскоса (Álvarez-Cascos) поистовећује са злослутним и 
агресивним ликом пса добермана, спот је постао познат управо под тим називом. Осим 
што представља први јасан пример негативне капмање, овај спот је специфичан јер се 
у њему на суптилан начин користе и елементи ироније и критике отелеотворени у лику 
кловна и карикирању препознатљивог Аснаровог театралног наступа. Спот доступан 
на: http://www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o

13) José Luis Dader, “Ciberpolítica en los websites de partidos políticos: La experiencia de 
las Elecciones de 2008 en España ante las tendencias transnacionales”, RevistadeSocio
logia e Política, v. 17,  n. 34, pp. 49-51., dostupno na: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
44782009000300005

14) 11. марта 2004. године. 
15) J. L., Dader, nav. delo, str. 52.
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ну про па ганд ног ви део ма те ри ја ла ко ји је био ме диј ски про пра ћен 
број ним ди ску си ја ма, ре пли ка ма и по ле ми ка ма, што је до ве ло до 
ства ра ња та ко зва ног ви део ра та, а и отво ре но је не ко ли ко Ју тјуб 
ка на ла по све ће них ин фор ма тив но-про па ганд ној де лат но сти. Осим 
то га, раз вој Web 2.0 тех но ло ги је16) и ин тер нет плат фор ми (бло го ва, 
ви ки стра ни ца, он лајн за јед ни ца као што су Ју тјуб, Феј сбук или 
Ту ен ти - Fa ce bo ok, Tu en ti, YouTu be) знат но је уна пре дио по ли тич-
ки мар ке тинг у Шпа ни ји, ма да су, ско ро све до 2008. го ди не, стил и 
стра те ги је по ли тич ке ко му ни ка ци је у Шпа ни ји су штин ски оста ли 
не про ме ње ни.17)

Ме ђу тим, при ме на Ин тер не та и дру штве них ме ди ја у ор га ни-
за ци ји из бор не кам па ње 2008. го ди не до не ла је сво је вр сну пре крет-
ни цу у раз во ју по ли тич ке ко му ни ка ци је јер, осим што је до при не ла 
ак тив ној по ли тич кој ин вол ви ра но сти гра ђа на (на ро чи то мла ђе по-
пу ла ци је), до при не ла је и кон сти ту и са њу са вре ме ног по ли тич ког 
ко му ни ка ци о ног окви ра у ко ме су по ли тич ке ак тив но сти из ло же-
не ве ћој кон тро ли и кри тич коммо ни то рин гу гла са ча. Исто вре ме-
но, ка ко је Ин тер нет пру жио ко ри сни ци ма мо гућ ност ин тер ак тив-
ног ди ја ло га кроз кре и ра ње и раз ме ну нај ра зно вр сни јих са др жа ја, 
у раз во ју по ли тич ке про мо ци је до шло је до из два ја ња ви зу ел ног 
еле мен та као до ми нант ног, а осим зва нич них пре зен та ци ја и по-
ли тич ких по ру ка, све уче ста ли је су по ста ле и ано ним не по ли тич ке 
фор ме и ви део кли по ви про во ка тив ног и за бав ног ка рак те ра.18) 

Предизборнакампања2008.године:
узосмехСапатеровс.Рахој

Кон фрон та ци јом две глав не на ци о нал не пар ти је ПСОЕ и ПП, 
пред из бор на кам па ња 2008. би ла је по ла ри зо ва на и по де ље на на 

16) Од 2004. године, Тим Орајли (Tim O’Reilly) и Дејл Доерти (Dale Dougherty) појмом 
Web 2.0 почињу да означавају нове алате и начине у дизајнирању и коришћењу 
веб садржаја који постају интерактивни, тј. могу бити креирани и од стране самих 
корисника (хипертекст, хипермедиа, итд.). 

17) Упркос томе што су у ово време веб презентације водећих политичких кандидата почеле 
да се обогаћују разним „лакшим” и маркетиншки привлачнијим садржајима, попут 
робота који одговарају на питања, рекламних видео клипова и система за прикупљање 
података и порука бирача, примена нових Интернет алата била је суштински још 
увек недовољно развијена, а конвенционални приступ промовисања са доминацијом 
пропаганде у масовним медијима задржао је примат у формирању политичког става и 
јавног мњења, Вид.:  Ј. Л., Дадер, нав. дело, стр. 54.

18) Већина студија која се бави еволуцијом умреженогдруштва предвиђа да ће, у року од 
само неколико година, 90% садржаја доступних на Интернету бити аудио-визуелног 
карактера. 
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су прот ста вље не по ли тич ке сна ге со ци ја ли ста и „на род ња ка”. Иако 
су у по ли тич ком жи во ту уче ство ва ле и дру ге стран ке, по ли тич ку 
сце ну Шпа ни је од ли ко вао је ја сан пар тиј ски би по ла ри зам и окре-
ну тост ме ди ја и би ра ча Са па те ру или Ра хо ју као цен трал ним по ли-
тич ким фи гу ра ма.19) 

Осим те ле ви зиј ских ду е ла и ди рект ног су че ља ва ња Са па те ра и 
Ра хо ја20), као по себ но сред ство пред из бор не кам па ње 2008. го ди не 
из дво ји ли су се број ни ви део кли по ви ока че ни на раз ли чи тим веб 
стра ни ца ма, плат фор ма ма (YouTu be, Dailymo tion, Tu.TV.) и бло го-
ви ма би ло од стра не са мих пар ти ја, би ло од стра не њи хо вих сим-
па ти зе ра. Док је, са јед не стра не, упо тре ба дру штве них ме ди ја у 
по ли тич ке свр хе (Феј сбу ка – Fa ce bo ok, Тви те ра – Twit ter) учи ни ла 
по ли тич ки дис курс знат но не фор мал ни јим, са дру ге стра не, но во-
на ста ли из раз са вре ме ног по ли тич ког сен зи би ли те та на мет но је 
упо тре бу ауди о ви зу ел них еле ме на та као при мар них но си ла ца на-
ра тив ног по тен ци ја ла21). За хва љу ју ћи упо тре би Ин тер не та, у овој 
кам па њи про цес ди стри бу и ра ња и пер цеп ци је по ли тич ких по ру ка 
до жи вео је пра ву ре во лу ци ју22), а ху мо ри стич ки еле мен ти по ста ли 
су не за ме њи ви део мо дер не по ли тич ке ко му ни ка ци је. 

Упра во сто га, нај ве ћу па жњу ни су иза зва ли зва нич ни ви део 
сним ци и спо то ви стра на ка, већ они по ста вља ни и де ље ни на дру-
штве ним мре жа ма као кри ти ка и са ти ри чан при каз по ме ну тих. 
Кроз ма сов но исме ва ње глав них по ли тич ких ли де ра, као и брит ке 
по ша ли це пу не сар ка стич ног ху мо ра, а по не кад и гру бе кри ти ке на 
њи хов ра чун, на ста ла је видеополитика23) у окви ру ко је су се ге не-

19) Ујединења левица (Izquierda Unida - IU), Конвергенција и унија (Convergencia i 
Unió - CIU), Републиканска левица Каталоније (Ezquerra Republicana de Cataluña - 
ERC), Канарска коалиција (Coalición Canaria - CC), итд. За више детаља о шпанском 
политичком систему вид.: Del Pino, E. & Colino, C. (2010). National and Subnational De-
mocracy in Spain: History, Models and Challenges. Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
(IPP), CCHS-CSIC, Working Paper, Number 7., http://hdl.handle.net/10261/24408

20) Телевизијски дуели су се одржали  25. фебруара и 3. марта 2008. године. 
21) На овакав начин, дошло је до девалуације речи као основног отелотворења политичке 

мисли и слогана као ексклузивног промотера политичке поруке. О овоме детаљније 
вид.: Antoni Gutiérrez-Rubí, “Lemas electorales: del corazón al voto”, ElPaís, dostupno na: 
http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/

22) Како би учиниле што ефектнијим страначко комуницирање, по први пут су током 
изборне кампање све партије имале своје канале на Јутјубу, док су странке ПСОЕ, ПП 
и ЦиУ имале и своје видео канале на Интернету (iPSOE TV, RajoyTV y CiUTV). Вид.: 
Antoni Gutiérrez-Rubí; Xavier Peytibi & Rafa Rubio, “La campaña electoral española en In-
ternet, un año después y a un año vista”, dostupno na: http://ebookbrowse.com/la-campana-
electoral-espanola-un-ano-despues-gutierrez-peytibi-rubio-pdf-d40568462

23) Како тврди Gutieres Rubi, често је пласирање многих од ових видео материјала 
било подржано од стране самих партија, углавном у циљу бржег и економичнијег 
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ри са ле но ве, ори ги нал не фор ме по ли тич ког из ра за и на кре а ти ван 
на чин ис по љи ли про тест и нео до бра ва ње.Ка ко би што ја сни је ука-
за ли на ва жност и све при сут ност ова квих еле ме на та, због огра ни-
че но сти ра да на ве шће мо са мо не ке од мно го број них при ме ра са-
тирч них ви део ма те ри ја ла, из бор них пла ка та, сло га на или па ро ла 
из бор не кам па ње 2008.   

Та ко је, на при мер, у на сто ја њу да дис кре ди ту је по ли тич ког 
про тив ни ка Са па те ра, ПП лан си ра ла мно штво ма те ри ја ла у ко ји-
ма је до ми ни ра ла упо тре ба ху мо ри стич ких и за бав них еле ме на та. 
Је дан од њих сва ка ко је спот у ко ме се на ду хо вит и ори ги на лан 
на чин алу ди ра на Са па те ро ву дис тан ци ра ност од ре ал но стии гра-
ђа на при ка зи ва њем по ро ди це ко јој пра зне стан док ка ри ки ра ни 
Сап те ров глас го во ри ка ко не ма кри зе и у Шпа ни ји се жи ви бо ље 
не го икад.24) 

Дру ги по зна ти при мер у ко ме се исме ја на кам па ња со ци ја ли-
ста је сте ви део па ро ди ја у ко јој је при ка зан мла дић ко ји пу ту је чак 
ше сто ки ло ме та ра са мо да би сво ју мај ку, ко ја жи ви на се лу, пре ве-
зао до би рач ког ме ста. То ком пу то ва ња, мла дић го во ри о ва жно сти 
из бо ра и ис ти че ка ко је због вред но сти ма кар јед ног гла са спре ман 
да по тра жи сво ју мај ку ко ја је след бе ни ца На род не стран ке, а да би 
па ро ди ја би ла што успе шни ја, по ја вљу ју се и ти тло ви у ко ји ма се 
иро нич но из вр ћу ре чи про та го ни сте, бу ду ћи да се, док он по но сно 
го во ри о то ме ко ли ко је ње гов глас на прет ход ним из бо ри ма до-
при нео про ме на ма, по ја вљу ју опа ске на ра чун не за по сле но сти, ин-
фла ци је, и слич но. Ко нач но, сте пен иро ни је се по ја ча ва и на кра ју 
спо та се при ка зу је ка ко мла дић за ме њу је мај чин гла сач ки ли стић, 
а со ци ја ли стич ки сло ган Разлозизаповерење(Motivosparacreer) 
пре тва ра се у Разлозизаплакање(Motivosparallorar) и ср ка стич-
ну из бор ну по ру ку Засвештојеуништено(Portodolodestrozado) 
по др жа ну на сме ја ним ли ком ли де ра Са па те ра.25) 

промовисања. Како су ови видео клипови скоро увек изазивали повратну реакцију, 
постали су једно од основних средстава политичке борбе, те је сваки изборни тим имао 
спремне не само промотивне видео материјале и материјале за негативну кампању, већ 
и оне за контранапад, тј. брз одговор који би својом сатиричном и шаљивом критиком 
могао да поништи негативну кампању противника. Вид.: „Videos de respuesta rápida”, 
доступно на: http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/

24) Raquel Quílez, “El PP responde con ‘parodia’ a la publicidad del PSOE”. Спот доступан на: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/19/eleccionesgenerales/1203446229.html

25) Спот и прилог о истом доступни су на: http://www.libertaddigital.com/nacional/parodia-
en-internet-de-uno-de-los-videos-electorales-del-psoe-1276324332/
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У истом ду ху по ја вио се и низ пла ка та у ко ји ма је са ти ри зо ва-
на Са па те ро ва по ли ти ка кроз иро нич не и за је дљи ве сло га не по пут: 
Јерјошувекнијесвеуништено(Porqueaúnnoestátododesechado), 
Застопунезапосленостиод30%(Porel30%dedesempleo), и сл.26), 
а као по себ на ин спи ра ци ја по слу жи ли су и Са па те ров фи зич ки из-
глед, на ру чи то сим бол бла го са ви је ног ка жи пр ста из над обр ве27), и 
знак рас по зна ва ња <Z>28). Та ко је, на при мер, плат фор ма за по др-
шку Са па те ру (PlatformadeApoyoaZapatero– PAZ) ко ри сти ла као 
мар ке тин шки еле мент по здрав ко ји је био пре по зна тљи ва алу зи ја 
на Са па те ро ве обр ве, на шта је и он сам на пра вио па ро ди ју пре тво-
рив ши овај сим бол у еле мент за ба ве пу тем сме шних емо ти ко на за 
че то ва ње и раз го вор у он лајн фо ру ми ма у окви ру про гра ма Ме сен-
џер (Mes sen ger),29) док је знак <Z> по слу жио као ин спи ра ци ја за 
на ди мак Se ta pe (Ze tapé ili Ze taP)30), број не афо ри зме и дво сми сле не 
по ру ке ти па: ZP  kao Opasnazona (ZonaPeligrosa), ЗбогомSapatero 
(ADI OZ), zETApé31), итд.

Ка да је реч о по ша ли ца ма на ра чун ли де ра „на род ња ка”, со ци-
ја ли сти су ис ко ри сти ли Ра хо јев пе си ми зам и, као са ти рич ну алу-
зи ју на ње го ве из ја ве о нестанкупородице или пропастишпанске
економије, пу сти ли су у јав ност ви део под на зи вом Малерозника

26) Видети: “Carteles electorales 2008: PSOE”, dostupno na: http://www.forocoches.com/foro/
showthread.php?t=838354

27) Због изражених обрава које се у облику латиничног слова В надвијају изнад 
Сапатерових очију, благо савијени кажипрст изнад обрве постао је симбол којим се 
језиком глувонемих означава Сапатеро (симболички ^^) . Овакав гест настао је као 
подршка Закона о симболима за глувономе особе, али и укупне Сапатерове политике, 
а у нападима опозиције често се сатирично исмејавао и користио као лајт-мотив у 
карикатурама Сапатера. Вид.: Francesco Screti Galatone, “El ojo y la zeta: la propaganda 
electoral de José Luis Rodríguez Zapatero para las elecciones generales españolas de 2008”,
Cultura,lenguajeyrepresentación, vol. 9/2011, стр. 199-224. 

28) Кампања 2004. увела је скраћеницу (ZP) као симбол за председника Sapatera (Zapatero
presidente), а 2008. године овај симбол је сведен само на почетно слово Сапатеровог 
имена (Z)које је имало и фонетску симболику и допринело не само препознатљивости 
лидера, већ и промоцији основних идеја кампање: (prosperidaz - напредак), (solidaridaz
-солидарност), итд. Детаљиније о овоме вид.: Francesco Screti Galatone, нав. дело, стр. 
204.

29) Вид.: Carmelo Moreno del Río, “El ‘Zejas’ y la ‘niña de Rajoy’”, RevistaEspañoladeCien
ciaPolítica, 22/2010, str. 87. 

30) Алузија на Супермена (ЗуперХéрое) или Џејмс Бонда. Вид.: “Супер ЗП 007”,доступно 
на: http://www.youtube.com/watch?v=qdFb8FAGREc&feature=relmfu и Звезданератове, 
вид.: “Estar Guars3 SuperZP”, доступно на: http://www.youtube.com/watch?v=0uvzTqj5
44g&feature=relmfu

31) Алузија на Сапатеров обрачун са баскијском терористичком организацијом ЕТА.
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трастрофичар(Cenizocatastrofista)32). У овом спо ту се под мо то ом 
Небудион(Noseasél) осу ђу је и исме ва „нео сно ва ни ка та стро фи-
за м33) Ра хо ја пер со ни фи ко ван у ли ку бак су зног мла ди ћа ко ји сви ма 
ко ји га окру жу ју34) за гор ча ва жи вот зло слут ним прог но за ма. Осим 
то га, Ра хој је у јав но сти по стао по знат по ра се ја но сти35) и бе сми-
сле ним из ја ва ма, због че га су на ста ле и раз не ви део па ро ди је и по-
ша ли це на ра чун ње го ве ин те ли ген ци је36).

Ипак, нај ви ше ху мо ри стич ко-са ти рич них об ра да до жи ве ла је 
Рахојди37), тј. „Ра хо је ва де вој чи ца” (laniñadeRajoy)38). На и ме, на-
кон пред из бор них де ба та, у ко ји ма су се Са па те ро и Ра хој сре ли 
ли цем у ли це, на Ин тер не ту су по че ле да се по ја вљу ју број не па-
ро ди је на ра чун по ме ну тих ли де ра, а као јед на од нај по пу лар ни јих 
сва ка ко се из дво ји ла при ча о Рахојди ко јом је Ма ри ја но за вр шио 
сво је обра ћа ње гра ђа ни ма. У же љи да до пре до би ра ча и што ефи-
ка сни је пре не се сво је по ли тич ке по ру ке, Ра хој је уп тре био фи гу ру 
де вој чи це којазаслужуједаимасрећнодетињство,сигурандом
и запослене родитеље. Ова кав вид по ли тич ког сен ти мен та ли зма 
иза звао је бур ну ре ак ци ју шпан ске јав но сти и по ли ти чих про тив-
ни ка ко ји су број ним ко мич ним са др жа ји ма про пра ти ли при чу о 
„Ра хо је вој де вој чи ци”39), а не ки су чак у сво јој ша ли оти шли до тле 

32) Вид.: “Un nuevo vídeo del PSOE contrapone un ‘Cenizo’ a la ‘mirada positiva’ de Zapa-
tero”, dostupno na: http://www.publico.es/agencias/efe/42934/un-nuevo-video-del-psoe-
contrapone-un-cenizo-a-la-mirada-positiva-de-zapatero

33) Почевши од прве сцене у којој пријатељу који му показује слику вољене саопштава 
горку вест да је његову девојку синоћ видео са другим, па све до последње сцене у којој 
свом пратиоцу после посете лекару предвиђа да болује од рака.

34) У једној ТВ емисији, на постављено питање о мерама које би предузео за запошљавање 
младих, Рахој се збунио и  јавно признао да, иако је спремио одговоре, не може да 
прочита своје белешке. Снимак доступан на: http://www.youtube.com/watch?v=4QyVT8-
ZyEU&feature=related

35) Kao, напр., када је коментаришући грандиозну еколошку катастрофу у Галисији 
(Galicia), када се из грчког танкера Престиж (Prestige) излило око 25 хиљада тона 
нафте, упоредио нафтну мрљу која је захватила површину од 200 км2 са „нитима 
пластелина”. Вид.: “La verdad sobre Mariano Rajoy”, dostupno na: http://www.youtube.
com/watch?v=wfE1iu6LEug

36) Игра речи у којој је од Рахој и Хајди (Хајди - лик који је створилашвајцарска 
књижевница Јохана Шпир)настало Рахојди. Видео доступан на: http://www.youtube.
com/watch?v=VGiBf-f-1jo

37) Детаљније о овоме видeти: Marta Hoyas Urbina. “’La niña de Rajoy’: Youtube como paraí-
so de la parodia política”, Crítica3:RevistadeCulturaPopular, Vol.1/2008.

38) Осим као Рахојди, „Рахојева девојчица” се појавила и као Франкова ћерка 
Карменсита (Царменцита) или поседнута из Истеривача ђавола (The Exorcist) и сл. 
Видети:  http://www.youtube.com/watch?v=xR81_yr3gTY i http://www.youtube.com/
watch?v=SapOWVgY6M8

39) Вид.: laninaderajoy.wordpress.com
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да су „кре ну ли у по тра гу” за њом и твр ди ли да има ју и ње не фо-
то гра фи је40), док су дру ги ор га ни зо ва ли „так ми че ње”и тра жи ли је 
чак и пу тем СМС по ру ке41).  

Хуморудобакризе:кризнорешењезакризнавремена

На кон из бо ра 2008. го ди не и по нов не по бе де со ци ја ли стич ке 
пар ти је ПСОЕ, Са па те ро је био при ну ђен да се су о чи са те шким 
и не при јат ним за дат ком при зна ва ња еска ла ци је гло бал не еко ном-
ске кри зе42) и ње них по губ них ефе ка та на дру штве но-еко ном ски 
си стем Шпа ни је. На кон при ма мљи вих из бор них обе ћа ња, оп ти-
ми стич не ви зи је бу дућ но сти и ли де ро вог по чет ног за тва ра ња очи-
ју пред еви дент ним про бле ми ма, ме ђу гра ђа ни ма је по че ло да се 
ши ри не за до вољ ство због па сив но сти и не спо соб но сти вла де да 
се су прот ста ви но во на ста лим про бле ми ма ра сту ћег си ро ма штва, 
не за по сле но сти, ин фла ци је и сл. 

Иако је, ка ко би по бе ди ла ре це си о ну кри зу, у пе ри о ду од 2008 
– 20011, Са па те ро ва вла да из гла са ла па кет ме ра штед ње и ре фор-
ми, ефек ти еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе про у зро ко ва ли су раз-
вој оп ште дру штве не тен зи је, а оче ки ва ња у по гле ду бу ду ћег при-
вред ног ра ста јед на ко су се по ка за ла пе си ми стич ним. Због спо ре 
ре ак ци је и ло ше им пле мен та ци је ан ти кри зних ме ра, шпан ски пре-
ми јер Сап те ро по стао је ме та оштре кри ти ке гра ђа на, што је пак 
ре зул ти ра ло рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра и окре та њу гла са-
ча опо зи ци о ној кон зер ва тив ној На род ној пар ти ји ко ја је, 21. но вем-
бра 2011. го ди не, од не ла по бе ду на пар ла мен тар ним из бо ри ма.43) 

40) Дан након дебате, грађани су у својим телефонима могли прочитати следећу СМС 
поруку: „Тражи се девојчица, има карту за градски превоз (bonobus),  одазива се на 
име Нада (Esperanza), у пратњи је деке, пензионера фирме Ендеса и обоје су нестали. 
У случају било какве информације, контактирати родитеље Маријана и Хосе Марију 
(José María). Ул. Епископска Конференција (Conferencia Episcopal)”, бр. 1. Вид.: 
Pablo Romero, “Las otras niñas de Rajoy”,  доступно на: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2008/02/28/eleccionesgenerales/1204197288.html

41) У лето 2007. године, америчке хипотекарне банке захватила је криза која се већ у јесен 
2008. године пренела на цео финансијски сектор, а током 2009. године одразила и на 
сферу реалне економије многих других земаља. 

42) Иако је ПП победила на овим изборима, криза је продубила јаз између „обичног” 
грађанина и политичке елите, што потврђује чињеница да су чак 36% изборног 
резултата чинили управо гласови апстинената или бели гласачки листићи. 

43) У истоименој књизи (Liquid Fear), Бауман (Zigmunt Bauman) дефинише савремено 
доба као доба „ликвидног страха”, а једна од парола која илуструје осећај безнађа 
код човека XXI века свакако  јесте божићни слоган са грчких плочника 2009. године.: 
MerryCrisisandHappyNewFear(Срећнакризаисрећанновистрах), вид.: http://blog.
occupiedlondon.org/2008/12/25/merry-crisis-and-a-happy-new-fear/
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У вр тло гу еко ном ске кри зе и по ли тич ке не ста бил но сти, у сва-
ко днев ни жи вот „обич них”  гра ђа на угне зди ли су се не спо кој ство 
и „ли квид ни страх”44), а фе но мен ху мо ра, из ра жен кроз број не са-
ти ре, па ро ди је и иро нич не при ка зе су мор не по ли тич ке сли ке, до-
био је на по себ ном зна ча ју у  про це су пла ни ра ња и пред ви ђа ња 
по ли тич ке ко му ни ка ци је.Исто вре ме но,ак тив но укљу чи ва ње дру-
штве них ме ди ја у по ли тич ку ко му ни ка ци ју до при не ло је по пу ли-
стич ком из ра зу ме диј ског дис кур са и све из ра же ни јем „ан ти по ли-
тич ком” ста ву „ма лог чо ве ка” умор ног од ла жних пред из бор них 
обе ћа ња за сно ва них на со ци јал ној де ма го ги ји.45) Та ко су, изи ри ти-
ра ни не ре ал ним оп ти ми стич ним по ру ка ма и са по тре бом да сво-
јим из не ве ре ним оче ки ва њи ма да ју оду шка, за вре ме пред се да ва ња 
Шпа ни је Европ ском уни јом, гра ђа ни лик на сме ја ног Са па те ра по и-
сто ве ти ли са Ми стер Би ном (Mr. Bean), тј. јед ним од нај по зна ти јих 
ко мич них ли ко ва на све ту.46) 

Ме ђу тим, исто као што се нео сно ва ни оп ти ми зам Са па те ра 
пре тво рио у пред мет бес по штед не кри ти ке и исме ја ва ња, та ко је 
и не е фи ка сна, а стро га по ли ти ка Ра хо ја до жи ве ла број не гро теск-
но-са ти рич не ин тер пре та ци је. Та ко се, као из раз не за до вољ ства 
пред „не бу ло зним из ја ва ма” овог ли де ра, чи ја је кон фу зна ре то ри-
ка ока рак те ри са на као „бен се дин ска”, а он сам као не ха ри зма ти-
чан и слаб по ли ти чар47) којијеустањуда говорисатима,адане
кажеништапаметно, на Ин тер не ту по ја вио „про грам ко ји си му-
ли ра не ја сно ћу Ра хо је вог по ли тич ког дис кур са”,48) док је сајт Фли-

44) Последњи резултати социолошких анкета забележили су рекордни негативни рејтинг 
шпанских политичара који су, како грађани сматрају, после незапослености и економске 
кризе, највећи кривци за лошу социјалну политику.

45) Од 1. јануара 2010. Шпанија је преузела мандат председавајућег Европске уније. 
Упадом хакера на шпански ЕУ сајт, слика премијера замењена је сликом комичне луде, 
тј. Мистер Бина. Вид.: Giles Tremlett, “Mr Bean ousts Zapatero from Spain’s EU website”, 
доступно на: http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jan/05/mr-bean-hacker-zapatero

46)  Вид.: Graciano Palomo, Elhombreimpasible.HistoriasecretadelPPdeRajoycaminoal
poder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011, p. 99. 

47) Програм користи аутентичне „бисере” Рахоја и спаја их са апсурдним фразама, а 
сама структура дискурса почива на следећој формули: поздрав + глупа фраза(смешна 
или апсурдна изјава) + глупа фраза + опроштај. Притиском на дугме нови дискурс 
(nuevo discurso) појављује се нови Рахојев говор.Вид.: Socrates, “Rajoj’s Simulator, 
el generador de discursos tontos de Rajoy”, доступно нa: http://www.solosequenosenada.
com/2010/05/27/generador-de-discursos-tontos-de-rajoy-de-manera-automatica/

48) Flic kr је апли ка ци ја за он ли не упра вља ње и де ље ње фо то гра фја ко је се се ша љу као 
скуп, тј. ко лек ци ја или „ал бум”, а по је ди нач на сли ка је основ на је ди ни ца за де ље ње тих 
фо то гра фи ја. На осно ву сли ке Ма ри ја на Ра хо ја осми шљен је чи тав низ но вих стра нач-
ких сло га на по пут: Близуједалеко.СаРахојем,могућеје (Cercaeslejos.ConRajoyes
posible) и сл. Де таљ ни је о ово ме вид.: http://www.flic kr.com/pho tos/ma ri a no ra joi/
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кр (Флиц кр) по ну дио низ но вих де сни чар ских сло га на са ти рич ног, 
иро ниј ског и па ро диј ског ка рак те ра.49)

Ка ко је то ком 2011. го ди не ско ро сва ки пе ти рад ник у зе мљи 
био без по сла, а јав ни де фи цит пре ма шио 8% бру то дру штве ног 
про из во да (БДП), овом пред из бор ном кам па њом до ми ни ра ле су 
углав ном еко ном ске те ме и ме ђу соб на оп ту жи ва ња и кри ти ке по-
ли тич ких про тив ни ка на ра чун не е фи ка сне бор бе про тив кри зе. 
Исто вре ме но, дру штве не плат фор ме по пут Феј сбу ка, а на ро чи то 
Тви те ра, по ка за ле су свој еман ци па тор ски по тен ци јал у пре но ше-
њу по ли тич ких по ру ка. Је дан од при ме ра ко ји ово мо жда нај бо ље 
илу стру је је сте чи ње ни ца да је, због по ша ли ца на ра чун Ра хо ја, 
стран ка за тра жи ла од ове дру штве не мре же да за тво ри на лог па-
ро диј ског ка рак те ра, на зван @Na ni a no Ra joy, што су „тви те ров ци” 
ока рак те ри са ли као цен зу ру и же сто ко не го до ва ли, ин си сти ра ју ћи 
на сло бо ди из ра жа ва ња. Ка ко је сле де ћег да на на лог био из бри сан, 
ко ри сни ци су ре а го ва ли та ко што су ство ри ли ха штаг (has htag)50) 
и оку пи ли сво је ко мен та ре око те ме #fre e na ni a no (#oslo bo di te na ni-
a na)51), ко ја је убр зо за у зе ла ме сто ме ђу нај по пу лар ни јим ве сти ма 
Шпа ни је. Осим овог, као тзв. Стреј сенд ефе кат(efecto Streisand)52), 
убрзо се појавио и други хаштаг под називом #prayfornaniano 
(#molitesezanaiana)53), као и армија клонова Naniana (@NanianoRe-
turns, @MarainoRajoy, @Naniano2, @MairenaRajoy, @MarianoBa-
joy. itd.) који су никли у стилу повратка великог филмског јунака 
који ће „спасити Шпанију од кризе и ухапсити све имитаторе 
правог Naniana ”.54) 

49) Has htag се озна ча ва са # и у ства ри пред ста вља кључ ну реч или фра зу ко ја се ко ри сти 
за пра ће ње од ре ђе не те ме на Тви те ру.

50) Овај ха штаг оку пио је на хи ља де ко мич них по ру ка у ко ји ма се ин си сти ра ло на пра ву 
на па ро ди ју и зби ја ње ша ле, али и ука за ло на мо гућ ност да је цен зу ра ко ју је ПП по ку-
ша ла да на мет не са мо на го ве штај оно га што би усле ди ло ако би де сни ца по бе ди ла на 
из бо ри ма 20-N. 

51) Од но си се на кон тра е фе кат ко ји се по сти же ка да се на Ин тер не ту по кре не ак ци ја про-
тив ди стри бу ци је од ре ђе не ин фор ма ци је и до ђе до ње ног ма сов ног ум но жа ва ња. 

52) Ви де ти: Tomás Delclós, “Pro hi bi do pa ro di ar (en Twit ter)”, do stup no na: http://po li ti ca.el pa-
is.com/po li ti ca/2011/11/10/ac tu a li dad/1320925510_044452.ht/

53) У ро ку од са мо не пу них не де љу да на, след бе ни ци Нанијанаосми сли ли су ње гов чи тав 
„тај ни по ли тич ки про грам” у ко ме он да је ре ше ња по пут сле де ћег: „ Да би иза шли из 
ове кри зе, мо ра мо да пре ста не мо да бу де мо у њој” (Parasalirdeestacrishis,hayque
dejardeestardentrodeella), при че му се sh  уба цу је као еле мент па ро ди је на ра чун Ра-
хо је вог на чи на го во ра. Вид.:  Ramón Muñoz, “El pro gra ma ocul to de Na ni a no Ra joy”, до-
ступ но нa: http://po li ti ca.el pa is.com/po li ti ca/2011/11/10/ac tu a li dad/1320953881_479956.
html

54) Тви то ви су по ру ке ду жи не од нај ви ше 140 ка рак те ра.
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Анализирајући токове савремене комуникационе политике 
у Шпанији, Гутјерес Руби налази да се целокупна изборна 
кампања 2011. године може заправо одредити као #20N, тј. Твитер 
кампања. По мишљењу овог аналитичара, Твитер је најутицајнији 
и најслободнији нови медиј који, упркос својој изузетној 
једноставности55), представља сензор социјалног понашања и
сеизмографполитичкеиизборнеактивности. Осим тога, Твитер 
је идеалан простор за ироничне одговоре, ругање или критику, а 
политички хаштагови пласирани уочи избора представљају праве 
примере „дигиталног бунта” јер су, у „кризним временима”, 
заједљиви хумор и оштра сатира за многе незадовољне и озлојеђене 
грађане једина и истовремено најздравија средства изражавања 
протеста и револуционарних порива56).

Упркос реформама и строгој фискалној политици, током 2012. 
године Шпанија је наставила да се бори са продубљивањем кризе, 
што је утицало на пооштравање антиполитичког става грађана 
који сматрају да је неопходно продрмати успавану политичку 
елиту, отуђену од друштвене стварности. У својим припремама 
за предстојећу изборну трку, овакав став већ је искористила 
социјалистичка партија која је у марту лансирала сатиричан 
видео клип у коме алудира на бескомпромисно и неселективно 
пристајање на антикризне мере Рахојеве владе и, играјући на 
социјално незадовољство као главно изборно оружје, посеже за 
паролама попут: Замрзавамо минималац (Congelamos el salario
mínimo), Многојефтинијиоткази (Despidosmuchomásbaratos) и 
сл.57) 

Свесна презасићености народа обећањима о бољем животу 
и контраефекта који су, у својој немоћи да та обећања испуне, 
социјалисти изазвали, ПП је отишла у сасвим другу крајност и, 
бирајући да представи ствари баш онаквим какве јесу, усвојила је 
комуникациони стил заснован на апсолутној транспарентности. 
Ипак, овакав приступ такође је инспирисао бројне критике и 
пошалице на рачун антикризних мера владе, међу којима се 

55) An to ni Gu tiérrez Rubí, “La ba tal la de Twit ter”, до ступ но на: http://blogs.el pa is.com/las-for-
mas-son-fon do/2011/11/la-ba tal la-de-twit ter.html

56) Вид.: “El PSOE an da luz cu el ga un vídeo en Youtu be que pa ro dia a Are nas ‘tra gan do con 
to do’ lo que pro po ne Ra joy”, http://www.el cor re o web.es/an da lu cia/141321/psoe/an da luz/cu-
el ga/vi deo/youtu be/pa ro dia/are nas/tra gan do/pro po ne/ra joy

57) Че твр та по ја чи ни шпан ска бан ка, за чи је би спа са ва ње тре ба ло из дво ји ти око 24 ми ли-
јар де евра. 
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посебно истиче сјајна пародија на рачун Рахојевог плана за 
спасавање банке Bankia58), емитована недавно од стране шпанске 
телевизије (TV3)59). 

Коначно, иако је у оквиру позамашног корпуса најразличитијих 
актуелних хумористичко-политичких садржаја немогуће сваки 
понаособ поменути, као посебан бисер, желели бисмо још да 
поменемо и песму инспирисану псовком коју је приликомрасправа 
о мерама штедње и будућности Шпаније недавно у парламенту 
изговорила посланица Адреа Фабра60). Наиме, овај догађај не само 
што је дубоко потресао и шокирао јавност, већ је и јасно показао да 
је, у времену дубоке и дуготрајне кризе попут данашње, грађанима 
преко потребно да осете да су политичари способни да нађу решење 
проблема, а не да исте ублажавају, истичу или чак омаловажавају. 
У том смислу, оправдано је закључити да политичка комуникaција 
XXI века изискује посебну стратегију за проналажење адекватне 
политичке поруке, која, да би била успешна, мора да изостави 
оптимистично зидање кула у ваздуху, али и песимистичне 
интерпретације негативних догађаја и, уместо тога, прихвати 
хумор као животну етику и етику друштвене заједнице у целини.

SanjaStosic,DanijelaBjelja
HUMOURASANELEMENTOFMODERN

POLITICALCOMMUNICATION:ELECTION
CAMPAIGNSINSERBIAANDSPAIN

Summary
Striving to“sell” to the general public certain political
ideas and values, in today’s digitalmediaworld, politi
calpartieshavefullyacceptedtherecommendationsfrom
advertising agencies and instead of former rigid norms
and traditionally devoid of creative approaches in their
campaignshavebeguntoresorttomoredaringandorigi

58) У овој па ро ди ји, пред сед ник Ра хој, у сти лу по зна тог аме рич ког ко ми ча ра Гру ча Марк-
са (Gro uc ho Marx), за јед но са ми ни стром фи нан си ја Кри сто ба лом Мон те ром (Cristóbal 
Mon to ro) очај нич ки по ку ша ва одр жи у по кре ту ло ко мо ти ву чи ји мо тор по кре ћу нов ча-
ни це. Вид.: “La TV española hi zo una de so pi lan te pa ro dia del re sca te de ra joy a Ban kia”, 
до ступ но на: http://www.am bi to.com/no ti cia.asp?id=641275

59) На кон што је пре ми јер Ра хој на ја вио ме ре штед ње ко ји ма се уки да до бар део по мо ћи за 
не за по сле не, по сла ни ца вла да ју ће стран ке Ан дреа Фа бра уз вик ну ла је „Је***е се сви!”. 
што је иза зва ло бур ну ре ак ци ју јав но сти ко ја је ово схва ти ла упра во као по ру ку не за-
по сле ни ма. Као је дан од нај по се ће ни јих са др жа ја ве за них за овај до га ђај, по себ но се 
из два ја “Vi de oc lip - Qué se jo da An drea Fa bra (Di e go Escu sol)”, до ступ но na: http://www.
youtu be.com/user/ri xi al me nar

60) See Ivan Krastev, “The Balkans: Democracy Without Choices”, Journal of Democracy, vol. 
13, no. 3, July 2002, at: http://muse.jhu.edu/journal of democracy/v013/13.3krastev.html
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nalexpessionbasedontheuseofpowerfullmessagesand
oftenambiguousandprovocativeimagesandslogans.On
theotherhand,asanindispensableelementoftoday’spo
litical communication, inan environmentof deeppoliti
cal,socialandeconomiccrisiswhichhitbothSerbiaand
Spain,theuseofsocialnetworksandnewtehnologieshas
enabledthedevelopmentofvideoactivismwhichbrought,
asdominantformofpoliticalfight,thediffusion ofvarious
parody videos, funny improvisations and satirical mes
sagespublishedpartlybythepoliticalpartiesandpartly
byordinarycitizensandnewmedia.Inordertopointout
the parallels in contemporary political developments in
SerbiaandSpain,aswellastheexpediencyofhumoristic
elementsintheareaofmodernpoliticalcommunication,
in this paperwewill analyze some of themost popular
humoristiccontentscreatedintherealmsofpreelectoral
campaignsofbothcountries.Approachingtheissueofhu
mourasaspecificcategoryconditionedbytheprinciples
of groupdynamicsand social interaction, specialatten
tionwill be given to its evolutionary dimension embod
iedthroughthemassivesocialmediausageofFacebook,
Twitter,YouTube,etc.,andcitizens’antidemocraticmood
whichisbecomingmoreandmoreobvious.
Key words: political communication, humour, Serbia,
Spain,politicalmarketing,preelectoralcampaign

ЛИТЕРАТУРА

• ALACOP, El arte de ganar elecciones: una guía práctica de comuni
caciónpolíticamoderna. ALACOP, 2000.

• Billig, Michael, LaughterandRidicule:TowardsaSocialCritiqueofHu
mour, Sage, London, 2005.

• Berger, A. A. AnAnatomyofHumor, Transaction Publishers, New Bruns-
wick, 1999.

• Bosco, A., and I. Sánchez-Cuenca, LaEspañadeZapatero.AñosdeCam
bios2004–2008., Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2009.

• Campmany, Juan, ElEfectoZP:1000DíasdeCampañaparallegarala
Moncloa,Planeta, Barcelona, 2005.

• “Carteles electorales 2008: PSOE”, ForoCoches.com. 06/02/2008, http://
www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=838354, 18.04. 2012.

• Chritchley, Simon, Ohumoru, Algoritam, Zagreb, 2007.
• Creative Commons, „Humor”, Vikipedija Slobodna enciklopedija, 

16/05/2012, http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC
%D0%BE%D1%80, 19. 03. 2012.



стр:327351.

- 347 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

• Dader, José Luis. Ciberpolítica en los websites de partidos políticos: 
la experiencia de las elecciones de 2008 en España ante las tendencias 
transnacionales. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 17, n. 34, Oct. 2009. 
Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S010444782009000300005&lng=en&nrm=iso, access on 13 Mar. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782009000300005.

• Delclós, Tomás, “Prohibido parodiar (en Twitter)”, El País, 
10/11/2011, http://politica.elpais.com/politica/2011/11/10/actuali-
dad/1320925510_044452.html/, 09.04. 2012.

• “Encontramos a ‘La niña de Rajoy’”,YouTube, 26/02/2008, http://www.
youtube.com/watch?v=qdFb8FAGREc&feature=relmfu, 13.04. 2012.

• Escusol, Diego, “¡Qué se joda Andrea Fabra!”, Vídeo de Rixi Almenar 
(@RixiAlmenar), YouTube, 16/06/2012, http://www.youtube.com/user/
rixialmenar, 17.06.2012.

• “Estar Guars3 SuperZP”, YouTube, 02/05/2007, http://www.youtube.
com/watch?v=0uvzTqj544g&feature=relmfu, 12.04. 2012.

• Europa Press, “El PSOE andaluz cuelga un vídeo en Youtube que paro-
dia a Arenas ‘tragando con todo’ lo que propone Rajoy”, ElCorreoweb.
esAndalucía, 23/02/2012, http://www.elcorreoweb.es/andalucia/141321/
psoe/andaluz/cuelga/video/youtube/parodia/arenas/tragando/propone/ra-
joy, 19.04.2012

• Field, Bonnie N., Spain’s‘SecondTransition’:TheSocialistGovernment
ofJoseLuisRodriguezZapatero, Routledge, New York, 2011.

• “From ther Greek Streets”, Occupied London, 25/12/2008, http://blog.
occupiedlondon.org/2008/12/25/merry-crisis-and-a-happy-new-fear/, 
16.04. 2012.

• Gil Calvo, Enrique: Laluchapolíticaalaespañola.Tragicomediadela
crispación, Taurus, Madrid, 2008.

• Гоати, Владимир, ПартијскасценаСрбијепосле5.октобра2000., 
IDN, Friedrich Ebart Stiftung, Београд, 2002. 

• Гоати, Владимир, ПартијеипартијскисистемуСрбије, Одбор за 
грађанску иницијативу и ОГИ центар, Ниш, 2004.

• Gutiérrez-Rubí, Antoni; Peytibi, Xavier; Rubio, Rafa, “La campaña elec-
toral española en Internet, un año después y a un año vista”, marzo de 
2009, http://ebookbrowse.com/la-campana-electoral-espanola-un-ano-
despues-gutierrez-peytibi-rubio-pdf-d40568462, 19.03. 2012. 

• Gutiérrez-Rubí, Antoni, “Lemas electorales: del corazón al voto”, Blogs 
ELPAIS.com. 4/11/2011. Dostupno na: <http://blogs.elpais.com/las-for-
mas-son-fondo/>, pristupljeno 19.03. 2012. 

• Gutiérrez-Rubí, Antoni, “La batalla de Twitter”, Blogs ELPAIS.com, 
8/11/2011, http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/2011/11/la-
batalla-de-twitter.html, 19.03. 2012.



- 348 -

ХУМОРКАОЕЛЕМЕНТСАВРЕМЕНЕ...СањаЗ.Стошић,ДанијелаМ.Бјеља

• Gutiérrez-Rubí, Antoni. “Videos de respuesta rápida”, Blogs ELPAIS.
com, 14/11/2011, http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/, 19.03. 
2012. 

• Hoyas Urbina, Marta, “’La niña de Rajoy’: YouTube como paraíso de la 
parodia política”, Crítica3:RevistadeCulturaPopular,1/2008, http://
kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CRITICA3/article/viewFile/134/49, 
12.04. 2012.

• Krastev, Ivan, “The Balkans: Democracy Without Choices.” Journalof
Democracy, 3/2002, 13,  39-53,  http://muse.jhu.edu/, August 12, 2012

• “La niña de Rajoy”, YouTube, 02/07/2008, http://www.youtube.com/
watch?v=SapOWVgY6M8, 13.04. 2012 

• “La niña de Rajoy y los niños de Carmencita Franco”,YouTube, 25/02/2008, 
http://www.youtube.com/watch?v=xR81_yr3gTY, 13.04. 2012

• “La TV española hizo una desopilante parodia del rescate de rajoy a 
Bankia”, Ámbito.com,  14/06/2012, http://www.ambito.com/NOTICIA.
ASP?ID=641275, 09.04.2012

• “La verdad sobre Mariyano Rajoy”, YouTube, 25/02/2008, http://www.
youtube.com/watch?v=wfE1iu6LEug, 15.04. 2012.

• LaughandtheWorldLaughsWithYou:AGlobalPerspectiveonHumor, 
GMJ: Meditteranean Edition 1 (1), Spring, 2006.

• Љубоја, Гордана, ЕтничкихуморXXвекаухумористичкојштампи
Србије, Етнографски музеј, Београд, 2001.

• Maarek, Philippe J. Marketingpolíticoycomunicación, Paidós, Barce-
lona, 2008.

• Mármol, Iolanda: Secretosde campaña.Cómo las emocionesdanmás
votosquelosargumentos, Laertes, Barcelona, 2011. 

• Martin, R. A, Thepsychologyofhumor:Anintegrativeapproach. Else-
vier Academic Press, Burlington, MA, 2007. 

• McGhee, Paul E., Humor–ItsOriginandDevelopment, W. H. Freeman 
and Company, San Francisco, 1979.

• Moreno del Río, Carmelo, “El ‘Zejas’ y la ‘niña de Rajoy’”,RevistaEs
pañoladeCienciaPolítica,22/2010, 69-93, http://www.luisarroyo.com/
wp-content/uploads/2010/05/El-cejas-y-la-ni%C3%B1a-de-rajoy.pdf, 
21.04. 2012.

• Muñoz, Ramón, “El programa oculto de NanianoRajoy”, El País. 
10/11/2011,  http://politica.elpais.com/politica/2011/11/10/actuali-
dad/1320953881_479956.html, 14.04. 2012.

• Palomo, Graciano, Elhombreimpasible.HistoriasecretadelPPdeRajoy
caminoalpoder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011.

• “Parodia en internet de uno de los vídeos electorales del PSOE”, Libertad
Digital, 23/02/2008, http://www.libertaddigital.com/nacional/parodia-en-
internet-de-uno-de-los-videos-electorales-del-psoe-1276324332/, 18.04. 
2012.



стр:327351.

- 349 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

• Postman, Neil, Divertirsehastamorir.Eldiscursopúblicoenlaeradel
‘showbusiness’, La Tempestad, Barcelona, 2001.

• Quílez, Raquel, “El PP responde con ‘parodia’ a la publicidad del PSOE”, 
Elmundo.es, 17/03/2008, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/19/
eleccionesgenerales/1203446229.html, 20.04. 2012.

• “Rajoy hace el ridículo en Veo7”, YouTube., 02/02/2011, http://www.you-
tube.com/watch?v=4QyVT8-ZyEU, 15.04. 2012.

• Rey Morató, Javier Del, Comunicación Política, Internet y campañas
electorales.De la teledemocracia a la ciberdemocracia, Tecnos, Ma-
drid, 2008.

• Rico, Guillem, Líderespolíticos,opiniónpúblicaycomportamientoelec
toralenEspaña, CIS, Madrid, 2009.

• Romero, Pablo, “Las otras niñas de Rajoy”, Elmundo.es, 17/03/2008, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/28/eleccionesgenera-
les/1204197288.html, 15.04. 2012.

• Screti Galatone, Francesco, “El ojo y la zeta: la propaganda electoral de 
José Luis Rodríguez Zapatero para las elecciones generales españolas 
de 2008”,Cultura, lenguajey representación, 9/2011, 199-224., http://
www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/92/86, 23. 03. 2012.

• Славујевић, З. Политичкимаркетинг, Факултет политичких наука у 
Београду, Београд, 1999.

• Socrates, “Rajoj’s Simulator, el generador de discursos tontos de Rajoy”, 
Solosequenosenada, 27 de mayo de 2010, http://www.solosequenosena-
da.com/2010/05/27/generador-de-discursos-tontos-de-rajoy-de-manera-
automatica/, 15.04. 2012.

• Стевановић, Бранислав, Политичкакултураикултурниидентитет
уСрбијиинаБалкану, Филозофски факултет, Ниш, 2008.  

• “Super ZP 007”, YouTube, 18/04/2007, http://www.youtube.com/watch?v
=qdFb8FAGREc&feature=relmfu, 13.04. 2012.

• Thompson, John B., Elescándalopolítico.Poderyvisibilidadenlaera
delosmediosdecomunicación, Paidós, Barcelona, 2001.

• Tanjug, „Odiseja u Leskovcu 2012: Automobili lete, roboti čuvaju decu, 
Blic Online, 2012., http://www.blic.rs/Vesti/Politika/307439/Odiseja-u-
Leskovcu-2012-Automobili-lete-roboti-cuvaju-decu, 20.03. 2012.

• Tremlett, Giles, “ Mr Bean ousts Zapatero from Spain’s EU website”, 
TheGuardian, 05/01/2010, http://www.guardian.co.uk/technology/2010/
jan/05/mr-bean-hacker-zapatero, 15.04. 2012.

• Трифуновић, Весна, “Базичне технике хумора по Артуру Аси 
Бергеру”, Етноантрополошки проблеми Филозофски факултет - 
Одељење за етнологију и антропологију, Београд, бр. 2/2007

• “Un nuevo vídeo del PSOE contrapone un ‘Cenizo’ a la ‘mirada positiva’ 
de Zapatero”, Público.es, 30 de enero de 2008, http://www.publico.es/



- 350 -

ХУМОРКАОЕЛЕМЕНТСАВРЕМЕНЕ...СањаЗ.Стошић,ДанијелаМ.Бјеља

agencias/efe/42934/un-nuevo-video-del-psoe-contrapone-un-cenizo-a-
la-mirada-positiva-de-zapatero, 20.04. 2012.

• “Video electoral PSOE 1996 (Doberman)”, YouTube,31/10/2008, http://
www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o, 15.03. 2012.

• WordPress.com,  “La niña de rajoy”, 2008, http://laninaderajoy.word-
press.com/, 14. 04. 2012.

Resume
While theDemocraticParty (DS),whichbased its elec
toral policy on a proEuropean orientation and demo
cratic changes embodied in the charmingpersonalityof
BorisTadić,after thewarsand thecrisisof thenineties
brought toSerbia thehope foramoreoptimistic future,
havingelectedtheleadershipofthecharismaticZapatero,
theSpanishSocialistWorkers’Party(PSOE)acceptedthe
neoliberalprinciplesoftheEuropeanUnionand,during
theelectioncampaignof2004,promisedtoreducetaxes
andprovideabetterlifeforthecitizens.However,asafter
eightyearsthesocialdemocraticidealshavenotbecome
reality,inSerbiaaswellasinSpainthemoreconservative
policiesofprogressivepartieshavewonthelastelections
andthegovenmenthaschanged.Unfortunately,theselast
regimechangesinbothcountrieswereratherexpression
of collective dissatisfactionof citizens than the result of
theirtruefaithforabettertomorrow.
Startingfromthepremisethathumourisonekindoflife
philosophy that manifests itself in the area of political
communication as an implicit criticism of social events
andisstimulatedbyaman’sneedforconstantchangeand
desiretoprogress,  inthispaperwewantedtopointout
thedeeptransformationandchangeswhichinXXIcentu
ryhasexpeiencedtheprocessofpoliticaladvertisingand
promotionbothinSerbiaandinSpain.
Namely,despitetheutopisticrhetoricofrullingpartiesand
theirtendencytoartificiallybeautifyreality,thedeepso
cial,politicalandeconomiccrisisthatisbatteringSerbia
aswellasSpain,clearlyshowstocitizensthateventhogh
theycanenableregimchange,theycannotchangebasic
economic principles, so, actually, they can only choose
between “the democracywithout choice “ or “the pos
sibilitytooccupythestreets”61).Thiskindofconclusion
isanequivalentofthedemocracycrisisandagenerator
ofthenewwaveofpopulistantipoliticswhichconvertsits
criticismanddistrustintoanewpoliticalcultureinwhich
ideologyisbeingreplacedbyvideology(dominancethe

61) See Ivan Kra stev, “The Bal kans: De moc racy Wit ho ut Cho i ces”, JournalofDemocracy, vol. 
13, no. 3, July 2002, at: http://mu se.jhu.edu/jo ur nal of de moc racy/v013/13.3kra stev.html
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original, contraversial or just funny images), so theuse
ofhumourcomesasanintegralelementofcontemporary
communicationstrategiesandpoliticalcampaigns.
Besides,theuseofnewtools(differentblogs,Twitterand
othersocialnetworks,etc.)hasenabledthedevelopment
ofvideoactivism(e.g.recordsofpoliticalralliesmadeby
mobilephonesinordertosendpoliticalmessagestosym
patizers and adversaries) and caused the redefinition of
thewholeconceptofmodernpoliticaladvertisingdeeply
rootedinculturalpeculiaritiesoftoday’snetworksociety.
Thus, inorder toproperlyunderstand thepoliticalcom
municationinaNewEra,itisindispensabletorealizethat
socialmediainfactisthenewpoliticalarenainwhichthe
citizensmoreandmoreturntopoliticswihoutpoliticians
andhumoristic,orsatiric,contentsappearasameansof
resistanceandnaturalresultsofadramatic transforma
tionintheverynatureofworldpolitics.

 Овај рад је примљен 01. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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