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Сажетак

Сврха неколико изазовних назнака о природи, 
пореклу, институционализацији и медијској 
продукцији и репродукцији насиља је у самој 
научној анализи и предочавању онтолошко-
биолошко-културолошко-социолошко-
политичко-психолошке чињеничности насиља. 
Методолошки, опште пропозиције у овом тексту 
су подржане подацима теоријско-емпиријски 
истраживаним у природним наукама попут 
физике, хемије, биологије, те наукама попут 
палеонтологије, антропологије, историје, 
лингвистике и семиотике, односно упоредним 
културолошким истраживањима философија, 
митологика, религија, уметности, технологија, 
медија, итд. Закључак указује на историјску 
амбивалентност и контрадикторност етичко-
морално-законских критеријума дефинисања и 
вредновања насиља, те политичко-друштвеног 
санкционисања врста и облика насиља. 
Kључне речи: политика, насиље, медији, 
истина, естетика, етика, морал, закон, култура, 
економија
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1. ПРОЛОГ

Записник бр. 643
По усменој пријави поднесеној у четвртак, 17. јануара 

2019, у 18 часова, гђа К. (85), историјски грађанка Краљевине 
Југославије, потом Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, затим Федералне Републике Југославије, те сада 
Републике Србије, са пребивалиштем у Београду, у 13 часова 
претходног дана је изашла из свог стана и на путу ка оближњој 
месарској радњи случајно загазила у рупу на тротоару у улици 
Српских владара, спотакла, те успевши да одржи равнотежу, 
наставила ка поменутом одредишту. Непознат очевидац, г. 
средњих година, по изјави гђе К., довикнуо је са друге стране 
улице:

“Шта се спотичеш, пиз.. ти материна!” 
У радњи, у 13 часова и 43 минута, гђа К. је на питање 
гђице Н., продавачице (33): “Ко је следећи?” одговорила: 
“Претпостављам ја.”
Истог тренутка, непознат, старији господин је преко 
рамена гђе К. узвикнуо:
“Не, ниси ти!” 
Гђа К. (одмичући се од реда): 
“Извините, нисам вас видела.”
Старији господин (уносећи се у лице гђе К.): 
“Лажеш. Лажовчино једна. Знам ја тебе. Такви као ти 
гласају!”
Непознат, млађи г. (35) (укључујући се из позадине): 
“Гледам ја њу већ две године. Увек се гура испред реда. 
Такви нас упропашћују. Јесте да сам ја био на робији 
15 година, неправедно осуђен, али сам ја добра душа, 
говорим истину.” 
Гђа К. се извинила, оставила робу у продавници и вратила 

у свој стан. 
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По препоруци лекара, узела је 1 таблету лексилијума 
(Lexillium) за смирење. 

У 19 часова и 37 минута, гђа К. је преко канала 1 Радио 
телевизије Србије обавештена: 

“… Када је реч о укупном броју процесуираних кривичних 
дела, статистика јавног тужилаштва показује да је у 
2018. години формирано 14.248 предмета, приближно 
један на сваких 9 минута радног времена тужилаштва, 
од чега је против 5.729 лица поднета кривична пријава, 
а тужилаштво поднело укупно 1.706 оптужница.”
Закључак записника бр. 643
Гђа К. није идентификовала и поднела неопходне личне 

податке свих починилаца вербалних аката, није поднела 
изјаве сведока о описаним инцидентима, нити је претрпела 
икакве физичке повреде, ни лакшег, ни тежег типа, те стога 
није утврђена основа за даље процесуирање, то јест кривичну 
пријаву.

2. ИСТИНЕ НАСИЉА

2.1. Онтологија насиља / violentia in medias res

Најразличитије космогоније1, односно модели настајања, 
развоја и битка микро и макро космоса2, универзума3, 
свемира (свекрета), васионе, или једноставно света, дакле 
1  космогонија (грч. κοσμογονία, од κόσμος, ‘свет’ + γόνος, ‘створен’)
2  космос (грч. κόσμος, ‘ред, низ’, од прото-индо-европског ḱенс, или ḱемс, ‘уредити’) први 
користи Питагора (грч. Πυθαγόρας; око 570-495 п.н.е), оснивач питагорејске философске 
школе: 1) слушалаца (грч. ἀκουσματικοί) који су меморисали а) шта јесте, б) шта посебно 
јесте, ц) шта би требало или не би требало чинити; 2) ученика (грч. μαθηματικοι) који су 
разумевали. Александар вон Хумболт (нем. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt; 
1769-1859 н.е.; полимат, научник, географ, истраживач) је обновио употребу насловљавањем 
своје теорије природе и науке Космос – Скица физичког описа (нем. Kosmos – Entwurf einer 
physischen Weltbeschreibung) објављене у пет томова 1845-1862.
3  универзум (лат. universum, ‘jedno обрнут’, од лат. unus, ‘један’ + versus, ‘обрнут, 
наспрам’, од vertere, ‘обрнути, окренути, променити, противити, уништити) први уводи у 
реторику философије Цицерон (лат. Marcus Tullius Cicero; 106-43 п.н.е), римски политичар, 
републиканац, говорник, правник, философ и преводилац, један од историјски најутицајнијих 
реторичара, заслужан за упознавање Римљана са главним школама грчке философије и аутор 
многих неологизама латинског философског лексикона (на пример, essentia, evidentia, qualitas, 
quantitas, humanitas, moralis …)
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претпостављане, вероване, замишљане, обликоване, 
проучаване, описиване, израчунаване, мерене, доказиване, 
инструментализоване космологије4 формиране на основу 
идеолошко анимистичких, метафизичких, свих врста 
теософских5, антитеософских, атеософских, као и научних 
претпоставки указују, наизглед, на једну парадигму – енергија6 
је услов свих диференцијација, мултипликација, транси]
ин[формирања супра[суб]конфигурација универзума, стварања 
и разарања, настајања и нестајања ентитета. 

Савремена физика постулира првим законом 
термодинамике (законом одржавања масе-енергије) да је енергија 
константа која се не може нити створити нити уништити; н.пр. 
потенцијална енергија се може трансформисати у кинетичку  
 
4  космологија (грч. κόσμολογία, од κόσμος, ‘свет’ + λογία, ‘учење’, од λέγω, ‘кажем’)
5  теософија (од грч. θεός, ‘бог’ + σοφία, ‘знање, мудрост’); 
теизам је први употребио Ралф Кадворт (енг. Ralph Cudworth; 1617-1688 н.е., англикански 
теолог, професор јудаиста, философ) у Интелектуалном систему универзума (енг. The 
Intellectual System of the Universe) објављеном 1678.: “… стриктно и исправно су називани 
теистима (они) који тврде да је савршено свесно разумно биће, или ум, вечно постојеће по 
себи, било узрок свих других ствари.” Номенклатурно, теизми се разврставају у четири 
онтолошке врсте: екстеизам (постулира божански домен изван физике), пантеизам (унутар 
универзума), панентеизам (изван/унутар) и аутотеизам (изван/унутар и унутар човека), 
две квантификативне врсте теизама: монотеизам (једно божанство), политеизам (пантеон 
божанстава) са подврстама: хенотеизам (обожава се само једно божанство), катенотеизам 
(обожава се једно божанство у датим приликама), монолатризам (обожава се једно вредно 
обожавања), те пет теократских врста: деизам и полидеизам (божанство и/или божанства су 
генерисала универзум, али потом не интервенишу), еутеизам (божанство и/или божанства су 
добронамерна), дистеизам (добронамерна/злонамерна) и мизотеизам (злонамерна).
6  енергија (лат. energia, од грч. ἐνέργεια, ‘дејство’, од ἐν, ‘у’ + ἔργον, ‘рад’), … различите 
појаве енергије, на пример: моћ, силе неба, сунца, планета, олуја, киша, река, громова, муња, 
нереда, насиља, снага, оружја, рата, итд., су историјски биле идентификоване као божанства, 
гиганти оностраности: Адад или Ишкур (Акадија, Сумер; 45. век п.н.е), Бал (Ханан/Феникија; 
33. век п.н.е), Ра, Сет, … (Египат; 32. век п.н.е), Тешуб (Хурити; 30. век п.н.е), Мардук 
(Вавилон; 18. век п.н.е), Тархунт (Хитити; 16. век п.н.е), Индра (Индија; 15. век п.н.е), Јахве 
(Семити; 12. век п.н.е), Зибелтиурдос (Тракија; 10. век п.н.е), Зевс … (Грчка; 8. век п.н.е.), 
Јупитер … (Рим; 4. в. п.н.е), Перун (северно-средње-јужно-словенски народи, 6. в.п.н.е), Тор 
(северно-германски народи; 2. в. н.е.), Шанго (Јоруба), … као и преко 180 других, глобално 
идентификованих.
Поетско-философска космогонија Хераклита (грч. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος; 535-475 п.н.е; 
философа који је први употребио λόγος да означи узрок космоса, уређеног света) наглашава: 
“Сва бића се крећу и ни једно не мирује” (грч. Τὰ ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ μένειν οὐδέν) (Platon, 
“Cratylus”, у зборнику: The Dialogues of Plato (приредио: M.A. Jowett), MacMillan, London, 
1892, стр. 269: 402.), те: “Рат је отац свега и господар свих; неке је приказао боговима, а 
неке људима, неке је учинио робовима, а неке слободним” (грч. Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ 
ἐστι πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε 
4τοὺς δὲ ἐλευθέρους) (Heraclitus, On the Universe (грч. Περι τοτ παντοσ), Harvard University 
Press, Harvard, 2019, стр. 484)
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и/или термалну енергију, односно, може се манифестовати као 
атомска7, електрична, хемијска, механичка, итд.

По Стандардном моделу ΛЦДМ, за разлику од мезона 
сачињеним од пара кварк-антикварк, барион (енг. baryon, од 
грч. βαρύς ,‘тежак’) је класа композитних суб-атомских честица 
(какви су: протон, неутрон, ламда, сигма, делта, кси и омега) 
које се састоје од непарног (најмање 3) броја елементарних 
честица кваркова (u, d, c, s, t, b, (енг. up, down, charmed, strange, 
top, bottom), то јест: горњи и доњи, очаран и чудан, врх и дно); 
сваки барион има одговарајући анти-барион који се састоје 
од анти-кваркова. Прецизно, барионску материју чине само 
тешки бариони, али у астрофизици термин барионска материја 
укључује и полу-тешке мезоне (пион, каон, ета, рхо, омега, 
Д, Ј/пси, Б, ипсилон) као и лаке елементарне честице лептоне 
(електрон и електрон неутрино, муон и муон неутрино, тау и 
тау неутрино, ...); лептонима , такође, одговарају анти-лептони, 
на пример, електрону одговара позитрон.

Конфигурација кваркова у бариону је одржавана силом 
боје (енг. color force), силом манифестованом разменом честица 
преноса силе, глуона, између кваркова карактерисаних бојом и 
аромом (по Паули принципу искључења 3 кварка у бариону не 
могу бити у истом стању, то јест сваки кварк мора поседовати 
најмање једно разликујуће својство, квантум стање, на пример, 
једну “боју” (арбитрарно изабран термин по аналогији са ЦЗП 
(енг. RGB) системом боја видљивог спектрума безбојне, “беле” 
светлости); сила боје такође производи јаку силу интеракција 
која одржава конфигурације бариона, на пример, одржава 
спојеним протон-неутрон у нуклеусу атома. Све четири основне 
силе транс]ин[формирају (манифестују) се једном или више 
‘виртуалних’ честица размене (бозона) између елементарних 

7  6. марта 1869, др Дмитриј Мендељејев (рус. докт Дмитрий Иванович Менделеев; 1834-
1907 н.е.), научник, “ингениозни хемичар, првокласан физичар и плодни истраживач у 
областима хидродинамике, метереологије, геологије, хемијске технологије …, методичан 
стручњак … индустрије уопште, као и оригиналан мислилац у пољу економије” (рус. Лев 
А. Чуга́ев; 1873-1922 н.е.; хемичар и биохемичар), формално је представио Руском физико-
хемијском друштву (рус. Русское физико-химическое общество (РФХО)) периодни систем 
64 елемента под насловом Међузависност својстава атомске тежине елемената (рус. 
Соотношение свойств с атомным весом элементов), потом објављеном у Журналу РФХО 
(рус. Журнале РФХО) и предао човечанству органон физико-хемијских наука – данас, 
периодни систем елемената приказује 118 експериментално идентификованих елемената 
уређених по специфичностима субатомских структура. 
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честица (или сложенијих конфигурација елементарних 
честица): 1) бозоне слабе силе: W и Z, која омогућава 
трансмутацију “преображај укуса” кваркова и лептона, 2) 
бозоне силе боје > јаке силе: глуоне, 3) бозоне електромагнетне 
силе: фотоне, 4) бозоне гравитационе силе: гравитоне (до 2018. 
н.е. још неидентификоване, али претпостављене).

Квантна теорија микро универзума на који гравитациона 
сила има занемарљив ефекат, то јест кохерентан Стандардан 
модел ΛЦДМ подржан експерименталном идентификацијом 
елементарних честица и три силе, није за сада математички 
компатибилна са Општом теоријом релативитета макро 
универзума (масивнијих супра[суб]конфигурација транс]
ин[формираних атома) доминираним гравитационом силом. 

Напомена: 8. октобра 2013, Нобелова награда за физику је 
додељена Ф. Енглерту и П. Хигсу (François Englert, Peter Higgs) 
“за теоријско откриће механизма који доприноси разумевању 
порекла масе субатомских честица (Броут-Енглерт-Хигс 
теорија објашњава масу бозона W и Z њиховом интеракцијом 
са Хигсовим пољем), а који је скоро био потврђен открићем 
предвиђене основне честице (Хигс бозона, “виртуалне” честице 
Хигсовог поља) АТЛАС и ЦМС експериментима ЦЕРНовим 
акцелератором (енг. CERN Large Hadron Collider) (највећим 
акцелератором честица на свету, лоцираним код Женеве (фра. 
Genève) на швајцарско-француској граници).” (фра. CERN – 
Organisation européenne pour la recherche nucléaire; претходно 
име: Conseil européen pour la recherche nucléaire); https://home.
cern/science/the standard model)

2.2. Биологија насиља / violentia in medias vitae

Најразличитије абиогенезе/биогенезе8, односно модели 
настајања, еволуције9 и постојања микро и макро биосфере 
8  биогенеза (грч. βιος, ‘живот’ + γένεσις, ‘извор, порекло, стварање’, од прото-индо-
европског: ǵéнх –тис, ‘рођење, произвођење’) је термин који је на основу емпиријских 
експеримената формулисао Луј Пастер (фра. Louis Pasteur) 1864.: “Све живо из живог.” (lat. 
omnia vivum ex vivo); модел абиогенезе постулира да је прелаз од неживог ка живом процес 
комплексификације интеракција елемената који је довео до молекуларног ауто-копирања, 
ауто-организовања, ауто-катализе и појаве ћелијске мембране. 
9  еволуција (лат. evolutio, ‘развијање’, од evolvere, од e(x), ‘из’ + volvere, ‘мотати’)
“(Псеудонаука интелигентног дизајна) тврди да је пронашло несумњиве доказе бића налик 
божанству … ‘не на основу религијске идеје, већ на основу научне теорије о пореклу живота 
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гео-планетарних и/или космолошких размера, или једноставно 
живота, дакле претпостављане, вероване, замишљане, 
обликоване, проучаване, описиване, израчунаване, мерене, 
доказиване, инструментализоване биологије10 формиране на 
основу идеолошко анимистичних, метафизичких, свих врста 
теистичних5, aнти-теистичних, атеистичних, као и научних 
претпоставки указују, наизглед, на једну парадигму – енергија11 
је услов свих диференцијација, мултипликација, транси]
ин[формирања супра[суб]конфигурација биосфере, стварања 
и разарања, настајања и нестајања организама.

Планета Земља, обогаћена је бројним организмима (укупне 
биомасе од 550-560×109 тона, то јест процењеног, укупног броја 
диференцирајућих базних парова ДНК од 5,3×1037) преко 2×109 
врста (сада постојећих, што чини само 1% од укупног броја 
врста које су постојале на планети), 175.363 генера (укључујући 
генус латинске таксономије Homo Sapiens последњих 3×105 
година), генеолошки организованих у фамилије, фамилија 
у редове, редова у класе, суб-фила (укључујући 7 суб-фила 
вертебрата (еволуирајућих последњих 541 милиона година) 
у филе, фила у 7 царства и царстава у 2 домена [1. еукариота 
(једно и вишећелијских организама карактерисаних ћелијама 
са нуклеусом и органелама) и 2. прокариота: 2.1. архаеа, 2.2. 
бактерија (једноћелијских без нуклеуса; биомасе, на пример, од 
5×1030 бактерија од којих су прве почеле да производе кисеоник 
пре 0,541-2,5×109 година)] живота12 који се јавио првим 

базиране на евиденцијама које доводе у питање стриктно материјалистичке погледе на 
еволуцију.’ Иако интелектуални корени аргумента интелигентног дизајна сежу вековима 
уназад, његове савремене инкарнације се јављају 1980.” (Намберс, Роналд Л., Креационисти: 
Од Научног креационизма до интелигентног дизајна, Кембриџ, Харвард У., 2006.)
10  биологија (грч. βιος, ‘живот’ + λογία, ‘учење’, од λέγω, ‘кажем’)
11  енергија је услов биохемијских процеса у живим ћелијама које су термодинамички 
отворени ауто-катализаторски и ауто-организујући темпорални системи (зависни од 
непрекидног прилива енергије).
12  Постоји много више врста него што је научно описано. Процене се крећу између 2x106 
и 1x1012 (са описаним 1/105 делом); с обзиром на научну сагласност да постоји 6.8x106 
врста инсеката, те да је свака највероватније домаћин специфичних једноћелијских и 
вишећелијских паразита и симбионата: мољаца, нематода, микроспоридијана, итд., као и 
најмање 10 бактеријских врста, Ларсен и сарадници су дедуковли, на пример, да приближно 
2x109 врста сада живе на земљи, од којих су 70-90% бактеријске (Ларсен, Брендан, Непрекидна 
склоност умножена и редистрибуирана: број врста на Земљи и нови дијаграм живота, 
2017.); квантитативно илустровано, 1 милион бактерија живи у 1 милилитру свеже воде, 40 
милиона у једном граму земље.
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обликом13 пре 2,5-4×106 година на планети масе 5,9724×1021 
тона [са чврстом површином литосфере формираном пре 
4,54×109 година, хидросфером од 1,4×1018 тона чијих је 40% 
отопљени међузвездани лед стар преко 4,6×109 година и 104 км 
високом атмосфером (од 78% азота, 21% кисеоника, 1% других 
гасова: диоксида (0,039%), аргона (0,93%), криптона, неона, 
хелијума, ксенона )], у континуираном кретању (заједно са 
њеним Месецом у елиптичној орбити старим 4,53×109 година) 
елиптичном путањом орбиталног периода од 1 године (365,256 
дана × 23 ч. 56 мин. 4 сек.) око Сунца (звезде масе 1,98848×1027 
тона, или 99,8% од укупне масе Сунчевог система од 8 планета) 
смештеног 29.490 светлосних година од центра (црне рупе 
Сгр А* од 4,31(± 0,38)×106 Сунчевих маса) Млечног пута, 
галаксије типа СБ(рс)бц, пречника 150-200.000 светлосних 
година (0,306 6… pc = 0,946 053…× 1013 км), са 100-400×109 
звезда и више од 100×109 планета (са ротационим периодом 
Сунчевог планетарног система од 240×106 година) која се 
креће брзином од 600км/секунди у одосу на екстрагалактичке 
референце и део је Локалне групе галаксија које заједно са 
Вирго кластером галаксија чине Вирго суперкластер галаксија, 
који је део Ланиекеа суперкластера, а у универзуму модела 
ΛЦДМ по којем је око 72,8%±1,2% масе-енергије универзума 
космолошка константа (врсте тамне енергије, као скаларно 
поље) која је узрок проширивања простора, око 22,64% тамна 
материја, а 4,56% је барионска материја (90% интер-галактички 
облаци гаса, 10% галаксије, звезде, интерстеларни гас, планете, 
месеци, астероиди, комете, прашина, итд.)
13  Јанура 2018, научници Лоренс Беркли Националне лабораторије (енг. Lowrence Berkley 
National Laboratory) и сарадници су открили трагове воде са пре-биотичким комплексним 
супстанцама у метеориту старом 4,5x109 година који вероватно потичу са планете патуљка 
Цереса (Чан, Квини Х.С., и сарадници, Органска материја у ванземаљским кристалима соли 
са водом, Јануар 2018.)
“Прва ћелија се појавила у претходно пре-биотичком свету спајањем неколико ентитета који су 
дали једној везикули (протеноидском мехуру) јединствену прилику да испуни три суштинска, 
а знатно различита животна процеса ...: а) да копира информацијске макро-молекуле (на 
пример, протеноиде, ...), б) да спроведе специфичне каталитичке (грч. καταλύειν, ‘растворити, 
разјединити, развезати, разрешити, окончати’) функције (на пример, фосфорном киселином 
као катализатором), ц) да споји енергију из околине у корисне хемијске облике. Сваки од ових 
есенцијалних процеса је вероватно много пута настајао и нестајао пре прве ћелије, али само 
онда када су се сва три појавила удружено, живот је настао и Дарвинова (енг. Charles Darvin; 
1809-1882 н.е.; научник, геолог, биолог) еволуција организама је отпочела.” (Кох, Силвер, 
Напретци у микробиолошкој физиологији, Вол. 50: стр. 227-59, 2005)
Јула 2016, научници су идентификовали скуп од 355 гена последњег универзалног заједничког 
претка (енг. Last Universal Common Ancestor (LUCA)) свих живих организама на Земљи.
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Међународни Конзорцијум секвенционирања генома 
човека (енг. HGSC, Human Genome Sequencing Consortium) је 
26. јуна 2000. завршио оквиран нацрт људског генома, укупног 
скупа секвенци ДНК {деоксирибонуклеинске киселине 
[молекуларних кластера хемијских елемената: водоника (H), 
кисеоника (О), азота (N), угљеника (C), фосфора (P), транс]
ин[формираних у ДНК молекуле форме дуплог хеликса – две 
четворо-димензионалне нуклеотидне спирале, сваке транс]
ин[формиране нуклеотидима (један нуклеотид се састоји 
од 1 фосфатне групе (молекула 1 атома фосфора са 4 атома 
кисеоника) + 1 пентозе (молекула 5 атома угљеника) + 1 од 4 
азотне базе (аденина (А), тимина (Т), гуанина (Г), цитозина 
(Ц)) упареним везивањем А-Т, Ц-Г у два хеликса]} која садржи 
структуралну информацију раста, развоја, функционисања и 
репродукције свих живих организама еукариота (док ДНК 
хромозомна петља и плазмидни прстен типизирају прокариоте); 
2003. ХГП је проучио секвенце целокупног генома једног 
човека и до 2007. комплетирао геномску БАК (енг. Bacterial 
Artificial Chromosom (BAC)) мапу фрагментирањем ДНК на 
групе од 150-200.000 парова нуклеотидних база и клонирањем 
и складиштењем фрагмената у приближно 20.000 бактеријских 
клонова, БАК библиотеку (бактериотеку), која садржи 3x109 
парова нуклеотидних база људског генома иначе смештених у 
нуклеусу сваке људске ћелије, а унутар 30.000 гена (од којих 
сваки производи 3 протеина) неједнако распоређених унутар 
23 пара хромозома.

КРИСПР (енг. CRISPR, Clusters of Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats), Кластери регуларно интервалних 
ситних палиндромских репетиција је специјализована област 
ДНК карактерисана: 1) поновљеним секвенцама нуклеотида 
и 2) сегментима који их раздвајају (енг. spacers). Бактерије 
апсорбују и убацују сегменте генома вируса (који су је 
напали) у размаке и овим “меморисањем” (вакцинацијом) 
се припремају за препознавање и одбрану од новог напада 
истих вируса. 2007. године, експериментима са бактеријама 
стрептококус термопилус (лат. streptococus thermophilus, 
нађеним у млечним производима), верификовано је да је 
КРИСПР област ДНК бактерија специјализована за кодирање 
вирусног имунитета бактерија. При новом нападу вируса, део 
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бактеријиног КРИСПР је преписан на КРИСПР РНК (РНК 
– рибонуклеинску киселину; једну четворо-димензионалну 
нуклеотидну спиралу), односно крРНК (енг. crRNA, који се 
састоји од једног нуклеотида и једног размака); 1 молекул 
крРНК и 1 молекул тракрРНК (енг. trans-activating crRNA) 
се везују за Кас9 (енг. Cas9) протеин (макро био-молекул 
који се састоји од ланаца аминокиселинских остатака транс]
ин[формираних пептидним везама између угљениковог атома 
и амино групе две амино киселине (састављених од (-NH2)+(-
COOH) само 20 од више од 500 постојећих амино киселина 
транс]ин[формирају све врсте протеина биосфере Земље), 
ензим (катализатор) који “сече”, “двоструко прекида” дупли 
хеликс на циљном месту ДНК, на краткој секвенци ПАМ (енг. 
Protospacer Adjacent Motif).

2012. бактеријски КРИСПР-Кас9 процес је генерализован 
у метод/протокол транс]ин[формирања генома фузијом крРНК и 
тракрРНК у један водећиРНК (енг. guideRNA), то јест свођењем 
инструмента реорганизовања генома на две компоненте 
(guideRNA i Cas9) (дизајнирали Martin Jinek, и сарадници). 
“Операционо, дизајнира се распон од 20 нуклеотидних парова 
који одговарају генима који се прерађују. Затим водећиРНК 
и Кас9 сече – као маказе – ДНК на том (планираном) месту 
и, идеално, нигде другде” (Georg Church). По двоструком 
прекиду ДНК, ћелија се може обновити или мутирана (н.пр. 
оштећена) ћелија поправити/побољшати испуњавањем расцепа 
дизајнираном секвенцом нуклеотида. Експериментима из 2013. 
показано је да се овом методом могу отклањати и лечити 
генетски дефекти (на пример: катаракт, цистична фиброза 
(изазваном мутацијом на хромозому 7 у локусу q21-22 са 
најчешћом мутацијом δФ508)). 2016. осамнаест пацијената 
у касним фазама меланоме, саркоме и мултипле миеломе су 
подвргнути клиничком тесту примене метода генетског редиза-
jнирања. 2018. КРИСПР-Кас9 методом је отклоњен генетски 
дефект срца на ембриону. 2018. близнакиње Лулу и Нана су 
рођене имуне на ХИВ вирус, ... КРИСПР-Кас9 и варијације 
се истражују као терапије за фатални Хантингтон генетски 
поремећај, Душен (Duchenne) мишићну дистрофију, Лебер 
наследно слепило (амауросис), лајмску болериозу, маларију, ...

Поред биомедицинске примене, ова метода се већ 
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примењује на побољшање летине, одгајања животиња, 
дизајнирање нових антимикроба и контролу популације 
инсеката који преносе патогене микро организме, итд.. (NIH/
National Human Genome Research Institute; https://www.genome.
gov)

2.3. Антропологија насиља / violentia in medias homini

Опремљена ескалаторно развијаним глосo-семио-
техно-логијама14 епигенетске15 инструментализације 
планетарне атмо-хидро-гео-сфере и микро/макро биосфере 
последњих 3x105 godina, врста хомо сапиенс16 је обележена 
експанзивним транс]ин[формирањем (црпљењем/конверзијом/
складиштењем/формирањем, односно искоришћавањем, то 
јест спровођењем, комуницирањем) енергије поврх и изнад 
ендогенетско17 метаболички18 неопходне за опстајање врсте у 
еколошкo/биогенетском19 хомеoстасису20.

Ендо-епи-генетско-техно-лошки посматрано, централни 
нервни систем21 хомо сапиенса је биогенетски услов 
еволуирајућег језика22, то јест егзогеног прото-инструмента 

14  gloso-семио-техно-логија (грч. γλῶσσα, ‘језик’ + σημεῖον, ‘белег, знак, предзнак’ + τέχνη, 
‘умеће, вештина, занат, уметност’ + λογία, ‘учење’)
15  епигенетски (грч. ἐπί, ‘поврх, изван’ + γένεσις, ‘порекло’); епигенетика проучава наследне, 
фенотипске промене које не утичу на промене ДНК. Фенотип (грч. φαίνω, ‘испољавам’ + τύπος, 
‘обележје, утисак, тип’) је структура приметних карактеристика биоформе, њеног развијања, 
биохемијских и физиолошких процеса, понашања и производа понашања у околини; фенотип 
је резултат израза генотипа (генетског кода) и утицаја фактора околине.
16  хомо сапиенс (лат. homo, ‘човек’, sapiens, ‘разуман’)
17  ендогенетски (грч. ἔνδον, ‘унутарњи, унутрашњи’ + γένεσις, ‘порекло’); ендогенетика 
проучава наследне, фенотипске промена које утичу на промене ДНК. 
18  метаболизам (грч. μεταβολή, ‘промена’); три виталне електро-хемијске реакције у 
организму: 1) конверзија хране у енергију за функционисање ћелијских процеса, 2) конверзија 
хране у градивне факторе протеина (ланце протеиногенских амино киселина), липида 
(кетоацилне и/или изопренске групе), нуклеинских киселина РНК и ДНК (нуклеотидне 
групе), угљених хидрата (молекуле карбона (С, водоника (Н) и кисеоника (О)), 3) елиминација 
нитрогенског отпада
19  еколошкo/биогенетски (грч. οἶκος/δόμος, ‘кућа/дом’ + λογία, ‘учење’ / βίος, ‘живот’ + 
γίγνομαι, ‘постајем’ )
20  хомеoстасис (грч. ὅμοιος, ‘сличан’, ἵστημι/στᾰ́σῐς, ‘стајати/мировати’)
21  централни нервни систем користи 20% АТФ (аденозин трифосфата, органске молекуларне 
јединице интрацелуларног трансфера енергије)
22  језик (грч. γλῶσσα, ‘језик’, лат. lingua, старо-лат. дinguā, од прото-индо-европејског 
dn̥ǵʰwéh₂s); биолошки, човечанство говори један природан језик; лингвистичке разлике 
нису суштинске (А је Б) између опадајућег броја од 1х109 језика (процењених на основу 
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(прото-комуникативног-катализатора) свих глосо-семио-
техно-логија инструментализације и резултирајућих ефемера23 
културе24 [то јест утилитарно-нормативних вредности културе 
(у распону од материјалних, транзитивних, до иматеријалних 
и организационих, од естетских25, етичко-морално/обичајно-
јурисдиктивних26, до гносео-епистемо-лошко-когнитивних27)], 
односно резултантног, комплексифицирајућег космоса 
симбола28.

Диференцирање прото-комуникативног-катализатора 
на мноштво варијација, природних језика и дискурса 
(суб и специјалних дискурсивних идеологија сваког 
природног језика), као и резултирајућих глосо-семио-техно-
логија инструментализације и утилитарно-нормативних 
вредности резултира динамиком конфликта29, социјалним 
конвергенцијама, дивергенцијама и стратификацијама 
планетарних (и соларно-интрапланетарних) размера. 

претпостављених 30 граматичких параметара), ili 7.097 живих језика (процењених на основу 
знатно мањег броја параметара) које тренутно говори 6.777.788.053 људи. (https://www.
ethnologue.com/statistics)
23  ефемера (грч. ἐφήμερα, од грч. ἐπί, ‘за’ + ἡμέρα, ‘дан’; нешто кратког трајања)
24  култура (лат. cultura, ‘одгајати, обрађивати’, од лат. colere ‘неговати, гајити’)
25  естетске (грч. αἰσθητικός, ‘опажан чулима’) вредности (перцептибилне карактеристике 
феномена нужно побуђују емотивно-интелектуалне дуално дефинисане емоције-судове, на 
пример: пријатно / непријатно, узвишено / понижено, елегантно / незграпно, ужасавајуће / 
охрабрујуће, смешно / тужно, лепо  / ружно, итд.) 
26  етичко-морално/обичајно-јурисдиктивне (грч. ἠθικός, ‘ваљан, изврстан’ + лат. moral, 
od лат. mos и грч. ἦθος, ‘понашање, обичај, навика’ + од лат. ius, ‘закон, право, дужност’ и 
лат. dico, ‘кажем, тврдим’) вредности (перцептибилне карактеристике фемномена нужно 
побуђују емотивно-интелектуалне дуално дефинисане емоције-судове: н.пр.: добро/зло 
(етика), прикладно/неприкладно (морал), исправно/неисправно (закон)).
27  гносео-епистемо-лошко-когнитивних (грч. γνῶσις, ‘знање’ + грч. ἐπιστήμη, ‘наука, учење’ 
+ грч. λογία, ‘говор, дискурс’ + лат. cognitus, ‘схваћено, препознато, познато’) вредности
28  симбол (грч. σῠμβάλλω, ‘згрнем, склопим, повежем, поредим, заокружим’, од грч. συν, ‘са, 
заједно’ + βάλλω, ‘ставим, поставим’); симболичан космос репрезентује епигенетску екстензију 
ендогенетске ефемерности хомо сапиенса; на пример, личност, научник, философ, уметник, 
политичар, итд. је епигенетска екстензија (коначности) биолошког генома индивидуалног 
човека, 
29  конфликт (лат. conflictus, ‘судар, сукоб’, од лат. confligere, ‘напасти заједно’, од лат. com, 
‘удружено’ + fligere, ‘напасти’)
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Институализација30 (хомеостасис доминантног) 
природних језика и припадајућих официјелних дискурса, 
те глосо-семио-техно-логија и утилитарно-нормативних 
вредности доминантне културе динамички диференцира, 
катализује, инструментализује, маргинализује, цензурише, 
дијагностикује, патологизује, криминализује, прогања, 
кажњава и елиминише дискурсе, глосо-семио-техно-логије 
и вредности субкултура некохерентних, алтернативних и/или 
антитетичних доминантној. 

2.3.1. Медијско насиље / violentia in media

На пример, велике медијске, односно телевизијске 
институције тврде официјелно и ексклузивно право (базирано 
на ауто-декларисаном кредибилитету) на продукцију, репро- 
дукцију и емитовање истина, почевши са видео записима као 
инструментално “објективно” продуцираним документима 
светских и локалних догађаја, на пример, факата насиља   
(у распону од индивидуално насумичног, породичног, 
терористичког, до гангстерског и ратног) интерпретираних 
социјално привилегованим дискурсом који неретко 
започиње анестетичким одрицањем легалне одговорности 
за потенцијално емотивно-интелектуално узнемиравајуће, 
“графичке” репродукције насиља којем се импресионира 
публика. Паралелно, субкултурни извори видеографисаних 
истих догађаја се дискредитују као медијске продукције 
фактоида, гласина, лажних вести, или продукције, пројекције 
и оглашавања мањинског, личног мишљења (процењиваног 
по парадигматском критеријуму да свако има право на лично 
мишљење, али не и на “личне чињенице”); индивидуална 
естетска сведочења (жртава и/или починилаца насиља) су 
начелно сматрана емотивно-интелектуално пристрасним, пред-
расудним, то јест некредибилним. 

30  институализација као диференцијација доминантне идеологије од идео-патологија се 
манифестује различитим модусима (присиле): идеолошким (информацијско-едукацијским), 
geo-политичко-социјалним (гео-топографско-територијалним, демографско-територијалним, 
законодавством, политичко-судско-полицијско-милитарним институцијама, стратификацијом 
класа, поделом рада, економским моделима размена вредности, обичајима), социјално-
психолошким (друштвеним мрежама, сродственим мрежама), те санкцијама (варијететом 
казни (од телесно-менталног бола, изолације, репарације, до елиминације применом 
корективних мера, метода, стратегија, техника, глосо-семио-техно-логија и инструмената 
(алатки/оружја)
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Дискредитација веродостојности и валидности, 
регулације и цензура информација прати развој начелно 
демократизованих извора информације, какви су мулти-
конверги-рајући медији интерактивног интернета31 (глобалне 
електронске мреже компјутер-изовано-дигиталних апарата) и 
све популарнијих друштвених мрежа интернета32. 

Није зачуђујуће да су се индивидуални починиоци свих 
врста насиља, [у распону од насиља над људима (на пример, 
сексуалних, гангстерских, терористичких, ...) до урбаних 
вандализама (насиља над ифраструктуром, архитектуром, 
итд.)], мотивисани потенцијалом демократизованих медија 
за реализацију епигенетске екстензије сопствене ендогенетске 
ефемерности, укључили у медијску продукцију, репродукцију 
и објављивање фотографија, аудио-видео записа, селфија, 
себића33 сопственог насиља над другима34, то јест генерисање 
виртуалних личних идентитета сопствених личности. 

Уместо дисквалификујућег изазивања сумње у 
аутентичност, апологетског селективног приказивања 
докумената насиља, дискредитације само-документованог 
насиља на интернету, привилеговани медији, радио-телевизијске 
институције, дневне новине, политичари и законодавци итд., 
31  1989. године, Тим Бернерс-Ли (енг. Tim Berners-Lee), члан ЦЕРНа, је предложио, 
применио и комбиновао концепт хипер-текста (енг. hyper-text, од грч. ὑπερ,‘над, преко’) 
са ТKП (енг. Transmission Control Protocol), протоколом контроле трансмисије, са ДНС 
(енг. Domain Name System), хијерархијским, децентрализованим системом именовања, те 
дизајнирао W.W.W. (енг. WorldWideWeb), компјутеризован информацијски систем за потребе 
научника ЦЕРНа са првим сервером: CERN HTTPd. 30. Априла 1993. ЦЕРН је ставио w.w.w. 
на располагање глобалној јавности.
32  Основна/најмања јединица кибернетичке информације је 1 бит = диференција 1/0, 1 бајт 
(енг. byte, ‘бајт’) = 8 бита (256 комбинација 0 и 1 у серији од 8 позиција (н.пр. 00000001), док 
је 1 ЗБ (енг. ZB, zettabyte, ‘зетабајт’) = 1021 x 8 бита; илустровано поређењем, 1 ЗБ је једнак 
50 милиона година дугом 1080п ХД аудио-видео запису.
“ИДK предвиђа да ће глобална сфера (база) података порасти са 33 зетабајта (ЗБ) у 2018. 
на 175 ЗБ до 2025.” (енг. “IDC predicts that the Global Datasphere will grow from 33 Zettabytes 
(ZB) in 2018 to 175 ZB by 2025.” (Reinsel, David, John Gantz, John Rydning, The Digitization of 
the World – From Edge to Core, An International Data Corporation White Paper – #US44413318 
(sponsored by Seagate), November 2018)). Диференцијално квантитативно, а не процесуално/
трансмисионо.
33  селфи, себић (од енг. неологизама: selfie, selfies & ussie, groupie, selvesie, nelfie, фотографски 
ауто-портрети)
34  Фејсбук (енг. Facebook) је изазвао глобалан протест када је у октобру 2013. допустио 
објављивање аудио-видео селфија обезглављивања ‘доушника’ који је продуцирао члан 
мексичког картела Зетас; на жестоки приговор тадашњег премијера Велике Британије, Дејвида 
Камерона (енг. David Cameron, 1966- ; политичар), Фејсбук је уклонио материјал и објавио 
да ће цензурисати слике које “неприкладно и неодговорно” величају насиље.
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би требало да епистемолошко-когнитивно разматрају интернет 
културу медијске продукције и репродукције ауторизованих 
чинова насиља као социјално едукативан процес производње 
идентитета, како виртуалних тако и реалних, јер је свака 
слика вредна хиљаду речи, а реалност на коју слике указују 
је исправно доживљавати фактички застрашујућом.

“Реч је снага, знање је моћ, учите децо дан и ноћ.”
Чика Јова Змај
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THE POLITICS OF VIOLENCE IN MEDIA

Abstract

The aim of these few provocative notes about the 
nature, origin, institutionalization and media pro-
duction and reproduction of violence is in its very 
scientific analysis and review of the ontological-bi-
ological-culturological-sociological-political-psy-
chological factuality of violence. Methodologically, 
general propositions in this text are supported by 
the data which are theoretically-empirically inves-
tigated in natural sciences such as physics, chemis-
try, biology, as well as sciences like paleontology, 
anthropology, history, linguistics and semiotics, 
that is by a comparative culturological research of 
philosophies, mythologies, religions, arts, technol-
ogies, media, etc.. The conclusion indicates the his-
torical ambivalence and contradiction of ethic-mor-
al-legal criteria defining and assessing violence, as 
well as the ambivalence of socio-political sanctions 
of the kinds and forms of violence. 
Keywords: politics, violence, media, truth, aesthetics, 
ethics, morals, law, culture, economy35 
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