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ГДЕ СЕ КРИ ЈУ   
ТАЈ НЕ НО ВИ НАР СКЕ

Приказ књиге: Зо ран Јев
то вић, Ра ди во је Пе тро вић, 
Зо ран Арац ки, Жан ро ви у 
са вре ме ном но ви нар ству, 
„Ја сен“, Бе о град, 2014
Ви ше ни ко га не за па њу је чи

ње ни ца да се но ви нар ство све 
бр же пре о бра жа ва. Оту да су 
дра го це не струч не по све ће но
сти Зо ра на Јев то ви ћа, Ра ди во ја 
Пе тро ви ћа и Зо ра на Арац ког 
ис тра жи ва њи ма жан ро ва, нај
дра го це ни јим и нај те жим, а 
нај ма ње по пу лар ним. Њи хо ва 

књи га, сто га, је сте сво је вр сни 
од ме ре ни осврт на тра ди ци о
нал но но ви нар ство, али и оба
ве ште ни ула зак у про сто ре мо
дер них ми ну ци о зних ис тра жи
ва ња но ви нар ских жан ро ва. 

Усме ре на про тив јед но смер
ног ин фор ми са ња и про па ган
де, она на ме ће и мно га па ра лел
на пи та ња о гло ба ли за циј ским 
и, че сто, не у рав но те же ним ди
ги та ли за циј ским про ме на ма. 
Јед но од нео бич ни јих раз ма тра
ња, та ко ђе, је сте не на ме тљи во 
при бли жа ва ње ме та жан ров
ским про бле ми ма у за вр шном 
по гла вљу о бу дућ но сти но ви
нар ства. Нај зад, стал но ра за ра
ње и ми ми кри ја жан ро ва је сте 
нај у па дљи ви ја чи ње ни ца да на
шњег вре ме на. Ре ци пи јент све 
че шће по ста је стро ги кри ти чар 
и упу ће ни ства ра лац. От при ли
ке, као кад Ван Гог сли ка ста ре 
ци пе ле по ред сто ли це или Брак 
пра во у глу лу лу по ред ста рин
ско га кр ча га, ка ко је при ме тио 
Етјен Су рио.

Све оп се жни ја кри за штам пе 
о ко јој се го во ри, за пра во, је сте 
и ме та фо ра о не пре ста ном иш
че за ва њу тра ди ци је. Да нас је 
те шко раз мр си ти, а пи сци ове 
ко ри сне књи ге упра во то по
ку ша ва ју, ка мо во де сва тај но
ви та трч ка ра ња за реј тин зо ма 
елек трон ских и дру гих ме ди ја. 
Та кви по ку ша ји не дво сми сле
но упу ћу ју да смо на пра гу сни
жа ва ња, па и гу бље ња, про фе
си о нал них, а на ро чи то етич ких 
стан дар да. А пи та ње ети ке је, 
у ства ри, још увек, нај ва жни
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је. Не ма про фе си о на ли зма ако 
не ма ети ке! Да нас се те шко 
мо же на ћи из у ча ва лац жан ро
ва, ге но лог, ко ји би, на при мер, 
об ја шња вао жан ро ве ерот ском 
стра шћу за исти ном. Но ви на ри 
се ола ко од ри чу ме та фо ра и мо
гу ћих игри во сти чим се по ме не 
ме та фо рич ки пре о бра жај жан
ро ва. У ства ри, као да не по врат
но гре ше. За бо ра вља ју ћи на 
игру они ду бо ко га зе те ре ном 
не чи јих ин те ре са ра де ћи упра
во за Не по зна то га Не ко га, ка ко 
би ре као Ми ро слав Кр ле жа. На 
стра ни ца ма ове књи ге, упра во 
за то, чи та лац се, по сред но и не
по сред но, упо зо ра ва на не пре
ста но ме ња ње гле ди шта на по
љу но ви нар ства. На том по љу 
ви ше не ма све тих ли ко ва.

Но ви нар ством, нај зад, го
спо да ре ин те ре си, али ипак је 
ме ди ји ма на за ни мљи ви ји упра
во део жан ров ских ига ра кад су 
не по сред ни ин те ре си у дру гом 
пла ну. То ме се по све ћу је нај
ви ше па жње. Сва ко но во жан
ров ско усме ре ње по сте пе но 
на пу шта ста ру опи сну ме то ду 
по ста ју ћи из ве сно по луби ће 
са по гле дом уна зад и за гле да
но шћу пре ма дис то пиј ској бу
дућ но сти. Оту да се у књи зи 
по дроб но ука зу је на чи ње ни це 
кон ку рент ског де ло ва ња раз
ли чи тих об ли ка но ви нар ства и 
мо гу ћу еклек тич ност но вих ме
ди ја. Про жи вље на про шлост и 
на пе та са да шњост.

Исто вре ме но, об ли ку ју ћи 
при че ко ји ма се го ли ца зна ти
же ља чи та о ца, но ви нар,  не ка ко, 
че сто же ли да ме диј ски текст 

ме ри пре ма жи во ту, али да га 
не под ре ђу је ствар но сти. Та ко 
је увек не ка ко из над ре ал ног и 
функ ци о ни ше по но вим за ко ни
то сти ма де ло ва ња јав ног мње
ња. Те же ћи на ив но, пре ма иде
а лу сло бо де са вре ме но но ви
нар ство ти ме нај бо ље по ка зу је 
ка ко, су штин ски, ни је сло бод
но. Бу ду ћи да је не дво сми сле но 
та ко, при лич но је, нај ве ћим де
лом, без о па сно. Ипак, да нас се 
до га ђа ју и ма ла ме диј ска чу да. 
Нај пре у тех но ло шком сми слу. 
По том у об ли ку скри ве ног и па
ра лел ног де ло ва ња оно га што 
је за сва вре ме на за пи са но ру
ком про фе си о нал ног но ви на ра. 
Слу чај ко ме ди јант и ов де има 
сво ју уло гу. Осло ни ти се, ме ђу
тим, са свим на ту ма че ње по мо
ћу слу чај ног, кад је реч о жан
ро ви ма, би ло би пре ви ше бр зо
пле то. Ме диј ске по себ но сти о 
ко ји ма се ви спре но, ду хо ви то, 
за ни мљи во, са мно гим при ме
ри ма, го во ри на стра ни ца ма ове 
књи ге ту ма че не су са осе ћа њем 
да увек, кад се го во ри о пи са ној 
ре чи, по сто је чи ње ни це ко јих 
ни смо све сни баш увек. Све че
шће са вре ме но но ви нар ство ви
ше за ма гљу је не го што от кри ва 
зби љу.

Пи сци ове ин струк тив не 
књи ге про ве ли су до бар део ка
ри је ре у но ви нар ству, на свим 
ре дак циј ским по сло ви ма. У но
ви на ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји. 
Та чи ње ни ца има свој прак тич
ни, али и не по сред ни стил ски 
зна чај. Књи га је пи са на ја сно, 
пре гле до, жи во пи сно а кон ци
зно. Исто вре ме но је ускла ђе на 
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са нај но ви јим стан дар ди ма за 
уџ бе ни ке те вр сте. У њој го то
во да не ма про из вољ но сти ни 
есе ји стич ке рас при ча но сти. 
Има под сти цај них раз ми шља
ња ко ја чи не да се књи га чи та 
и по сле ствар ног чи та ња. Та ко 
се, ре ци мо, из ве сним фа во ри
зо ва њем ин тер вјуа на го ве шта ва 
по ле мич ки ин тен зи тет при сту
па. Об ли ко ва на без зам ки тзв. 
ло гич ког апри о ри зма, сту ди ја 
о ко јој је реч, оп ти мал но спа ја 
ис ку ство и те о риј ску оба ве ште
ност. То је дра го це ни дра ма тич
ни мо ме нат књи ге.

По гле дај мо, на и ме, и ре до
след из ла га ња. У књи зи се на
го ве шта ва но во до ба ме ди ја“ 
(„У све ту ин фор ма ци ја и ме
диј ског ми шље ња“, Про фе си ја 
но ви нар“, Де фи ни ци је но ви
нар ства“, „Пи са ње за ме ди је“, 
„На сло ви у штам пи и РТВ на
ја ве“, „Из во ри ин фор ма ци ја“, 
„Кон фе рен ци је за ме ди је“ и 
„Са оп ште ња за јав ност“). По
том се по дроб но, по сле ско ро 
ви ше од две де це ни је за сто ја, 
раз ма тра ју но ви нар ски жан ро
ви. Нај пре, по де лом на фак то
граф ске (ин тер вју, ан ке та, вест, 
из ве штај), ана ли тич ке (ко мен
тар, увод ник, ко лум на, чла нак, 
но вин ска кри ти ка, ка ри ка ту
ра) и бе ле три стич ке жан ро ве 
(ре пор та жа, фељ тон, цр ти ца и 
пор трет) упу ћу је се пре глед но 
на до мен тех нич ке про из вод ње 
жан ро ва. Да ва њем про сто ра, 
са број ним при ме ри ма, ин тер
вју и ма, ве сти ма и из ве шта ји ма 
пре до че на је тај на по све ће но
сти ауто ра овој про бле ма ти ци. 

Ме диј ско вре ме је са мо за тре
ну так за у ста вље но. Оно не за у
ста вљи во већ иде да ље.

Ауто ри уви ђа ју и акри бич
но опи су ју ин тер ди сци пли нар
ност ове обла сти. Они уви ђа ју 
и ува жа ва ју по ја ву бес крај ног 
мно штва раз ми шља ња о пу бли
ци стич кој ге но ло ги ји ко ја мо ра, 
хте ла не хте ла, да бу де ино ви ра
на. Сто га се бр зо пре ла зи са те
о риј ских уво да и уви да у прак
тич ке пред но сти и не до стат ке 
од ре ђе них жан ро ва, на ро чи то 
с об зи ром на мо дер не ре цеп
циј ске про ме не. Реч је о то ме 
да се у сва ком слу ча ју успе шно 
кон тек сту а ли зу је став и из ла
же пре глед но ми шље ње ко је 
не оста вља ути сак не при ко сно
ве но сти. На тај на чин књи га 
оби лу је бес крај ним мно штвом 
ге но ло шких иде ја. Оне ко ла ју, 
по не кад, са свим без у спе шно 
по ку ша ва ју ћи да се отрг ну од 
до ми нант не књи жев не ге но ло
ги је. Ду хов но при су ство ши
ре схва ће не књи жев но сти као 
умет но сти ре чи и да ље леб ди 
над но ви нар ством.

Пи сци Жан ро ва у са вре ме
ном но ви нар ству, да кле, зна ју 
да се на ла зе бли зу ста ре ти нар
ни це но ви нар ских жан ро ва. 
Но ви нар ска ге но ло ги ја бр зо 
за ста ре ва. Због то га уме шно из
два ја ју иде је во ди ље као што је 
она о по сто ја њу зре ло сти све 
обра зо ва ни је пу бли ке. По вре
ме но про жи ма ње естет ских 
на ме ра но ви на ра са основ ним 
ци љем да, нај пре, ин фор ми шу, 
та ко ђе, го во ри о мо дер ној ори
јен та ци ји ауто ра, али и по сто ја
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њу сво је вр сног но вог тр жи шта 
жан ро ва и дру га чи је жан ров ске 
ге о ме три је. 

 У овој књи зи пи сци те
о ре ти ча ри не за кла ња ју пи сце 
прак ти ча ре. Њи хо ва прак тич на 
и те о риј ска ис ку ства су дра го
це на. Го во ре ћи о то ме ка ко тре
ба и ка ко не што мо же, ауто ри 
се, по сред но, на иви ци нор ма
ти ви зма, на ла зе и у сво је вр сној 
но ви на р ској ис по ве да о ни ци, 
али и по е ти ко ло шкој не до у ми
ци. Та кав при ступ је, ме ђу тим, 
по же љан да би се укло ни ла оп
шта ме ста на сил не објек ти ви
за ци је. Пи сци су на до вољ но 
про фе си о нал ном од сто ја њу од 
сво је прак се и до вољ но бли зу 
чи ње ни ца ма не по сред не ствар
но сти. Оту да њи хо ва сту ди ја 
но си у се би ми сао о бит но сти 
при вид но не бит но га у но ви нар
ству, као и иде ју о не за мен љи
во сти но ви на ра ма о ком об ли ку 
мо дер ног ме диј ског пре и на че
ња се го во ри ло. Та ко се њи хов 
при ступ свр хо ви то ин ди ви ду
а ли зу је и раз два ја у скром ном 
ни зу срод них по ку ша ја.

Жан ро ви у са вре ме ном но ви
нар ству има ју свој ри там скри
ве не по ле мич но сти. Ауто ри ове 
књи ге сми шље но де лу ју из дру
гог лич ног пла на да би ука за ли 
на за јед нич ко ми шље ње о те ма
ма ко ји ма се ба ве. Оту да на ла зе 
нај бо ље ста но ви ште за ис ка зи
ва ње сво јих са зна ња. Све сни да 
се сва ким тек стом мо же ука за
ти са мо на фраг мен те са зна ња, 
они не за у зи ма ју не при ко сно
ве на ста но ви шта. Да ле ко од 
опа сно сти пре ко мер не гра ђе, 
ауто ри објек ти ви зу ју, ко ли ко је 

то мо гу ће у овој обла сти, сво ја 
са зна ња да ле ко од сва ке ин те
лек ту ал не ин тро спек ци је.  Њи
хо ва ана ли ти ка бе жи од про из
вољ не раз ба ру ше но сти, а ипак 
је у окви ру пра ве ме ре нео п ход
не за при ка зи ва ње ор то док сних 
ста но ви шта и ап со лут них пра
ви ла. Са свим при ме ре но са вре
ме ним ме диј ским при сту пи ма. 
Ова сту ди ја о жан ро ви ма је сте 
вра ћа ње при мар ним ме диј ским 
сен зи би ли те ти ма, али и кри
тич ко са гле да ва ње са вре ме
них ме диј ских ане сте зи ра ња 
ствар но сти. Сва ка по ми сао 
на му ње ви ту ево лу ци ју ме ди ја 
нео п ход но иде у при лог ис ка за
ној хра бро сти да се, да нас, при
сту пи би ло ка квом жан ров ском 
раз вр ста ва њу у но ви нар ству. 
На ме ра ауто ра ни је би ла да се 
са мо кон вен ци о нал но ис пу ни 
про фе сор ски дуг пре ма сту ден
ти ма и ши рој јав но сти, већ и да 
се до ђе до ши рег пре и спи ти
ва ња сми сла да на шњег схо ла
стич ког ба вље ња но ви нар ском 
ге но ло ги јом. Овом књи гом пру
жа се и де ло твор на под ло га за 
на зи ра ње обри са сво је вр сне 
мо дер не „на у ке“ о но ви нар ским 
жан ро ви ма. 

Др же ћи се основ них на ме на 
на ко је су ука за ли углед ни про
фе со ри, ова раз ма тра ња су, не
сум њи во, ис пу ни ла оче ки ва ња. 
Са ових стра ни ца про ве ја ва ју и 
по боч на пи та ња ко ји ма се ука
зу је на да ља, са мо стал на, ис
тра жи ва ња ових ауто ра.

 


